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Nepoškvrnenej

Eucharistia
Keby som mala v moci
pozbierať najsladšie slová.
Vznešené krásy sveta,
aké len táto zem chová.
Keby som mala možnosť
k nohám ti zložiť jas hviezd.
Dať povel všetkým zvonom
k oslave zvoniť, znieť, znieť.
Z nádherných záhrad kvetmi
obsypať bohostánok,
ovinúť srdcami detí,
rozptýliť nebies vánok.
Keby som mala v moci
toto ti všetko podať,
všetko by bolo málo,
chcem sa ti celá oddať.
Že si tu, za veľkú milosť
prijmi hold vďaky najskôr.
Ježiš môj – Velebná sviatosť,
zostaň mi životom, láskou.
Henny Fiebigová – Siváková
Na obálke: Socha Panny Márie – Matky milosrdenstva na hore Butkov
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Poèas prenasledovania prvých kresanov, keï
cisár Valerián nariadil sv. Vavrincovi, aby mu bezpodmieneène vydal vetky poklady Cirkvi, on mu
priviedol chorých a trpiacich a povedal: Toto je
bohatstvo a poklady Cirkvi! Toto aj naïalej ostáva pokladom Cirkvi, a preto sa ma o to viac dotklo, keï som v èase medzi kòazskou vysviackou
a primiènou sv. omou obdral list z Rodiny Nepokvrnenej. Otvoril som ho a naiel som v òom
dar neuverite¾nej hodnoty. Stálo tam: Bratovi
novokòazovi na cestu kòazskej sluby  1000 sv.
ruencov a sto dní osobného kría venuje Rodina
Nepokvrnenej. Po obrátení obrázku na druhú
stranu sa môj údiv ete znásobil: Do konca ivota sa za vás modlí a obetuje Anna... A na druhom obrázku: Do konca ivota sa za vás modlí
a obetuje Jana...
(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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Utrpenie prináané Bohu ako obeta za druhých má neuverite¾nú hodnotu. Sv. Ján Pavol II. povedal, e nestaèí, aby bola Cirkev vedená rôznymi
iniciatívami, ale e musí by vedená skrze utrpenie. A v nebi úplne pochopíme, èo to znamená, e chorí a trpiaci patria medzi najvzácnejie
poklady Cirkvi. A tam sa naplno ukáe, do akej miery dokázali tieto
jednoduché obety, vás  èlenov Rodiny Nepokvrnenej, uchráni tých,
za ktorých sa obetujete (teda aj mòa), uchráni celú Cirkev od pôsobenia
a moci toho, ktorý chodí ako revúci lev a h¾adá koho by zoral.
Milý bratia a sestry z Rodiny Nepokvrnenej, vae modlitby a utrpenie
spojené s Jeiovým robia pre kòazov, pre Cirkev a pre svet viac, ako by
sme mohli urobi my svojimi rukami. Nesmierne si tento naozaj nezaslúený dar váim a verím, e by sa k tejto mojej vïake iste pripojili vetci,
ktorí majú na vaich obetách úèas. Pán iste tieto drahokamy starostlivo
odkladá, aby vás mohol nimi neskôr v nebi bohato ozdobi. Za tieto drahokamy zo srdca ïakujem a pripájam k nim novokòazské poehnanie pre
vás a tie sv. omu, ktorú som odslúil 5. júla 2021 o 8. hodine za vetkých
èlenov Rodiny Nepokvrnenej.
novokòaz Stanislav Lopatovský

Nám blízky svätý Jozef
Pápe Frantiek, ve¾ký ctite¾ sv.
Jozefa, vyhlásil apotolským listom
Patris corde 8. decembra 2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa. V òom
opisuje tohto spravodlivého mua
viery prívlastkami: milovaný
otec, nený a láskavý, posluný, driaci sa v úzadí a mnohými inými. Práve 8. decembra 2020
ubehlo stopädesiat rokov odvtedy,
ako pápe Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. Kto je
2

tento taký dôleitý mu v ivote
Márie a Jeia?
Najprv sa zbavme presvedèenia,
e sv. Jozef bol starý, ve¾mi starý
mu. Ako vznikla táto idea? Mohol by takýto starý mu okolo osemdesiatky uivi tvrdou prácou Máriu a Jeia? Mal by trpezlivos
vychováva malého chlapca, ktorý
sa rád hral a potreboval ¾udský
vzor, ktorý ho mnohému nauèil?
Do 4. storoèia sa v katakombách,
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ktoré sú svedkami najstarieho
kresanského umenia, znázoròuje
Jozef ako mladý, pribline dvadsapäroèný mu. Potom neskôr zaèína prevláda predstava Jozefa ako
starca. Èo sa stalo?
V 4. storoèí niektoré heretické
spoloèenstvá zaèínajú útoèi
na Máriino panenstvo, èoho dôsledkom bolo ich presvedèenie, e Jozef bol prirodzeným otcom Jeia.
Pretoe sa problematické náuky
hromadili, bol zvolaný veobecný
koncil do Efezu, kde Cirkev v roku
431 vyhlásila to, èo od poèiatku
verila, aby bolo vetkým zrejmé,
e Mária je veèná panna a Bohorodièka. Mária poèala bez prièinenia mua a teda Jozef nie je prirodzeným otcom Jeia. Mono práve
preto sa v umení zaèal Jozef ma¾ova èoraz starí, aby nikomu nenapadlo spochybòova Máriino pa-

nenstvo a aby ukázali, e Jozef bol
ochrancom Svätej rodiny. V súèasnosti sa umelci èoraz viac vracajú
k znázoròovaniu Jozefa ako mladého, ivotaschopného mua. Tak ho
poznáme aj z apokryfných spisov.
Pod¾a znalcov mala Mária okolo
pätnás rokov, keï sa stala Jeiovou matkou, a predstava, e by si
za manela vzala starého mua, je
viac ako nepravdepodobná. idovskí mui sa enili, keï mali okolo
estnás rokov. Pod¾a mnohých mal
teda Jozef vtedy, keï si vzal Máriu
za manelku, nieèo okolo dvadsa
rokov. Táto predstava je obsiahnutá napr. aj vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.
Jozef, Mária a Jei teda boli
po kadej stránke obyèajnou idovskou rodinou tých èias a ili obyèajné ivoty, èo nám môe by dobrým príkladom pre ná kadodenný
obyèajný, ale jedineèný ivot.
Jozef ako pochybujúci alebo nerozumejúci tajomstvu vtelenia, to je
pre nás ¾udsky blízke vyjadrenie.
Predstava, ako Mária oznamuje Jozefovi, e bude matkou a Jozef vie,
e nie je otcom, je nám pochopite¾ná. Vieme si predstavi pocity tohto
mua, ktorý Máriu ve¾mi miloval.
Na mnohých ikonách narodenia Jeia Krista je Jozef znázornený, ako
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premý¾a o udalostiach, ktoré prili do jeho ivota. Aj na ikone zo
17. storoèia, pochádzajúcej z Ruska, máme tento výjav. Sediacim
muom dolu je práve sv. Jozef, ktorý premý¾a o udalostiach posledných mesiacov a najmä posledných
dní. Vyobrazený je ako mu s krátkymi kuèeravými vlasmi, krátkou
bradou a fúzmi, sediaci v miernom
predklone, ruky má spustené na kolenách a celý je zahalený v tmavohnedom pláti. Tvár, na ktorej sa
zraèia rozpaky a pochybnosti, má
zdvihnutú k stariemu muovi stojacemu pred ním.
Pod¾a niektorých táto postava
predstavuje pokuite¾a. Býva odetý do zvieracej koe a predstierajúc,
e je pastierom, prichádza ku sv. Jozefovi s úmyslom zasia do jeho
srdca nepokoj a pochybnosti hovoriac: Never, e je to Boí Syn. Ako
by majestátny ve¾ký Boh mohol vo
svojej vzneenosti prija to¾kú biedu jaskyne? Jozef pochybuje, hoci
o vtelení skrze Ducha Svätého vedel od anjela (porov. Mt 1, 20-24).
Väèina teológov je vak proti výkladu, e mu zhovárajúci sa
s Jozefom, je pokuite¾. Skôr ide
o proroka Izaiáa, ktorý prichádza
k Jozefovi, ktorý ete stále nerozumie tajomstvu Jeiovho vtelenia
4

a narodenia. Izaiá mu vysvet¾uje,
e teraz sa naplnilo jeho proroctvo
o Panne, ktorá porodí syna, Emanuela, èo znamená S nami Boh.
(Iz 7, 14n.). V¾avo dole od Jaskyne
narodenia v rohu vidíme scénu úteku Svätej rodiny do Egypta. Na èele
malého sprievodu je Jozef, ktorý sa
obzerá dozadu za seba na Máriu,
aby sa ubezpeèil, èi je vetko
v poriadku.
Ako sa môeme inpirova skúsenosami sv. Jozefa? Je nám tak ¾udsky blízky a obyèajný. Na jednej strane sa mu mohli do srdca vkráda
pochybnosti, ktoré prichádzajú
ku kadému z nás, na druhej strane
je tu jeho snaha pochopi tajomstvo.
Ako je moné obsiahnu lásku Boha
k èloveku, ktorý si vzal ¾udské telo,
aby il ná ivot a vzal na seba vetky ¾udské radosti a bolesti, okrem
hriechu? To chce len pok¾aknú pred
tajomstvom a necha sa obja láskou
Boha, ktorý sa stal dieaom, ktorého sa nemusíme bá. Tak to preíval aj sv. Jozef. Boh sa dal do rúk
èloveka, ktorý ho uèil ¾udským
veciam, aby nau ¾udskú prácu pozdvihol do neba. Aj nám sa Boh
dáva, dáva sa do naich rúk,
aby prostredníctvom nás premieòal
svet v obyèajnosti náho ivota.
Vdp. Ivan Moïoroi
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Najvzneenejí poklad
Eucharistia je prameò a vrchol celého kresanského ivota  èítame
v Katechizme Katolíckej cirkvi. Mala by by aj stredobodom ivota kadého kresana katolíka. Ako by sme mali preíva túto skutoènos, ako
môeme prehåbi úctu k Eucharistii... O odpovede na otázky súvisiace
s témou Eucharistie sme poprosili liturgistu vdp. Petra Starotíka, dekana, pôsobiaceho vo farnosti Banská Bystrica-Katedrála.
Otec Peter, Eucharistia je ve¾kým tajomstvom Boej lásky. Jej
nevyèerpate¾né bohatstvo sa odráa aj v jej rôznych pomenovaniach. Môete nám bliie priblíi niektoré z nich?
Katechizmus Katolíckej cirkvi
nám ponúka viacero pomenovaní,
ktoré poukazujú na urèité stránky
tejto vzneenej sviatosti. Najèastejím pomenovaním, ktoré pochádza
z gréckeho slova, je Eucharistia.
Toto slovo vyjadruje vzdávanie
vïaky Bohu a pripomína idovské
dobroreèenie. Je to Pánova veèera,
lebo ide o veèeru, ktorú Pán slávil
v predveèer svojho umuèenia so
svojimi uèeníkmi. Zvlá prví kresania volali slávenie Eucharistie aj
Lámanie chleba, pretoe takýmto
spôsobom to konal aj sám Pán pod¾a idovskej tradície pri stolovaní.
Eucharistiu tie voláme svätou
a èistou obetou, lebo je pamiatkou

Pánovho umuèenia a zmàtvychvstania... Azda najèastejie pouívame výraz svätá oma. Toto pomenovanie pochádza z latinského
slova missio  iïte, t. j. poslanie. Katechizmus uèí, e liturgia,
v ktorej sa uskutoèòuje tajomstvo
spásy, sa konèí poslaním veriacich,
aby plnili Boiu vô¾u vo svojom
kadodennom ivote.
Ako sa môe pre kadého z nás
osobne sta Eucharistia prameòom, stredom i vrcholom ivota?
Na to je jediná odpoveï, a tou je
úèas na Eucharistii. Je ve¾mi dôleité uvedomi si, kto sa nám
v Eucharistii ponúka, aký je to
vzneený dar, aké je to hlboké tajomstvo, ktoré sa nás dotýka.
Eucharistia je najvzneenejí poklad, ktorý Pán Jei zveril svojej
Cirkvi. A preto akoko¾vek vzneená aktivita Cirkvi sa nevyrovná sláveniu Eucharistie.
5
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Akým spôsobom sa
vzdáva Eucharistii úcta?
Ako ju môeme prejavi
súkromne i v spoloèenstve?
Myslím si, e v súèasnej
dobe sa ve¾mi pekne rozvinula eucharistická úcta
prejavená adoráciou. Mnohí veriaci si dokonca eucharistickú úctu spájajú
(a zamieòajú) s vonkajími
prejavmi a gestami pri prijímaní Eucharistie. Treba
vak poveda, e na prvom
mieste, èo sa týka eucharistickej úcty,
je samotné slávenie Eucharistie (svätá oma), uprostred ktorej je sväté
prijímanie. Môeme poveda,
e Eucharistia je predovetkým pokrm, v ktorom sa nám ponúka sám
Pán. On nám ho dáva, aby sme
z neho jedli a pili. Teda eucharistická úcta je prioritne postavená
na hodnom a èastom svätom prijímaní. Eucharistická úcta mimo sv.
ome v sebe zahàòa adoráciu, ktorou je klaòanie sa Bohu prítomnému v Oltárnej sviatosti. Tie sú to
eucharistické procesie (ako napr.
na Slávnos Boieho tela, prípadne
po ve¾konoènej vigílii). A v neposlednom rade k tomuto kultu patria
aj tzv. eucharistické kongresy.
6

Termínom kongres sa oznaèuje
napr. zjazd èi zhromadenie ¾udí,
ktorých spája spoloèný záujem
alebo cie¾, a tak hovoríme napr.
o vedeckom kongrese. Eucharistický kongres je urèite nieèo iné.
Môete nám poveda, èo je náplòou a cie¾om takéhoto kongresu?
Eucharistický kongres je verejným vyznaním naej viery, viery
v Krista prítomného medzi nami
v Eucharistii, ktorý ije s nami
po vetky dni a do skonèenia sveta. Medzinárodné eucharistické
kongresy (MEK) sú jedným z ve¾kých verejných podujatí Cirkvi, ktoré zdôrazòujú a zvidite¾òujú význam
Eucharistie v kresanskom ivote
a cirkevnej praxi. Vznikli v roku
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1881 s cie¾om oslávi Jeia Krista reálne prítomného v Eucharistii
a vydáva svedectvo o jeho nekoneènej láske k svetu. Tieto kongresy vychádzajú z eucharistického
slávenia. Ich stredobodom je tzv.
Statio orbis. Ide o svätú omu,
na ktorú upiera svoju pozornos
celý svet. Zároveò kongresy poskytujú príleitos hlbie sa zamý¾a
nad rozliènými témami, ktoré ponúka teológia v rozlièných oblastiach ivota Cirkvi. Môeme poveda, e cie¾om týchto kongresov je
snaha z urèitého h¾adiska hlbie pochopi a vo zväzku lásky a jednoty
vyznáva tajomstvo Eucharistie. Sv.
Otec Frantiek to krásne vyjadril
takto: Tu sa rodí základná otázka:
èo to znamená slávi eucharistický
kongres v modernom a multikultúrnom meste, v ktorom sa evanjelium a formy náboenskej príslunosti stali okrajovými? Znamená to
spoluprácu s milosou Boou 
prostredníctvom modlitby a èinnosti  na írení eucharistickej kultúry
ako spôsobu myslenia a konania
zaloeného na tejto sviatosti, avak
vnímate¾ného aj ponad cirkevnú
príslunos. V Európe, ktorá je chorá na ¾ahostajnos a prechádzali
òou rozdelenia a uzavretosti, kresania predovetkým nede¾u èo ne-

de¾u obnovujú jednoduché a silné
gesto svojej viery: schádzajú sa
v Pánovom mene a povaujú sa
za bratov. A opakuje sa zázrak:
v poèúvaní Boieho slova a v úkone
lámania chleba sa aj to najmenie
a najskromnejie zhromadenie veriacich stáva Pánovým telom, jeho
svätostánkom vo svete. Slávenie
Eucharistie sa tak stáva liahòou
postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru, pretoe podnecuje
k tomu, aby sme milos Krista, ktorý totálne daroval seba samého, premenili do skutkov a ivotných postojov.
Kedy a kde sa konal prvý eucharistický kongres? Ako èasto sa
takéto podujatie v Cirkvi uskutoèòuje? Kto urèuje miesto jeho
konania?
Eucharistické kongresy sú jedným
z najmladích prejavov eucharistickej úcty mimo svätej ome v Cirkvi.
Korene eucharistických kongresov
siahajú do druhej polovice 19. storoèia vo Francúzsku. Prvý impulz
k vzniku kongresov a ich následnému rozíreniu dala pani Emília Tamisiérová. V roku 1873 sa v Parayle-Monial v kaplnke pred vystavenou
Oltárnou sviatosou zilo 60 francúzskych delegátov, zástupcov z parlamentu. Tí s asi tisíckou veriacich
7
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zasvätili seba, parlament a Francúzsko Najsvätejiemu Srdcu Jeiovmu. Táto udalos mala na spomínanú Emíliu Tamisiérovú ve¾ký
vplyv. Zatúila po tom, aby sa Eucharistia uctievala v rodinách,
medzi pracujúcimi, vo farnostiach,
v diecézach a medzi národmi. Inpirovala sa púami a procesiami
v rozlièných pútnických chrámoch
a rozhodla sa zorganizova eucharistickú pú do Avignonu. Prvý eucharistický kongres miestneho charakteru sa teda konal v roku 1874
v Avignone. V roku 1876 u mala
eucharistická procesia v Avignone
celonárodný charakter. Úplne prvý
medzinárodný eucharistický kongres (MEK) sa konal u v roku 1881
v Lille. Èo sa týka pravidelnosti
konania kongresov treba poveda,
e spoèiatku sa konávali kadoroène, neskôr poèas druhej svetovej
vojny ich konanie bolo pozastavené, a potom po vojne bolo v pädesiatych rokoch opä obnovené.
Zaèali sa kona v intervaloch troch
a tyroch rokov. Za úèelom organizácie MEK bol zriadený tzv. výbor, ktorý dnes u nesie titul Pápeský výbor pre medzinárodné
eucharistické kongresy. MEK sa
slávia, pokia¾ mono, kadé tyri
8

roky v meste urèenom Svätým Otcom a pod¾a jeho usmernení.
52. medzinárodný eucharistický kongres bol naplánovaný
v termíne 13. a 20. septembra
2020. Pre pandemickú situáciu sa
vak nemohol uskutoèni a bol
stanovený nový termín. Kde a kedy sa eucharistický kongres bude
kona?
Miesto a èas slávenia najbliieho medzinárodného eucharistického kongresu urèil Svätý Otec Frantiek u na závereènej sv. omi
Statio orbis, ktoré sa konalo v roku
2016 na ostrove Cebu na Filipínach,
keï ohlásil, e 52. MEK sa bude
kona v Budapeti v septembri
2020. Zo spomenutých dôvodov
svetovej pandémie bol jeho termín
preloený na týdeò od 5. do 12.
septembra tohto roka. 20. marca
Pápeský výbor pre medzinárodné
eucharistické kongresy oznámil,
e 53. MEK sa bude kona v roku
2024 v ekvádorskom Quite.
Aké je motto tohoroèného
eucharistického kongresu a èo
vyjadruje?
Ako som u spomenul, kadý kongres sa nesie v znamení nejakej konkrétnej témy, ktorá je zároveò vyjadrená v krátkom motte celého kongresu.
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Motto MEK v Budapeti je inpirované 87. almom: V tebe sú
vetky moje pramene. To, èo chce
vyjadri toto motto, je krásne vyjadrené v texte modlitby tohto kongresu:
Nebeský Otèe, prameò vetkého
ivota! Zoli nám svojho Ducha
Svätého, aby sme spoznali a èím
viac milovali Krista prítomného
v Oltárnej sviatosti, ktorý sa za nás
obetoval. On je ná Pán a Majster,
priate¾ a pokrm, lekár a pokoj. Daj
nám odvahu, aby sme jeho silu
a rados zaniesli kadému èloveku!
Daj, aby èas prípravy a slávenie
eucharistického kongresu poslúilo námu veriacemu spoloèenstvu,
mestám a národu, Európe a celému
svetu na duchovnú obnovu! Amen.
Len málokto z nás sa bude
môc tohto významného podujatia zúèastni priamo v Budapeti.
Ako sa môu do tohto diania zapoji aj ostatní veriaci, èi u ako
jednotlivci alebo farnosti, prípadne diecézy?
Slávenie medzinárodného eucharistického kongresu je ve¾kou výzvou prekroèi akéko¾vek hranice
a bariéry a duchovne sa zjednoti
s celou Cirkvou. V jednotlivých
spoloèenstvách, farnostiach i diecé-

zach po celom svete sa môu (ba
priam majú) pri tejto príleitosti kona rozlièné aktivity na prehåbenie
eucharistickej úcty, tohto vzácneho
a nevyèerpate¾ného prameòa milostí, spôsobmi, aké sú len moné: slávenie Eucharistie, katechézy, modlitby, adorácie, procesie, svedectvá.
Tak ako pri vzniku medzinárodného eucharistického kongresu stáli
veriaci laici v túbe prejavi úctu
Eucharistii, aj dnes je to pozvanie,
aby veriaci hladní a smädní po Pánovi prichádzali k tomuto prameòu,
ktorý jediný vie utíi duchovný
hlad a smäd èloveka. Láska je vynaliezavá, preto si myslím, e ona
je aj inpiráciou pri realizovaní
mylienok ako prei MEK
v naom spoloèenstve. Je to ve¾ká
výzva nielen pre kòazov, ale pre
vetkých hladných a smädných,
ktorí milujú eucharistického Pána.
Môete nám prezradi, èím alebo lepie kým je pre vás Eucharistia?
Vetkým.
Otec Peter v tomto roku oslávi 20.
výroèie svojej kòazskej vysviacky.
Blahoeláme mu k tomuto výroèiu
a spolu s ním ïakujeme Pánovi
za dar jeho povolania.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta
9
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30. výroèie schválenia
8. júna 2021 si Rodina Nepokvrnenej pripomenula 30. výroèie schválenia svätým pápeom Jánom Pavlom II. v Ríme. Za tento ve¾ký dar
ïakovala nebeskému Otcovi a Panne Márii v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Martine na Severe.
Pripomeòme, e mariánske zdruenie Rodina Nepokvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku
1975. Zakladate¾kou bola sestra
Bernadeta Pánèiová. Na jej podnet
sa skupinka chorých zapoèúvala
do výzvy pápea Pavla VI., aby sa
celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa zaèali denne modli posvätný ruenec
a s láskou uvili zo svojich modlitieb
a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianoèný darèek Svätému Otcovi. Napriek náboenskému útlaku zaèalo sa toto dielo íri.
Chorí sa stali apotolmi medzi chorými a Rodina Nepokvrnenej sa
zaèala rozrasta.
Program, ktorý z Martina odvysielalo aj Rádio Lumen, zaèal príhovorom sr. M. Pavly Draganovej, generálnej predstavenej Kongregácie
Milosrdných sestier sv. Vincenta 
Satmárok. Tá okrem iného poveda10

la: Vïaka hlbokej viere, odhodlaniu a nadeniu sestry Bernadety, ktorá sa ako skutoèná milosrdná sestra
podnecovaná Kristovou láskou zohýbala pod kríom brata, sa zdruenie
èoraz viac dostávalo do povedomia
Cirkvi nielen na Slovensku, ale aj
v zahranièí. Dnes má toto zdruenie,
ktoré má silno mariánsky charakter,
tisícky èlenov. Do Rodiny Nepokvrnenej patria predovetkým chorí, telesne postihnutí, starí a opustení a tie
tí, ktorí chcú ochotne pomáha slubou chorým a trpiacim. Cie¾om zdruenia je predovetkým zjednoti sa
s trpiacim Spasite¾om pri svojom utrpení a vo viere spolu s Kristom nies
svoj osobný krí. Medzi základné
princípy spirituality Rodiny Nepokvrnenej patrí zasvätenie sa Panne
Márii dennou modlitbou posvätného
ruenca a tie horlivos pri írení tejto modlitby pod¾a elania Panny
Márie z Fatimy, ale aj snaha o ivot
pod¾a evanjelia. Èlenovia Rodiny
Nepokvrnenej sa denne duchovne
stretávajú v modlitbe pod kríom
o 15. hodine a vzdávajú vïaky za dar
vykúpenia a modlia sa na úmysly
Svätého Otca, otcov biskupov
a za seba navzájom.
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Smrou sestry Bernadety èinnos
Rodiny Nepokvrnenej neprestala.
Ona sa ako múdra novicmajsterka
snaila poèas formácie mladým sestrám vtepova do srdca lásku a úctu
k Nepokvrnenej Panne Márii, ale aj
ku vetkým jej deom, osobitne
ku chorým, trpiacim a opusteným.
Som presvedèená, e sestry, ktorých
osobitným poslaním v kongregácii je
práca v zdruení Rodiny Nepokvrnenej, verne pokraèujú v ¾apajach
sestry Bernadety a snaia sa svojou
èinnosou napåòa jej odkaz. Myslím, e dnes sa sestrièka Bernadeta
teí a raduje z toho, e sme sa tu spoloène stretli.
Po príhovore nasledovala modlitba posvätného ruenca, ktorú viedli o. Jozef Bagin a sestra Norberta.
Slávnostnú svätú omu celebroval
ilinský diecézny biskup Mons. Tomá Galis. Na úvod ho privítala sr.

M. Alica Marienková,
tatutárna zástupkyòa
Rodiny Nepokvrnenej:
Minulý rok sme slávili
45 rokov od zaloenia
Rodiny Nepokvrnenej,
ale pre situáciu pandémie sa nemohlo jubilejné stretnutie uskutoèni.
Situácia sa zmenila v ná
prospech, dnes sme
mohli prís do tejto farnosti, ktorá
je zasvätená Sedembolestnej Matke, a spolu s vami, otec biskup, poïakova za dar váho kòazstva
a za dar kòazstva váho spolubrata
Daniela Diana. Pred 30 rokmi, práve v dnený deò, bola Rodina Nepokvrnenej schválená v Ríme pápeom Jánom Pavlom II., ktorý bol
tie èlenom Rodiny Nepokvrnenej.
Teíme sa, otec biskup, e ste prijali nae pozvanie a prili ste sa spolu s nami modli a ïakova za dary,
ktoré dostala Rodina Nepokvrnenej poèas týchto 30 rokov.
Otec biskup Tomá Galis v homílii poukázal na dôleitos Panny Márie v ivote kadého èloveka: My
vieme, e to ve¾mi záleí na nás,
aby sme sa necítili opustení, neastní, ale naopak, aby sme vedeli,
e vetci sme pozvaní, e vetci
môeme tento svet posväcova, pre11
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tvára práve preto, e sme Jeiovými uèeníkmi. Prejavy lásky, ktoré
môeme ponúknu, sú pre ivot také
nevyhnutné, ako je so¾ a svetlo a my
to vetci dobre vieme. Nu teda nech
nám Pán pomáha prejavova túto
lásku, ktorá bude so¾ou a svetlom
pre druhých. Na príhovor Nepokvrnenej ochotne a obetavo slúme druhým, slúme a dávajme nezitne to,
èo sme zdarma vetci dostali,
e môeme vola nebeského Otca,
ktorý je Láskou, aj naím milovaným
Otcom  Oteckom. Amen.
Po svätej omi nasledovala adorácia Oltárnej sviatosti. Vemohú-

ci a dobrotivý Pane, nae srdcia sú
aj uprostred mnohých súení, ktoré
preíva dnený svet, naplnené radosou. Prijmi dnes nau vïaku, prosby i chválu, ktorú ti chceme prejavi nielen slovami,
ale predovetkým svojím srdcom.
Tieto slová v skratke obsahujú to, èo
sme chceli v tento poehnaný veèer
vyjadri, k¾aèiac pred Eucharistiou.
Prostredníctvom vysielania Rádia
Lumen sa aj napriek obmedzenej
osobnej úèasti priamo v Martine
spojili mnohí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej v spoloènej modlitbe.
Vdp. Pavol Jurèaga

Ve¾ká v dobrote, láske a slube
V sobotu 15. mája sme sa v Bánove
na Morave rozlúèili s naou Bohukou
Vystrèilovou, ktorú si Pán povolal
do domu svojho Otca 10. mája 2021.
Poïakovali sme za dar jej ivota
a za slubu pre Rodinu Nepokvrnenej, ktorú s ve¾kou láskou
a ochotou konala, keï roky viedla
RN na Morave a v Èechách. V tejto
slube jej ochotne pomáhali jej sestry Lydka a Mária.
Na parte boli napísané ve¾mi výstiné slová, ktoré charakterizovali
jej ivot:
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 bola skromná vo svojom ivote,
 trpezlivá vo svojej bolesti,
 ve¾ká vo svojej dobrote a láske.
V 90. rokoch sa prostredníctvom
vysielania vatikánskeho rozhlasu
o Rodine Nepokvrnenej dozvedela
aj Bohuka. Nakontaktovala sa
na sestrièku Bernadetu, zakladate¾ku Rodiny Nepokvrnenej, no a, samozrejme, sestrièka jej hneï ponúkla slubu: stara sa o èlenov RN
na Morave a v Èechách, pracova pre
Pannu Máriu, lebo pribúdalo ve¾a
èlenov aj z Èeskej republiky.

Rodina Nepokvrnenej

Skromná Bohuka uvaovala, èi to
bude vláda, keï je pripútaná na invalidný vozík. Priatelia z Francúzska
ju pozvali na pú do Lúrd. Rada
o tejto púti rozprávala. Preila tam
nezabudnute¾né chvíle. Milosti, ktoré tam dostala, ju presvedèili o tom,
e výzva na slubu pre Rodinu Nepokvrnenej je Boia vô¾a a prianie
Panny Márie. Sestra Bernadeta ju
prijala do Rodiny Nepokvrnenej,
a tak sa Bohuka stala aktívnou èlenkou a vedúcou v slube apotolátu.
Prijala túto výzvu a vetci dobre
vieme, s akou láskou a starostlivosou pracovala. Bola pre nás vetkých
ve¾kým príkladom. S obdivom sme
prijímali jej záujem o vetkých, ktorí
potrebovali nejakú pomoc. Vyzývala èlenov, aby sa zapájali do modlitieb a obiet za novokòazov, do du-

chovnej kytice pre Svätého Otca
a otcov biskupov na Vianoce.
Cez noviny Katolícky týdenník
spropagovala apotolát Rodiny Nepokvrnenej. Napísala o monosti
prijatia do tohto spoloèenstva,
o tom ako sa sta èlenom. Pokia¾
jej to zdravotný stav a sily dovo¾ovali, rada sa aj so svojimi sestrami
zapájala do organizovania stretnutí
Rodiny Nepokvrnenej na Velehrade a tie aj na Slovensku. Vdy sa
teila, e spozná nových ¾udí, mala
rados z toho, e Rodina Nepokvrnenej rastie duchovne aj poètom.
Bola vdy povzbudená silou modlitby a spoloèenstva. Jej utrpenie jej
nebránilo slúi iným, ale skôr ju
povzbudzovalo k tomu, aby kadému bez rozdielu prejavovala lásku
v akejko¾vek forme. Dvakrát putovala s chorými s púou Rodiny Nepokvrnenej do Lúrd v sprievode svojich sestier.
Kto chce ís za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme
kadodenne svoj krí a nasleduje ma, povedal Pán Jei. On aj od Bohuky iadal,
aby ho nasledovala v kríi,
lebo jej chcel da úèas
na svojom zmàtvychvstaní.
Prijala krí, milovala v òom
Krista, ktorý ju odmieòal si13
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lou, svetlom, pokojom, láskou
a úsmevom, ktorým si podmaòovala mnohé srdcia. Ïakujeme ti, Boe,
e si nám ju daroval!
Bohuka, boli ste poehnaním pre
nás vetkých. Pán vás poehnával
a prostredníctvom vás poehnával
aj nás a celú Rodinu Nepokvrnenej. Nech ste aj po smrti poehnaním pre nás vetkých, ktorí sme boli
s vami spojení. Nepokvrnená Matka nech vám vyprosí milos,
aby vás Pán prijal do krá¾ovstva
blaenosti. Prajeme vám nebo, odpoèívajte v Boom milosrdenstve
v pokoji.
Mnohí otcovia biskupi a kòazi si
váili jej obetavú prácu v apotoláte
Rodiny Nepokvrnenej v Èeskej republike. Olomoucký otec arcibiskup Mons. Ján Graubner vo svojom
kondolenènom liste vyjadril vïaènos za duchovnú silu, ktorou mnohých chorých bratov a sestry povzbudzovala v nesení kría, v obetovaní
bolestí. V závere listu napísal: Nech
jej Boh odmení vetko dobré, èo vykonala z lásky.
Emeritný otec biskup Jozef Hrdlièka v liste napísal, e jej vernos
a láska k Bohu a k blínym zostane navdy v jeho pamäti aj v srdci
Cirkvi a spomienky na òu budú
i jeho stále povzbudzova. Jedine
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Boh môe odmeni dielo jej vernosti a lásky.
Páter Jiøí Putala, bánovský farár,
poèas pohrebnej svätej ome povedal, e nie je v Bánove dlho, ale aj
za ten krátky èas mal monos spozna Bohuku ako nenápadnú enu,
ktorá preívala svoj ivot v skrytosti,
v spojení choroby, modlitby a obety,
ako zrno, ktoré nevidno v zemi,
ale ono klíèi a prináa úrodu. Svoj
príhovor ukonèil slovami písma:
Správne, dobrý a verný sluha; bol
si verný nad málom, ustanovím a
nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána (Mt 25, 21).
S vïakou srdci sa prili s Bohukou rozlúèi aj kòazi, ktorí jej boli
duchovne nablízku, ktorých denne
sprevádzala svojimi modlitbami
a obetami.
Pred nieko¾kými rokmi zanechala
èlenom RN a èitate¾om náho èasopisu odkaz, ktorý je aktuálny aj dnes:
Modlite sa ruenec. Je to mocná
zbraò. Neexistuje problém, èi u
osobný alebo svetový, ktorý by sa
nedal vyriei modlitbou posvätného ruenca. Pomáhajme ruencom
zachraòova svet. Spájajme sa
v spoloèných modlitbách, hlavne
o tretej hodine popoludní, vtedy sú
tieto modlitby zvlá vypoèuté.
Sr. M. Alica
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(11. èas)

V minulom èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov sme hovorili
o úspechu, ktorý prináa èloveku rados. Hovorili sme, e úspeným sa
stanem vtedy, ak sa stanem nástrojom v Boích rukách a umoním Bohu,
aby ma pouíval spôsobom, akým ma chce poui. To je jediný spôsob,
akým môem získa rados. Vetky ostatné úspechy pominú, ostáva iba
moja svätos.
V tomto èlánku budeme hovori o závislostiach. O tom, e závislos je
jedným z najvánejích uzlov a rozviazanie tohto uzla ma vovedie do rovnováhy v mojom ivote.
Stále musíme ma na mysli, a on mi pomôe tak urobi. On mi
e Boh nie je mág. Mnohí ¾udia pomôe nájs tú správnu cestu. A to
za ním idú a oèakávajú od neho, isté sa deje aj s Máriou. Mária roze on vyriei ich problémy. To bol väzuje uzly. To neznamená, e ja len
problém aj idov vtedy, keï Jei vloím svoj problém do jej rúk
rozmnoil chleby. Okamite ho a tento uzol bude rozviazaný,
chceli urobi krá¾om. Áno, Jei ale Mária je blízko mòa a pomáha
nám môe da znamenia, ale zna- mi, aby som naiel spôsob, ako tenmenie je to, e on je Boí Syn, to uzol rozviaza.
Jedným z týchto uzlov, probléa e my ho máme nasledova,
ale potom si uvedomme, e to sme mov je závislos. Závislos je, ak
my, ktorí máme vyriei ná prob- som na nieèom závislý, aj keï by
lém, samozrejme, s jeho pomocou táto vec bola sama o sebe dobrá,
a s tým, e on nám dá svetlo. On ale ja sa stávam jej otrokom. Take
nám nepovedal: Nasleduj ma a ja táto závislos ma oberie o slobodu.
snímem z teba tvoj krí, ale on Existujú dva typy závislostí: sú nenám povedal: Vezmi svoj krí jaké veci, nejaké látky a sú správaa nasleduj ma (Mk 8, 34). To zna- nia. Látky, napr. tabletky, drogy, almená, e ja musím nies svoj krí kohol, tabak. Môe to by napr.
15
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tabletka na spanie. Nedokáem
bez nej by. Potom sú to závislosti
na urèitom správaní. Nedávno bola
urobená túdia, z ktorej vyplynulo,
e jeden z dvanástich ¾udí môe
ma závislos na sexe alebo pornografii. Táto závislos potom vedie
k sexuálnemu zneuívaniu, ako je
napríklad pedofília. Správaním
môe by napríklad aj neistota, keï
je èlovek závislý na úzkosti. Vdy
sa pozerá na tú èiernu stránku vecí.
Alebo sebaodmietanie, ktoré privádza èloveka k neúspechu v ivote
a k znechuteniu. Závislos na enách. Upadám do cudzolostva.
Viem, e spôsobujem rozpad mojej rodiny, ale moja závislos je tak
silná, e akéko¾vek logické uvaovanie mi u niè nehovorí.
Môu to by hazardné hry. Viem,
e konám nieèo nesprávne, viem,
e privádzam svoju rodinu do obrovských problémov, ale ja bez toho
nedokáem i. Ja musím ís hra
hazard. Hazard je to isté ako drogy.
Taktie, keï mladý mu, mladé
dievèa sú závislí na drogách, tu nie
je rieením, e my im logicky vysvetlíme, e je to zlé, lebo oni vedia, e je to zlé. Èastokrát, keï som
závislý, potrebujem program, ktorý posilní moju vô¾u a moje úsilie.
Keï sa opýtam alkoholika, preèo
16

pije, tak s najväèou pravdepodobnosou ukáe na niekoho iného alebo na nieèo iné. Pijem, pretoe som
ikanovaný v práci, pijem, pretoe
mám enu, ktorá mi nerozumie. Pijem, pretoe mi hrozne ublíil môj
otec a moja matka... Take ty ukazuje na nieèo iné. A to je ve¾mi
nezrelé, pretoe neprijíma svoju
slabos. Zaiste, tvoja slabos nala
úrodnú pôdu, kde sa mohla rozvíja. Prijmi, akceptuj svoje obmedzenia. Akceptuj, e si slabý. Inak
sa nebude môc zmeni. Inak bude vdy oèakáva, e iní sa zmenia a ty sa zmeni nemusí. Take
ja som obmedzený. Preèo sa neustále rúha? Preèo si neustále nahnevaný? Len to jednoducho prijmi.
Priznaj si to. Zaiste, nieèo vyvoláva tvoju slabos, ale keby si bol silný, tak by si tomu dokázal èeli.
Prijmi svoje obmedzenia, daj si
dolu masku a sna sa dosta
do sluby iným. Tým, e bude slú-
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i iným, bude lieèený zo svojich
závislostí. Pretoe alkoholik je osoba, ktorá je uzavretá sama do seba.
Drogovo závislá osoba je osoba,
ktorá je uzavretá do seba. Keï bude pracova pre iných, napríklad
cez dobrovo¾níctvo, tak ti to môe
pomôc pri uzdravení. Pretoe, keï
slúi ako dobrovo¾ník, dáva sa
druhým bez toho, e by si tam h¾adal vlastné záujmy. Je takmer nemyslite¾né, e by ste boli tak vyrovnaným èlovekom poèas celého
svojho ivota, e by ste neprechádzali iadnou závislosou. Niekedy táto závislos nemusí by nevyhnutne závislos na nieèom zlom.
Ak je moja závislos napríklad môj
manel, moja manelka, potom to
prináa do môjho srdca ve¾kú iarlivos, ktorá nakoniec rozbije moju
rodinu, potom to nie je jednoduché
prija. Táto závislos nie je zlá,
ale èo je zlé, je rozsah toho, èo tejto veci dáva.
Môe to by aj náboenská téma.
Napríklad patríte ku charizmatickej
obnove. Chodíte do modlitebnej
skupiny. A táto modlitebná skupina
sa stane vaou modlou. A do takej
miery, e u nie ste v rovnováhe.
Nemám èas pre svoju manelku,
nemám èas pre svoje deti. Nevykonávam dobre svoju prácu, kvôli

mojim záväzkom v modlitebnej skupine. Tieto záväzky v modlitebnej
skupine sú predsa dobrou vecou.
Zaiste, ale tvoja závislos nie je dobrá. Spôsob, akým sa ty správa, nie
je dobrý. A toto je nieèo, na èo sa
musíme pozrie z psychického h¾adiska. Niekedy potrebujeme psychológa, potrebujeme niekoho, kto nám
pomôe s disciplínou. Ale potom
existuje terapia, ktorá je duchovnou
terapiou. A to je, e poloím svoju
závislos do rúk Márie. Do rúk Márie, ktorá mi pomáha rozliova, èo
je Boou vô¾ou. Je moje správanie
Boou vô¾ou? Je Boh so mnou astný? Samozrejme, e musím akceptova svoje obmedzenia, sòa svoje
masky, inak nebudem poèu to, èo
mi Boh hovorí.
A potom odovzdanie sa. Toto je to,
èo urobila Mária. Mária sa odovzdala. Ona sa odovzdala vtedy, keï to pre
òu nebolo jednoduché. Mária nebola
iadnym hlúpym èlovekom. Mária
mala svoju inteligenciu. A mohla nesúhlasi so spôsobom, ako Boh rieil
veci v jej ivote. Na tom nie je niè zlé,
ale potom sa odovzdala do jeho rúk.
Ako keby som povedal OK, môj Boe,
tak ja s tebou nesúhlasím, ja ti vôbec
nerozumiem, ale ja sa odovzdávam
do tvojich rúk, do tvojho plánu. A toto
odovzdanie sa zo mòa sníme moju
17
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závislos. Závislos a uzatvára
do seba samého. Odovzdanos a dáva
ostatným. Závislos je jedným
z najvánejích uzlov v naom ivote. A my sa musíme snai zisti, kde
je moja závislos. Potom môeme
na tom zaèa pracova. Rozviazanie
tohto uzla ma vnesie do rovnováhy
v mojom ivote.

V Ríme je klátor, volá sa Monasterio de la frate. Je tam zobrazená
Mária, ktorá vyjadruje rovnováhu.
Modlime sa k Márii, ktorá má tento titul, aby vniesla rovnováhu
do naich ivotov.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

Výnimoèné výlety
(Príbeh z hospicu)

 Ten Martin, to je ale dobrý chalanisko!  vravieval Jozef, pacient Hospicu Milosrdných sestier v Trenèíne.
Prijali ho s nádorovým ochorením
v terminálnom tádiu a nebol schopný samostatného pohybu. il sám,
mal hlboko do peòaenky, blízko
k cigaretám a alkoholu.
Martin sa stal hospicovým dobrovo¾níkom. Najprv ako vykonávate¾
pomocných prác pri rekontrukcii
hospicu, neskôr, vïaka ústretovému
prístupu personálu, sa v hospici udomácnil. Postupne zaèal vníma svoju úlohu v tomto zariadení trochu
inak. A jeho sluba dobrovo¾níka sa
mohla posunú od opráv budovy
k dotyku s ¾udskou duou.
 Martin, vidím, e ste sa v hospici
u celkom zabývali. Mohli by ste
18

sa povenova jednému námu pacientovi? Myslím, e by ste si sadli. Je to èlovek s vaou krvnou skupinou,  navrhla Martinovi sociálna
pracovníèka.
 Súhlasím, aj keï ide o kombináciu výzvy a skúky súèasne,  zamyslene odpovedal Martin,  ale rád
to skúsim.
Jozefovi sa v hospici páèilo. Personál sa snail vyhovie jeho potrebám. Kupovali mu sladkosti
a jogurty, ktoré mal ve¾mi rád,
a na terasu mu dokonca namontovali slneèník. Ale jeho najväèia
túba bola navtívi rodnú dedinku, postreta starých známych, posedie si v krème... A pri plnení tejto jedineènej túby sa zaèala
Martinova misia.

Rodina Nepokvrnenej

 Na zaèiatku náho stretnutia bola
modlitba. Prosil som o pomoc Ducha Svätého, aby ma viedol poèas
týchto stretnutí,  s vïaènosou
spomína Martin.  Ve¾mi som túil
po tom, aby sme si s Jozefom rozumeli. Bol toti vo veku môjho otca.
A ja sám som o vlastného otca priiel ako malé diea.
Martin iel k Jozefovi najprv párkrát na izbu, kde sa trochu oukali. Netrvalo dlho a Martin prekvapil Jozefa skromným návrhom.
 Jozef, mám tajný plán. Rád by
som vás uniesol. Èo keby sme si
urobili malý výlet?  predniesol
Martin veselo svoj návrh,  poznám
sa tu toti s nejakými vplyvnými
¾uïmi,  dodal artovne.
Jozefova rodná dedinka bola neïaleko Trenèína. Nealkoholické
pivo, stretnutia so známymi a priate¾mi. To bola pre Jozefa vzpruha
a motivácia i ivot s chuou.
Vdy, keï priiel Martin, oèi mu zaiarili zvlátnym, celkom milým
svetlom. Jozef bol nepraktizujúci
katolík. Preil aký ivot.
Martin sa v lete vybral do Medugoria. Jozef ho netrpezlivo oèakával.
 Jozef, priniesol som vám darèek
z Medugoria,  nesmelo povedal
Martin. Jozef vzal so slzami

na krajíèku do tras¾avých rúk ruencové perly. A bez akéhoko¾vek premý¾ania si ruenec zavesil na krk.
Z tohto gesta Martin vycítil, e tento èlovek patrí Boej Matke a ona
sa ho nevzdá. Martinovi ete v hlave vàtala monos privies Jozefa
ku sviatosti zmierenia. Kòazi, ktorí
navtevovali hospic, ho èasto oslovovali, ale nikomu sa nepodarilo
presvedèi ho. Raz sa Martinovi posaoval, e akosi zle spáva.
 Keï som mával problémy so
spánkom ja,  jednoducho povedal
Martin,  pomohlo mi vyznanie vín
vo svätej spovedi.
Jozef vak nijako nereagoval.
Nielen Martin, ale aj celý hospicový tím sprevádzal Jozefa tichou,
ale vytrvalou modlitbou. Vetkým
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ve¾mi zálealo na záchrane jeho nesmrte¾nej due.
 Jozef, potreboval by som spoji
ná dnený výlet s jednou pre mòa
dôleitou túbou. Chcel by som sa
ete dnes vyspoveda. Nebude vám
prekáa, keï ma troku budete
musie èaka?  váhavo, ale radostne znel v telefóne Martinov hlas.
 Samozrejme, Martin. Rád s tebou
pôjdem. Dokonca rozmý¾am,
e by som sa iel vyspoveda aj ja,
 prekvapivo odpovedal Jozef. 
Myslím, e u je ten èas,  dodal
naoko bezstarostne.
Martin rýchlo zavolal miestnemu
kòazovi, e príde na faru spolu
s Jozefom. Keï vak priiel po Jozefa do hospicu, stretol sa
s nepríjemnou prekákou.
 Nikam nemôete ís, Martin, 
povedal oetrujúci lekár  ete nemôem Jozefovi podpísa priepustku.
Táto informácia vyvolala v Martinovi znepokojenie. Sadol teda
do auta a zastavil pred farou.
 Tak, èo ideme do hospicu?  spýtal sa náhlivo kòaz.
Martin bol neskutoène prekvapený, e kòaz bol tak pohotovo nachystaný ís do hospicu, keïe pôvodný plán bol, e s Jozefom prídu
k nemu na faru. Spolu sa vybrali
20

do hospicu. Jozef sa vyspovedal
a Martinovi sa medzitým podarilo
vybavi priepustku.
 Martin, u dlho som kòazom,
ale ete mi nikdy nenapadlo, e èloveka mono privies bliie k Bohu
aj pri pive,  dodal s ¾ahkosou
kòaz.
Kòaz sa vrátil na faru a Martin
s Jozefom sa vybrali na oèakávaný
výlet. Bol èímsi zaujímavý. Taký
iný. A Martin nevedel pecifikova
preèo.
O dva dni priiel Martin znova
za Jozefom. Pacient bol dezorientovaný. Nastalo u neho rapídne
zhorenie stavu. Martin pomohol
sestrièke prezliec ho, uloil ho
do postele a odiiel.
 Dnes u viem, èím bol výlet
s Jozefom výnimoèný. Bol posledný. A ja preívam ve¾kú rados
a vïaènos za Jozefov ivot,
za skríenie naich ivotných ciest,
za monos sprostredkova mu
sviatos zmierenia, za vyznamenanie plni mu jeho túby. Verím,
e Panna Mária, ktorá vedie
vetkých k svojmu Synovi, priviedla aj Jozefa do Boieho náruèia, 
s úsmevom plným vïaky spomína
Martin.
Pod¾a svedectiev z hospicu
spracovala sr. M. Viannea
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Úplné odpustky pre èlenov RN
Apotolská penitenciária na základe právomoci, ktorú jej udelil Svätý
Otec Frantiek, dekrétom, ktorý vydala v Ríme 22. novembra 2018, udelila úplné odpustky, ktoré môu získa len èlenovia Rodiny Nepokvrnenej. Túto monos majú èlenovia v niektorých osobitných dòoch, ktoré
sme si priblíili v naom èasopise poèas minulého roku. Sú to Svetový
deò chorých  11. február, kadoroèné stretnutie èlenov, výroèný deò zaloenia  18. máj, výroèný deò kánonického schválenia  8. jún, slávnos
Sedembolestnej Panny Márie  15. september, slávnos Nepokvrneného
poèatia Panny Márie  8. december a 13. deò kadého mesiaca. Dnes
budeme uvaova o príleitosti získa úplné odpustky kadý deò pri poklone sv. kría a pri zbonom odriekaní Korunky Boieho milosrdenstva.
U krátko po vzniku Rodiny Nepokvrnenej sa jednotliví èlenovia denne
duchovne spájali nielen modlitbou posvätného ruenca, ale na podnet svojej
zakladate¾ky sr. M. Bernadety Pánèiovej sa kadý deò duchovne stretávali
pri poklone kría o 15. hodine. Preèo
práve o 15. hodine? V tejto hodine si
pripomíname Jeiov vrcholný prejav
lásky k ¾udstvu  smr na kríi. Preto
èlenovia RN prichádzajú v tejto posvätnej chvíli pod krí, klaòajú sa Ukriovanému, vzdávajú mu vïaku, spájajú
svoju boles a utrpenie s jeho vykupite¾skou obetou a pamätajú na chorých
a opustených na celom svete.
Poh¾ad na krí
V druhom èísle èasopisu Rodina
Nepokvrnenej, ktoré vylo na zaèiat-

ku roku 1993, jeho vtedají éfredaktor vdp. Viliam Gabriel v úvodníku
napísal: Liturgia pôstnej doby nás
povoláva k obráteniu duchovného zraku na krí a k obnove srdca pokáním.
K tomu nás pozýva aj kadý poh¾ad
na krí, a to nielen v pôstnom období,
ale poèas celého roka. V úvodníku
ïalej èítame: Toto je èas milostivý,
toto je èas spásy. Jei chce, aby sme
vykroèili za ním s väèou odvahou
a dôverou, nesúc vlastný krí svojej
biedy. Veï krí, ktorým sme poznaèení, je spásonosný nástroj pre záchranu nau i vetkých bratov a sestier.
Vïaka za Jeiovu lásku
Jei Kristus miloval kadého z nás
a do krajnosti, a po potupnú smr
na kríi. Nezabúdame za túto lásku
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ïakova? Neberieme ju ako samozrejmos? Nech je nae denné stretnutie pod kríom prejavom naej
lásky, ale aj vïaky. S láskou teda
pohliadnime na krí  ak ho nemáme práve v tej chvíli k dispozícii,
urobme tak aspoò v duchu 
a krátko sa pokloòme: Klaniame
sa ti, Kriste, a dobroreèíme ti, lebo
si svojím svätým kríom vykúpil
svet. Obnovme si v tejto chvíli ná
úmysel, e chceme v spojení s naím Spasite¾om ochotne obetova
nebeskému Otcovi svoju chorobu,
trápenie a krí ako prejav poslunosti
a odovzdanosti. Spomínaný úvodník
konèí výzvou, ktorá je stále aktuálna: Pripoj svoj krí ku kríu Pánovmu, aby ani kvapka tvojej bolesti nevyla nazmar. Polo toto drevo spásy
cez priepas ¾udskej biedy, nech
most postavený Pánom a tebou privedie mnohých do náruèia osláveného a zmàtvychvstalého Pána.
Modlitba za èlenov Rodiny Nepokvrnenej, za chorých a opustených na celom svete
Neste si vzájomne bremená,
a tak naplníte Kristov zákon. Takto
nás povzbudzuje sv. Pavol v Liste
Galaanom (Gal 6, 2). Jednou z foriem vzájomnej pomoci je zaiste aj
modlitba, ktorú obetujeme za naich známych i neznámych blí22

nych. Práve v hodine, v ktorej si
pripomíname Jeiovu smr, sa èlenovia RN modlia Otèe ná, Zdravas, Mária a Sláva Otcu za chorých
a opustených na celom svete.
Poèas jedného medzinárodného
stretnutia zástupcov laických hnutí,
ktoré sa uskutoènilo len pár rokov
po páde totality v Bratislave, sme sa
rozprávali o Rodine Nepokvrnenej
s jednou z úèastníèok z Anglicka.
Keï sme spomenuli, e nai èlenovia sa o 15. hodine duchovne stretávajú pod kríom a modlia sa
za chorých a opustených na celom
svete, rozplakala sa. Po chvíli mlèania nám vysvetlila, preèo sa na jej
tvári objavili slzy. Viete, hovorila
pracujem v domove dôchodcov.
Nai starèekovia a starenky sa cítia
zväèa ve¾mi opustení. Len máloktorého z nich navtívia jeho deti èi
vnúèatá. S takou ve¾kou túbou h¾adia kadý deò na dvere a èakajú, èi
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sa neotvoria a èi sa v nich neobjaví
niekto, kto priiel práve za nimi...
Ve¾mi ma dojalo, keï som si poèas
váho rozprávania uvedomila,
e na Slovensku sa vai èlenovia
o 15. hodine modlia aj za naich starèekov a starenky, hoci ich nepoznajú, nikdy o nich nepoèuli a na tejto
zemi sa zrejme nikdy osobne nestretnú. Viete, èo to pre týchto opustených ¾udí bude znamena, keï im
to poviem?!
Korunka
Boieho milosrdenstva
V prvých rokoch pôsobenia Rodiny Nepokvrnenej ete na Slovensku nebola rozírená modlitba Korunky Boieho milosrdenstva. Keï
sa táto modlitba objavila aj u nás,
zaèali sa ju o 15. hodine modlieva
aj mnohí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej a stala sa pre nich akoby
súèasou stretnutia pod kríom.

Pán Jei povedal sestre Faustíne: O tretej hodine pros o moje
milosrdenstvo zvlá pre hrienikov
a aspoò krátku chví¾u sa zahåb
do môjho umuèenia, rozjímaj
o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina ve¾kého milosrdenstva pre celý svet. V tejto
hodine niè neodmietnem dui, ktorá ma prosí pre moje umuèenie.
Drahí bratia a sestry, milí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, okrem
monosti získa úplné odpustky,
ktoré ponúka Cirkev vetkým svojim èlenom, máme ako èlenovia
Rodiny Nepokvrnenej ve¾a ïalích príleitostí získa tieto odpustky èi u pre seba alebo pre due
v oèistci. Buïme za to vïaèní
a vyuime to na vlastné posvätenie
i na pomoc duiam v oèistci.
Z archívnych materiálov
spracovala sr. M. Albeta

Cez slzy k astiu
Po dlhej prestávke sa dnes opä vraciame k rukopisu knihy sestry M.
Bernadety, ktorej dala názov Cez slzy k astiu. Kniha obsahuje svedectvá niektorých z prvých èlenov Rodiny Nepokvrnenej, ktorí u zväèa
odili do domu nebeského Otca. Sestrièka v úvode spomína na zaèiatky
Rodiny Nepokvrnenej. Okrem iného napísala:
Nepokvrnená si nás od kría viedla do veèeradla. Uèila nás modli
sa s Cirkvou a za Cirkev. Jej ïakujeme, e v nás zapálila apotolskú horli23
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vos. Zaèali sme sa zaujíma o problémy v Cirkvi i sveta. Zaèali sme sa
za ne modli a obetova. A to je pecifikum naej Rodiny. Kristus nás
podnecoval svojou láskou. A èo sa stalo? So vetkým sa stala zvlátna
zmena. Nae prvé slzy bolesti, zatrpknutosti, zúfalstva a beznádeje sa
zmenili na slzy astia a radosti. Preèo? Pretoe sme nali v modlitbe
a obetovaní sa za druhých ve¾ký zmysel nového ivota. Uchvátil si nás
Spasite¾ na kríi, pretoe nás k nemu priviedla jeho Matka.

Pán chce vetko

Narodila som sa v malej dedinke
na Kysuciach ako tvrtá z deviatich
detí. Som chorá. Od malièka mám
fibrózu p¾úc, bronchiálnu astmu
a posledné roky sa pridala aj ischemická choroba srdca.
V rodine som dostala len základné
náboenské vzdelanie. Bola som pokrstená, pristúpila som k prvému sv.
prijímaniu a bola som na birmovke.
To, èo sa mi dostalo v oblasti náboenského vzdelania, bolo ve¾mi
málo. Dlho som ostávala na úrovni
detskej viery. Ve¾mi som túila viac
pozna Boha, dosta sa k nemu bliie, ale ako? Doma som sa neodváila pýta. Dnes chápem, e rodièia mi
nemohli da to, èo sami nedostali.
Spýta sa dôstojného pána? To predsa nemôem, myslela som si. Mala
som strach a hanbila som sa.
Napriek vetkému som vïaèná
rodièom za to, e vo mne nevypestovali pocit menejcenného èloveka.
Aj vïaka ich výchove som nikdy
nevyriekla slová: Preèo ja? Ne24

bránili mi hra sa iadne hry, neupozoròovali  toto nesmie, nemôe, pretoe si chorá. Ak mi potom
bolo niekedy zle, nebrali to tragicky. Sama som postupne zistila, èo
môem a èo nie. To bolo od mojich
jednoduchých rodièov správne...
Nu a tak som rástla. S pribúdajúcimi rokmi rástla i moja túba
po poznaní Boha, ktorá stále ostávala nenaplnená, prázdna. A priiel
osemnásty rok môjho ivota. Vtedy
som sa prvýkrát dostala na lieèenie
do Tatier. Prvýkrát  a potom devä rokov bez prestávky. Tam som
ako pacientka trávila viac èasu
medzi nevládnymi starenkami. Tu
a tam som im malièkosou poslúila, najviac úsmevom, ktorý mi bol
daný ako dar, hoci som to vtedy ete
nechápala. Moje starenky, nevediac,
èo mi spôsobujú, ma svojou pochvalou èasto dohnali k slzám. Preèo? Tým, e mi povedali: Aká si
dobrá..., ma upozoròovali na Boha,
pretoe slovo dobrý som spájala
s Bohom, s jeho dobrotou.
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Èasto som sa vtedy utiahla do kútika, kde som mohla by sama, najèastejie do kúpe¾ne. Plakala som
a obracala sa na Boha s prosbou,
aby nieèo urobil. Tak ve¾mi som ho
túila hlbie spozna a nevedela som,
ako sa môem dosta bliie k nemu.
Vtedy som si ete neuvedomovala,
e sú to moje prvé osobné modlitby.
A Pán sa zmiloval nado mnou.
Zasiahol tak úasne rýchlo a krásne. Poslal mi ako spolubývajúcu
mladú mamièku troch detí, prakticky veriacu Máriu. Ani neviem ako,
hneï som sa jej zverila so svojou
túbou a bolesou. Nasledovali
krásne spoloèné chvíle strávené
nad Svätým písmom, èasto aj dlho
do noci. Moje tuenie Boej dobroty sa menilo v poznávanie Boha
ako milujúceho Otca. To bol a je
objav hodný utrpenia, hodný lásky
a chvály. Poznanie, e Boh ma miluje ako otec, je jeden z najkrajích
a najpevnejích pilierov viery
a nádeje v akýchko¾vek, aj tých
najaích skúkach.
V mojom ivote nasledovalo obdobie ve¾kej zmeny. Mária ma starostlivo pripravila na generálnu svätú spoveï. Nebo sa postaralo
o ïalieho dobrodincu, pacienta,
ktorý mal auto. On sa podujal,
e ma bude denne vozi na svätú

omu do pomerne vzdialeného kostola. Pán sa postaral aj o to, aby pre
tieto moje výlety mimo lieèebne
mal pochopenie aj lekár. Vïaka
tomu som sa dostala do skupinky
veriacich dievèat a zároveò aj
do kontaktu so sestrièkou Bernadetou, ktorá v tom èase pôsobila
v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci. Po èase sa bolo treba
rozhodnú, èi ostanem v skupine
zdravých dievèat alebo sa budem
stretáva so sestrièkou Bernadetou
a chorými. Oboje sa nedalo zvládnu. Keï som sa sestrièke zverila
s tým, èo ma trápi, s jej vlastnou
jednoduchosou mi dala odpoveï:
Je to váne rozhodnutie, musí sa
rozhodnú sama, ale pamätaj, u nás
má dvere, ale v prvom rade srdcia,
vdy otvorené.
Po tomto u rozhodnutie bolo jednoduché. Som chorá, a tak moje
miesto bude medzi chorými.
25
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V RN som viac vnikla do poznávania významu utrpenia  obety 
lásky  záchrany duí. Pán mi dal
pochopi, e záleí i na mne, èi dua,
ktorá je v nebezpeèenstve veèného
zatratenia, bude zachránená alebo
nie. Pán nechce ve¾a, chce vetko 
vetkých, hlavne vetky due. Veï
zomrel za vetkých, a tak èaká
i na moje zapojenie sa do modlitieb,
prosieb a obetí za záchranu duí.
Ïakujem Bohu i Nepokvrnenej
za to peciálne povolanie, do ktorého si ma on sám povolal. Chvála
mu a vïaka za milos spája sa

s ním  Ukriovaným, spája svoju
malú obetu s jeho nekoneènou obetou, milova krí napriek slzám,
vïaène ho prija, obja ho... vedome za spásu duí, za Svätého Otca,
kòazov, bohoslovcov, reho¾níkov...
Môj ivot sa zmenil na radostné
Velebí moja dua..., na radostnú
chválu a vïaku Bohu za milos
naplnenia zmyslu ivota, za pochopenie zmyslu utrpenia.
On si ma vedie skrze Nepokvrnenú a pretvára ma na radostné diea Boej rodiny.
Gitka

Fatima stále aktuálna
Eucharistia vo fatimskom
posolstve

Medzi najväèie výzvy fatimského posolstva patrí výzva k modlitbe, pokániu, dôvernému vzahu
s Najsvätejou Trojicou a výzva
k sláveniu a adorácii Eucharistie.
Tieto výzvy sa objavujú u v zjaveniach anjela, ktorý pripravoval fatimských pastierikov na zjavenia
Panny Márie. Koncom leta alebo zaèiatkom jesene v roku 1916 sa
Lucia, Frantiek a Hyacinta pri jaskyni na úpätí hory Cabeço modlili
modlitbu, ktorú ich nauèil anjel pri
26

prvom zjavení: Môj Boe, verím
v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba
a milujem a! Prosím o odpustenie
pre tých, èo v teba neveria, tebe sa
neklaòajú, v teba nedúfajú a teba
nemilujú.
V tom nad sebou uvideli svetlo,
vstali a zbadali anjela. V ¾avej ruke
dral kalich, nad ktorým sa vznáala hostia, z ktorej kvapkali kvapky
krvi do kalicha. Anjel nechal vznáa sa kalich vo vzduchu, k¾akol si
k deom a trikrát s nimi opakoval:
Najsvätejia Trojica, Otec, Syn
a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam
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a obetujem ti predrahé telo a krv,
duu a bostvo Pána Jeia Krista,
prítomného vo vetkých svätostánkoch sveta, na uzmierenie za uráky, rúhania a ¾ahostajnos, ktorými
je uráaný. A pre nekoneèné zásluhy jeho Najsvätejieho Srdca
a Nepokvrneného Srdca Panny
Márie a prosím za obrátenie úbohých hrienikov. Potom anjel vstal,
Lucii dal prija svätú hostiu a krv
z kalicha rozdelil Hyacinte a Frantikovi, prièom povedal: Prijmite
telo a pite krv Jeia Krista, ktorého nevïaèní ¾udia tak ako uráajú!
Robte pokánie za ich hriechy a tete
váho Boha! Zjavenia anjela deti
vnútorne premenili. Viac èasu venovali adorácii, modlitbe svätého ruenca a modlitbe, ktorú ich nauèil anjel.
Keï biskup João Venâncio
z diecézy Leiria-Fatima hovoril
o fatimskom posolstve, povedal:
Fatima, to je vynahrádzanie, vynahrádzanie a predovetkým Eucharistia a vynahrádzajúce sväté prijímanie. Okrem toho biskup spomenul
návtevy Najsvätejej sviatosti, adoráciu a najmä úèas na svätej omi.
Bez Eucharistie nemono vynahrádza Bohu za hriechy. Kristus je jediný a najdokonalejí prostredník
medzi Bohom a ¾uïmi.

Sestra Lucia k tejto téme píe:
Ná Spasite¾, zatvorený v naich
svätostánkoch, obetovaný na naich
oltároch sa ustaviène ponúka Otcovi ako obeta za odpustenie hriechov
¾udstva. Dúfa, e mnoho ve¾koduných ¾udí sa bude chcie zjednoti
s ním, stanú sa s ním jedno, aby mali
úèas na tej istej obete, aby sa obetovali s ním Otcovi ako zmierna obeta za hriechy sveta... On sa ustaviène ponúka Otcovi ako obeta: tichý,
úpenlivo prosiaci v samote naich
kostolov, zabudnutý, opovrhnutý,
muèený, pokorený a chudobný,
uväznený v naich svätostánkoch.
V èase fatimských zjavení prebiehala 1. svetová vojna. Milióny ¾udí,
konfrontovaní so zlom a násilím, ili
ivotom tichej beznádeje. V akej
situácii vojny priiel z neba signál
napomenutia, ale predovetkým
bola ukázaná cesta, ako toto zlo premôc. Panna Mária vo Fatime dáva
¾uïom nádej: Ak urobíte, èo vám
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poviem, nastane èas mieru. Zasväte sa pod ochranu môjho Nepokvrneného Srdca. Ve¾a sa modlite 
najmä ruenec, èasto sa spovedajte, prijímajte Eucharistiu, prináajte kadý deò obety ako vynahrádzanie za hriechy sveta. Táto cesta
smerujúca k mieru a pokoju srdca

je úèinná aj dnes. Tak sa fatimské
posolstvo stáva pre mnohých posolstvom nádeje a pokoja. Posolstvom
nádeje, e modlitba a viera sú úèinnejie ako zbrane a e nakoniec zvíazí Nepokvrnené Srdce Panny
Márie.
Vdp. Jaroslav Barta

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

V predchádzajúcich dvoch èíslach èasopisu sme uverejnili èas spomienok
sestry Stella Márie na sestrièku Bernadetu, ktorá sprevádzala jej prvé kroky
na ceste reho¾ného ivota. Spomienok má ve¾a a vryli sa hlboko do jej srdca,
ako uviedla v prvej èasti. Poèas rokov, ktoré preila v blízkosti sestrièky Bernadety, si zapisovala poznámky z rozhovorov a z jej prednáok. Ïakujeme
jej, e sa o tieto vzácne spomienky a mylienky s nami podelila.
Pre sestrièku neexistovalo
niè nemoné
Sestrièka Bernadeta hovorievala:
Tí, èo sa modlia, tí, èo milujú, majú
moc! A ona takou bola. Ve¾a sa
modlila, ve¾mi milovala a mala moc
nad srdcami  jednoduchých ¾udí,
chorých, chudobných, ale i bohatých
a mocných, vplyvných; nad väzòami,
ale aj nad dozorcami, lebo èasto sa
stalo, e nás pustili aj do takých èastí,
kde by sme sa nikdy neboli mohli dosta, pretoe pred òou jednoducho kapitulovali aj tvrdí väzenskí dozorcovia. Nikdy nemala strach. Obdivovala
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som, ako sa pred jej malièkou postavou skláòali statní chlapi  väzni, ktorých inak charakterizovala len tvrdos, drzos a surovos a priznám sa,
e som z nich neraz mala aj trochu
strach, hlavne prvý raz, keï nás
v jednej malej miestnosti nechali so
iestimi najaími väzòami, odsúdenými na doivotie alebo dlhoroèné
tresty za nieko¾konásobné vrady.
Nebolo mi vtedy vetko jedno, keï
dozorca za nami zamkol mree
a následne aj aké pancierové dvere
a odiiel. Sestrièka si vtedy okamite
vimla moje rozpaky a jediným po-
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h¾adom mi dodala odvahy. Bola márnotratná v láske, aby sa podobala
svojmu Milovanému a chcela takými urobi vetkých  mladú spolusestru, ale aj väzòov, ktorí sa v jej prítomnosti menili. Jeden z týchto
iestich je dnes dokonca zasvätený
Bohu a slúi tým najbiednejím, bezdomovcom.
Rovnako silné ako záitky z návtev chorých, ktoré som spomínala
v prvej èasti svojich spomienok, boli
aj záitky z väzníc, ktoré sme navtevovali vdy pred Vianocami. Sestrièka Bernadeta videla skutoène v kadom èloveku Krista a vôbec nedbala
na mnohé reèi, ktorými sa ju niektorí
snaili odradi, pretoe vraj väzni jej
dobrotu iba zneuívajú. Ona aj týchto ¾udí, nech sa u z akejko¾vek príèiny dostali do väzenia, trpezlivo poèúvala, odpovedala na ich otázky,
listy a snaila sa im splni ich elania. Do väzníc poèas celého roka posielala balíky a listy. Bolo ich nespoèetné mnostvo a úasné na tom bolo
to, e kadý jeden z nich bol hlboko
osobný, pre konkrétneho èloveka,
s jeho konkrétnymi osobnými prosbami a elaniami, nielen taká veobecná pomoc. A hoci ich obsah bol
podobný, predsa bol kadý z týchto
balíkov iný. Keï sme ich ako kandidátky pomáhali bali, sestrièka nám

rada rozprávala o kadom adresátovi ako o svojom dobrom priate¾ovi.
Obdivovala som, e skutoène vdy
vedela nájs v kadom èloveku svojho najlepieho priate¾a  Jeia, a tak
sa aj k ¾uïom správala.
Najúasnejím a nezabudnute¾ným
dôkazom toho bola udalos poèas návtevy Svätého Otca Jána Pavla II.
na Slovensku. Sestrièka Bernadeta
mala pre neho pripravený dar
od chorých z Rodiny Nepokvrnenej,
ale nemala vybavené, e sa k nemu
môe dosta. To vak pre òu nebol
iadny problém a ona bola rozhodnutá, e dar od chorých odovzdá. A tak
ma poiadala, aby som ju na vozíèku
zaviezla rovno k pápeovi. Vetci jej
vysvet¾ovali, e sa to nedá, e nieèo
také musí by dopredu vybavené...,
e nás tam nepustia organizátori
a polícia... No ona trvala na svojom.
Nemoné! A predsa sa to stalo moným. Napriek vetkým ochrankám
sme sa dostali a k Svätému Otcovi
a sestrièka mu mohla osobne odovzda dar, z ktorého mal ve¾kú rados.
Uviedla som len ve¾mi nepatrný
zlomok mojich záitkov so sestrièkou Bernadetou. Som jej ve¾mi
vïaèná za jej vedenie a pomoc, ktorá pokraèuje aj naïalej z neba, kde
sa, verím, vetci stretneme.
Sestra Stella Mária, SSpSAP
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Svedectvá z kría
Do Rodiny Nepokvrnenej ma prihlásila Jolanka Veselovská. Jej ivot
bol skutoèným apotolátom. Zaujímala sa o kadého èlena a vdy nás
vedela primerane povzbudi. Vstúpila do RN ete vtedy, keï bývala
v Ruomberku. Keï sa krátko po vzniku RN presahovala do Liptovskej
Lúnej, napriek náboenskej neslobode horlivo rozirovala RN  jej rady
u nás rozírila asi o 78 èlenov. Zaloila malé spoloèenstvo. Nieko¾ko sa
nás stretávalo a modlili sme sa za rodiny, za Svätého Otca a kòazov...
Vïaka nej sme si pred Vianocami robili deviatnik k Svätej rodine. Jolanka bola ena modlitby a rada èítala Sväté písmo. Jej ob¾úbenou modlitbou bol posvätný ruenec a Korunka k Boiemu milosrdenstvu, ktorú v tej
dobe, keï bola ete len málo známa, uèila naich veriacich. Keï u pre
chorobu nemohla by doma sama, la do zariadenia opatrovate¾skej sluby. Chodievala som tam za òou. Pri jednej návteve mi prezradila, e
svoje utrpenie obetuje za blahoreèenie sestrièky Bernadety, s ktorou
sa ve¾mi dobre poznala. Tak ako sestrièka Bernadeta, aj ona zomrela vo
Ve¾kom týdni, 30. marca 2021, presne v deò iesteho výroèia smrti sestrièky Bernadety, o 15.05 hodine.
elmíra Èrepová

Ohlasy
Ïakujem Vám za zaslaný balík s knihami Mesiac k úcte svätého Jozefa, ktoré ste nám poslali ako prejav vïaènosti za nau spoluprácu na jej
vydaní, udelení Imprimatur.
Kniha je pekne spracovaná aj graficky. Ïakujem Vám za Vau snahu 
aj takýmto spôsobom  objavi a prehåbi úctu k svätému Jozefovi, najmocnejiemu patrónovi nás vetkých a najkrajiemu vzoru manela, otca
a mua pre dnenú dobu, zvlá v roku, ktorý je zasvätený jeho úcte.
Prajem Vám a celej Rodine Nepokvrnenej ve¾a duchovnej sily a zo
srdca Vás ehnám.
: Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup
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Dostala som od Vás úasný pozdrav s obrázkom novokòaza, teraz u
môjho duchovného syna, za ktorého sa s láskou budem denne modli.
Ruena
S ve¾kou radosou som prijala obrázok s menom novokòaza Václava,
za ktorého sa budem modli.
ofia

Informácie
õ Pozývame vás aj tento rok spoloène pripravi duchovnú kyticu pre
Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam 2021. 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. Nezabúdajme na tieto vzácne modlitby a obety, ktoré sú také potrebné pre tých, ktorí nás duchovne vedú a spravujú. Príspevky do duchovnej kytice je potrebné písomne nahlási do 10. októbra 2021.
õ Ïakujeme vetkým, ktorí ste sa v tomto roku prihlásili modli sa
a obetova za naich novokòazov. Nech vám to dobrotivý Boh odmení
svojím poehnaním. Budeme ve¾mi radi, ak sa prostredníctvom náho
èasopisu podelíte aj so svojou osobnou skúsenosou z tejto modlitby
èi aj osobného stretnutia s vaim duchovným synom.
õ Aj tento rok pripravujeme pre vás stolový kalendár RN spolu s malým
kalendárikom. Kalendár bude venovaný téme Celý rok s Pannou Máriou, ktorá nás mylienkami a ilustráciami z jednotlivých sviatkov a pútnických miest bude sprevádza celý nasledujúci rok 2022. Návratku
na objednávku kalendára nájdete v nasledujúcom èísle èasopisu RN,
ale telefonicky si u teraz môete kalendár objedna.
õ Prosíme vás, aby ste pri akomko¾vek písomnom kontaktne s nami, èi
u listom alebo e-mailom, nezabúdali vdy uvies meno, priezvisko,
presnú adresu, prípadne aj telefonický kontakt (najmä pri väèích objednávkach), aby sme mohli vae priania správne a naèas vybavi.
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Osemsmerovka
Svätý Charbel povedal o Eucharistii: Len skrze krí, Cirkev, evanjelium
a Eucharistiu... Záver citátu (17 písmen) sa dozvieme po vyèiarknutí
týchto slov:

ADORÁCIA, BOH, CELEBRANT, CIRKEV, DAR, EUCHARISTIA,
EVANJELIUM, HOSTIA, JEI KRISTUS, KRISTOVO TELO, KRÍ, KRV,
LÁSKA, MÁRIA, OLTÁR, PRIJÍMANIE, SVÄTOSTÁNOK, SVIATOK,
SVIATOS, TELO, UÈENÍCI, VIERA, VÍNO, ZÁZRAK.
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Osemsmerovku pripravila Mária Goldbergerová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 31. augusta 2021.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 2/2021 znie: Sv. Terézia z Avily povaovala sv. Jozefa za ochrancu pre vetky ivotné okolnosti. Výhercovia
sú: Mária pesová zo Starej ¼ubovne, Anna vajlenková z Bystrièian
a ¼udmila Dzureková z Bieleho Kostola. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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„Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla...“
Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Michalovi,
archanjelovi, ako k duchovnej príprave na jeho sviatok.
Začíname: 1. septembra 2021
podľa knihy: Veľkosť svätého Michala, archanjela,
ktorú sme v Rodine Nepoškvrnenej vydali minulý rok.
Kniha ponúka mesačnú pobožnosť k svätému Michalovi, archanjelovi – veľkému pomocníkovi v boji proti zlobe a úkladom diabla. Text knihy je preložený z poľštiny a upravený
podľa súčasného učiteľského úradu Cirkvi. Autor nás chce cez
túto pobožnosť zblížiť so sv. Michalom, ktorý je nesmiernym
darom a sprievodcom na našej životnej ceste.

K
Knihu
si môžete objednať e-mailom:
ro
rodinaneposkvrnenej@gmail.com
al
alebo telefonicky: 043/493 37 41
Fo
Formát:
11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba, počet strán: 168
Tv
D
Dobrovoľný príspevok: 5,- Eur


„Konsekrovaná hostia ukrýva osobu Krista:
sme pozvaní vyhľadávať ho pred svätostánkom v kostole,
ale aj v tom svätostánku, ktorým sú tí poslední, trpiaci,
ľudia osamotení a chudobní. Sám Ježiš to povedal.“
Pápež František

