„Kto nepozná Písmo,
nepozná Krista.“
(sv. Hieronym)

Svätci sú výnimoční tým, že nenechávajú veci, ktoré
odznievajú v ich blízkosti, zaznieť naprázdno. Otvárajú svoje
srdce a nechávajú vo svojom živote zaznieť lahodnú pieseň
Božského Majstra Ježiša.
Jedného zasneženého rána si jedenásťročné dievča
vypočulo kázeň o umučení Krista. Kázeň dominikánskeho
pátra na ňu mala hlboký účinok. V to isté ráno sa modlila pred
Ukrižovaným, keď sa zrazu celá izba naplnila nevýslovným
svetlom a Brigite sa zjavil Ježiš, ukazujúc jej svojich päť rán.
Iba pomaly dokázala vyriecť: „Ó, môj najdrahší Pane, kto ťa to
tak strašne doriadil?“ Ježiš jej odpovedal: „Všetci tí, ktorí na
mňa zabudli a zavrhli moju lásku.“
Brigita bola v stave zvláštnej milosti. Vrúcne potom
recitovala slová modlitby, ktorá v šestnástom storočí tak veľa
znamenala pre prenasledovaných kresťanov (modlitba je
uvedená na strane 4).
Pápež Ján Pavol II. 1. októbra 1999 vyhlásil sv. Brigitu za
patrónku Európy. Zdôvodnil to slovami: „Svojím hlbokým
precítením tajomstva Krista a Cirkvi sa zapojila v mimoriadne
kritickom okamžiku dejín Cirkvi do budovania jej
spoločenstva. Z Brigity vyžaruje prorocká sila. V záujme
mravnej obrody kresťanstva a duchovenstva s istotou
otvorenosti hovorí ku kniežatám a pápežom.“

SVÄTÁ BRIGITA ŠVÉDSKA
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(1303 – 1373)
REHOĽNÍČKA, PATRÓNKA EURÓPY
LITURGICKÁ SPOMIENKA 23. JÚL

Brigita Birgerová sa
narodila v roku 1303 na hrade
Finsta pri Uppsale (Švédsko),
v dobe, keď Škandinávia bola
ešte katolícka. Jej rodičia
náležali k najvyššej šlachte.
Rozpráva sa, že jej matka, keď
bola tehotná, sa raz málom
utopila pri stroskotaní lode
a len sťažka sa jej podarilo
zachrániť sa. Nasledujúcu noc
mala sen, v ktorom počula
Pannu Máriu, ako jej hovorí:
„Bola si zachránená pre plod,
ktorý nosíš v lone. Staraj sa oň
v Božej láske.“
Od svojich desiatich
rokov veľmi silne prežívala
utrpenie Pána Ježiša, najskôr len v mysli, neskôr mala aj
mystické vízie. Jej otec však z politických dôvodov rozhodol, že
vydá za osemnásťročného Ulfa Gudmarssona. Manželom sa
narodilo osem detí, štyria synovia a štyri dcéry, z ktorých
jedna, Katarína ,bude svätá.

BOŽIE SLOVO
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj
a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde
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čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa
svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj
útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu“ (2 Tim 4, 2-5).
„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ
tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje
deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla,
a nechceli ste! Hľa, váš dom vám ostáva pustý“ (Mt 23,37-38).

HLAVNÁ MYŠLIENKA
„Všemohúci a večný Bože, ty,
ktorý
si
sa
narodil
z najpočestnejšej Panny, prosíme
ťa, daj, aby sme ti slúžili
s rovnako
počestným
telom
a tešili ťa poníženosťou svojej
mysle“(sv. Brigita).
MODLITBA
Ó, Pane Bože, odpusť mi hriechy pre trpkosť
svojej bolesti a pre lásku k ľuďom.
Ó, Pane Ježišu, ktorý si bol zajatý nepriateľmi,
zmiluj sa nado mnou.
Ó, Pane Ježišu, ktorý si bol priviazaný k stĺpu,
zmiluj sa nado mnou.
Ó, Pane Ježišu, ktorý súc bez viny si bol súdený ukrutníkmi,
zmiluj sa nado mnou.
Ó, Pane Ježišu, ktorého obrali o rúcho a odeli šatom
výsmechu, zmiluj sa nado mnou.
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Ó, Pane Ježišu, ktorého tak surovo dobili, že nezostalo kúsok
nedoráňaného miesta na tebe, zmiluj sa nado mnou.
Ó, Pane Ježišu, ktorý si bol vystretý na kríž, ako dravý vták
býva pribitý na dvere stodoly,
zmiluj sa nado mnou.
(sv. Brigita Švédska)

ÚVAHA: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj,
karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Cez svätú Brigitu Švédsku Pán Boh prehovoril nielen v jej
krajine, vo Švédsku, ale aj v Ríme, vo Svätej zemi a na celom
svete. Jej prorocký hlas zaznieva pre nás i dnes. Všetci proroci
hlásajú pokánie a odvrátenie sa od hriechu. Aj táto svätica je
toho príkladom.
Narodila sa rodičom Birgerovi a Ingeborg Personovcom
ako siedme dieťa.
Pán Birger bol zákonodarcom. Za jeho vlády prepracovali
zákonník a vyhlásili za zákonník krajiny, ktorý nahradil
dovtedy platné pohanské zvykové právo. Nové zákony mali
programovo kresťanský základ. V stredovekom Švédsku bola
rodina Personovcov jednou z najmocnejších. V priebehu
celých dvestopäťdesiatich rokov bolo Švédsko pod vplyvom
Brigitinej rodiny.
Brigitu vychovali rodičia, ktorí čítali Bibliu, veľa o nej
síce nediskutovali, ale žili podľa nej.
Milovaní, v Roku Božieho slova sa môžeme učiť nielen od
samotnej svätej Brigity, ale aj od jej rodičov, ktorí ju svojím
životom pozvali k prežívaniu svätého života, života pravdy
a lásky, ktorý nám ukázal Kristus, a ktorý je pre nás
zaznamenaný v Evanjeliách. Je veľmi povzbudzujúce, ako títo
svätí rodičia prežívali čítanie Svätého písma. Dozvedáme sa,
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že veľa o ňom nediskutovali, ale žili podľa neho. Častokrát
vedieme diskusie o Božom slove, veľa vieme o kresťanskom
živote... Ale žijeme svoju vieru? Najpodstatnejšie je žiť svoju
vieru podľa slov Evanjelia.
Vzdelanie bolo pre Brigitu základom. Matúš z Linköpingu,
významný švédsky teológ, ju vyučoval základy filozofie,
teológie a cirkevných dejín. Bola to práve Brigita, ktorá
Matúšovi neskôr odporúčala, aby preložil Bibliu do švédštiny.
O Brigitinom aktívnom spôsobe života svedčila na
kanonizačnom procese jej dcéra Katarína: „Matka brávala

mňa aj moje sestry so sebou do nemocnice, ktorú dala sama
postaviť, a bez znechutenia, vlastnými rukami umývala
a obväzovala rany trpiacim... Keď jej vyčítali, že berie so sebou
malé dcéry, ktoré by sa mohli nakaziť v smrade chorých,
odpovedala, že nás berie, kým sme ešte malé, aby sme sa už za
mlada naučili slúžiť Bohu v jeho úbohých a chorých. Kým otec
žil, ale aj neskôr, keď už matka bola vdovou, nikdy si nesadla
k stolu skôr, než by sa bola dala najesť aspoň dvanástim
chudobným, a každý piatok im vlastnoručne umývala nohy.
Každoročne dávala šaty mnohým chudobným a posielala
almužny viacerým kláštorom na okolí.“
Aký dôležitý je príklad rodičov a ich láska. Svätá Brigita
vychovala aj sväté dieťa – svätú Katarínu. Nie je nič
dôležitejšie, ako vlastný príklad obety a lásky. Slová sa často
stávajú prázdne a unavujú, ale príklad pokory a opravdivej
lásky je veľmi nákazlivý. Častokrát obdivujeme tých, ktorí
s láskou slúžia blížnym, vnímame ich vnútornú radosť z obety.
A možno neprejde ani dlhý čas a začneme i my robiť podobne.
Vidieť človeka, ktorý s láskou a radostne slúži Bohu, je
najlepším odovzdávaním svojej viery aj bez slov. Ľudia, ktorí
prežívajú pokoj, pretože radostne slúžia Bohu vo svojich
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blížnych, zapaľujú pre neho aj iných. Vo svojom živote
neustále zasievajú ovocie jeho lásky.
Švédsky Kráľ Magnus Erikson sa oženil s Blankou
z Namuru
a jeho
sesternica
Brigita
sa
pridala
k štokholmskému dvoru. Blanke sa malá blondína Brigita
zdala ako rozprávková princezná. Nemohla ani len tušiť, že
pod ťažkým brokátom a drahocennými šperkami nosí košeľu
kajúcnikov a že jej nádherné modré oči hľadia na
Ukrižovaného počas mnohých hodín dennej modlitby.
Kráľ Magnus a Blanka boli pod vplyvom učenia doktora
Wampena a jeho knihy Zrkadlo prírody, z ktorej vysvetľoval
umenie radosti: „Užívaj radosť z milovania, kým žiješ, a pretože

nevieš, ako dlho budeš žiť, užívaj stále.“
Milovaní, ten kto číta Sväté písmo hneď príde na to, že
rada doktora Wampena je bludom. Biblia nám pomáha
nachádzať vo našom živote pravdu. Vieme, že Ježiš vyrozprával
svojim poslucháčom takéto podobenstvo: „Istému boháčovi

prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem
robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal:
‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam
uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem:
Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi
a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci
požiadajú od teba tvoj život, a čo si sa nahonobil, čie bude?‘“
(Lk 12, 16-20).
Ak poznáme Sväté písmo, vieme posúdiť zavádzanie
doktora Wampena, ktoré nemá nič spoločné s pravdou.
Vedela to i svätá Brigita. Brigita svojím duchovným
zrakom nemohla nespozorovať vzrastajúcu hrozbu hriechu.

„Traja diabli vládnu tejto zemi: prvý je opilstvo, druhý
pôžitkárstvo a tretí neprirodzené pohlavné styky“ (Rev. VI. 80).
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Brigite sa zjavil Kristus v boji so zhýralosťou švédskeho
dvora a prikázal jej zriadiť národný kláštor rehoľníkov
a rehoľníčok vo Vadstene, ktorý by bol zasvätený Matke Božej.
Brigita bojovala boj viery vo Švédsku
Brigita sa spolu s manželom rozhodla podniknúť púť až
na „koniec sveta“, do Santiaga de Compostella k hrobu
svätého apoštola Jakuba v Španielsku. Pri návrate domov
v Arrase, kde bol o storočie neskôr zriadený brigitiánsky
kláštor, dostal jej manžel, knieža Ulf, horúčku. Tu mala Brigita
videnie, v ktorom sa jej zjavil svätý Dionýz, patrón Francúzska,
a povedal jej: „Ja som Dionýz, kedysi som prišiel z Ríma do

tejto časti Francúzska, aby som tu hlásal Božie slovo. Pretože
si ku mne mala vždy veľkú úctu, vzal som ťa do ochrany. Ale ty
pôjdeš do Ríma a do Jeruzalema a skrze teba sa Boh zjaví
svetu. Ja ti budem neustále pomáhať a budem stáť pri tebe
a na dôkaz toho ti sľubujem, že tvoj manžel nezomrie na túto
chorobu.“
Knieža Ulf naozaj vyzdravel a po návrate do Švédska
vstúpil do kláštora v Alvastre, ako sa zaviazal počas svojej
púte. Zmierený sám so sebou, s Cirkvou a s Bohom, zomrel
o niekoľko mesiacov neskôr.
Milovaní, tu sa môžeme od svätice učiť, že v každom
období nášho života má Boh pripravenú pre nás osobitnú
cestu. Kristus má v každej dobe svoju vlastnú cestu, ako
nasadiť svojich služobníkov do boja za obnovu a spásu sveta.
Prikázal Brigite, aby sa vrátila na dvor. Hoci by iste bola dala
prednosť životu v kláštore, ihneď poslúchla: „Som šťastná, že

môžem poslúchnuť rozkaz z lásky k tomu, ktorý bol poslušný
svojmu Otcovi až na smrť“ (Rev. VI. 49).
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Svätci sa vo svojom živote vždy odovzdávajú do svätej
Božej vôle.
Po duchovne sústredenom živote v Alvastre sa celé
Brigitino vnútorné bytie búrilo proti ľahtikárskemu spôsobu
života na dvore. Stálo ju to veľa duchovných síl, aby sa vrátila
a bola poradkyňou kráľa Magnusa. Teraz sa už viac
neozdobovala ťažkými brokátmi a skvostnými šperkami, ale
nosila len čierne vdovské šaty a jej jedinou okrasou bola
retiazka s krížikom. Svojou apokalyptickou rečou varovala
vládcov krajiny a ich poradcov a vyzývala ich k pokániu,
pretože deň zúčtovania je blízko. Jej brat Izrael bol členom
kráľovskej rady, poznal pravdu o stave štátnych záležitostí
kráľovstva a stál verne pri Brigite. No jej vlastný syn Karol
viedol na dvore rozpustilý život, čo ju veľmi trápilo. Na kráľa
Magnusa a Blanku silne pôsobil svätý spôsob života ich
sesternice. Pod jej vplyvom dal kráľ znížiť dane, síce nie
z úprimného presvedčenia, ale aby sa jej zapáčil, a seba urobil
populárnym. Daroval tiež niekoľko pozemkov a budov
národnému kláštoru vo Vadstene.
Dvojitý život kráľa Magnusa a jeho vnútorná rozpoltenosť
spôsobili jeho konečný pád. Pod rúškom križiackej výpravy
zakrýval úmysly, ktoré sa priečili duchu kresťanstva. Chcel sa
zbaviť niektorých mocných kniežat a vojnovým plienením
znovu naplniť prázdnu štátnu pokladnicu. Vojnu proti Rusku
prehral. Prehratá vojna nepriviedla nikoho k zlepšeniu života,
viedla k žiadostivosti.
Vtedy Brigita vystúpila s Kristovým odkazom: „Navštívim

toto kráľovstvo mečom, kopijou a hnevom... Pozdvihnem svoju
silu a neušetrím ani mladé, ani staré, bohaté alebo chudobné,
spravodlivé alebo nespravodlivé. Prídem ako pohroma,
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vyvrátim strom od koreňov, takže z tisíc ľudí zostane iba sto,
ponechám ich domy a zostanú prázdne.“
Túto predpoveď mystičky môžeme preniesť aj do
dnešnej doby, v ktorej prežívame pandémiu koronavírusu na
celom svete? Je dosť podobná. A čo od nás žiada Boh?
Pokánie a obrátenie k pravým hodnotám. Aj dnes sa k nám Pán
prihovára aj cez túto sväticu.
Čierna smrť, mor, zasiahla Škandináviu. Švédsko bolo
zdecimované a v Diarium vadstenense z roku 1330 sa píše:

„...veľká úmrtnosť, ktorú Brigita dávno predtým predpovedala,
zachvátila vtedy Švédsko, väčšia ako kedykoľvek predtým
a kedykoľvek potom.“
Až po tejto rane kráľ Magnus v rúchu kajúcnika s ťažkým
krížom na svojich pleciach zvolával ľud k pokániu a kajal
sa idúc od mesta k mestu, ako ho Brigita vždy napomínala. Jej
hlas však už nebolo vo Švédsku počuť. Ako poslušná nevesta
Kristova nasledovala jeho príkaz: „Choď do Ríma... zostaň

v Ríme, pokým neuvidíš pápeža a cisára spolu, a vtedy im
budeš hlásať moje slová.“
Jeruzalem,
Jeruzalem,
ktorý
zabíjaš
prorokov
a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel
zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka
pod krídla, a nechceli ste!
Božia vyslankyňa v Ríme
Pre Brigitu sa stalo vlastným Božie slovo, v ktorom Pán
Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Aj ona ako Božia vyslankyňa
plakala nad Rímom, sídlom pápežov, ktorí odchádzali do
Avignonu vo Francúzsku, pretože nechceli znášať ohrozenie a
nebezpečenstvo. Takisto nesúhlasila s kniežatami a kráľmi
vedúcimi vojny, čo prinášalo len mravný úpadok a chudobu.
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Dva roky pred jej príchodom mesto postihlo
zemetrasenie a požiar, takže obraz, ktorý sa naskytoval
prichádzajúcim pútnikom, bol žalostne úbohý. Brigitina myseľ
však nebola pohrúžená do rímskych ruín, ju zaujímala
predovšetkým Cirkev. Pápeži sídlili od roku 1309 vo
francúzskom Avignone a tak, ako boli vzdialení od hrobov
apoštolov Petra a Pavla, aj ich záujmy boli vzdialené od
dôslednej starostlivosti o celú Cirkev.
K čomu nás vedie táto svätica? Chce od nás, aby sme sa
nebáli pre Krista aj riskovať, aby sme vždy boli na svojom
mieste a snažili sa plniť Božiu vôľu. Určite nie sme dokonalí,
ale ako nám môže Pán Boh pomáhať, ak sa vzdávame a
utekáme bez boja?! On nás chce viesť na našej životnej ceste,
ale my musíme kráčať. V opačnom prípade jeho požehnanie
neobsiahneme. Možno požehná iných, aj tých, ktorí sa ešte
nehlásia k jeho menu, ale vyznávajú pravé hodnoty života.
Brigita vedela o storočnej vojne ešte z prvej púte, keď
išla cez Francúzsko. Teraz v Ríme počula lamentovanie
pútnikov o strašnom vojnovom spustošení a zabíjaní
plieniacich armád žoldnierov. Ani sám pápež nebol ušetrený
bojov. Vojnu medzi bratancami, kráľom Eduardom III. a Filipom
VI., Valónskym, považovala Brigita za bratovražednú.
V roku 1350 pápež Klement VI. ako druhý pápež v dejinách
vyhlásil v Cirkvi Svätý rok. Tak ako pred päťdesiatimi rokmi, aj
teraz, bez ohľadu na trvajúcu storočnú vojnu, na mor
a zbojnícke bandy, tisíce pútnikov prichádzajú do Ríma
s túžbou získať pri hroboch apoštolov a mučeníkov
odpustenie hriechov, a pokiaľ je to v moci Cirkvi, aj časných
trestov za ne.
Brigita varovala pápežského vikára aj legáta, aby sa
menej starali o truhlice zlata a striebra v Avignone, ale viac
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o duše pútnikov: „Mali by ste vidieť, koľko bleskov a aké

hromobitie zasiahne Cirkev. Pád Cirkvi bude taký veľký, že sa
celé kresťanstvo bude triasť (Rev. IV. 78).
Brigita lamentovala nad skazou Ríma ako starozákonní
proroci nad Jeruzalemom. „V minulosti bolo toto mesto

sfarbené do purpurova krvou mučeníkov a vybudované na
kostiach svätých. Teraz jeho brány ležia na zemi zborené, jeho
oltáre sú zničené, jeho brány bez stráží. Ó, Rím, kiežby si bol
spoznal dni svojho navštívenia, bol by si zaplakal, a nie sa
radoval. Ó, Rím, Rím obráť sa k Pánovi, svojmu Bohu“ (Rev. III.
27).
Milovaní, tu by sme sa mohli zamyslieť nad tým, aký je
odkaz tejto svätice pre dnešné časy.
Aj dnes vidíme vo svete veľa zla, o ktorom sa veľa hovorí,
najmä v médiách. My sa však máme disponovať pre načúvanie
Božiemu hlasu a vnímať ho aj cez svätcov, ktorí nás
povzbudzujú k obráteniu, a nie k strachu. Máme strach o svoje
životy, životy svojich drahých, neustále sa zaplavujeme novými
správami. Ale čo chce od nás Boh? On túži po srdci, ktoré ho
počúva, ktoré ho miluje viac ako všetko ostatné. Veď on nám
povie, čo máme robiť skôr, ako všelijaké často bezcenné
správy. To neznamená, že nemáme o živote nič vedieť, ale
nesmieme sa týmto strachom o svoj život nechať preniknúť.
My sa máme nechať pretvárať Bohom a jeho láskou.
V tejto dobe koronavírusu sú rôzne predpovede, výpočty...
Ale my máme v prvom rade pozerať na to, čo nám chce cez túto
situáciu Boh povedať a prečo takáto situácia nastala?
Nemohol by ju Boh ľahko zmeniť? Mohol, ale on chce, aby sme
sa touto situáciou zmenili my, aby nás to viedlo k niečomu
k lepšiemu.
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Brigita sa rozhodla v Ríme zasvätiť svoj čas návštevám
siedmich pútnických kostolov a spolu so svojou dcérou
Katarínou sa starala o chorých v útulkoch pre chudobných
a v nemocniciach. Jediným Brigitiným spoločenským
kontaktom bolo priateľstvo s Orsiniovcami, ktorí jej pomohli
získať rozhľad o politickom a kultúrnom prúdení vo vtedajšom
Taliansku. V tom čase sa na príhovor Brigity zázračne uzdravil
knieža Latina Orsini a ona stala sa veľmi blízkou priateľkou
celej mocnej rodiny Orsiniovcov.
Brigitin duchovný vodca, Peter Olafson, o nej neskôr
napísal: „Počas prvých pätnástich rokov, keď Kristova nevesta
očakávala príchod pápeža a vládcu, dostala a zverejnila
viacero zjavení. Sťažovala sa na neutešený morálny stav
v Ríme, brojila proti hriechu a nestálosti a hrozila Rimanom
viacerými trestami. Niektorí Rimania ju priam na smrť
nenávideli, vyhlasovali ju za čarodejnicu a dožadovali sa jej
upálenia.“ No napriek tomu Brigita neprestávala varovať
Rimanov: „Teraz musím hovoriť Rimanom tak, ako hovorili

proroci Jeruzalemu. Kedysi prebývala spravodlivosť v tomto
meste, jeho vládcovia boli kniežatami pokoja, ale teraz sa stali
vrahmi ľudí“ (Rev. III. 26).
Hneď po príchode do Ríma, keď Brigita po prvý raz
navštívila starú Konštantínovu baziliku svätého Petra, mala pri
hrobe apoštola vnútorné videnie, v ktorom jej svätec povedal:

„Vravím ti, že budeš žiť tak dlho, kým na vlastné oči neuvidíš
môjho nástupcu späť v Ríme a budeš počuť volanie
nadšeného zástupu: Nech žije pápež!“ (Rev. IV. 15).
Toto proroctvo sa naozaj splnilo, keď pápež Urban V.
prišiel do Corneta 3. júna 1367, vítaný nadšenými Talianmi.
Viacero dôvodov prinútilo pápeža k tomu, aby opustil
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Francúzsko. Mor zachvátil Avignon, žoldnieri vyplienili
Provensálsko, Turci sa blížili k stredu Európy.
Milovaní, v každej dobe Pán Boh vzbudzuje medzi ľudom
svojich prorokov. Aj svätá Brigita bola prorokyňou svojej doby.
Proroci to ale nemajú ľahké. Za pravdu, ktorú hlásajú, sú často
odsúdení. Aj náš postoj k pravde, môžu ľudia okolo nás
zavrhovať. Vytrvajme vo svojich postojoch v láske a pravde
a Pán Boh nás odmení a cez náš život zjaví seba.
Keď sa po prvýkrát pápež a cisár znovu stretli v Ríme,
Brigita vedela, že teraz je čas, aby získala potvrdenie svojho
nového rádu Svätého Spasiteľa.
Králi Anglicka a Francúzska boli príliš zaneprázdnení
vedením storočnej vojny. Kvôli celkovej situácii
a pretrvávajúcim nepokojom v Taliansku sa pápež Urban V. na
rady mnohých francúzskych kardinálov, rozhodol opustiť Rím.
Taliani boli zarmútení, Francúzi opäť jasali. Ďaleko za prejavmi
ľudských citov videla Brigita blížiacu sa tragédiu.
Brigita, vtedy už stará žena, vystúpila na strmý vrch
Montefiascone, aby pápeža varovala, lenže kardinál Pier Roger
de Beaufort sa postavil proti tomu, aby túto správu pápežovi
doručili. Urban naozaj opustil Taliansko, sprevádzaný slzami
verných, a len čo položil nohu na avignonskú pôdu, zachvátila
ho horúčka. Vtedy si spomenul na Brigitino posolstvo, utiahol
sa do záhradného domčeka, odel sa do prostého
benediktínskeho habitu, takže všetci mohli vidieť, „ako sláva
tohto sveta padla do popola.“ Zomrel v kajúcnosti, ale ako píše
básnik Petrarca, „medzi avignonskými hriešnikmi.“
Vtedy mnohých, čo pochybovali o pravosti Brigitiných
prorockých videní, zachvátil strach pred ich splnením. V tejto
atmosfére bol kardinál Pier Roger de Beaufort zvolený za
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pápeža a vybral si meno Gregor XI. Vtedy sa už avignonské
pápežstvo chýlilo ku koncu.
Je tu ponaučenie aj pre nás, aby sme sa snažili neutekať
pred krížom, ale zobrali kríž na svoje plecia, ako nás to učí Pán
Ježiš.
Svätá Panna sa zjavila Brigite a povedala jej: „Ak sa pápež

Gregor vráti do Ríma, aby zostal a ako dobrý pastier sa ujal
záležitostí Cirkvi, oslobodím jeho dušu od svetských žiadostí
a radostí, pretože je vôľou Božou, aby s poníženosťou navrátil
Petrov trón do Ríma“ (Rev. IV. 139). Brigita, hoci už
sedemdesiatročná, bojovala svoj posledný zápas s pápežom.

„Ak sa pápež nevráti do Ríma, všetko, čo mu doteraz prináleží
v Taliansku, bude rozbité a zmocnia sa toho jeho nepriatelia...“
(Rev. IV. 140).
V septembri 1376 pápež Gregor XI. s eskortou dvadsiatich
galér veľmajstra maltézskych rytierov prišiel do Talianska. Po
sedemdesiatich rokoch sa skončilo avignonské pápežstvo.
Milovaní, z týchto situácií aj my môžeme čerpať svetlo
pre náš život. Ak zoberieme kríž na svoje plecia, ako nás vyzýva
k tomu Spasiteľ, Boh nás zahrnie milosťami, ktoré by sme inak
nikdy nedostali. Sú to osobitné milosti pre to, čo práve robíme.
Ak dvíhame s láskou svoj kríž a prosíme o pomoc nášho
Spasiteľa, určite túto pomoc dostaneme.
Od svojej púte na Golgotu, ktorá bola snom každého
kresťana, Brigita cítila, že jej pozemský život sa chýli ku
koncu. Vrátila sa do Ríma a usadila sa vo svojom dome, dnes
„Domus Brigitae“, v malom paláci, ktorý jej poskytla kňažná
Papazzuri a začala sa pripravovať na svoj odchod.
Sedemdesiatročná Božia vyslankyňa odišla na nebeskú
audienciu 23. júla 1373. Jej dcéra svätá Katarína si neželala
nič viac, ako zostať vo Vadstene, blízko svojej matky, ale kráľ
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Albrecht a biskupi jej radili, aby začala kanonizačný proces.
Preto sa Katarína vrátila do Ríma.
Modlitby o umučení nášho Pána (1-ročná pobožnosť
pätnástich modlitieb)
Modlitby sú prevzaté z knihy Paradisus Animae
Christianae, vydanej v roku 1670. Zostavil ju Jacob Merlo Horst.
Bola to modlitebná kniha, vo svojej dobe veľmi populárna,
a bola vytlačená v mnohých jazykoch vrátane latinčiny.
Svätá Brigita dlhý čas túžila poznať počet rán, ktoré Pán
utŕžil počas svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa sa jej
Spasiteľ zjavil a povedal: „Moje telo dostalo 5480 rán. Ak si ich

chceš uctiť, pomodli sa každý deň počas jedného roka
pätnásťkrát Otče náš a Zdravas‘ , Mária. K tomu pridaj
modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú
z týchto rán.“
Kríž, pri ktorom svätá Brigita počas mystického zážitku
získala týchto pätnásť modlitieb, môžu pútnici vidieť aj dnes
v kaplnke Najsvätejšej sviatosti v Bazilike svätého Pavla za
hradbami v Ríme. Traduje sa, že Kristus na kríži sa podľa
prísahy očitých svedkov k Brigite otočil a pozrel na ňu. Na
pamiatku tejto udalosti je v kaplnke umiestnený nápis: Brigita
sama visiaca na kríži prijala slová Boha visiaceho na kríži
svojimi ušami a Boha– Slovo prijala aj srdcom v jubilejnom
roku 1350.
Táto pobožnosť, by sa nemala vynechať ani jeden deň. Ak
je však pre vážne prekážky nemožné sa tieto modlitby
pomodliť, duša nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou,
ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.
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Pápež Pius IX. tieto modlitby uznal, 31. mája 1862 ich
schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi
užitočné.
Modlitby ku cti Ježišovej krvi (12-ročná pobožnosť
siedmich modlitieb)
Ježiš Kristus zjavil svätej Brigite aj ďalšie modlitby spolu
s prisľúbením, že tým, ktorí sa počas dvanástich rokov denne
pomodlia sedemkrát Otče náš a sedemkrát Zdravas‘, Mária ku
cti jeho prečistej krvi, udelí veľké milosti.
Toto zjavenie uznal pápež Inocent X. Pobožnosť bola
schválená kongregáciou Sacro Collegio de propaganda fide
ako i pápežom Klementom XII.

ROZHOVOR S MATKOU
DRAHÁ MATKA MÁRIA,
Ako sa nám môže svätá Brigita sťať vzorom v dnešnej
dobe?
MILOVANÍ,
svätci sú vždy našimi vzormi. Prihovárajú sa nám v každej
dobe. Každá doba má svoje problémy a ťažkosti. Svätci hlásajú
svojím životom i slovom, ako sa uchrániť od mnohých ťažkostí
svojej doby. A toho príkladom je táto svätica.
DRAHÁ MATKA MÁRIA,
ďakujeme za to, že si prijala všetko, čo ti pripravila doba,
v ktorej si sa narodila a v ktorej žil náš Pán Ježiš.

SPYTOVANIE SVEDOMIA
1.

Chránim si čistotu tela i duše?
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2. Som vnímavý na hlas Boha, ktorý ku mne hovorí cez
Sväté písmo?
3. Čítam Sväté písmo a premieňam podľa neho svoj
život?
4. Nebojím sa deťom ukazovať zmysel práce, najmä pre
chudobných?
5. Porovnávam svoj život so slovami Evanjelia?
6. Čo pre mňa znamená pozvanie svätej Brigity k pokániu
a obráteniu, k pravým kresťanským hodnotám?
7. Žijem v pravde a láske, o ktorých sa dozvedám
z evanjelia?
8. Nepodlieham strachu, ktorý mi bráni napredovať
v duchovnom živote?
9. Čo mi chce Boh cez situáciu koronavírusu povedať, čo
chce povedať mojej rodine?
10. Prečo táto situácia nastala? Snažím sa to prijať ako
výzvu zmeniť sa?

PREDSAVZATIE
Pomodlím sa k sv. Brigite, aby mi u Boha vyprosila milosť
odvahy pri vyznávaní svojej viery.

MODLITBA
Buď požehnaná a zvelebená, Panna Mária, najsvätejšia
Bohorodička.
Ty si najvznešenejším Božím stvorením, lebo nikto Boha tak
nemiloval ako ty, slávna Panna.
Použité skratky:

18

Duchovná obnova * júl – august 2020
Rev. - Revelationes coelestes (Záznamy o nebeských zjaveniach)

Použitá literatúra:
B. Mišovič SJ, Sibyla Severu Svätá Brigita Švédska

Život a umučenie nášho Pána a život jeho svätej Matky,
podľa videní svätej Brigity Švédskej

__________________________________________
Vydáva: Rodina Nepoškvrnenej
Spracovala: sr. M. Jaroslava
Objednávky prijímame na adrese:
Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko 190
t.č. 043/4933741, e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

