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DUCHOVNÉ OBNOVY pre členov RN

Čo je to duchovná obnova?
Na duchovnej obnove sa doslova na nejaký čas stiahneš z každodennosti
a obraciaš pozornosť výlučne na Boha.
Termín
20. 8. – 23. 8. 2020
8. 10. – 11. 10. 2020

Akcia
Duchovná obnova
pre chorých
Duchovná obnova
pre členov

Miesto
Vrícko

Vdp. Dušan Monček

Čičmany

O. Ľuboš Václavek,
m.ss.cc.

SEMINÁR

pre členov RN

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje

s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.
seminár o modlitbe na tému

JEŽIŠ, MÔJ PRIATEĽ

Termín: od 28. 6. do 2. 7. 2020
Miesto konania: Tatranská Lomnica, Hotel Morava

•

„Dnes viem, že diablovi nevadí, že pracujeme pre Boha. Záleží mu na tom, či s Bohom
hovoríme. A keď dosiahne to, že s Ježišom nebudeme hovoriť, pomôže nám dokonca pre
neho i pracovať. Ale potom sa s Ježišom nebudeme rozprávať vôbec.“ (p. Elias Vella)
Na seminár a duchovné obnovy sa môžete prihlásiť len v Rodine Nepoškvrnenej na adrese:

Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com • tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093

Prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr, najneskôr však do 30. apríla 2020,
lebo počet miest je obmedzený. Bližšie informácie vám budú poskytnuté pri prihlásení.
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Hnutie Rodina Nepokvrnenej si na jar v tomto
roku pripomína dve päkové výroèia: Na Turíce oslávi 45. výroèie svojho zaloenia a krátko
predtým 5. výroèie smrti svojej zakladate¾ky sestrièky Bernadety Pánèiovej (zomrela 30. 3. 2015).
Hnutie Rodina Nepokvrnenej bolo oficiálne
schválené svätým pápeom Jánom Pavlom II.
a 8. 6. 1991. Avak dávno predtým, práve na slávnos Turíc v roku 1975, v èase prenasledovania
veriacich v rámci tzv. èeskoslovenskej normalizácie, nevidite¾né a nadprirodzené turíène vanutie Ducha zrodilo toto hnutie v malej skupine veriacich. Na èele týchto horlivých veriacich, ktorí
sa inpirovali naliehavou výzvou svätého pápea
Pavla VI., aby sa vo svete opä rozhorel oheò novej evanjelizácie, stála ctihodná sestrièka Bernadeta Pánèiová z Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok. Nové hnutie so silným
(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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mariánskym charakterom sa napriek nepriazni mocných tohto sveta ve¾mi rýchlo rozírilo doma i za hranicami, lebo oplýva krásnymi prvkami
zdravej zbonosti a katolicity.
Do Rodiny Nepokvrnenej patria najmä ¾udia chorí, rôzne postihnutí,
starí, opustení a tí, ktorí chcú týmto ¾uïom kresansky, t. j. aj duchovne,
aj telesne obetavo pomáha. Práve chorí, oslovení charizmou hnutia, sa
stali novými apotolmi medzi ïalími chorými.
Mariánsky charakter hnutia nie je len v jeho názve (Rodina Nepokvrnenej), ale nachádza sa v celom jeho zameraní a konaní. Ústrednou postavou rodiny je Matka Boia a Matka naa  Panna Mária. O tom,
e matka je duou rodiny a otec je hlavou rodiny nemono racionálne
pochybova. Ide o celosvetovú, prastarú a benú ¾udskú skúsenos. To,
e najlepím liekom na kadý ¾udský neduh je predovetkým láskavý
vzah blízkych, a ten sa najèastejie rodí a najlepie vyrastá v rodine, je
tie známe. Preto hnutie  ako duchovná rodina  je otvorené pre vetkých.
K mariánskemu charakteru priamo vedie aj titul patrónky tejto rodiny 
Nepokvrnená. Vieme, e Boia Matka má, najmä u nás katolíkov, ve¾a
krásnych titulov. Hnutie si vybralo titul Nepokvrnená. Tento titul odzrkad¾uje dogmatizovanú pravdu, e Panna Mária bola poèatá bez pokvrny dedièného hriechu. Teda Mária, Boia Matka, mala v celých dejinách
jedineèný svätý vznik v lone svojej matky sv. Anny. Dedièná vina sa jej
pre budúce zásluhy jej Syna  Vykupite¾a  nedotkla. Tým dal Pán Boh
svetu najavo, e sa mu ve¾mi páèia sväté a nepokvrnené ¾udské due,
lebo tak  svätosou  si on sám ozdobil enu, matku Máriu, z ktorej si
vzal ¾udskú prirodzenos vtelený Boí Syn.
Rodina Nepokvrnenej si v roku 2020 pripomína aj 5. výroèie smrti
svojej zakladate¾ky sestrièky Bernadety Pánèiovej. Najmä tí, ktorí roky
ili v jej blízkosti, vedia, ako sa ona sama ako zakladate¾ka ve¾kej rodiny usilovala i to, èo Rodina Nepokvrnenej prezentovala  blízky
materinský osobný vzah a obetavú zdravú zbonos èistého srdca.
Milí èitatelia èasopisu Rodina Nepokvrnenej, srdeène vás vetkých
pozdravujem. Odporúèam vám, zvlá v tomto roku dvoch významných
výroèí, aby ste z náho èasopisu naèerpali ve¾a zboných podnetov
na prehåbenie svojho duchovného ivota a najmä pevnú nádej, e keï
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trpíte ako chorí, opustení, h¾adajúci zmysel ivota..., Boia Matka, Nepokvrnená Panna Mária stále bdie nad vami. Jej sme sa zverili a pod jej
ochranu sa denne staviame.
Nech vám èítanie tohto èísla èasopisu  aj tých budúcich  prinesie
vnútorný pokoj a Boie poehnanie.
: Mons. Marián Chovanec
banskobystrický biskup

Posolstvo Svätého Otca Frantika
k 28. svetovému dòu chorých 2020

Poïte ku mne vetci, ktorí sa namáhate a ste preaení,
a ja vás posilním. (Mt 11, 28)
Drahí bratia a sestry,
1. Jeiove slová: Poïte ku mne
vetci, ktorí sa namáhate a ste preaení, a ja vás posilním, (Mt 11,
28) naznaèujú tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená jednoduchým
¾uïom a ponúka posilu tým, èo sa
namáhajú a sú unavení. Tieto slová
vyjadrujú solidaritu Syna èloveka,
Jeia Krista, so sk¾úèeným a trpiacim ¾udstvom. Ko¾ko ¾udí trpí
na tele i na duchu! Jei volá vetkých  poïte ku mne  a s¾ubuje
ú¾avu a osvieenie. Keï Jei toto
hovorí, má pred oèami ¾udí, ktorých
denne stretá na uliciach Galiley: ve¾a
jednoduchých, chudobných, chorých,
hrienikov; tých, èo sú vylúèení
na okraj pod archou zákona
a aivého spoloèenského systému...
Títo ¾udia sú vdy pripravení poèú-

va jeho slová  slová, ktoré dodávajú nádej (Anjel Pána 6. júla 2014).
Jei sa na tento 28. svetový deò
chorých obracia na chorých a stiesnených, na úboiakov, ktorí vedia,
e sú úplne závislí od Boha, a ktorí
potrebujú by uzdravení zo zranení
akou skúkou. Jei Kristus neukladá zákony tým, ktorí preívajú
obavy zo situácie vlastnej krehkosti, bolesti a slabosti, ale ponúka im
svoje milosrdenstvo, svoju posilòujúcu prítomnos. Jei h¾adí na zranené ¾udstvo. Jeho oèi vidia do håbky a sú vnímavé; neblúdia nezaujato,
ale sa pristavia a spoèinú na celom
èloveku; na kadom èloveku v jeho
zdravotnom stave bez toho, aby bol
niekto vylúèený. Jei pozýva kadého, aby vstúpil do jeho ivota
a zakúsil jeho nenos.
3
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2. Preèo Jei vníma tieto pocity? Pretoe on sám sa stal slabým,
zakúsil ¾udské utrpenie a od Otca
prijal posilu. Toti len ten, kto sám
má túto skúsenos, dokáe by posilou pre druhého. Existujú rôzne
formy závaného utrpenia: nelieèite¾né a chronické choroby, psychické ochorenia, ktoré si vyadujú rehabilitáciu alebo paliatívnu lieèbu,
rôzne druhy postihov, detské choroby a choroby zo staroby...
V takýchto situáciách niekedy pociujeme nedostatok ¾udskosti,
a preto je pre celkové uzdravenie
nevyhnutné usilova sa o ¾udský
prístup k chorým, v ktorom sa medicínska starostlivos dopåòa starostlivosou o osobu. V chorobe sa
èlovek cíti ohrozený, nielen pokia¾
ide o jeho fyzickú integritu, ale aj
vo svojom vzahovom, intelektuálnom, afektívnom, duchovnom rozmere. Preto okrem terapie oèakáva
4

aj podporu, povzbudenie, pozornos... skrátka lásku. Okrem toho
je tu aj rodina chorého, ktorá tie
trpí a potrebuje podporu a útechu.
3. Drahí chorí bratia a sestry, choroba vás osobitným spôsobom zaraïuje medzi tých, èo priahujú
Jeiov poh¾ad a jeho Srdce, lebo
sa namáhate a ste preaení.
U neho nájdete svetlo vo vaich
temných chví¾ach a uteujúcu nádej vo chví¾ach malomyse¾nosti.
On vás pozýva, aby ste prili
k nemu: Poïte! V òom nájdete
silu, aby ste zvládli nepokoje
a otázky, ktoré vo vás vyvoláva táto
noc tela a due. Áno, Kristus nám
nedal nijaký recept, ale svojím utrpením, smrou a vzkriesením nás
oslobodzuje z moci zla.
V tejto situácii zaiste potrebujete
miesto, kde by ste sa zotavili. Cirkev chce by èoraz viac a èoraz lepie spomínaným hostincom milosrdného Samaritána, ktorým je
Kristus (porov. Lk 10, 34), teda domovom, kde mono nájs jeho milos, prejavujúcu sa v rodinnej, pohostinnej a nenútenej atmosfére.
V tomto dome môete stretnú ¾udí,
ktorí boli Boím milosrdenstvom
uzdravení zo svojej neduivosti
a môu vám pomôc nies krí. Ich
vlastné rany sa stali akoby priezor-
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mi, ktoré vám umonia vidie poza
horizont choroby a prija svetlo
a vzduch pre vá ivot.
Úloha posilòova a uteova naich chorých bratov a sestry je súèasou sluby zdravotníckych
pracovníkov, lekárov, sestier, zdravotníckeho, administratívneho
i pomocného personálu, dobrovo¾níkov, ktorí kompetentne konajú
tak, aby im umonili pocíti prítomnos Krista, ktorý uteuje chorých
a stará sa o nich, uzdravujúc ich
rany. Avak aj oni sú mumi a enami s vlastnými slabosami a tie
chorobami. Pre nich zvlá platí:
Keïe sme prijali posilu a útechu
od Krista, aj my sme povolaní sta
sa posilou a útechou pre bratov, napodobòujúc svojho Uèite¾a láskavým a pokorným postojom (Anjel
Pána, 6. júla 2014).
4. Drahí profesionálni zdravotníci, kadý diagnostický, preventívny, terapeutický postup, ako aj výskum, starostlivos a rehabilitácia
sa týkajú chorého èloveka, prièom
podstatné meno èlovek je vdy
nadradené nad prídavné meno chorý. Preto nech je vae konanie neustále zamerané na dôstojnos
a ivot ¾udskej osoby; vyhýbajte sa
akémuko¾vek konaniu spojenému
s eutanáziou, asistovanou samo-

vradou alebo ukonèením ivota,
a to aj keï u neexistujú vyhliadky
na uzdravenie.
Pokia¾ ide o skúsenos vlastných
hraníc a moných stroskotaní, keï
aj lekárska veda èelí èoraz problematickejím klinickým prípadom
a zlovestným diagnózam, ste povolaní otvára sa transcendentnému
rozmeru, ktorý vám môe otvori
plný zmysel vaej profesie. Pamätajme, e ivot je svätý a patrí Bohu,
preto je nedotknute¾ný a nemono
s ním ¾ubovo¾ne naklada (porov.
intrukciu Donum vitae, 5; encykliku Evangelium vitae, 29-53). ivot
má by prijatý, chránený, repektovaný a treba mu slúi od jeho zrodu a po smr: to si vyaduje tak
rozum, ako aj viera v Boha, Stvorite¾a ivota. V niektorých prípadoch
je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou vo¾bou, aby ste ostali
verní tomuto áno ivotu a èloveku.
V kadom prípade vaa profesionalita, oivovaná kresanskou láskou,
bude najlepou slubou skutoène
¾udskému právu  právu na ivot.
Keï nemôete vylieèi, môete sa
vdy o chorého postara prostredníctvom takých úkonov a postupov, ktoré mu poskytnú osvieenie a ú¾avu.
V situácii vojen a násilných konfliktov sa, ia¾, niekedy stáva ter5
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èom aj zdravotnícky personál
a zdravotnícke truktúry, ktoré prijímajú chorých a starajú sa o nich.
V niektorých oblastiach sa aj politická moc snaí o manipuláciu zdravotníckej starostlivosti vo svoj prospech, obmedzujúc oprávnenú
autonómiu zdravotníckej profesie.
V skutoènosti nikomu neosoí útoèi na tých, ktorí sa venujú slube
trpiacim èlenom spoloènosti.
5. Poèas tohto 28. svetového dòa
chorých myslím na mnohých bratov a sestry po celom svete, ktorí
nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, lebo ijú v chudobe. Preto
sa obraciam na zdravotnícke intitúcie a na vlády vetkých krajín sveta, aby pri zvaovaní ekonomickej
stránky nezanedbávali ani sociálnu
spravodlivos. Dúfam, e prepojením princípov solidarity a subsi-

diarity sa dospeje k vzájomnej spolupráci s cie¾om zaisti vetkým
prístup k primeranej starostlivosti
na ochranu èi navrátenie zdravia.
Zo srdca ïakujem dobrovo¾níkom,
ktorí sa venujú slube chorým 
v mnohých prípadoch suplujúc
truktúrne nedostatky  a vo svojich
skutkoch nenej lásky a blízkosti
odzrkad¾ujú obraz Krista, milosrdného Samaritána.
Panne Márii, Uzdraveniu chorých,
zverujem vetkých ¾udí, ktorí nesú
bremeno choroby, spolu s ich rodinnými prísluníkmi, a tie vetkých
zdravotníckych pracovníkov. Vetkých s láskou uisujem o svojej blízkosti v modlitbe a ude¾ujem im zo
srdca apotolské poehnanie.
Vo Vatikáne 3. januára 2020, na spomienku Najsvätejieho mena Jei.
Frantiek

Rok Boieho slova
Prezident Katolíckej biblickej federácie, ktorá vznikla z iniciatívy pápea Pavla VI. v roku 1969, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle
navrhol, aby sa od 1. adventnej nedele 2019 a do sviatku sv. Hieronyma
(30. septembra 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Boieho slova.
Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.
Nai otcovia biskupi nás vo svojom pastierskom liste, ktorý vydali pri
tejto príleitosti, povzbudzujú: Chceme vás, milí bratia a sestry  zvlá
v tomto Roku Boieho slova  pozva na èasté stretnutie so ivým Kristo6

Rodina Nepokvrnenej

vým slovom v Cirkvi... Rok Boieho slova je vítanou príleitosou prehlbova ná záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho èítaním v kruhu rodiny
 v rámci osobnej modlitby  vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písma...
Prijmime a vyuime Rok Boieho slova tak, aby sa Kristus  vtelené Boie
Slovo  mohol sta novým poèiatkom naej osobnej, cirkevnej i národnej
budúcnosti. Ve¾kodune a radostne ime stále aktuálnu výzvu proroka Izaiáa: Hor sa, ... kráèajme vo svetle Pánovho slova! (Porov. Iz 2, 5).
odpoveï v kole, blízkos milovaModli sa Sväté písmo
Emeritný pápe Benedikt XVI. nej osoby, narodenie dieaa. Modhovorí o modlitbe, e je to rozho- litbu vyvolá príchod choroby, avor s Bohom a poèúvanie Boha. kos v ivote, utrpenie, smr
Priznajme si, e niekedy sme pred blíneho. To vetko nachádzame
Bohom príli uvravení, plní slov. na stránkach Svätého písma. alPreto chcem zdôrazni hlavne po- mista ospevuje Boí majestát
trebu naèúva, èo Boh hovorí nám. v stvorených veciach, Izrael oslavuJe potrebné ma postoj starozákon- je Boha pri záchrane pred vlnami
ného Samuela: Hovor, Pane, tvoj Èerveného mora, Jób sa pýta
sluha poèúva! (1 Sam 3, 9). po zmysle utrpenia a smrti, ZachaV tomto duchu aj èítanie Svätého riá zvelebuje Boha pri narodení
písma by malo by modlitbovým syna Jána atï. Sväté písmo nám
èítaním, to znamená, e sa v òom ukazuje, e modlitba ako taká nie
prihovárame Bohu, ale predo- je jednoducho iba ¾udskou odpovevetkým ho poèúvame. Cie¾om ïou na udalosti ivota, ale je to
tohto spôsobu èítania Svätého pís- Boí Duch, ktorý sa modlí v nás
ma je nadviaza a udriava ná a spolu s nami. Rovnako ani Sväté
písmo nie je ¾udským slovom, ale je
kadodenný kontakt s Bohom.
Preèo pouívam výraz modli sa to Boie slovo zapísané v Duchu
Sväté písmo? Modlitba sa uskutoè- Svätom pre nás.
Èítanie Svätého písma nás pretváòuje rozmanitými spôsobmi pod¾a
jednotlivých ¾udí. Niekomu ra, mení a napráva. Urobte si krátsa modlitba tlaèí na pery, keï vidí ky test. Týdeò má 10 080 minút.
krásu hôr, ticho lesa alebo poèúva Vypíte si, ko¾ko z tohto èasu vehudbu. Pre iného okamihom mod- nujete modlitbe a èítaniu Svätého
litby je úspech v práci, vydarená písma. Napíte, ko¾ko minút (mo7
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no a hodín) v týdni venujete sledovaniu televízie,
svojim zá¾ubám... Ak necítime Boiu prítomnos
v naom ivote, nemusí ís
hneï o krízu viery, ale jednoducho na neho nemáme
èas! Boie slovo neèítame,
aby sme mali dobrý pocit,
ale aby sme pri jeho èítaní
s pomocou Ducha Svätého
rozpoznali, aká je Boia
vô¾a pre ná ivot.
Ponúkam dve jednoduché podmienky, bez splnenia ktorých vak
nie je moné pokraèova. Prvou
podmienkou je èas. Najèastejím
a najväèím ohrozením náboného
èítania Svätého písma je ná nedostatok èasu a uponáh¾anos. Nemôeme oèakáva, e Boie slovo nás
naplní a osloví, keï ho èítame v náhlení a povrchne alebo ho neèítame vôbec. Na zaèiatok sa odporúèa vyèleni si pribline 1520 minút
denne. Keï hovoríme o èase, musíme hovori aj o priestore, ktorý
zvolíme pre èítanie Boieho slova.
Nako¾ko je to moné, usilujme sa
o podmienky, ktoré pomôu vytvori atmosféru posvätna. Nech je to
také miesto, ktoré sa v tom okamihu premení na svätyòu, aby sme sa
stretli so ivým Bohom. Pomôme
8

si zapálenou svieèkou a náboným
obrazom. So Svätým písmom zaobchádzajme vdy nábone a úctivo.
Nech má v naom príbytku svoje
èestné miesto.
Druhou podmienkou je vernos
v èítaní Svätého písma, teda jeho
pravidelnos. Kvapka vyhåbi jamku v tvrdom kameni nie silou,
ale pravidelnosou. Virtuóz dosiahne ¾ahkos v hre na husliach nie
tým, e raz za èas si zahrá hoci aj
tyri hodiny v jednom kuse, ale tým,
e cvièí kadý deò. Odporúèam èíta radej kratie biblické úseky,
ale pravidelne, pozorne a pamäta
si obsah preèítaného. Èítajme Sväté písmo denne. Vytvorme si denný
plán èítania a usilujme sa ho dodra. Nepreskakujme z jednej biblickej knihy do druhej, ale poctivo
postupne preèítajme zvolenú biblic-
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kú knihu od zaèiatku do konca.
Vnímajme jej celkový kontext, nadväznos udalostí a konanie postáv.
Èítanie Svätého písma zaènime
modlitbou, ktorá sa stane okamihom ticha a sústredenosti. Modlitbou odliujeme Sväté písmo
od akejko¾vek inej literatúry a dávame mu privilegované miesto
v naom ivote. Veï predsa sa nemodlíme, keï èítame román alebo
listujeme v novinách. Modlitba nemusí by dlhá, nech vak vdy obsahuje úmysel, aby sme porozumeli Boiemu slovu v tom istom
Duchu, v ktorom bolo napísané.
Èítanie Svätého písma sa nikdy nedeje osamote, ale èítame v dvojici:
ja a Duch Svätý.
Ponúkam príklady krátkych modlitieb:
Hovor, Pane, tvoj sluha poèúva!
(1 Sam 3, 9);

Pane, otvor moje oèi a srdce!;
Pane, daj, aby som a spoznal
v tvojom slove!;
Pane, nech tvoj Duch, ktorý viedol svätopisca, dotkne sa aj môjho srdca!;
V Duchu Svätom volám: Pane,
príï!;
Príï, Duchu Svätý, a osvie moju
myse¾. Uè ma spoznáva Boiu
vô¾u a uskutoèòova ju v mojom
ivote.
Po skonèení èítania poïakujme
Bohu opä modlitbou. Urobme to
pod¾a vzoru Boej Matky, o ktorej
Sväté písmo hovorí, e uchovávala
vetky slová vo svojom srdci a premý¾ala o nich (porov. Lk 2, 19. 51).
Nech nás náboné modlitbové èítanie Boieho slova premieòa, nech
premieòa nae srdcia, aby sme sa
stávali jeho príbytkom.
Frantiek Trstenský

Spoji Slovensko modlitbou ruenca
Rodina Nepokvrnenej v tomto roku oslávi 45. výroèie svojho vzniku. Pri
tejto príleitosti si s vïakou spomíname aj na jej zakladate¾ku sr. M. Bernadetu
Pánèiovú. Dlhé roky bola v jej blízkosti a èasto ju sprevádzala na cestách
k èlenom Rodiny Nepokvrnenej a pri iných akciách sestra M. Alica Marienková z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta  Satmárok, v súèasnosti
tatutárna zástupkyòa tohto zdruenia. Opýtali sme sa jej, ako si spomína
na sestru Bernadetu a na jej slubu chorým a èlenom Rodiny Nepokvrnenej?
9
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Èo si aj po rokoch najviac vái
u sestrièky Bernadety?
Dodnes ma oslovuje otvorenos
srdca a starostlivos o kadého, kto
to potreboval. Váim si jej pomoc,
ochotu pomáha vetkým. Nikdy
nikoho neodmietla. Sestrièka Bernadeta bola ena viery, dôvery
a detinskej oddanosti Bohu a Nepokvrnenej Matke. Kadého,
s kým sa stretla, èi u to bolo vtedy, keï niekoho navtívila, alebo
keï k nej ¾udia prichádzali, s istotou vedela presvedèi o Boej
a Máriinej blízkosti v akejko¾vek
ivotnej situácii.
10

Vdy som sa povzbudila tým,
s akou jednoduchosou a láskou
dokázala svedèi, e Bohu je vetko moné. Nikto neodiiel od nej
naprázdno. Kadého prijala s láskou, bez rozdielu sa snaila preukáza milosrdenstvo. Kadý naiel
v nej oporu. Najmä chorých uisovala o tom, e najvzácnejí èlovek
je ten, ktorý vie trpie. Uèila ich,
ako svojím kríom a utrpením
môu posväcova seba a blínych,
pomáhala im chápa, e sú uitoèní pre Cirkev a tento svet, e ho
môu svojím utrpením urobi krajím a lepím.
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Od roku 1975, keï Rodina Nepokvrnenej vznikla, a do zmeny
politickej situácie na Slovensku sa
Rodina Nepokvrnenej írila iba
tajne. Ako sa ¾udia o tomto zdruení mohli dozvedie?
Sestrièka Bernadeta vdy s ve¾kým zápalom a s nadením prichádzala medzi ¾udí. Poèas totality
navtevovala jednotlivých chorých
v ich domoch alebo domovoch sociálnych sluieb, potom sa stretávala s ¾uïmi aj v kolách, väzniciach, v jednotlivých farnostiach.
Najèastejou formou komunikácie
bola korepondencia. Denne písala
mnoho listov, alebo sa s ¾uïmi zhovárala cez telefón. Viackrát bola
hospitalizovaná v nemocnici.
Ani tam nikto nezabránil jej apotolskému pôsobeniu. Vlastne Rodina Nepokvrnenej vznikla v roku
1975 práve v nemocnici v Martine,
kde sa sestrièka spolu s pacientkami
modlila posvätný ruenec, rozprávala im rôzne príbehy a ochotne
odovzdávala svoje skúsenosti.
V tomto smere nemala iadne zábrany. Vdy si medzi spolusestrami, chorými, ale aj zdravými nala
apotolov, ktorým rozdelila rôzne
úlohy: kto, èo bude robi, písa, roznáa, kam bude cestova... Keï
som prichádzala ku nej ako mladá

sestra, tie ma vdy èakala nabalená cestovná taka s kancelárskym
papierom, aby som ho zaniesla jeden chorej, ktorá bývala neïaleko
nás a vedela písa na písacom stroji. Písala Zlatú knihu fatimskú
a prepisovala rôzne náboenské
knihy, ktoré v tej dobe nebolo u nás
vôbec dosta. A takto si boli èlenovia RN apotolmi medzi sebou
a írili RN vo svojich rodinách
a farnostiach.
Keï ju vyetrovali na polícii, tak
jej vytýkali, e dokáe zapoji
do spolupráce pol republiky. Sestrièka Bernadeta mala na to charizmu. Do apotolátu RN dokázala
zapoji naozaj kadého èi u modlitbou alebo nejakou prácou.
Ko¾ko èlenov má v súèasnosti
Rodina Nepokvrnenej?
Spomínam si, ako mi pri jednej
mojej návteve sestrièka dala zoi,
aby som jej zrátala poèet zapísaných
èlenov RN v tom roku. Nepamätám
si, ktorý to bol rok, ale èíslo bolo
vysoké, viac ako stotisíc. Keï sa jej
¾udia pýtali, ko¾ko má RN èlenov,
vdy sa zasmiala a povedala, e prezradí, keï to bude milión.
Evidenciu mien (adresy sa v tom
èase nemohli evidova), ktorú si
sestrièka viedla poèas totality, kvôli
avizovanej prehliadke TB sestry
11
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spálili, aby sestrièka ani zapísaní
èlenovia nemali problémy. Od roku
1993 do 31. 12. 2019 pribudlo 113 976
nových èlenov.
Èo vetko robila sestrièka pre
chorých a èlenov Rodiny Nepokvrnenej?
Vo vtedajom politickom systéme
boli chorí, invalidní a starí ¾udia
odsunutí na okraj naej spoloènosti. Nikto nemal na niè nárok, invalidné vozíky, barly, naèúvacie strojèeky, protézy...  o tom mohli títo
¾udia len sníva. Sestrièka Bernadeta pre naich chorých zabezpeèovala z Rakúska darovacou listinou
zdravotnícke pomôcky zdarma.
Èasto sme spolu cestovali do Viedne, aby sa jej túba pomáha najbiednejím naplnila aj takýmto spôsobom. Niekedy museli s nami
cestova aj chorí, aby im mohli
na mieru potrebné zdravotné pomôcky zhotovi.
Sestrièka uèila chorých, ako majú
prijíma svoje utrpenie a tie im
pomáhala duchovne rás. Pouívala na to aj nahrávky ivotopisov
svätých, rôzne knihy, homílie
na magnetofónových kazetách, ktoré mohli poèúva. Sestrièka zapojila do nahrávania kaziet aj kòaza
Rudolfa Baláa, ktorý sa stal neskôr
banskobystrickým diecéznym bis12

kupom, a tie viacerých kòazov. Pre
apotolát dokázala vyui vetky
vtedy dostupné prostriedky.
Ako vyzerali v èase náboenskej
neslobody duchovné cvièenia, ktoré sestrièka dávala chorým, najmä
vozièkárom?
Sestrièka pripravovala pre chorých a èlenov RN v èase náboenskej neslobody rôzne duchovné obnovy v písomnej podobe, ktoré im
mesaène posielala. Mala brata kòaza. K nemu na faru prichádzala
s malými skupinkami chorých
a osobne im dávala duchovné cvièenia. Keï bol väèí záujem, tak
prichádzala s nimi na rôzne chaty
alebo sa stretávali v niektorých rodinách, ktoré bývali v bytovkách.
Úèastníci týchto duchovných cvièení prichádzali na prednáky, veèer
sa vracali domov a ráno znova prili. Tieto dni strávené v tichu
s Pánom trvali zväèa tri dni, niekedy aj dlhie, pod¾a okolností
a moností, aké v tej dobe boli.
Bolo to ve¾mi riskantné, lebo v tom
èase bolo vdy podozrivé, keï sa
niekde zhromadilo viac ¾udí, najmä ak ilo o veriacich. Boli to pekné duchovné stretnutia, na ktorých
sa chorí navzájom spoznávali,
a potom si boli oporou a povzbudením. Duchovné cvièenia boli pre
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nich vdy ve¾kou posilou a povzbudením v nesení kría. Nieko¾ko
duchovných cvièení pre èlenov rodiny Nepokvrnenej napísal aj vdp.
Viliam Hoka.
Kto vetko sestrièke v jej obetavej slube pomáhal?
Pre sestrièku boli chorí jej srdcovou záleitosou. Rada ich navtevovala osobne, písala listy a slúila
im nezitne, ko¾ko len vládala. Robila vetko preto, aby RN rástla.
Èasto nám hovorila, e sa máme
zodra v slube Bohu a blínym.
Bolo to jej motto: Radej sa zodra
ako zhrdzavie.
Do sluby v prvom rade zapájala
samotných chorých, obetovaním
svojho utrpenia a modlitbami. Nás,
svoje spolusestry, uèila, ako slúi
a obetova sa pre tých najbiednejích, aby sme im pomáhali nies ich
krí. Ako som u spomenula, sestrièka mala charizmu zapoji

do sluby kadého: biskupov, kòazov, laikov, spolusestry a vetkých, ktorí prejavili ochotu zapoji sa
do tohto apotolátu a sluby.
Má nejaký záitok so sestrièkou Bernadetou, na ktorý si rada spomína?
O záitky so sestrièkou
Bernadetou nebola nikdy
núdza. Je ich ve¾a. Mnohé boli
na povzbudenie a ve¾a bolo aj tých
humorných.
Na zaèiatku 90. rokov sme boli
s chorými na jednej z prvých pútí
do Lúrd. Keï sme sa z púte vrátili,
èakala nás doma faktúra na zaplatenie prepravy pútnikov cez zahranièie. Keï sme odchádzali do Lúrd,
sestrièka sa s ekonómkou pracujúcou na eleznici dohodla, e keï sa
vrátime z Lúrd a budeme ma vybraté peniaze od pútnikov, tak
do dvoch týdòov faktúru uhradíme. Neviem preèo, ale bolo to krátko po totalite, tak niekto musel zaúradova a my sme mali faktúru
uhradi skôr. Sestrièka ma zavolala a spolu sme ili do naej kaplnky. Pomodlili sme sa a sestrièka
Panne Márii povedala, e ona má
vetky k¾úèe od sàdc a bánk, tak
nám má pomôc zohna peniaze,
lebo ak nie, tak to bude jej hanba.
13
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Povedala jej aj to, e jej dôveruje,
e tie peniaze budú èo najskôr. Sadli
sme do auta a ili sme poièiava
peniaze. Panna Mária mala zohna
sponzorov. Cestou sme sa modlili
ruenec za ruencom. Nieèo sa nám
podarilo poièa... a ili sme domov. Doma nás èakalo ve¾ké prekvapenie. Sestrièkina dôvera v pomoc Nepokvrnenej Matky sa
potvrdila. Volali nám mnohí, e sa
dopoèuli, e nemáme z èoho zaplati faktúru za pú, tak nám chcú
pomôc. O pár dní sme mali plnú
sumu. Prili aj ïalie príspevky
a my sme mohli vráti aj tie peniaze, ktoré sme si poièali. Sestrièka
Bernadeta èasto hovorila: Nepokvrnená Matka sa svojou pomocou
nikdy nedá zahanbi, ak jej dôverujeme! Ïakujem jej za to, e ma
uèila dôverova Matke, ukázala mi,
e sa to oplatí a e vdy môem ma
v nej istotu a oporu. Mária je nám
vdy nablízku so svojou pomocou.
Denným spojením èlenov Rodiny Nepokvrnenej je ruenec. Sestrièka Bernadeta bola ve¾kou
apotolkou ruenca. Mala jednu
ve¾kú túbu. Prezraï naim èitate¾om, aká to bola túba.
Sestrièka Bernadeta ve¾mi túila
spoji celé Slovensko modlitbou
posvätného ruenca. Vdy a kadé14

mu odporúèala túto modlitbu, ktorá môe prispie k záchrane sveta,
môe nám pomôc v akých ivotných situáciách, pomáha duchovne
rás. Sestrièka Bernadeta zdôrazòovala, e je to reaz, ktorá nám pomôe vetkým prís do neba. Preto
aj pre èlenov RN je podmienkou
denne sa modli ruenec  aspoò
pä desiatkov.
Modlitba ruenca sa aj vïaka èlenom RN naozaj rozírila. Po mnohých rokoch, keï sme v Rodine RN
vydali Novému k Panne Márii
z Pompejí, sa táto jej túba ete väèmi napåòa. ¼udia si modlitbu posvätného ruenca zamilovali a radi
sa modlia denne nie jeden, ale tri
ruence, ako je to odporúèané
v novéne. Do RN dostávame ve¾a
krásnych svedectiev, ktoré sú pre
nás ve¾kým povzbudením a výzvou, aby sa mnohí zapojili
do modlitbovej reaze posvätného
ruenca.
A slovo na záver?
Osobne vás spolu so sestrami
z RN a vetkými, ktorí preili a preívajú silu modlitby posvätného
ruenca, pozývame, aby ste sa pripojili k tým, ktorí sa denne modlievajú ruenec, aby ste aj vy mohli
zakúsi silu tejto modlitby.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(5. èas)

Minulý rok sme hovorili o pobonosti k Panne Márii  Rozväzovaèke
uzlov, ktorá sa rozvinula najmä poèas posledných rokov, o jej vzniku
a o detailoch na obraze Panny Márie  Rozväzovaèke uzlov. Uvaovali
sme o tom, e nie okolnosti robia môj ivot astným alebo neastným,
ale môj postoj k týmto okolnostiam. Na základe postoja k ivotu môeme
zisti, èi ma môj postoj vedie k otroctvu alebo k slobode, k svätosti. Hovorili sme o Márii, ako o naom vzore a o tom, e ona chce nae uzly,
nae slabosti a nedostatky zobra do svojich rúk, aby ich predloila Jeiovi. My vak musíme pre to nieèo urobi. Musíme urobi rozhodnutie,
e nebudeme stále umiera.
V tejto èasti prednáok pátra Eliasa Vellu, ktoré odzneli na seminári
o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov, si povieme o tom, èo je závislos. Upozorníme na rôzne druhy
závislostí, na ich príèiny a nebezpeèenstvá. Otec Elias Vella rozliuje závislos na podstate a závislos
na správaní. O závislosti hovoríme
vtedy, ak si nae telo urèitú látku alebo nejakú èinnos iada.
Jedným z najnebezpeènejích uzlov je závislos. Jeden z autorov,
ktorý sa venuje tejto téme, John
Mayer, hovorí, e nie je dôleité,
èi si závislý alebo nie, ale dôleitou otázkou je, na èom si závislý.
Pretoe urèitým spôsobom sme zá-

vislí vetci. Ak som na nieèom závislý, to znamená, e som v nerovnováhe, èo sa týka mojej kontroly.
A táto nerovnováha vytvára vo mne
obrovský uzol. Akáko¾vek závislos spôsobuje, e strácam svoju
slobodu, stávam sa otrokom.
Zvyèajne definujeme závislos
dvomi spôsobmi. Máme závislos
na podstate (napr. na drogách) a máme závislos na správaní.
Uvedieme pár príkladov. Závislos na nejakej podstate: na kokaíne, na tabaku, na heroíne, na tabletkách na spanie, na marihuane,
na alkohole. Toto je závislos na nejakej substancii, podstate. A dostávame sa a do takého bodu, e sa15
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motné telo ma o túto látku iada. Ak
to tvojmu telu nedá, tak sa búri.
Potom môe ma závislos
na správaní. Napríklad závislos
na jedle, prejedaní sa, èo a môe
privies a k anorexii, bulímii. Môete ma závislos na sexe a na pornografii. Niekedy je to otázka sexuálneho zneuívania, ktorá vedie
danú osobu k danému správaniu.
Niekedy je to tie rodové zlyhanie.
Je to èlovek, ktorý vychádza z rodiny,
v ktorej matka zobrala na seba úlohu
otca a otec úlohu matky.
Èastokrát je to úzkos, osamelos,
sebaodmietanie, urèitý typ depresie,
zlyhanie v ivote. A ak tie nie sú
zvládnuté, kontrolované a nasmerované správnym smerom, tak môu spôsobi, e sa stane závislým.
Ïalie príklady závislostí sú poèítaè a internet. V dnenej dobe sa to
stáva skutoèným problémom. Mnohí mladí ¾udia sú závislí na svojom
smartfóne, telefóne. Èasto, keï ste
v retaurácii, vidíte rodinu, ale jej
èlenovia sa medzi sebou nerozprávajú. Vetci sa hrajú na svojich mobiloch. Internet, mobilný telefón nás
spájajú so svetom, ktorý je ïaleko
od nás, ale odpútavajú nás od toho
prostredia, ktoré je blízko nás.
Ïalou závislosou sú poèítaèové
hry, videohry. Malé deti sa èasto hrá16

vajú tieto poèítaèové hry a rodièia sú
radi, pretoe keï sa deti hrajú, tak
sú ve¾mi ticho. Ale rodièia si neuvedomujú, e oni sami pripravujú cestu k závislosti pre tieto deti.
Ïalou závislosou je práca. Je
mnoho ¾udí, ktorí sú workoholici.
Práca je Boím darom, ale vetko
musí ma svoje vlastné miesto. Ak
ja kvôli práci zanedbávam svoju
rodinu, nemám èas na vlastné deti,
nemám èas na Boha, aby som sa
modlil, tak je tam nieèo nesprávne.
Nemám rovnováhu, èo sa týka priorít môjho èasu. Workoholizmus je
jednou zo závislostí naej doby, ktorý spôsobuje, e zabúdame na nau
rodinu. Ale vy poviete: Veï ja
predsa pracujem pre svoju rodinu.
Zaiste, pracujete pre svoju rodinu,
ale zároveò svoju rodinu strácate.
Povieme si príklad o muovi, ktorý mal nádherného vtáka. Tento
mu sa rozhodol, e klietke, v ktorej
tento vták býva, dá na vyiu úroveò. Vyberie vtáka z klietky, priviae ho k stromu a zaène klietku obnovova. Vyèistí ju, nama¾uje a robí
vetky veci, ktoré z tejto klietky
urobia klietku prvej triedy. Problémom je, e keï tohto vtáka dá
do klietky, vták u ïalej nespieva.
Preèo? Zabudol mu da napi. Èo
na tom, e máte klietku prvej trie-
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dy, keï tam máte vtáka, ktorý nespieva? A toto je to, èo sa v dnenej
dobe deje s naimi rodinami. Robí
pre svoju rodinu, miluje svoju rodinu. Teraz má ve¾mi nádherný
dom. Ale tvoja ena je v depresii
a tvoje deti a nepoznajú.
Ïalou vecou môe by obsesia
(chorobne utkvelá predstava), ktorá sa
týka kultu tela. Je dobré stara sa
o svoje telo, vykonáva hygienu svojho tela, cvièi, robi rozcvièku. Ale sú
¾udia, ktorí sú v obsesii, èo sa týka tejto veci. Strávia ve¾a èasu nanáaním
mejkapu a vetkých ïalích trikov
s tým spojených, aby boli nádherní. Je
to obsesia, ktorá akoby preháde nae
priority a spôsobí, e veci nie sú na tom
správnom mieste.
Môe to by aj závislos na urèitých pobonostiach. Aj tu musíme
by ve¾mi opatrní. Ak to nevyslovíte vlastnými ústami, èastokrát to
dávate najavo svojím správaním.
Ak nebude chodi do modlitebnej
skupiny, tak nemôe kráèa po ceste. Ak nevstúpi do nejakého hnutia, èi je to Charizmatické hnutie,
Neokatechumenát, Focolare, nevie
napredova na ceste. Ak nepôjde
na pú do Medjugorja, tak neprechováva náleitú úctu k Panne
Márii. Ak sa nemodlí pobonos
k Boiemu milosrdenstvu, to zname-

ná, e nie si dostatoène zrelou osobou v náboenskom ivote... Vetky tieto veci sú dobré. Ale sú iba
prostriedkom, ako prís k Bohu. Ak
spravíte cie¾om vaej cesty zákon,
tak to nie je správne. Zákon vám
pomáha, aby ste prili k Jeiovi,
ale nie je to zákon, ktorý vám umoní stretnú sa s ním. Je ve¾mi dobré uvedomi si, e vetky tieto pobonosti sú dobré, ale nemôeme
ich naklada na plecia druhým
¾uïom. Môem sa s vami zdie¾a
o skúsenostiach, ktoré som zail
v súvislosti s týmito pobonosami.
Ale tie sú iba prostriedkom, ako sa
dopracova k cie¾u.
Rozjímame o Márii, ktorá rozväzuje uzly. Ale my sa môeme pozera na Máriu rozliènými spôsobmi.
17
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Mária ako Nepokvrnené poèatie,
Mária v rozlièných svätyniach, ktoré sú jej zasvätené pod rozliènými
menami, Mária z hory Karmel... Je
to vdy Mária. Nemôem by závislý na jednej pobonosti. Môem preferova jednu pobonos pred druhou, pretoe táto pobonos mi
pomáha, aby som sa dostal bliie
k Márii a k Jeiovi. Ale môe sa to
sta závislosou. Uveïme malý príklad: Predstavte si, e ste sa rozhodli,
e vykonáte kríovú cestu. Ve¾mi
nádherná pobonos. Nádherná meditácia o utrpení Krista. Ale príde
niekto za vami a povie vám: Pomodlíte sa so mnou ruenec? Pre-

páète, ve¾mi sa ospravedlòujem,
ale ja sa idem modli kríovú cestu. Ale aký je v tom rozdiel? Kríová cesta je modlitba. Ruenec je
tie modlitba. Preèo preívam pocit
viny za to, e som si namiesto jednej pobonosti vybral inú? Napokon,
obidve tieto pobonosti ma vedú
k dôvernejiemu vzahu s Bohom.
A toto je dôleitou vecou. My teda,
ak nie sme dostatoène zrelí na to,
aby sme dali veciam to správne
miesto, môeme upadnú aj do náboenskej závislosti.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

Dozrie k pokore
Èo je náplòou a úèelom pôstneho obdobia? Povieme si: Èas pôstu je výzvou kona! Ale èo a preèo? Ani samotný výraz, ktorým
oznaèujeme túto èas liturgického
roka, nedáva jednoznaènú odpoveï. Pretoe pôst ako taký, nie je
jeho jedinou náplòou.
Príprava na Ve¾kú noc
Zaènem od toho, k èomu pôstne
obdobie smeruje  od Ve¾kej noci.
Tá je ústredným sviatkom vetkých
18

kresanov, pretoe celé jadro a sila
kresanstva spoèíva v utrpení, smrti, zmàtvychvstaní a oslávení Pána
Jeia. A èlovek získava úèas
na tomto tajomstve tým, e sa zjednotí s Kristom vo sviatosti krstu.
Preto dôleitou súèasou pôstneho
obdobia je aj vyvrcholenie prípravy katechumenov na prijatie krstu
 pre nás ostatných veriacich, ktorí
sme u krst prijali, je dôleitým obdobím kvalitnej prípravy na osobnú
obnovu krstných s¾ubov v rámci li-
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turgie ve¾konoènej vigílie. To, èo
za nás a v naom mene vyznali
a s¾úbili rodièia a krstní rodièia pri
krste, máme v plnej zodpovednosti
vyjadri sami  jasným a uvedomelým: Verím  Zriekam sa. Skúsme
tento moment prei pri tohtoroènej ve¾konoènej vigílii intenzívnejie a autentickejie ako doteraz.
Cesta k Otcovi
Obdobie pôstu je vhodným èasom
k obnoveniu chápania kresanského ivota ako putovania do Otcovho domu  teda je to cesta k Otcovi. Je to moja cesta, ktorá zaèala
pri krste. Akú mám predstavu
o Otcovi? Dozrievam v nej? Èím
je jasnejia a pravdivejia, tým viac
ahá vpred a dáva síl vsta. Iste
nie je výnimkou, e na nás do¾ahne
nutkanie vníma, e Otec je s nami
nespokojný, e je tvrdý, mrzutý,
¾ahostajný a pomstychtivý  teda
taký, akí by sme na jeho mieste boli
my. Ale to v nás zabíja nádej, vieru, lásku a vôbec  ivot ako taký.
Boie slovo nám vak dáva jasné
posolstvo  Boh nie je ako my, je
Otec  pôvodca lásky. Silno to cíti
v podobenstve o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi. Jeho láska sa ponúka a prispôsobuje kadému z nás. Ale napåòa nás òou

do takej miery, nako¾ko sa otvoríme  a s bolesou otcovského srdca repektuje aj nae zatvorené dvere srdca a klope... On bude klopa
i naïalej, ale ko¾ko èasu dá mojej
ignorancii jeho lásky  lebo je aj otcom spravodlivým. A preto neváhajme v tomto období otvori dvere srdca, vsta a kráèa po ceste,
ktorú sme zaèali pri krste. Evanjelista Luká píe: I vstal a iel
k svojmu otcovi. Ete bol ïaleko,
keï ho zazrel jeho otec, a bolo mu
ho ¾úto. Pribehol k nemu, hodil sa
mu okolo krku a vybozkával ho
(Lk 15, 20). A sv. Ján Pavol II. píe:
Kristus nám zjavil Boha ako Otca
plného milosrdenstva.
Od Boej lásky nás izoluje nedôvera voèi Bohu, snaha dosiahnu
astie a naplni ivot iba vlastnými silami. To vetko vedie èloveka
k hriechu, ktorý je vak bariérou
v prijímaní Boej lásky a nezriedka
i jej odmietnutím. Skutoèné pokánie  obrátenie  spoèíva v upriamení svojho poh¾adu na Boha, znamená to necha sa ním milova
a v sile tejto lásky deò èo deò ma
ochotu nanovo kráèa po jeho cestách. Niet inej cesty ivotom
k Otcovi ako cesta pokánia, ktorá
má na jednej strane rozmer negatívny  oslobodzovanie sa od hrie19
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chu a zla a na strane druhej pozitívny  rozhodnutie sa pre dobro.
Prorok Izaiá píe: Obmyte, oèistite sa, odstráòte mi spred oèí zlobu svojich skutkov, prestaòte robi
zlo! Uète sa robi dobro...
(Iz 1, 16-17).
A takéto vnútorné rozpoloenie
nás správne disponuje k sláveniu
sviatosti zmierenia, ktorá je síce
vdy  ale osobitne si to treba pripomenú v období pôstu  zásadným bodom na ceste obrátenia kadého pokrsteného èloveka.
Pri stretnutí istého spoloèenstva
veriacich sa na tému pôstneho
obdobia rozvinula debata o tom,
èoho sa zrieknu, èo si odrieknu
v rámci vonkajieho prejavu ochoty kona pokánie: obmedzím hry
na poèítaèi a vysedávanie pred
internetom, vynechám sladkosti,
cigarety, alkohol, nebudem veèera,
denne budem èíta Písmo, navtevova chorých, viac sa budem venova rodine atï... Ale jeden z prítomných dodal aj dôvod svojho
odriekania: urobím tým nieèo dobré pre svet okolo seba ako náhradu
za to nedobré, èím svoje okolie èasto obohacujem. Ve¾mi pekný postreh, ktorý poukazuje na to,
e na hriechu sveta mám svoj podiel i ja. e to nie sú stále len tí
20

druhí, ktorí robia svet takým, akým
je.
A kto z kresanov na celom svete
najviac potrebuje robi pokánie,
zai proces obrátenia, zmeni sa?
U èloveka, ktorý èasto pouíva
osobné zámeno JA, môe toto ja
naznaèova jeho sklony k egoizmu,
èo rozhodne nie je kladnou vlastnosou. Ale v odpovedi na túto
otázku je na mieste zdravý duchovný egoizmus, a preto môem
z úprimného srdca vyslovi kratuèkú odpoveï: JA. Naozaj ja potrebujem robi pokánie.
Kresan na ceste k Otcovi nemôe kráèa sám. Potrebuje spoloèenstvo bratov a sestier. A tu buïme
altruisti a vzájomne si vyprosujme
a dopomáhajme si k tomu, aby sme
v tomto smere boli duchovnými egoistami, pretoe takto chápaný duchovný egoizmus má meno Pokora.
Vdp. Marek Martinkoviè
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Úplné odpustky pre èlenov RN
Pri rozhreení vo sviatosti zmierenia sú kajúcnikovi odpustené hriechy. Kadý hriech má vak aj svoj
následok alebo trest a ten sa dá zmaza získaním úplných odpustkov.
Odpustky môeme získa pre seba
alebo pre due v oèistci. Katechizmus Katolíckej cirkvi nás uèí: Cirkev otvára veriacim poklad zásluh
Jeia Krista a svätých, aby dostali
od Otca milosrdenstva odpustenie
èasných trestov, ktoré si zasluhuje
za svoje hriechy. Cirkev tým chce
kresanovi nielen prís na pomoc,
ale ho chce aj povzbudi, aby konal
skutky nábonosti, pokánia a lásky
(porov. KKC 1478).
Prostredníctvom predstavených
Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok sme poiadali Apotolskú penitenciáriu
v Ríme o monos získa úplné odpustky pre èlenov Rodiny Nepokvrnenej v niektoré významné dni
tejto ve¾kej duchovnej rodiny, pri
spoloèných stretnutiach alebo pri
niektorých konkrétnych úkonoch.
Apotolská penitenciária na základe právomoci, ktorú jej udelil
Svätý Otec, ochotne vyhovela tejto

iadosti a udelila úplné odpustky,
ktoré môu získa len èlenovia Rodiny Nepokvrnenej za obvyklých
podmienok (sviatostná spoveï,
eucharistické prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca).
Na stránkach náho èasopisu by
sme si v tomto roku chceli priblíi
významné dni a stretnutia, pri ktorých je moné tieto odpustky získa.
Svetový deò chorých
 11. február
Preèo práve tento deò? Èlenmi
Rodiny Nepokvrnenej sú predovetkým chorí, trpiaci a tí, ktorí im
chcú akýmko¾vek spôsobom pomáha. A práve týmto je venovaný kadoroèný Svetový deò chorých. Je to
teda sviatok vetkých èlenov RN.
Slávenie Svetového dòa chorých
inicioval dnes u svätý pápe Ján
Pavol II. v máji roku 1992 a od roku
1993 sa slávi vdy 11. februára
na spomienku Panny Márie
Lurdskej. Tento deò vybral Ján Pavol II. vzh¾adom na to, e mnohí
pútnici a návtevníci Lúrd uvádzali, e zásahom Panny Márie sa ich
utrpenie zmenilo alebo úplne skon21
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èilo. Mnohí práve v Lurdoch
dostali ve¾ký dar  prija
svoje utrpenie a denne ho
spája s utrpením Jeia
Krista.
Tento pápe, ktorý ve¾mi
dobre aj z vlastnej skúsenosti
vedel, èo je utrpenie, boles
a choroba, vo svojom Posolstve k prvému Svetovému
dòu chorých napísal: Kresanské spoloèenstvo vdy
venovalo osobitnú pozornos chorým a svetu utrpenia
v jeho najrozliènejích podobách.
Veobecná Cirkev pokraèuje
v tejto dlhej tradícii a chystá sa slávi prvý Svetový deò chorých, ktorý je osobitnou príleitosou
k prehåbeniu postoja naèúva ve¾kému tajomstvu bolesti a choroby.
Tento deò, ktorý sa od tohto februára bude kadoroène slávi v deò
spomienky Panny Márie Lurdskej,
chce by pre vetkých veriacich
významným èasom modlitby, spoluúèasti s trpiacimi, obetovania utrpenia pre dobro Cirkvi a výzvou
vetkým, aby v tvári chorého brata
spoznali Kristovu tvár, ktorý spasil
¾udstvo tým, e trpel, zomrel a vstal
z màtvych.
V tradícii slávenia tohto dòa venovanému chorým na celom svete
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pokraèovali aj ïalí pápei. Kadý
z nich vydal pri tejto príleitosti aj
svoje Posolstvo, v ktorom povzbudil chorých, ocenil slubu lekárov,
zdravotníkov, ale aj skrytú slubu
príbuzných, ktorí sa hrdinsky starajú o svojich chorých. Pápe Frantiek vo svojom Posolstve na 25.
svetový deò chorých nadväzujúc
na slová Jána Pavla II. napísal:
Tento deò je príleitosou venova osobitnú pozornos situácii chorých a veobecne, trpiacich; zároveò
vyzýva tých, ktorí sa im venujú 
poènúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovo¾níkmi
 aby ïakovali za povolanie, ktoré
prijali od Pána: sprevádza chorých
bratov a sestry. Kadoroèné slávenie
tejto spomienky tie dáva Cirkvi
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novú duchovnú silu èoraz lepie
uskutoèòova tú podstatnú èas
misie, ktorou je sluba tým najposlednejím  chorým, trpiacim, vylúèeným a odsunutým na okraj spoloènosti.
Slávme teda tento deò ako ná
spoloèný sviatok a vyuime príleitos získa úplné odpustky, ktorá
sa nám ponúka.
Kadoroèné stretnutie èlenov
Rodiny Nepokvrnenej
Vytvárame jednu ve¾kú rodinu
Boích detí a detí Panny Márie. Je
prirodzené, e èlenovia rodiny sa
schádzajú, aby si vzájomne preukazovali lásku, aby v nej rástli, aby sa
vzájomne povzbudzovali a pomáhali si. To platí tak o prirodzenej rodine, ako aj o rodine duchovnej.
V rokoch náboenskej neslobody nebolo moné organizova nejaké ve¾ké stretnutia. Spojenie
s èlenmi sa udriavalo èi u príleitostnými návtevami, alebo
prostredníctvom listov. V roku
1992 otec biskup Rudolf Balá pozval sr. M. Bernadetu a chorých
èlenov RN na prvú fatimskú sobotu na Staré Hory. A tak sa 1. augusta 1992 na tomto mariánskom
pútnickom mieste uskutoènilo prvé
oficiálne stretnutie èlenov Rodiny

Nepokvrnenej. Stretnutia sa zúèastnilo ve¾a chorých, zvlá vozièkárov, ale aj ostatných mariánskych ctite¾ov. Vo svojom
príhovore sa biskup Rudolf Balá
prihovoril chorým týmito slovami:
Urèite vám to niekedy padne ako, ale dennodenne odovzdávajte
svoje problémy Bohu, a tak v òom
budete silnie a cez vás budú silnie druhí. Celej Cirkvi pomáhajte tak, e vám to v plnom rozsahu
bude známe a pred Boím súdom,
keï uvidíme, aký zmysel malo
obetova sa za iných.
Po tomto prvom verejnom stretnutí chorých sa ukázalo, e je naozaj potrebné aj naïalej sa spoloène
stretáva, aby chorí mali monos
podeli sa so svojimi záitkami
a skúsenosami. A tak sa èlenovia
zaèali schádza kadý rok. Miestami stretnutia bol viackrát atín
a Velehrad, ale aj Viòové, Turzovka, Butkov, v roku Boieho milosrdenstva Smiany...
10. júna 1995 Rodina Nepokvrnenej prvýkrát verejne oslávila svoje jubileum  20 rokov svojej existencie. Toto stretnutie sa uskutoènilo
v Kostole Panny Márie Sedembolestnej v Martine-Sever, v meste zrodu RN. Vetky ïalie okrúhle jubileá sa slávili opä v Martine.
23
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Prvých spoloèných stretnutí RN
sa zúèastnilo menej èlenov, pretoe bolo moné túto akciu spropagova len prostredníctvom listov.
Od Vianoc v roku 1992 zaèal vychádza èasopis Rodina Nepokvrnenej, a tak sú èlenovia RN pozvaní na stretnutie prostredníctvom
tohto èasopisu. V roku 1999 sa prvýkrát pred stretnutím RN pripravil plagát, ktorý sa posielal na farské úrady alebo jednotlivým
horlite¾om RN, aby túto akciu spropagovali. V posledných rokoch sa
stretnutia propagujú aj prostredníctvom evanjelizaèného Rádia Lumen.
Práve vïaka priamemu prenosu zo
stretnutia sprostredkovanému týmto rádiom sa môu tejto akcie aspoò
duchovne zúèastni aj tí, ktorí sa ho
z rozlièných dôvodov nemôu zúèastni osobne.
Tieto stretnutia nie sú rezervované iba èlenom, zúèastòujú sa ich aj
sestry a bratia, ktorí nie sú èlenmi
RN. Niektorí sa krátko po stretnutí
prihlásili za èlenov. Jedna z nových
èleniek napísala: Na púti v Martine
ma zaujala spolupatriènos ¾udí.
Myslela som si, e také èosi u nie
je. Kieby nám vetkým vydralo
aj do vedných dní. Aj ja sa budem
o to usilova. Som rada, e u patrím medzi vás.
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Stretnutia chorých bratov
a sestier RN sú stretnutiami detí pri
svojej Matke. Chorí na vozíèkoch,
s barlami, zrakovo i sluchovo postihnutí, ale aj zdraví, ktorí sprevádzajú chorých, deti, mladí i starí,
vetci prichádzajú prosi Matku
Boiu o trpezlivos pri nesení svojho kría. V srdeènom rozhovore sa
tu stretnú známi, ale nadväzujú sa
aj nové priate¾stvá. Chorí si potom
dopisujú a navzájom sa povzbudzujú. Vetci èlenovia RN sa delia
o svoje radosti aj bolesti, prosia
vzájomne o duchovnú pomoc pri
nesení kadodenného kría. Zo
stretnutí odchádzajú s novou ochotou a silou nies svoje osobné kríe a nemyslie pritom iba na seba,
ale vidie aj kríe a bremená iných.
Nech je nae kadoroèné stretnutie vdy novou príleitosou vydáva svedectvo o tom, e tvoríme
rodinu, ktorých èlenov spája viera,
nádej a láska, e sme si navzájom
bratmi a sestrami, e sme demi,
ktoré dôverujú nebeskému Otcovi,
uèia sa nies svoj osobný krí pod¾a vzoru Pána Jeia a usilujú sa
kráèa vo svetle Ducha Svätého
a pod ochranou Nepokvrnenej
k spoloènému veènému cie¾u.
Z archívnych materiálov
spracovala sr. M. Albeta
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Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Pred piatimi rokmi odila do domu náho nebeského Otca sestra M.
Bernadeta. U poèas jej ivota si mnohí èlenovia, ale zaiste aj neèlenovia
Rodiny Nepokvrnenej uvedomovali, akou ve¾kou silou najmä pre chorých a trpiacich je táto duchovná rodina. Príklad ivota sestry M. Bernadety mnohým pomohol nájs zmysel ivota. Svedèí o tom aj list (jeden
z mála, ktorý sa zachoval), ktorý dostala sestrièka pri príleitosti jej 80.
narodením.
Ïakujem za Teba
i za Tvoju lásku
Drahá sestrièka Bernadeta,
aj ja sa s radosou pripájam k tým,
ktorí Ti po tieto dni blahoelajú.
Z håbky srdca Ti chcem poïakova
za Tvoje nadenie, húevnatos,
ale nadovetko za ve¾kú lásku,
s ktorou si sa  spolupracujúc
s mnohými Boími darmi a milosami  po celý ivot ochotne darovala a neúnavne odovzdávala
a obetovala pre sestry a bratov, ktorí
ve¾mi potrebovali lásku a porozumenie.
A tak, keï ïakujem Tebe, chcem
sa tie  a to predovetkým  poïakova Pánu Bohu a nebeskej
Matke, Nepokvrnenej Panne Márii, e si a vyvolili a vybrali pre
uskutoèòovanie nádherného diela:
Rodiny Nepokvrnenej.

Najväèiu hodnotu tohto diela,
ktoré sa za nieko¾ko desaroèí tak
ve¾mi rozírilo, ja osobne vidím
v tom, e premnohí chorí, ako
a nevylieèite¾ne postihnutí nali
v Rodine Nepokvrnenej zmysel
svojho utrpenia, ktorý premenil poèiatoèný pocit neastia, smútku
a bezmocnosti na radostnú ochotu
k obeti, èasto a celoivotnej obeti,
k obetovaniu vlastného ivota.
Svojím vlastným príkladom si
dokázala vetkým èlenom spolo25
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èenstva Rodiny Nepokvrnenej
ustaviène odovzdáva povzbudenie
k obete prináanej z lásky. Z tej lásky, ktorá  hoci sa zdá, e je nemohúca, pripútaná na lôko alebo vozík  sa vïaka úmyslu obetova sa
stáva láskou èinorodou, ktorá je
vïaka pôsobeniu Boej milosti nesmierne plodná.
Dajú sa vôbec za tie mnohé roky
spoèíta vetky modlitby posvätného
ruenca, obetované sväté ome, sväté prijímania, obety, ktoré majú podobu utrpenia a akostí, obetované
za ivot a zdravie Svätého Otca? Sotva. A predsa viem, e vetky sú presne a spo¾ahlivo spoèítané v nebi.
Mám na mysli nielen Tvoje vlastné
obety a osobné zásluhy, ale aj tie, ktoré
Tvojím prièinením priniesli sestry
a bratia, èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, keï prijali Boiu vô¾u

s odovzdanosou a v pokoji a svoje
trápenia a bolesti radostne obetovali.
Keï sa nad týmto zamý¾am, preniká má túba  plná úcty, vïaènosti
a dojatia  vyprosova Tebe, ale i vetkým, ktorým si sa stala duchovnou
matkou, hojnú Boiu odmenu.
Úprimne Ti prajem nech je Tvojou ve¾kou odmenou hlboká a èistá
rados a tiché astie pri poh¾ade
na Tvoje ivotné dielo, tak hojne
poehnávané.
V duchu a vidím, ako so zopätými rukami ïakuje vemohúcemu
trojjedinému Bohu a Nepokvrnenej Panne Márii za vetky dary.
Ïakujem im za to, e a máme
a Tebe ïakujem za lásku, ktorá sa
v Tvojom ivote stala takou plodnou.
S hlbokou úctou, vïakou a láskou na Teba myslí
O¾ga

Fatima stále aktuálna
V èase zjavení Panny Márie vo
Fatime vo svete zúrila 1. svetová
vojna. Panna Mária pozývala deti
ku konaniu skutkov pokánia
a k modlitbe ruenca, aby sa vojna
èo najskôr skonèila, aby opä zavládol vytúený mier. Ko¾ko nepokoja
je dnes v rozlièných kútoch sveta?!
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Ko¾ko nepokoja je v srdciach ¾udí,
v rodinách, tátoch... Èi nie je aj
preto Fatima a jej posolstvo stále
aktuálne?
Ruenec  tajuplné slovo, ktoré
u stároèia poèu nielen od jednoduchých veriacich, ale i z úst pápeov a mnohých vynikajúcich osob-
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ností. Dokonca sa ním èasto zaoberajú i ¾udia, ktorí v òom h¾adajú
akúsi magickú moc. Sila ruenca
vak spoèíva v láske a pokore,
s ktorou sa ju jednotlivci, rodiny
i spoloèenstvá modlievajú.
Nik nepochybuje, e jeho írenie
po celom svete si osobitne iada
Panna Mária, ktorá sa sama vo Fatime predstavila ako Krá¾ovná ruenca. A tu je jeho tajomstvo  odporúèa ho nebo  Mária z poverenia
Najvyieho nám odporúèa túto
modlitbu ako jedineèný prostriedok
posväcovania èloveka i sveta
a v mnohých kritických situáciách
ako záchranné lano.
Zo súkromných, Cirkvou schválených zjavení sú zaznamenané
osobitné pris¾úbenia tým, ktorí sa

nábone, s vierou modlia ruenec.
Je tu aj nesèíselné mnostvo svedectiev o vypoèutých modlitbách,
telesných i duevných uzdraveniach
a mimoriadnej ochrany ¾udí
i celých národov. Toto nás napåòa
vnútornou radosou i túbou pokraèova v úsilí o ivot viery sprevádzaný modlitbou.
Aby sme plnie pochopili úlohu
Panny Márie v dejinách spásy, pripomeòme si výrok ve¾kého ctite¾a
Panny Márie sv. ¼udovíta Grigniona: Skrze Pannu Máriu zaèali dejiny spásy a skrz òu budú tie dovàené. Nepokvrnená Mária 
Bohorodièka  napåòa vzneený
plán Boha s èlovekom a stáva sa
zdrojom nádeje pre jeho záchranu.
Stála pri zrode Kristovej Cirkvi
a neustále ju sprevádza ako Matka
Cirkvi a tým i matka kadého z nás.
Cítime, e v posledných storoèiach
sa ¾udstvo zmieta v hrozbách samoznièenia a morálneho úpadku a aj
Cirkev je krvavo prenasledovaná.
Zlo a hriech nadobúda apokalyptické rozmery.
Preto na mnohých miestach sveta
prichádza Mária ako Matka s varovaním, ale aj so svetlom nádeje. Boia Matka vdy upozoròuje na hlavnú
príèinu morálneho úpadku  hriech
a odvrátenie sa od Boha, a zároveò
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ponúka prostriedky záchrany. Nie
vdy bol jej hlas vypoèutý.
Ako èasto neprijímame jej výzvy,
ktoré nám vetkým prostredníctvom troch pastierikov adresovala
vo Fatime?! Pri vetkých zjaveniach od mája do októbra 1917
Mária opakovane iadala deti
o modlitbu ruenca, aby vyprosili
svetu mier a koniec vojny. Sestra
Lucia, jedna z troch fatimských
detí, dodáva: Potom zosmutnela
a hovorila: ,Modlite sa, ve¾a sa
modlite a prináajte obety za hrienikov, lebo mnoho duí prichádza
do pekla, pretoe sa za nich nikto
neobetuje a nemodlí. Vidíme,
e Mária, naa matka, má s nami súcit a z Boieho poverenia nám ponúka cestu záchrany pre kadého
èloveka i pre celé ¾udstvo.
Podobne sa zjavuje Panna Mária
i v roku 1981 v Kibeho a v roku
1973 v Akite, kde socha Panny Márie prelieva i slzy, aby sa aj takýmto spôsobom prejavila Máriina boles nad zatvrdilosou èloveka.
Vade sa opä opakuje výzva
na pokánie a modlitbu za pokoj.
Modlitba za pokoj sa iví túbou
po obrátení a pokání, ktoré prináa
pokoj srdca. Svätý Frantiek z Assisi
sa modlil: Pane, urob ma tvorcom
svojho pokoja. Hriech spôsobuje,
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e sa èlovek odvráti od cesty pokoja
a íri okolo seba nepokoj. Ak je ¾udské srdce zranené hriechom, pomôe mu milosrdný Boh, ktorý odpúa a vracia mu pôvodnú krásu
a pokoj. Preto Panna Mária tak naliehavo iada pokánie. Ako môe
prís pokoj do sveta, v ktorom chýba pokoj v srdciach ¾udí?
A práve tu môeme vidie i nau
úlohu  pomáha tým, ktorí nevládzu alebo nedokáu kona pokánie.
Modlitba ruenca je naím denným
duchovným pokrmom. Poznáme
túbu Pána Jeia i Panny Márie,
keï iadali od sestry Lucie írenie
pobonosti prvých sobôt v mesiaci.
Nech nám to nie je ¾ahostajné! Keï
nemáme váne prekáky, prichádzajme na spoloènú modlitbu ruenca a slávenie Eucharistie.
Pri poh¾ade na súèasný svet nedovo¾me, aby nae srdce zosmutnelo!
Dobrotivý Boh nám stále dáva ancu  prichádza Panna Mária a iada
nás o spoluprácu. Èi to nie je èes
vstúpi do jej sluieb? Poznáme prípady, kedy Mária priamo iadala
o pomoc tzv. zmierne due. A aké
milosti dostali k tomu do daru!? Aj
mnohí z nás musia znáa rôzne telesné èi duevné utrpenie. Otec biskup Mons. Rudolf Balá raz povedal: Ko¾kí ¾udia trpia zbytoène 
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pretoe nedokáu svoje akosti
obetova za druhých. Cirkev právom nazýva chorých svojím pokladom. Z ich obety ije nielen Cirkev,
ale i celý svet.
Nie kadý má monos osobne
navtívi Fatimu, Lurdy, Medugorie èi iné svetoznáme pútnické
miesto, aby tam zblízka zail Boie pôsobenie na príhovor Panny
Márie. Avak kadý z nás si môe
aj uprostred hluku tohto sveta pra-

videlne nájs èas pre Boha, ktorý
jediný je darcom pokoja a mnohých
ïalích darov. Liekom na nervozitu a ustarostenos, ktoré nás èasto
oberajú o pokoj, je dôvera v Boha.
Vyhýbajme sa hriechu, aby v nás
panoval pokoj. Staòme sa aj my
jeho tvorcami vo svojom prostredí.
Aká je za to odmena? Blahoslavení tí, èo íria pokoj, lebo ich budú
vola Boími synmi (Mt 5, 9).
Ladislav tefanec

Ohlasy
Z úprimného srdca Vám ïakujem za duchovnú kyticu a prianie
k Vianociam. Prajem a vyprosujem celej Rodine Nepokvrnenej, nech narodený Boí Syn prinesie pokoj a dobro do Vaich vzahov poèas celého
roka 2020. Zo srdca Vám ehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
: Mons. Jozef Ha¾ko, bratislavský pomocný biskup
Pozdravujem vetkých èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Je ve¾mi krásne
ma takú ve¾kú duchovnú rodinu, v ktorej sa môeme modli jeden za druhého, a prosi, aby cez nae modlitby Pán Jei na orodovanie Panny Márie
vypoèul nae prosby a pomáhal nám nasledova ho v kadodennom ivote.
Marta
S manelom sme uzavreli sviatostné manelstvo v roku 1959. V èase,
keï sme oslavovali 50. výroèie náho manelstva, som bola sestrièkou
Bernadetou prijatá do Rodiny Nepokvrnenej. Okrem dokladu o prijatí
som dostala aj Zlatú knihu fatimskú a ruenec, na ktorom sa dodnes modlím. Odvtedy odoberám aj èasopis, na ktorý sa vdy teím. Mnohé príspevky vyvolávajú vo mne pocity radosti, ale aj smútku a niekedy aj sl29
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zièky na tvári. Pri písaní tohto listu mám pred sebou i posledné najnovie
èíslo èasopisu, v ktorom sú uverejnené spomienky na sestrièku Bernadetu. Nech Boh oslávi jej duu.
Magdaléna

Informácie
õ Zo srdca vám ïakujeme za vetky vae vianoèné pozdravy aj priania
do nového roku. Taktie vám ïakujeme za vau nezitnú pomoc, ktorú od vás dostávame prostredníctvom modlitby. Vieme, e sa za nás
ve¾a modlíte. Ani my na vás nezabúdame vo svojich modlitbách. Kadú sobotu sa sestry naej kongregácie spoloène modlia za vetkých
ivých aj zomrelých èlenov Rodiny Nepokvrnenej.
õ Aj v tomto roku vás pozývame, aby ste svojou modlitbou a obetami
do konca svojho ivota podporovali niektorého z tých, ktorí v tomto
roku príjmu kòazskú vysviacku. Tí, ktorých si Pán povolal do svojej
sluby, potrebujú nae modlitby a obety. Ak máte o takúto duchovnú
pomoc naim novokòazom záujem, prihláste sa na adrese Rodiny Nepokvrnenej najneskôr do 15. mája 2020.
õ V roku 2019 do Rodiny Nepokvrnenej pribudlo 463 nových èlenov
zo Slovenska a 8 zo zahranièia. Nahlásili ste nám mená 314 èlenov,
ktorí nás predili do veènosti.
õ Stále máme pre vás v ponuke Zlatú knihu fatimskú. Môete si ju objedna v slovenskom, èeskom alebo maïarskom jazyku na naej adrese. Adresa je uvedená na úvodnej strane náho èasopisu. Takisto si
môete u nás objedna broúrky: Novéna k Panne Márii z Pompejí,
ktorej írite¾mi sa môete sta aj vy, a Od Tatier k Lurdom Slováci
spievajú... K broúrke Novéna k Panne Márii z Pompejí sa dajú doobjedna kartièky, v ktorých si môete zaznaèi jednotlivé ruence, ktoré sa pomodlíte.
õ U sme poèuli a èítali viaceré vae svedectvá o tom, aké duchovné
ovocie priniesla táto modlitba vám alebo vaim blízkym, za ktorých
ste sa modlili. Povzbudzujeme aj ostatných, ktorí ste sa modlili túto
novénu a Panna Mária vyprosila u Boha pre vás potrebnú milos, aby
ste zaslali svoje svedectvo do naej redakcie. Vae svedectvo môe
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povzbudi ïalích k tomu, aby prostredníctvom naej Matky prosili
za rôzne potreby a zároveò za vetky dary a milosti ïakovali. Nezabúdajme, e okrem prosieb, ktoré Pánu Bohu predkladáme, mu máme aj
ïakova a chváli ho za vetko, èo nám vo svojej dobrote dáva.

Ïakujeme za dlhoroènú spoluprácu
Na vydávaní náho èasopisu sa od roku 1994 (26 rokov) ve¾kou mierou
podie¾al dlhodobý spolupracovník Rodiny Nepokvrnenej pán Michal Súkenník zo Serede. Pre pokroèilý vek a zo zdravotných dôvodov musel vak
svoju tlaèiarenskú prácu ukonèi. ako sa dá zabudnú na jeho optimistický poh¾ad na veci a podanú ruku, a to nielen v pracovných záleitostiach.
Ïakujeme pánu Súkenníkovi, zamestnancom jeho tlaèiarne, celej jeho rodine, osobitne manelke, za ich obetavú slubu a priate¾stvo. Svoju vïaku
chceme vyjadri modlitbou za neho, za celú jeho rodinu aj za zamestnancov.
O modlitbu za nich prosíme aj èlenov Rodiny Nepokvrnenej.
Od tohto èísla sa bude èasopis tlaèi v tlaèiarni Pavla Kurhajca: P+M
v Turanoch. Prosíme o modlitby za naich nových spolupracovníkov.

Vznik Spoloèenstva dobrovo¾níkov Rodiny Nepokvrnenej
Na slávnos Nepokvrneného poèatia Panny Márie  8. 12. 2019,
po schválení generálnou predstavenou sr. M. Pavlou Draganovou, provinciálnou predstavenou sr. M. Belarmínou Ivanèákovou a tatutárnou
zástupkyòou Rodiny Nepokvrnenej sr. M. Alicou Marienkovou v rámci
Zdruenia Rodina Nepokvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok so sídlom vo Vrícku oficiálne vzniklo Spoloèenstvo dobrovo¾níkov Rodiny Nepokvrnenej, ktorí budú priamo nápomocní pri akciách organizovaných RN.
Do tohto Spoloèenstva dobrovo¾níkov RN môu patri vetci tí, ktorí
o to písomne poiadajú, a po urèenej formácii budú prijatí a verejne uvedení do tejto sluby.
Nech Nepokvrnená Panna Mária a sv. Vincent de Paul vzbudia v mnohých srdciach túbu a ochotu zapoji sa do tejto sluby na väèiu èes
a slávu Boiu a Nepokvrnenej.
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Osemsmerovka
PÔSTNY ÈAS...
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 32 písmen tvorí tajnièku.
AKORD, ALEJA, ASKÉZA, BERLA, BRÁNA, DOBRO, ÈISTOTA, DEBUT,
DETVA, DIÉTA, EDIKT, EFEKT, ETUDA, GLOSY, GLÓRIA, HABIT,
HARFA, KÁNON, KASKÁDA, KRÁSA, KRISTOV KRÍ, KRIZMA, LIGOT,
MISIE, MODLITBA, NÁDEJ, ÔSTIE, PERLA, POCIT, POKÁNIE,
POKLONA, POKORA, RAEÒ, RÍGLE, SAKURA, SKELET, SKOBA,
STATOR, TALENT, TRESK, VIERA, VIOLA, VÝDR.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 25. marca 2020.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 5/2019 znie: Nebo sa dotklo zeme.
Narodenie Boieho Syna je pre svet darom vetkých darov. Výhercovia
sú: Anna Michalková z Hronskej Dúbravy, Mária Balaovièová z Bratislavy a Mária Krkoková zo iliny. Výhercom srdeène blahoeláme
a posielame peknú knihu.
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organizuje

PÚŤ K PANNE MÁRII
Z POMPEJÍ
a k talianskym svätcom

Termín: od 6. 9. do 13. 9. 2020

P
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K
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Cestou navštívime:
LORETO (Loretánska čierna Madona s Ježiškom)
MANOPELLO (šatka – odtlačok zmŕtvychvstalého Krista) ať.
v
S. G. ROTONDO (sv. Páter Pio) formo
e in
MONTE SAN ANGELO (sv. Michal,
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Doprava je zájazdovým autobusom, 5x ubytovanie v Taliansku, 5x raňajky, 4x večera.
Púť budú sprevádzať: kňazi, rehoľné sestry z RN, sprievodca.
Každý pútnik bude poistený. Púť bude realizovaná v spolupráci s cestovnou
kanceláriou – Ing. Štefánia Gazdová CK TAR-TOUR.
•
„Kto by si kedy pomyslel, že vedľa zvyškov antických Pompejí raz vyrastie
do výšky svetoznáma mariánska svätyňa? Kam Boh príde, tam začína púšť kvitnúť!...
Tajomstvom Pompejí je ruženec. Táto modlitba nás vedie cez Máriu k Ježišovi.“
(Emeritný pápež Benedikt XVI.)
Na púť k Panne Márii z Pompejí sa môžete prihlásiť na adrese:

Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com • tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093
Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čím skôr, ale najneskôr do 31. marca 2020, lebo počet
miest je obmedzený. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Stretnutie

RODINY
NEPOŠKVRNENEJ

45
z príležitosti 45-ročného jubilea založenia Rodiny Nepoškvrnenej
sa uskutoční 16. mája 2020 (sobota)
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.

NÉ!

PROGRAM
U ŠE
R
Z
09.00 – Príhovor o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc.
ÍNE rmovať.
M
R
Téma: Bolesť a utrpenie – služba BohuTaE
Cirkvi
info
e
O
T
m
e
M
10.00 – Modlitba rozjímavého O
slávnostného
ruženca
bud
T
s
á
V
V
Ďakovná T
pobožnosť
požehnaním
IE seeucharistickým
míne so spoločenstvom
r
U
t
N
Vedie:
o.
Ľuboš
Václavek,
m.ss.cc.
Bethany
T
om
E
n
R
d
T
a
S – Obedňajšia
12.00
náhr prestávka
O
13.15 – Svedectvo Mareka Wośa: Novéna k Panne Márii z Pompejí v mojom živote
14.00 – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
s prítomnými biskupmi a kňazmi
16.00 – Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Duchovne sa budete môcť s nami spojiť prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia sa začne o 9.00 h do 10.45 h a bude pokračovať od 13.00 hodiny.

