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Nepoškvrnenej

Volanie Márie
Z krásneho Slovenska, najdrahšia Matka,
prišli sme s pozdravom lásky.
Nemocní, trpiaci, ubití – skrátka,
čo v nich bôľ zanechal vrásky.
Po dlhom čakaní, túžob i strastí,
zrak náš sa uvítal s tebou.
Nevládzem zadržať prúd plný slastí,
pri tebe našli sme nebo.
Žiarivou modlitbou v zopätých rukách,
ktorými pútnikov rosíš,
pohľad tvoj prenikol do duší, dnuká.
Vďaka ti, že za nás prosíš.
Vďaka za bohatstvo prekrásnych hodín.
Ťažko nám odchádzať domov.
S láskou nás sprevádzaj do našich rodín,
sprav si aj z našich sŕdc domov.

•
Henny Fiebigová – Siváková
Zadná strana: Fotograe sú zo 16. slovenskej púte chorých do Lúrd
a stretnutia RN na hore Butkov – Ladce v roku 2019

Foto: Ján Čechovský, Mária Žarnayová
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V máji tohto roku putovala Rodina Nepokvrnenej so 645 pútnikmi u po estnástykrát do pútnického mesta Lurdy. Putovali sme v roku, ktorý
sa v Lurdoch z príleitosti 175 rokov od jej narodenia a 145 rokov od jej úmrtia preíva ako Rok
svätej Bernadety. Keï malá Bernadeta prichádzala
do jaskyne, cítila sa tam ako v nebi. Urèite aj kadý pútnik, ktorý prichádza do Massabielskej jaskyne, preíva podobný pocit, lebo na tomto mieste
ticha, pokoja a modlitby sa nebo dotýka zeme.
Èlovek tam prichádza ako domov, kde ho èaká
Nepokvrnená Matka. Bernadete aj kadému pútnikovi hovorí: Som Nepokvrnené poèatie, som
vaa Matka. Èaká na nás a pozýva nás, aby nás
uistila o tom, e je naou Matkou vdy a vade.
(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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Chce nás posilni v dôvere, e je s nami v kadodennom ivote, e vkladá nae prosby, radosti, obety a utrpenie do srdca svojho Syna.
Keï sa èlovek dotýka nejakej pevnej skaly, vdy má pocit sily. Urèite
túto skutoènos ete väèmi preíva vtedy, keï sa ako pútnik dotýka skaly v Massabielskej jaskyni, na ktorej stojí socha nepokvrnenej Matky.
Aj pútnici, chorí z RN preívali tento dotyk sily a radosti, lebo vetci prili za Máriou ako za svojou Matkou, ktorá nás vdy s ve¾kou láskou èaká.
Po púti do Lúrd sme mali monos spoloène prei kadoroèné stretnutie Rodiny Nepokvrnenej vo farnosti Ladce na hore Butkov, v kameòolome miestnej cementárne, kde je vybudované nové duchovné centrum,
Skalné sanktuárium Boieho milosrdenstva, ktoré slúi ve¾kému dielu 
ohlasova svetu posolstvo Boieho milosrdenstva. Svätý Ján Pavol II.
odovzdal toto posolstvo svetu ako ve¾ký Boí dar. Veï milosrdenstvo je
najväèou vlastnosou Boha, ktorú èlovek a svet zakúa najplnie. V roku
2018 bola na tomto mieste intalovaná esmetrová socha Matky milosrdenstva, ktorá kadého pútnika svojou majestátnosou presviedèa o tom,
e je nielen Krá¾ovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a naou Matkou.
Nezabudnute¾ným èasom pre nás, naich èlenov bol seminár s pátrom
Eliasom Vellom na tému Odpustenie. Bol to pre nás vetkých poehnaný
èas, v ktorom sme sa uèili odpúa, prija odpustenie a zai Boiu nekoneènú milosrdnú lásku.
Tento poehnaný rok zakonèíme putovaním relikvií sv. Vincenta.
Od 26. septembra do 15. decembra budú relikvie tohto ve¾kého svätca
putova po celom Slovensku. Zastavia sa vade tam, kde ijú a pracujú
kòazi Misijnej spoloènosti, Dcéry kresanskej lásky, Milosrdné sestry Sv.
Vincenta  satmárky, Rodina Nepokvrnenej a celá vincentská rodina. Budeme ma monos ucti si relikvie svätca milosrdnej lásky. Nech je to
pre nás tie vzácna príleitos, aby sme si na príhovor svätého Vincenta
vyprosili milos pochopi, e milosrdná láska získava svet. Vyuime túto
príleitos a ïakujme Bohu za vetko, èo sme mohli z jeho dobroty
a milosrdenstva zai.
Sr. M. Alica
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V Lurdoch
S pomocou Boou a pod ochranou
Panny Márie sa od 23. do 31. mája
2019 uskutoènila 16. slovenská pú
chorých do Lúrd. Púte sa zúèastnilo
645 pútnikov. Aj tentokrát to bola
pú chorých a tých, ktorí im ochotne slúili, k naej Matke.
V Lurdoch sa slávi tento rok
ako Rok sv. Bernadety. Na rok 2019
pripadajú dve ivotné jubileá tejto
svätice, ktorej sa v roku 1858
v Massabielskej jaskyni zjavila
Panna Mária  175 rokov od jej narodenia a 140 rokov od úmrtia.
Mottom tohoroèného pútnického
roka v Lurdoch je jedno z Jeiových blahoslavenstiev: Blahoslavení chudobní... Tieto slová sa
vzahujú aj na ivotné osudy sv.
Bernadety, ktorá sa skrze svoju
hmotnú biedu a mnoho duchovných
utrpení môe sta nosite¾kou nádeje pre mnohých ¾udí, trpiacich sociálnou èi psychickou núdzou.
Po dlhej, najmä pre chorých nároènej ceste nás v sobotu ráno na stanici v Lurdoch privítal otec arcibiskup
Mons. Ján Orosch, ktorý nás spolu
s ïalími troma kòazmi prediiel
do Lúrd lietadlom, a potom u preíval dni v Lurdoch spolu s nami.

Stredobodom kadého dòa preitého v Lurdoch bola svätá oma,
ktorú slávil otec arcibiskup spolu
so sedemnástimi kòazmi, ktorí duchovne sprevádzali nau pú. Prvú
svätú omu sme slávili v Ruencovej bazilike. V homílii sa nám
prihovoril vdp. Duan Monèek.
Jeho slová boli osobným svedectvom aj povzbudením k tomu,
aby sme chvíle naej púte preili naozaj hlboko. Pripomenul nám,
e Panna Mária sa v Lurdoch predstavila ako Nepokvrnené poèatie
a ve¾mi túi po èistote náho srdca.
V jednom zo svojich zjavení prosila, aby k jaskyni ¾udia prichádzali
v procesiách, spoloène. Je to pre nás
výzva, aby sme medzi sebou vytvárali duchovnú jednotu. Panna Mária je pre nás ve¾kým darom.
V závere nás povzbudil k horlivej
modlitbe posvätného ruenca
a k tomu, aby sme cez Máriu prichádzali ku Kristovi.
Pre vetkých ostane nezabudnute¾nou nede¾ná medzinárodná svätá oma v podzemnej Bazilike sv.
Pia X., ktorej hlavným celebrantom
bol Mons. Kevin McDonald, emeritný arcibiskup zo Southwarku.
3
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Spolu s ním koncelebrovalo mnostvo kòazov z mnohých krajín sveta. Kadý z nás mohol ve¾mi hlboko prei skutoènos, e vetci sme
demi nebeského Otca, ktoré sa
schádzajú okolo oltára, na ktorom
Pán Jei obnovuje svoju obetu.
Hlbokým duchovným záitkom pre
kadého pútnika bola zaiste úèas
na popoludòajej eucharistickej
a veèernej mariánske procesii, poèas
ktorej v modlitbe ruenca zaznievalo Zdravas, Mária v rozlièných reèiach  aj v slovenèine.
V pondelok sme slávili sv. omu
opä v Bazilike sv. Pia X. V homílii
sa pútnikom prihovoril vdp. Daniel
edík. Poukázal na to, e hoci pochádzame zo vetkých kútov Slovenska, niektorí aj z ÈR, sú tu zastúpené vetky vekové kategórie, sú
medzi nami chorí aj tí, ktorí im slúia, predsa tvoríme jedno spoloèenstvo. Potom nám poukázal na to, èo
nám chce Boh poveda cez Boiu
Matku v Lurdoch. Bernadeta sa
v jaskyni modlila spolu s Pannou
Máriou, ako to sama povedala, Panna Mária na òu h¾adela s láskou
a ona napriek svojej chudobe
a úbohosti cítila svoju dôstojnos.
Panna Mária prosila Bernadetu,
aby sa modlila za obrátenie hrienikov, a to je pozvaním aj pre nás.
4

Ïalou výzvou pre nás je, aby sme
aj ako spoloèenstvo vydávali svedectvo viery. Dokáeme to vtedy,
keï v naom strede bude Kristus.
Najuie sa s Kristom stretávame
pri prijímaní sviatostí... Osobitnú
monos takéhoto stretnutia mali aj
nai chorí bratia a sestry, ktorí pri
tejto svätej omi prijali sviatos pomazania chorých.
Panna Mária nás pri zjaveniach
v Lurdoch v roku 1858 vyzvala
k modlitbe ruenca a k pokániu.
Urèitým prejavom pokánia bola aj
pobonos kríovej cesty, poèas
ktorej nás sprevádzali mylienky sv.
Bernadety. Zdraví pútnici si vyko-
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nali túto pobonos kráèajúc nároènou cestou na vàku Espélugues
a chorí pútnici uvaovali o Kristovej kríovej ceste, ale aj o tajomstve jeho zmàtvychvstania pri jednotlivých zastaveniach, ktoré sú
umiestnené na rovine.
Pri svätej omi, ktorú sme
v utorok v ranných hodinách slávili v Lurdskej jaskyni, sa naim pútnikom prihovoril otec arcibiskup
Ján Orosch. Pripomenul nám viacerých svätcov i niektoré osobnosti, ktoré boli v minulosti pre ná
národ ve¾kou oporou. Na prvom
mieste to vdy bola naa nebeská
Matka. Práve ona sa o nás postarala
a privinula nás na svoje materinské
srdce v tých najaích chví¾ach.
Otec arcibiskup nás povzbudil,
aby sme aj my tak ako Panna Mária
èerpali pravú múdros od vemohúceho Boha a svojím fiat vyjadrovali absolútnu oddanos Pánovi.
Duchovná sila chorých, aj tých, ktorí sú úplne odkázaní na pomoc iných,
spoèíva v modlitbe a obetovaní utrpenia za tento svet.
Pri predchádzajúcich púach bolo
v Lurdskej jaskyni prvé sväté prijímanie chorých detí. Tentokrát namiesto tejto slávnosti sme boli svedkami zásnub. Na záver svätej ome
otec arcibiskup poehnal ve¾kú

sviecu, ktorú sme priniesli zo Slovenska, a potom sme ju po veèernej procesii zapálili ako prejav naej viery a lásky k Bohu i Márii.
Poslednú spoloènú svätú omu
v Lurdoch sme slávili v Chráme sv.
Bernadety. Táto chví¾a ostane zvlá
pamätnou pre jedného z naich mladých chorých pútnikov, ktorý z rúk
otca arcibiskupa prijal sviatos birmovania. V homílii sa nám prihovoril vdp. Peter Holbièka. Jeho slová
boli vyjadrením vïaky vemohúcemu Bohu za dar Jeia Krista, ktorý
sa kvôli nám stal chudobným, aj
za Ducha Svätého, ktorý nám má
pripomína vetko, èo nás Pán Jei
uèil. Ïakoval tie za svätých,
za Cirkev, za Svätého Otca Frantika, biskupov a kòazov. Vyjadril skutoènos, e vetci sme chudobní
a bezmocní a potrebujeme pomoc.
V prvom rade si to musíme prizna,
a to nás robí pokornými. ivot èloveka má hodnotu v jeho darovaní.
Panna Mária nás aj v Lurdoch pozýva k otvoreniu srdca, aby mohlo
by uzdravené, a to jednak sviatosou zmierenia a Boím slovom,
a potom aj vzájomnou pomocou,
darovaním sa jeden druhému. Pred
závereèným poehnaním sme
sa vetci zasvätili Nepokvrnenému
Srdcu Panny Márie.
5
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Poèas pobytu v Lurdoch mal kadý z pútnikov denne monos pohrúi sa do tichej modlitby v Massabielskej jaskyni a ïakova i prosi
nielen za seba, ale aj za vetkých,
ktorých nosí vo svojom srdci, i za tých,
ktorí sa zverili do naich modlitieb.
Kadý z pútnikov nasledoval výzvu Panny Márie, ktorú adresovala
Bernadete: Choï sa napi z prameòa. Mnohí sa z tohto prameòa
nielen napili, ale sa vo vode, ktorá
z neho vyteká, aj umyli a boli do nej
ponorení. Ako správni slovenskí
pútnici sme si nieko¾ko litrov tejto

vody odniesli aj domov na Slovensko.
Hoci vlak u nemohol prija ïalích pútnikov, vieme, e mnohí
s nami putovali duchovne a denne sa
s nami spájali aj vïaka Rádiu Lumen. Nech táto pú prinesie bohaté
duchovné ovocie v ivote samotných pútnikov, ale aj v naich rodinách, farnostiach a v celej vlasti.
Nech je zvelebený Pán za vetko,
èo aj poèas tohoroènej púte do Lúrd
vykonal v naich srdciach! Lurdská
Panna Mária, oroduj za nás!
Sr. M. Albeta

Matka, ktorá zjednocuje
Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch sa púte Rodiny Nepokvrnenej
do Lúrd zúèastnil po prvýkrát. Po naej závereènej svätej omi v Lurdoch
sme mu poloili nieko¾ko otázok.
Otec arcibiskup, aký význam
majú Lurdy pre dnenú dobu?
Dnená doba je charakterizovaná
rozdelením medzi ¾uïmi. ¼udia,
jednotlivé národy a národnosti sa
trietia na rozdielnych názoroch, èi
u v otázkach politických alebo
spoloèenských. Aj na morálne otázky ivota majú mnohí ve¾mi rozdielny poh¾ad. Preto je potrebné,
aby sme dokázali upozorni na tie
momenty, ktoré nás dokáu zjedno6

cova. Urèite nás nedokáe spoji
a zjednoti hriech. Musíme h¾ada
cestu, ktorá nás spája a vedie nás
k spáse. A touto cestou sú aj Lurdy.
Videli sme tu mnostvo ¾udí
z celého sveta. Kedyko¾vek èlovek
príde do Lúrd, stretáva sa tu
s veriacimi, mono aj menej veriacimi, so zdravými i chorými, ktorí
nesú vo svojom ivote ve¾ké kríe.
Napriek vetkej rozdielnosti nás tu
spája naa nebeská Matka  Panna
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Mária. Toto povaujem za podstatu pútí do Lúrd a na iné pútnické
miesta. Naa Matka, ako kadá dobrá matka, nás zjednocuje a spája.
U pri prvom zjavení Panny Márie v Lurdoch sa Bernadeta spolu
s òou modlila ruenec. V èom vidíte silu modlitby ruenca?
Èasto poèúvam námietku, e ruenec je príli jednoduchou modlitbou,
opakovaním tých istých slov. Na to
existuje taká stará známa odpoveï,
e milencom, keï si vyznávajú lásku, nestaèí, aby si to povedali len jedenkrát. Vlastne celý ivot si musia
opakova, e sa majú radi, e si chcú

zosta verní. Nieèo podobné sa odohráva aj poèas modlitby ruenca. Aj
my pociujeme potrebu neustále sa
prihovára Panne Márii.
Ruenec je aj symbolom. Viem,
e niektorí ¾udia si ten symbol málo
uvedomujú. Ruenec môete vidie
zavesený v autách na spätných zrkadlách. Niekedy je to na zamyslenie, keï niekto na benzínovej pumpe predbehne celý rad a v aute má
zavesený ruenec. Ten asi ako
pochopil zmysel ruenca. Ruenec
nám symbolizuje jednotu. Jednotlivé zrnká ruenca spojené na retiazke, to je tá sila! Tak ako horolezci,
keï vystupujú na vysokú horu, sú
spojení lanom, alebo pri tých jednoduchích výstupoch sú pre tých, ktorí
vystupujú do výky, pripravené reaze, ktoré im pri tomto výstupe pomáhajú. Nieèo podobné je aj ruenec. Panna Mária nás chce privies
k svojmu Synovi do neba. A my stúpame hore, èoraz vyie aj za pomoci
tejto reaze, za pomoci modlitby ruenca. O ruenci môeme poveda,
e je to Sväté písmo Nového zákona v malom.
Spomínate si na nejakú udalos, ktorá vás povzbudila k modlitbe ruenca?
Mám v ivej pamäti jednu ve¾mi
milú osobnú skúsenos, ktorá mi
7
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do ivota dala ve¾mi ve¾a. Svojho
otecka som nevidel modli sa ruenec. Bol hasièom, chlapom na mieste, a ja som si ani nevedel predstavi, e by mal chodi s ruencom
v ruke. Predsa ma vak trápilo, keï
nám duchovný otec zdôrazòoval,
e aj mui sa majú vo svojej rodine
modli ruenec a môj otecko sa takto
verejne ruenec nikdy nemodlil. Raz
ma otecko poslal domov, aby som
mu priniesol obèiansky preukaz. Povedal mi, e ho nájdem vo vrecku
jeho hasièskej uniformy. iel som
domov a prezrel som vetky vrecká
na uniforme. Zrazu som tam naiel
oúchaný ruenec. Vtedy som si uvedomil, e otecko, keï ide do sluby,
ktorú mával v Slovnafte, a keï obchádza celý závod, modlí sa pritom
ruenec. Pre takého trinás-trnásroèného chlapca, akým som vtedy
bol, to bolo èosi úasné. Vtedy ma
to ve¾mi povzbudilo. Uvedomil som
si, e hoci tak diskrétne, v skrytosti,
modlil sa za svoju rodinu a iste aj
za svojich spolupracovníkov, za celú
Cirkev i za celý svet.
Tým by som chcel povzbudi aj
muov, ktorí tak neradi navonok
prejavujú svoju vieru nejakými
symbolmi, aby aspoò v skrytosti,
v håbke srdca sa modlili posvätný
ruenec. Urèite je to taký odrazový
8

mostík k tomu, e sa osmelia a budú
sa ho modli v rodine i vo väèom
spoloèenstve veriacich.
V rámci tohtoroènej pastoraènej témy v Lurdoch zaznieva aj
mylienka, e kadý èlovek dostáva od Boha svoje poslanie. Majú
ho chorí aj tí, ktorí im pomáhajú. Èím vás oslovila pú slovenských chorých do Lúrd?
Stara sa o chorých, pomáha im,
ma súcit s trpiacimi, to je ve¾ká
ènos. Vyrastal som pod duchovným
vedením otcov vincentínov, spoznal
som ve¾ké osobnosti ako P. Jána
Hutyru, P. Jána Belana, P. tefana
Kritína a mnoho iných, ktorí vo
svojej reho¾nej komunite aj spolu so
sestrièkami vincentkami a satmárkami zdôrazòovali vincentskú charizmu: Vidie v chudobných a chorých svojich pánov. Spoèiatku ma to
akosi znepokojovalo. Skloni sa
k niekomu, kto potrebuje moju pomoc, ís za ním, to ete áno.
Ale vidie v takomto èlovekovi svojho pána, v ktorom by som mal
v pokore vníma Krista, svojho Pána
a s radosou mu skoèi pomôc... to
je u taký vyí stupeò lásky k chorému a trpiacemu. Tomu je potrebné, naozaj, stále sa ve¾a uèi.
Ve¾mi ma povzbudilo, e do Lúrd
prili mnohí dobrovo¾níci, a to pre-
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to, aby pomáhali chorým. Cesta zo
Slovenka do Lúrd vlakom je dlhá
a namáhavá, najmä pre chorých.
Vetci ju vïaka vzájomnej pomoci
a slube zvládli. Som ve¾mi nadený a povzbudený touto naou
púou. Prosím Pána, aby mi dal silu
ma väèiu úèas na pomoci chorým a trpiacim. Chcem to robi tak
v skrytosti.
Èo by ste odkázali èitate¾om
èasopisu Rodina Nepokvrnenej?
V prvom rade, aby sa neprestali
modli posvätný ruenec, èíta Boie slovo, pristupova ku sviatosti
pokánia, prijíma Eucharistiu, povzbudzova mladých, aby prijali
sviatos manelstva a aby èoraz
väèmi chápali zmysel pomazania
chorých. Sviatostný ivot je
v dnenom svete nesmierne dôleitý, pretoe, ia¾, aj niektorí veriaci
katolíci sa nezamý¾ajú nad potre-

bou sviatosti manelstva. Chcel by
som poukáza ete na jednu bolestnú skutoènos dnenej doby. Kedysi
bolo samozrejmosou, e ¾udia odchádzali z tohto sveta v kruhu rodiny. Dnes, keï niekto ochorie alebo je starí, hneï sa h¾adá nejaký
domov dôchodcov alebo iné zariadenie, kde by sme tohoto náho chorého èi starého príbuzného umiestnili. To by malo by to posledné,
a vtedy, ak u nie je iná monos,
ak sa to u v rodine naozaj nedá
zvládnu. To najkrajie, èo môeme da naim chorým, je rodinné
prostredie.
Na púti v Lurdoch som sa stretol
s mnohými rodièmi, príbuznými,
manelmi a manelkami, ktorí sa
roky starajú o svojich chorých.
Za to im vyslovujem úprimné Pán
Boh zapla!
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta

Stretnutie na Butkove
Tohtoroèné stretnutie èlenov Rodiny Nepokvrnenej sa uskutoènilo
v sobotu 22. júna v Skalnom sanktuáriu Boieho milosrdenstva
na hore Butkov. Pútnikov neodradilo ani dadivé poèasie. Zo
vetkých kútov Slovenska ich pripu-

tovalo okolo 5 tisíc. Na zaèiatku
stretnutia sa vetkým prihovoril P.
¼ubo Václavek z Kongregácie Misionárov Najsvätejích Sàdc Pána
Jeia a Panny Márie.
Ústredným bodom programu bola
slávnostná sv. oma, ktorú celebro9
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val ilinský diecézny biskup Mons.
Tomá Galis spolu s viacerými
kòazmi. Po sv. prijímaní sa vetci
prítomní zasvätili Nepokvrnenému
Srdcu Panny Márie.
Spoloèný program pokraèoval
po poludòajej prestávke prednákou P. Frantika Romaòáka 
redemptoristu, v ktorej nám okrem

iného priblíil pobonos dvadsiatich sobôt. Po prednáke bola odprosujúca kajúca pobonos pred
vyloenou Oltárnou sviatosou,
v rámci ktorej sme sa spoloène pomodlili modlitbu bolestného ruenca. Celý program hudobne sprevádzali speváci a hudobníci zo
spoloèenstva Bethany.

Matka milosrdenstva

Z príhovoru P. ¼uboa Václaveka, m.ss.cc.
Svätý Otec Frantiek nás pozýva,
aby sme si uvedomili, e Boia
Matka je aj naou Matkou a Matkou
milosrdenstva. V svojej bule k Roku milosrdenstva nás ve¾mi krásne povzbudil, aby sme na sebe
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vdy nechali spoèinú jej nený
poh¾ad, poh¾ad Matky milosrdenstva. Je to poh¾ad matky, ktorá nielen uteuje, ale ktorá prináa pokoj do srdca, ktoré je dnes tak èasto
rozbité.
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Podelil by som sa so skúsenosou,
ktorú som mal prednedávnom, keï
som h¾adal pre jedno miesto modlitby sochu Panny Márie. H¾adal
som sochu nielen s pekným a neným poh¾adom, ale sochu Boej
Matky, ktorá mi bude sprítomòova
jej blízkos a Otcovo milosrdenstvo. Pri tomto h¾adaní som nebol
upriamený len na tvár, ale vdy mi
padol poh¾ad aj na jej ruky. Uvedomil som si, e Mária pri ktoromko¾vek zo svojich zjavení, èi u to
bolo v Lurdoch, vo Fatime alebo
kdeko¾vek inde, práve svojimi rukami vyjadruje, aký je jej vnútorný
postoj. Lurdská Panna Mária,
a takisto aj Fatimská, má zloené
ruky, ktorými nás pozýva k modlitbe. Panna Mária v Medugorí má
jednu ruku na srdci a druhou nás
pozýva do svojho srdca... To, èo ma
pri kúpe spomínanej sochy oslovilo, a ktorú sochu som nakoniec kúpil, bola socha zo zázraènej medaily. Keï som sa pozrel na jej ruky,
videl som v nich ve¾mi krásne jej
postoj. Otvorené ruky Panny Márie, tak ako je to aj na soche Matky
milosrdenstva na hore Butkov, ruky,
ktoré sú prázdne. Na zázraènej medaile je pekne vyjadrené, e z týchto
rúk vychádzajú lúèe, ktoré predstavujú milosti, ktoré cez Boiu Mat-

ku pretekajú na tento svet. Mária
ukazuje na zemegu¾u, ale zároveò
na kadého z nás. Tento obraz mi
ukázal dve skutoènosti:
1. Boia Matka je tá, ktorá je chudobná v duchu  blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Boie
krá¾ovstvo.
2. Mária sa ponúka do Boej sluby ako tá, ktorá bez Boieho milosrdenstva tie nemôe niè urobi.
Jej prázdne ruky  ¾udsky povedané
 sú vyprázdnené preto, aby mohli
by naplnené Boím milosrdenstvom.
Takto môeme vidie Boiu Matku aj vo vzahu k Bohu. Keïe je
Matkou milosrdenstva, prvá vec,
ktorú si uvedomujeme je, e Boia
Matka bola najprv Boou dcérou.
By Boou dcérou znamenalo v jej
prípade, e bola výnimoèným spôsobom zahrnutá Boím milosrdenstvom. Preto, keï k nej prichádza
anjel Gabriel, osloví ju milosti
plná. Ïalou skutoènosou, ktorou
sa Panna Mária vyníma, je, e je
Boou Matkou a naou Matkou,
Matkou Boieho milosrdenstva.
Musíme si uvedomi, e my sme tí,
ktorí nevyhnutne potrebujeme Boie milosrdenstvo. Matka Boia je
poehnaná, tak ju pozdravila Albeta, a cez òu ide Boie poehnanie
11
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aj na nás. Ako povedal sv. páter Pio:
Boia Matka je skratkou k Jeiovi. Treou oblasou, v ktorej sa
vyníma Boia Matka je, e je
Prostrednica medzi nami a Bohom.
Jej prostredníctvo spoèíva v tom,
e za nás oroduje. Prosí, aby nás
Boh zahrnul tými milosami, ktoré
má pre nás pripravené. Oroduje
za nás preto, aby nás priviedla tam,
kde nae srdce môe dosta pokoj,
kde môe by uzdravené a oslobodené. Sila Máriinho príhovoru
spoèíva v jej láske k nám. Kadá
modlitba, ktorá vychádza zo srdca,
zo srdca plného lásky, je úèinná. Ak
by sme h¾adali, ktorá modlitba by
12

v danej situácii najviac úèinkovala,
dovolím si poveda, e strácame
èas. Nejde tu o slová, ale ide o to,
aby naa modlitba vdy vychádzala z takého srdca, aké má Mária, zo
srdca naplneného láskou a pokorou.
Zamyslime sa nad samotným
pojmom milosrdenstvo. Vychádzajúc z latinského slova misericordia
sme si zvykli hovori, e milosrdný je ten, kto má milé srdce. Keï
sa tak hlbie pozrieme na toto latinské slovo a rozdelíme ho, prídeme na to, e miseri znamená by
v biede, by biedny, ale aj trpie.
Cor  je srdce. Take, keï si to spojíme, môeme poveda, e milosrdný je ten, kto vo svojom srdci trpí
pre kadého z nás. Takto je snáï
najkrajie vyjadrené Boie milosrdenstvo. Èlovek si tu môe uvedomi, e Boh trpí vo svojom srdci
preto, e jeho deti nechcú alebo
odmietajú prija jeho lásku. Odmietajú jeho prítomnos. Vzali si
do svojich rúk, do svojich vlastných
predstáv vlastný ivot, to, ako má
vyzera a kam má smerova... Èlovek sa chce postavi na miesto Boha.
Ale Boh chce prís ku kadému
z nás a trpí, pretoe nemá na koho
vylieva svoju lásku. Nenachádza
otvorené srdcia, ktoré by ho chceli
prijíma. Mono nachádza ustrácha-
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né srdcia, ktoré sa boja Boieho milosrdenstva, ktoré sú mono také
zranené, e sa u nedokáu otvori
Boiemu milosrdenstvu...
Boia Matka nám ukazuje nielen
to, ako Boh z håbky srdca túi darova nám èo najviac lásky, ale aj to,
ako ju máme prijíma, ako sa tejto
láske odovzda, ako ju necha pôsobi v srdci, aby uzdravovala vetky nae zranenia. Mária nás uèí otvori sa Boej láske, aby mohla vstúpi
aj tam, kde pôsobí zlý duch, ktorý si
vo svojej nenávisti robí nárok
na nae srdce, nau myse¾, ktorý by
nám chcel vzia vieru, ktorý nám
chce vyvráti pravdu, e nebo je pripravené aj pre nás. Zlý duch nám
svojím klamstvom chce zastrie poh¾ad na Boie milosrdenstvo, ktoré
prijíma kadého hrienika a nemôe
odpusti len nevyznaný hriech.
Boia Matka nás vdy bude uèi
tomu, aby sme s dôverou prichádzali k Boiemu milosrdenstvu,
aby sme sa mu s dôverou odovzdali, aby sme ho nechali pôsobi
a kona. Odovzda sa do Boieho
milosrdenstva je tou najkrajou cestou dôvery, cestou dieaa, ktoré sa
vdy môe vráti k Otcovi...
Modlitba Zdravas, Mária, je zloená z troch èastí. Prvou èasou sú
slová archanjela Gabriela, druhá

èas pochádza od sv. Albety, keï
prila Panna Mária do Ain Karim,
a tretiu èas nám dáva Cirkev vo
svojej múdrosti a vo svojej håbke.
A to sú práve slová, ktorými prosíme Boiu Matku: Pros za nás
hrienych teraz i v hodine naej
smrti. Odovzdávame sa ako hrienici naej Matke. Nie ako tí, ktorí
majú zvládnutý ivot, tí ktorí nemajú problém, ale ako tí, ktorí si uvedomujú, e sú hrieni... Utiekame
sa k Panne Márii ako tí, ktorí sú slabí, ktorí sú krehkí, ktorí to v nejakej
oblasti nezvládajú. Ïalej je ve¾mi
dôleité, aby Boia Matka za nás
orodovala teraz i v hodine naej
smrti. Vieme, e najsilnejí duchovný boj, ktorý prebehne v naom ivote, bude v poslednej hodine pozemského ivota. Panna Mária vo
viacerých zjaveniach pris¾úbila,
e bude stá pri nás vo chvíli naej
smrti. To znamená, e Boia Matka, ktorú sme si poèas svojho ivota uctievali, ku ktorej sme sa celý
ivot utiekali ako hrienici, nám
pomôe vyhra tento posledný boj,
ktorý môe by bojom ve¾mi nároèným, ale práve pre prítomnos Boej Matky môeme ním s ¾ahkosou prejs. Tam, kde je prítomná
Boia Matka, démon musí utiec
a uteká! Mária prichádza v pokore,
13
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v jednoduchosti, nemá iné zbrane,
ktorými by odohnala diabla.
Pri modlitbe ruenca si èasto uvedomujme práve tieto posledné slo-

vá modlitby Zdravas, Mária. Nezabúdajme, e kadým zdravasom
prosíme Pannu Máriu, aby bola prítomná pri nás v poslednom boji...

Navtívi nás sv. Vincent
Urèite máme ete v ivej pamäti putovanie relikvií sv. Terézie od Dieaa Jei po naej krajine. Od konca septembra budú po Slovenku a Èeskej
republike putova relikvie svätca milosrdnej lásky  sv. Vincenta de Paul.
Svätý Vincent de Paul sa narodil v dedinke Pouy pri meste Dax
v juhozápadnom Francúzsku v roku 1581. Bol tretím zo iestich detí. Vyrastal v skromných rodinných pomeroch a u ako malý chlapec sa zapájal do rodinných prác pasením oviec a oípaných. Pretoe bol ve¾mi nadaný, otec zaèal uvaova o tom, e by mohol tudova a urobi kariéru,
zvlá v cirkevných kruhoch. Ako ve¾mi mladý bol v roku 1600 vysvätený
za kòaza. Po nieko¾kých rokoch sa ako kòaz dostáva do Paría, kde sa
okrem iného na istý èas stáva domácim uèite¾om vo vzneenej rodine
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Gondiovej. Je neúnavným dupastierom ¾udí, ktorí pracujú na rozsiahlych
majetkoch tejto rodiny. Spoznáva alostné materiálne i duchovné podmienky ivota dedinského ¾udu, ako aj váne nedostatky duchovenstva vo
farnostiach. Tieto skúsenosti i jeho vlastné duchovné napredovanie ho
vedú k pevnému rozhodnutiu obetova svoj kòazský ivot u nie vlastnému spoloèenskému vzostupu èi zabezpeèeniu svojej rodiny, ale evanjelizácii dedinského ¾udu a formácii duchovenstva. A do konca ivota sa
bude ubera týmto smerom. Jeho hlavným motívom je hmotná a duchovná
pomoc chudobným a spása ich duí.
Vincentov poh¾ad, spoèiatku upriamený na dedinský ¾ud, sa postupne
roziruje aj na galejníkov, chorých, nájdené deti, ranených vojakov, otrokov, starých ¾udí bez strechy nad hlavou, obrákov, uteèencov, ¾udí
na Madagaskare... Aby sa tieto charitatívne diela mohli úèinne realizova, Vincent zmobilizoval a zapojil do nich muov a eny ¾achtickej
a metianskej vrstvy, kòazov, mladé dedinské dievèatá... Snail sa im odovzda svoje chápanie evanjelia a osobnú kresanskú skúsenos zaloenú
na slovách samého Pána Jeia: Duch Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal aby som hlásal evanjelium chudobným... Vincent bol presvedèený o tom, e milosrdná láska získava svet.
Vincent de Paul zomrel v Paríi 27. septembra 1660. V roku 1737 bol
svätoreèený a pápe Lev XIII. ho v roku 1885 vyhlásil za patróna vetkých
charitatívnych diel.
Sv. Vincent za svojho ivota urèite ani netuil, kde by sa mohol nachádza slovenský a èeský národ.
Ete poèas jeho ivota síce Misijná
spoloènos (vincentíni) a Spoloènos dcér kresanskej lásky (vincentky) dorazili a do Po¾ska, no
zrejme nepredpokladal, e raz on
sám bude putova krajinou, ktorá

na severe susedí s Po¾skom. Boia
prozrete¾nos vak po vytvorení relikviára v Mexiku vybrala práve
Slovensko a Èeskú republiku ako
prvé v poradí, ktoré sa budú tei
prítomnosti ve¾kého svätca 17. storoèia, svätého Vincenta.
Relikviár v ivotnej ve¾kosti
(80x60x200cm) priputuje z Ríma
15
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26. septembra 2019 do Bratislavy,
kde sa celé putovanie zaène svätou
omou z vigílie slávnosti sv. Vincenta de Paul. Od tohto dòa bude
putova takmer tri mesiace po rôznych mestách i dedinkách na území Slovenskej a Èeskej republiky.
Okrem farností navtívi aj hospice,
koly, kòazské semináre èi väznice.
Relikvie sv. Vincenta tak prídu
na miesta najuie spojené s jeho
charizmou  ohlasova radostnú
zves chudobným a formova diecézny klérus. Putovanie bude zakonèené opä slávnostnou svätou omou v Bratislave 15. decembra 2019.
Poèas putovania bude na jednotlivých miestach ponúknutý sprievodný program, v rámci ktorého sa
¾udia budú môc dozvedie viac
nielen o samotnom svätom Vincentovi, ale aj o iných svätých vincentskej rodiny (do ktorej patrí aj Kongregácia Milosrdných sestier sv.
Vincenta  satmárok a Rodina Nepokvrnenej), o jednotlivých vetvách inpirovaných jeho charizmou, ako aj o tých, ktorí dnes
na Slovensku a Èechách horia láskou ku Kristovi ukrytému v ¾uïoch
na okraji spoloènosti. Táto charizma môe oslovi kadého,
a v podstate by ju mali i vetci
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kresania, pretoe ako povedal Vincent: Ja nerobím niè nové, ja iba
pokraèujem v diele Jeia Krista.
Veríme, e toto putovanie prinesie ve¾ké mnostvo milostí, hoci
mnohé z nich mono zostanú skryté a verejnos sa o nich nedozvie.
Vincent èasto poukazoval na tiché
pôsobenie Boej lásky v kadodennom ivote a najdôleitejie preòho
neboli davy ¾udí, ale jednotlivci
s ich vlastnými menami a ivotnými príbehmi. Uvedomoval si toti, e pre kresana nikto nemôe
by cudzí, pretoe kresana napåòa
Boia láska, ktorá miluje kadého
jednotlivca jedineèným spôsobom.
Nikto nie je na svete iba náhodou,
ale v srdci kadého èloveka je zapísaný dokonalý Boí plán.
Zahròme do svojich modlitieb
túto udalos. Prosme, aby svätý
Vincent pomohol rozpáli nae srdcia láskou k Bohu a k blínym.
Nech èím viac ¾udí pristúpi k jeho
relikviáru a dovolí Bohu dotknú sa
jeho vnútra. Nech príchod Vincenta do naich krajín nenechá ich obyvate¾ov bez zmeny, ale nech zanechá v nich hlbokú stopu a povzbudí
ich k sebadarujúcej sa láske. Pretoe milosrdná láska získava svet!
Juraj vec
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(3. èas)

V minulom èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov  sme pod¾a prednáok pátra Eliasa Vellu, ktorými sa prihováral úèastníkom seminára s touto
témou v Tatranskej Lomnici v roku 2018, uvaovali o postojoch, ktoré
vo svojom ivote zaujímame, vzh¾adom na situácie, v ktorých ijeme. Hovorili sme, e nie okolnosti, v ktorých ijeme, nás robia astnými èi slobodnými, ale nae postoje, ktoré zaujímame voèi týmto okolnostiam.
Teraz budeme hovori o Márii
ako o naom vzore. O tom, e Mária, naa Matka, chce zobra nae
uzly, teda nae slabosti a nedostatky
do svojich rúk a predloi ich Jeiovi. Mária to pre nás rada urobí,
ale aj my sami musíme pre to nieèo
uèini. Musíme sa snai nájs svoje uzly a bojova so svojimi problémami a akosami. Na to,
aby sme to dokázali, potrebujeme
Máriinu pomoc. Mária nám vyprosí u Jeia Boiu milos, aby sme
mali silu zvládnu problém.
Pannu Máriu máme ako model,
Matku na naej ceste. Ona je modelom, vzorom z toho dôvodu,
e povedala Bohu áno v akejko¾vek
situácii. Bola dokonalým Jeiovým uèeníkom. Jej ve¾kos spoèíva v tom, e bola dokonalým Jeiovým uèeníkom, nie kvôli svojim

privilégiám, darom, ktoré dostala
od Boha, ale preto, e poèúvala slovo a uvádzala ho do praxe. Mária
videla Boha vo vetkých okolnostiach ivota, aj v tých, ktoré nechápala. Mária h¾adala a videla Boha
vo vetkom. Nehovorila Bohu, e ju
opúa. Ale naopak, hovorila:
Boe môj, pomô mi prija tvoju
vô¾u a tvoj plán. Mária bola pokorná, a pretoe bola pokorná, Boh
ju mohol poui. Boh môe poui
iba pokorného èloveka, ktorý nekladie odpor. Pokorný èlovek len prijíma. Jeho ivot je plný uzlov, ale on
vetky tieto uzly odovzdáva Bohu.
Keï èlovek ije tento urèitý typ
správania, rozhoduje sa, e nezomrie. My èastokrát poèas dòa umierame. Ak sa bojíme smrti, tak kadú chví¾u zomierame. Jei porazil
smr na kríi. Smr ma u teraz
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nenièí. U má význam. Nie je koncom vetkého, ale je zaèiatkom nového ivota. To je dobrá zves, ktorú prijímame. Zomrie len raz
znamená odovzda celý svoj ivot
Bohu so vetkými uzlami, ktoré
máme. A akým spôsobom sa snaíme porazi smr? Ak vo svojom
ivote èelíme smrti, vetky uzly sú
rozviazané. Smr je tým najväèím
uzdravením, ktoré môeme prija.
Tento uzol môeme rozviaza stále
aj poèas náho ivota. Je to tak,
e sa budeme snai pozera
na svetlú stránku vetkého, èo sa
nám udeje. Mono si robím ove¾a
väèie starosti, keï som chorý, alebo keï preívam nejaký rodinný
problém, ako keï som v hriechu.
Boh nie je starý mu. Kadý v sebe
nesie starého mua alebo starú
enu. Keï som závislý na hriechu,
dovo¾ujem starému èloveku, aby vo
mne rástol.
Kto je tento starý èlovek? Je to
iarlivý èlovek, ambiciózny èlovek,
pyný èlovek, sexuálny èlovek, èlovek závislý na alkohole, závislý
na rúhaní a na vyslovovaní zlých
slov, èlovek, ktorý neustále vyvoláva konflikty v rodine, èlovek, ktorý je agresívny. Èlovek, ktorý nie
je schopný odpusti. Aj tí najväèí
svätci museli bojova proti tomuto
18

starému èloveku. Èím viac akoby
som nièil tohto starého èloveka, tým
viac môe i ten nový èlovek,
a tým viac poráam smr. Mnohí si
myslia, e keï hreím, je to urèitý
spôsob, ako sa sta slobodným.
Ale nie je to tak, e v skutoènosti
robím to, èo chcem. Márnotratný
syn nevedel ako èeli akostiam vo
vzahu s otcom a bratom. Namiesto
toho, aby sa nauèil urèitej sebakontrole, odiiel. Tým, e uiel, bol
èoraz viac vzdialený od svojho otca.
Ale jeho otec bol jediným rieením
na jeho problémy.
V dnenej dobe mnoho ¾udí opustí Boha, pretoe Boh im povie:
Toto nerob, tamto nerob, mne sa
to nepáèi. Keï opustím Boha
a ujdem, myslím si, e som slobodný. Neuvedomujem si, e sám seba
èím ïalej tým viac zväzujem. Dostávam sa a do toho bodu, e ostávam prázdny. Nikto ma nemá rád,
nikto si ma nevái. Nemám peniaze na to, aby som sa mohol nakà-
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mi. Som pastierom svíò. To je dôsledok hriechu. Výsledkom hriechu
nie je sloboda, výsledkom hriechu
je otroctvo.
A èo sa deje? My ideme k Márii,
ideme k Jeiovi so vetkými naimi uzlami. Môj Pane, uzdrav ma!
Môj Pane, osloboï ma! Môj Pane,
ochraòuj ma! Môj Pane, nájdi mi
prácu, partnera! Neustále prosíme Boha, aby rozväzoval nae uzly.
Ale ko¾kí z nás prosia Boha,
aby rozviazal ná hriech? Zisujeme, e sme závislí na naom hriechu. Povieme si: Toto nedokáem
udra pod kontrolou. Neviem
udra na uzde svoj jazyk, svoje
klebetenie, ohováranie, to, e poviem hrubé slová, svoju sexualitu,
pornografiu, neèisté sny a mylienky, cudzolostvo...Toto vetko
sú uzly v mojom ivote. A kadý
jeden z nich mi berie moju slobodu. Nemám silu, energiu pláva
proti prúdu. Potrebujem silu, ktorá
prichádza jedine od Boha. A toto je
tá chví¾a, keï prichádzam k Márii,
hovorím s òou o mojich problémoch a prosím ju, aby mi rozviazala tento uzol. Dostanem sa
do bodu, e to nedokáem zvládnu sám. Potrebujem nieèiu pomoc.
Mária ako Matka uteká za mnou,
aby mi povedala: Neboj sa!

Je ve¾mi dôleité, aby sme si uvedomili, e sme hrienici, a na to,
aby sme sa zbavili hriechu, potrebujeme Boiu pomoc. My zomierame mnoho ráz poèas náho ivota. Zomierame fyzicky, pretoe nae
zmysly umierajú kadý deò. Realitou je, e smerujeme k námu sebastráveniu. A kedyko¾vek som
chorý a preívam nejakú psychickú
boles, krok za krokom preívam
malú smr. Umierame psychicky,
keï starneme. Zrazu zaèíname zabúda mnohé veci, u sa viac nevieme sústredi, pretoe nae oèi u
nevidia tak ako predtým. Nepoèujeme tak ako predtým, nevieme tak
rýchlo uteka... Umieram vtedy, ak
sa v mojom ivote nieèo udeje a ja
preívam strach. Upadnem do paniky, upadnem do hlbokého smútku. Ako keby na mòa padal celý
svet. To je ïalia malá smr, ktorej
èelím. Duchovne sme màtvi vtedy,
ak sme v hriechu. Hriech mi berie
moju duchovnú energiu. A ja nerobím niè pre to, aby som sa ho zbavil. Naïalej v ¾ahkosti ijem
s mojimi uzlami. Hovorím si: To
som jednoducho ja. A zostanem
tam, kde som.
Keï hovoríme o rozväzovaní uzlov, hovoríme o tom, e chceme
Bohu cez Máriu odovzda vetky
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svoje slabosti, nedostatky, ktoré
máme. Musíme vedie ako i. Vieme, e sami nedokáeme rozviaza
tieto uzly. Potrebujeme Boha, potrebujeme Máriu, ale my sami mu-

síme èeli ivotu. Mária je tu,
aby nám s tým pomohla, je tu,
aby zobrala nae uzly k Jeiovi.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava

S ruencom kráèa ivotom
Karolína je od narodenia telesne
postihnutá. Je ve¾mi nízkeho vzrastu, pretoe trpí zriedkavým genetickým ochorením chrbtice. Vo svojom
dvadsapäroènom ivote podstúpila mnoho operácii a rehabilitácii
v Po¾sku aj v zahranièí.
Po kadom dni naplnenom rozmanitými záleitosami videla svojich rodièov k¾aèa s ruencom
v ruke pred obrazom Èiernej Madony. Tento pokorný postoj matky
a otca ju najprv viedol k uvaovaniu, a potom k vïake voèi nim
za to, e takýmto spôsobom ïakovali za kadý deò ivota a za kadú
milos i krí. V kadodennej modlitbe prosili Darcu ivota predovetkým o zdravie a dobrú budúcnos pre svoju milovanú dcérku.
Boh neostal hluchý k ich volaniu,
pretoe Karolína nielene ukonèila
základnú kolu vo svojej rodnej obci,
ale potom sa spolu s rodièmi presahovala do krajského mesta, kde
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absolvovala integrované veobecnovzdelávacie lýceum. Neraz sa
s rodièmi zúèastnila púte do Svätyne Krá¾ovnej pokoja v Siekerkach
nad Odrou, kde sa modlila za pokoj
vo vlasti a o zachovanie kresanskej
viery v Európe. Na tomto mieste,
v nezvyèajnom tichu prosila Máriu
o zdravie a múdros pre seba
a vyjadrovala svoju vïaku za nezitnú lásku matky a otca.
Celý èas nás v akostiach ivota,
ktoré preíva invalid, vedie Najsvätejia Matka  zdôrazòuje Karolína.
To vïaka nej som si zvolila univerzitné túdium, pretoe poèas májovej pobonosti som poèula vnútorný hlas: ,Choï na psychológiu,
pretoe tvoje kríe a akademické
vzdelanie ti umonia najlepie slúi èoraz väèiemu mnostvu ¾udí,
ktorí sú stratení, ktorí sú ranení rôznymi hriechmi naej civilizácie.
Bez akostí som sa dostala na túdiá, hoci kandidátov bolo ve¾mi
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ve¾a. U poèas tudentskej praxe
v nemocnici na oddelení dlhodobo
chorých a v stacionárnom hospici
som sa presvedèila, e moja vo¾ba
bola správna, spomína na svoje
rozhodnutie Karolína.
Mladá, tak ve¾mi Bohom skúaná
ambiciózna magistra psychológie je
vdy usmiata a z jej tváre plnej dobroty neustále vyaruje rados.
Zdá sa, e Panna Mária Ruencová mi vyprosila u svojho Syna práve
toto moje poslanie medzi chorými
na dui i na tele. Som astná, pretoe môem slúi chorým nielen vo
svojej ordinácii, ale aj pri lôku chorých v nemocnici alebo v hospici tým,
ktorí sa nachádzajú v terminálnom
tádiu choroby,  vyjadruje svoju
spokojnos psychologièka.
Milé slová adresované tým, ktorí odchádzajú z èasnosti do veènosti, ako aj to, e ich drím za ruku,
im pomáha spokojne prejs do rúk
samého Boha Otca. Stáva sa aj 
na nau pozemskú rados  e Boh

uzdravuje zomierajúceho a dovolí
mu vráti sa do sveta ijúcich. Veï
Stvorite¾ovi niè nie je nemoné, len
mu treba bezhraniène dôverova.
Istý podnikate¾, ktorý sa boril
s manelsko-rodinným a finanènými problémami, sa usadil pred
silnou osobnosou psychologièky
neve¾kej postavy. Karolína ho ve¾mi pozorne vypoèula, a potom sa ho
spýtala na zachovávanie Desatora
a manelskú vernos. Po skonèení
tejto svetskej ivotnej spovede sa
podnikate¾ ticho opýtal:
Akú zvlátnu obrúèku to máte
na prste?
Psychologièka odpovedala:
To je ruenec, ktorý mi daroval
môj kòaz  katechéta so slovami:
,Karolínka, keï by a v akomko¾vek neastí vetci opustili, zver seba
aj svoje problémy Bohorodièke v tej
najúèinnejej modlitbe, v modlitbe
ruenca. Jej ostal verný pápe Ján
Pavol II., ve¾ký súèasný svätý.
Asi po mesiaci priiel ten podnikate¾ do ordinácie telesne postihnutej psychologièky s kyticou bielych ruí, aby sa jej poïakoval
za správne usmernenie jeho ivota.
Na prste ¾avej ruky mal zlatý obrúèkový ruenec.
Buïte taký dobrý a zaneste tieto
kvety Matke Pána Jeia, lebo ona
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je naou sprievodkyòou, keï nás
vetci zradia a opustia,  poprosila
ctite¾ka Ruencovej Panny Márie.
Ïakujem, e ako nástroj v Boích
rukách môem svojou prítomnosou,
skromnými skúsenosami aj psychologickými a teologickými vedomos-

ami vyriei akosti, ktoré majú tí,
ktorí za mnou prichádzajú. Tieto ich
problémy neraz vyplývajú z ich ¾udských slabostí, dodáva na záver.
Tereza Nowak
Królowa Ró¿añca wiêtego 3/2018
z po¾tiny preloila sr. M. Albeta

Traja synovia pri oltári
(dokonèenie)

V prvej èasti tohto skutoèného
príbehu sme sa dozvedeli, e rodièia vïaèného Kristovho kòaza sa
sobáili dos neskoro. Mama Anna
sa dlho modlila za svojho budúceho manela. Vydala sa za evanjelika a krátko po uzavretí sviatosti
manelstva sa teili na príchod svojho prvého dieatka. Pre pohodlnos
a nezodpovednos lekára chlapèek
Joko krátko po narodení zomrel.
Zdravotná sestra ho ete stihla pokrsti. Bola to aká skúka, ktorú
matke pomohla prekona modlitba
a povzbudzujúce slová kòaza.
Na lekára sa nehnevala a súd prenechala Bohu. Otec to spoèiatku rieil alkoholom. Napokon aj otec
vïaka modlitbám manelky dostal
silu prekona tento problém.
Po krátkom èase sa manelia opä
teili na narodenie dieatka. Najprv
22

sa narodil zdravý syn Janko, ktorý
je dnes kòazom, a po ïalom roku
a pol chlapci  dvojèatá  jeden je
u kòazom a druhý sa na prijatie
sviatosti kòazstva pripravuje. Traja chlapci vyrastali v astnej rodine. Otec síce do kostola nechodil,
ale manelke a deom v tom nikdy
nebránil.
Prila základná kola a s òou bolo
spojené aj minitrovanie pri novom
kòazovi v naej farnosti. Aj tu vidie, ako ve¾a robí dobrý príklad
oduevneného kòaza, ktorý naplno
ije svoje kòazstvo. Práve tento
kòaz, saleziánsky spolupracovník,
v nás troch ako prvý prebudil a objavil semienko povolania. Nie nadarmo sa hovorí, e slová povzbudzujú, ale príklady tiahnu. Nielene
nás aktívne zapájal do ivota vo
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farnosti, ale pri rôznych akciách,
duchovných obnovách a výletoch
nám dal aj nahliadnu do tajomstiev
a zákutí svojej vzácnej a horlivej
kòazskej due. A ono sa to v nás
postupne nejako ukladalo, rástlo
pomedzi trbinky rôznych chlapèenských huncútstiev a vrtochov.
Po základnej kole prilo gymnázium, kde som stále viac a viac pocioval to nádherné, jemné a pritom
také silné volanie: Poï za mnou!
Je to nieèo podobné, ako keï sa èlovek zamiluje do dievèaa,
ale v tomto prípade bolo búenie
môjho srdca ete krajie a silnejie.
No keïe som si stále nebol istý, èi
je to naozaj povolanie od Pána, èi
to nie je len nejaký výplod mojej
bujnej fantázie, tak po skonèení
gymnázia som spolu s mojím druhým ja, dvojèaom tefanom, nastúpil na vysokokolské túdium sociálnej práce. Keï sa potom blíil
termín podávania prihláok
do kòazského seminára, stále viac
vo mne narastal akýsi nepokoj, neistota a pochybnosti.
V jedno tvrtkové popoludnie
som sa s malou duièkou a trochu
rozklepaný vybral za mojím pánom
farárom, aby som mu vyjavil úmysly svojho vnútra. Povedal som mu
len, e èi sa môem s ním poroz-

práva. On povedal, e ve¾mi rád,
nech prídem za ním veèer po adorácii. Bol som rád, e som mu vtedy ete nemusel hovori, o èo ide.
Poèas veèernej adorácie som preíval absolútnu tmu a ticho. Bol to
silný vnútorný boj a zároveò pochybnos: Èo si pán farár pomyslí?
Nevysmeje ma? A tie: Je to naozaj
povolanie od Pána alebo len môj
výmysel? Celú hodinu som sa pozeral na bohostánok, ale iadna odpoveï neprichádzala. A na konci
mi prila odpoveï. Jasne som vo
svojom vnútri pocítil slová: To, èo
ti povie pán farár, to je moja vô¾a...
S touto vetou v hlave i v srdci,
s pochybnosami i s nádejou som
teda iiel za pánom farárom. Ete
ma len zbadal, ani som nestihol
otvori ústa, a hovorí: Koneène!
Na túto chví¾u èakám u ve¾mi
dlho! Áno, ve¾mi sa teím, e chce
ís za kòaza a ve¾mi rád ti napíem
odporúèanie... Pri tých slovách
som sa rozplakal a pocítil som úasne krásny a neopísate¾ný pokoj,
pokoj a rados, ktoré tento svet da
nevie a ani nemôe. Znova sa mi
ukázalo, e pán farár je Boí mu,
mu silnej modlitby a pevnej dôvery v Boha.
Ete v ten veèer som priiel domov a oznámil som to rodièom.
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Mama sa rozplakala, mono si pritom spomenula na vetky ivotné
trápenia a obety, ktoré v ivote priniesla, a na to, ako vdy a vade cíti,
e Pán je s òou a e on vie, èo robí.
A otec? Ten len povedal: Má svoj
ivot pred sebou a ja ti v tom bráni nebudem. Keï potom o dva
týdne môj starí brat Ján oznámil
rodièom, e chce vstúpi do rehole, vtedy sa mama ete viac rozplakala a otec vtedy povedal pamätnú
vetu: Pane Boe, ja taký pohan
a dvoch farárov budem ma doma!
A to vtedy ete nevedel, e po pár
rokoch vstúpi do seminára aj tretí
syn tefan. V tejto súvislosti mi
napadli slová jednej ako chorej
starej eny, ktorej som nosieval
sväté prijímanie. Keï sa dozvedela, e sme traja bratia a vetci ideme cestou zasvätenia, vtedy sa táto
ako chorá ena rozplakala a povedala slová, na ktoré nezabudnem:
Matka vetkých matiek, ko¾ké eny
by chceli ma jedného syna kòaza
a ona má troch...! Pár dní na to zomrela. Ale ja viem, e ona to svoje
ve¾ké utrpenie spojené s chorobou
obetovala aj za nás troch i za nové
kòazské a reho¾né povolania...
Takéto modlitby podporené chorobou, obetou a bolesami majú v nebi
osobitne ve¾kú cenu. Ïakujem
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vetkým vám, drahí chorí, ktorí obetujete svoje bolesti a utrpenie
za obrátenie hrienikov, za dobro
a spásu celého sveta tak, ako si to
v Lurdoch priala naa nebeská Mamka. Pretoe obetavé prijatie svojej
choroby s oèami i srdcom upretými
na krí a na nebo, to sú obrovské
poklady pre veènos, ktoré vám, drahí chorí, nik nevezme. U teraz môeme poveda, e v nebi ste milionári so 100% úrokmi vlastného
obetavého prijatia a znáania svojej
choroby. Pán vetko vidí, kadú
skrytú obetu a vetko aj patriène
odmieòa... nielen tu na zemi, ale aj
potom, vo veènosti.
Aj nau mamu navtívil Boh
prostredníctvom choroby. Nikdy
nemala nejaké vánejie zdravotné
problémy, a kým nepriiel november 2016. V priebehu dvoch dní jej
nali nádor na hrubom èreve a zároveò nádory v obidvoch prsníkoch.
Lekári nevedeli, èo skôr riei, jedno vyzeralo vánejie ako druhé.
Najprv jej v Ruomberku zoperovali hrubé èrevo a následne o tri dni
jej u v Bratislave operovali prsníky. Bolo to ve¾mi aké obdobie,
pretoe ïalie a ïalie výsledky
vyetrení ukazovali, e zdravotný
stav naej mamy je komplikovaný
a vány.
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Aj v týchto akých chví¾ach sa
nádherne ukázala sila modlitby. Pán
Jei nie nadarmo povedal: Kde sú
dvaja alebo traja v mojom mene,
tam som ja medzi nimi. Iba sám
Pán Boh vie, ko¾ko ¾udí sa za òu
modlilo, ko¾ko ïalích chorých
za òu obetovalo svoje utrpenie. Pamätám si slová môjho prvého pána
farára, pri ktorom som bol tyri roky
kaplánom: To je duchovný boj,
aká skúka matky troch povolaných. Pretoe Boh jej preukázal to¾ko dobra a milostí, tak je samozrejmé, e diablovi to vadí. Len
dôverujme Bohu a Panne Márii.
Tam je naa nádej a sila!
Keïe mama mala v Bratislave
nastúpi do nemocnice v skorých
ranných hodinách a v noci sa jej
nedalo spa, celú noc bdela a modlila sa v bratislavskom frantikánskom klátore. Tam ju stretol jeden
staruèký páter, ktorý keï videl jej
smutnú a ustarostenú tvár, tak sa jej

láskavo a v¾údne spýtal, èo ju trápi. Keï mu vyrozprávala svoje trápenie, vtedy jej povedal slová, ktoré jej vliali do srdca ve¾kú nádej
a silu: Nebojte sa obra o modlitbu. Kade chodíte, kohoko¾vek
stretnete, proste o modlitbu, pretoe èím viac ¾udí sa modlí, tým väèí úèinok modlitba prináa.
A modlilo sa ve¾a ¾udí. Správa sa
írila rýchlosou blesku nielen z úst
do úst, ale aj prostredníctvom internetu do vetkých kútov sveta.
Viem, e vïaka jednej zapálenej
a horlivej katechétke sa za nau
mamu úprimne modlilo aj ve¾a detí.
Svätý páter Pio vedel, èo hovorí,
keï sa raz vyjadril, e modlitba
dieaa má v Boích oèiach osobitne ve¾kú cenu. Keï sa potom
po operáciách mame výrazne zlepil zdravotný stav, napísala týmto
deom ïakovný list, ktorý pokropila vlastnými slzami, slzami vïaky,
úasu a radosti nad obdivuhodnou
láskou a dobrotou týchto detí a ich
obetavej a vnímavej uèite¾ky. Modlilo sa mnoho ïalích ¾udí, o ktorých vie len Pán Boh. Nech on sám
hojne odmení kadú modlitbu
a obetu tých, ktorí uprostred svojich vlastných problémov a zhonu
ivota dokázali v modlitbe myslie
aj na nau mamu. Verím, e sa tu
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naplno spåòajú slová svätého Bernarda, ve¾kého ctite¾a Panny Márie, ktorý povedal: Keï sa modlíme za seba, vedie nás k tomu
nutnos. Keï sa vak modlíme
za iných, k tomu nás vedie jedine
láska. Aj tu vidíme, e práve pri
chorobe sa krásne ukáe, ko¾ko
nádhernej, nezitnej a obetavej lásky je v srdciach ¾udí vôkol nás.
Lekári po prvých pooperaèných
vyetreniach stále èastejie spomínali slovo zázrak. Jeden lekár jej pri
kontrolnej prehliadke stavu prsníkov doslova povedal: Hmm, vidno to! Mama sa ho pýtala celá rozruená: Èo vidno, pán doktor? On
len krútiac hlavou znova zopakoval: Hmm, vidno to! Ale èo vidno, pán doktor? A on na to: Vidno, e sa za vás musel niekto riadne
modli! Potom jej povedal,
e v zdravotníctve na onkológii robí
u vye 30 rokov, ale také nieèo ete
nezail. Pretoe nielene jej nemuseli odobra ani jeden prsník,
ale tie zrazu neboli potrebné
ani chemoterapie. Napokon podstúpila len 35 rádiologických oiarení, aj to hlavne kvôli prevencii.
Tieto riadky nepíem preto,
aby som sa nieèím chválil,
ale aby som chválil Boha za to, aké
úasné veci robí tým, ktorí mu
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s dôverou odovzdávajú svoje ivotné kríe, choroby a trápenia.
V tomto zmysle mi napadli slová
apotola Pavla: Ale ja sa nechcem
chváli nièím iným, iba kríom
náho Pána Jeia Krista, cez ktorý
je svet ukriovaný pre mòa a ja pre
svet.
Týmto chcem povzbudi vetkých
vás, drahí chorí, ktorých Pán navtívil kríom choroby: Nestrácajte
nádej a v dôvere v Boiu pomoc
a ochranu Panny Márie sa aj naïalej odovzdávajte do Boích rúk. Poh¾ad na krí nám dáva silu, pretoe
práve krí nám hovorí, e pravá láska je tá, ktorá sa dokáe obetova.
Ïakujem vetkým vám, drahí chorí, e vy ste tým svetlom sveta
a so¾ou zeme a e práve vïaka vámu hrdinskému prijatiu utrpenia
s poh¾adom na krí, sa tento svet
stáva ove¾a krajím, lepím a poehnanejím miestom pre ivot.
V septembri roku 2017 sme sa
spolu s naou mamou vybrali na pú
za naou nebeskou Mamkou
do Lúrd a Fatimy, aby sme sa jej tam
osobne poïakovali za jej mocný
materinský príhovor a ochranu
v naich ivotoch a zároveò sme
tam mysleli aj na vetkých vás, drahí chorí, nech aj vy vdy a vade
pociujete jej láskavý príhovor
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a materinskú ochranu. Aby ste aj vy,
drahí èitatelia, denno-denne vo svojom ivote zakusovali to, èo povedal svätý Ján Bosko: Dôverujte
Bohu a Panne Márii a uvidíte, èo
sú to zázraky. Alebo ako píe sv.
Faustína Kowalská vo svojom Denníèku (è. 226): V utrpení sa usilujem zachováva pokoj a rovnováhu.
V akých chví¾ach sa utieka k Jeiovým ranám  h¾ada v nich
útechu, ú¾avu, svetlo, posilnenie.
Dalo by sa ete ve¾a a dlho písa
o tom, aké ve¾ké veci urobil a neustále robí Pán na príhovor Panny
Márie v ivote naej rodiny. Nie, nie
je to rozprávka, ale nádherné, skutoèné dobrodrustvo ivota s Bohom. Kadý deò ïakujem Bohu

za svojich rodièov a bratov a zverujem ich do Boej ochrany a ochrany Panny Márie. Neviem, èo bude
ïalej, ale jedno viem isto  ak to
bude s Bohom, bude to dobré. Pretoe ak je budúcnos v Boích rukách, v lepích by nemôe. Mária,
Krá¾ovná kòazov, Krá¾ovná pokoja
a rodiny, Matka ustaviènej pomoci,
oroduj za nás i za vetky nae slovenské rodiny, ktoré sa denno-denne s dôverou utiekajú pod tvoju
ochranu, pretoe sa cítia ako milované deti svojej dobrej nebeskej
Mamky. Kie by sme nikdy nestrácali nádej a spolu so svätým Pavlom
volali: Vetko môem v tom, ktorý
ma posilòuje! (Flp 4,13).
vïaèný Kristov kòaz

Útecha zarmútených
Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosou si ma opásal ( 30, 12).
Dnes mi dovo¾, presvätá Panna, hovori s tebou ako diea.
Pred viacerými rokmi som
stretla dvadsadvaroèného
slepca. Spieval, jeho nevidiace
tmavé oèi vyarovali tajomné
svetlo. Boli ako hrob, nad ktorým sa vznáa svätoiara.

Ján, èo ti je?  pýtam sa.
Panna Mária ma poteila. Ja vidím, vidím...
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Môe u èíta?
Áno, ale nie písmená. Ja vidím
vierou Boiu lásku. Boh nechce moje
vidiace oèi, Boh chce moju oddanos.
Verte, to je viac ako celý svet! Som
spokojný so svojou tmou. Chce to
Boh a Panna Mária mi vyprosila silu,
aby som vzal denne svoj krí a takto
nasledoval jej Syna. Toto mi darovala Panna Mária v Lurdoch.
Je to astný nevidiaci! Kadý rok
na výroèie svojej púte pole do Lúrd
odkaz: Mária, tvoj Ján je astný
v tme. Ïakujem ti, dobrá Ma.
Mojou spokojnosou si poteila
mamku i celú rodinu!
Tu je ia¾ premenený na rados.
Po dlhej modlitbe bol almista vypoèutý a povedal Bohu, e mu
odobral smútoèné aty a daroval
rúcho radosti. To isté platí a to isté
potvrdzujú o Panne Márii nae pútnické miesta. Naa láskavá matka
vysuila more såz a nepomohla len
na tele. Ove¾a viac sa jej dobrota
prejavila v ríi ducha a srdca.

Tisíce svätcov ïakujú Matke Boej za to, e ich zachránila od veènej smrti. Sv. Kamil bol pod ibenicou, bola od neho  odsúdenca 
u na dosah ruky. Vtedy si s dôverou povedal: Mária, ty má ete
èas! A Mária tento výkrik dôvery
v okamihu smrti zmenila na ivot.
A dobrodruha zmenila na svätca.
Brat, sestra, preèo sa zbytoène trápi, preèo nariekaním ukracuje
Boha o lásku a seba o zásluhy? Namiesto alôb povedz, e s ním súhlasí ako Mária pri zvestovaní,
a potom pod kríom. Vyznaj mu svoju oddanos: Staò sa mi pod¾a tvojho slova! Spoj to s oddanosou
Márii a v silnej viere jej povedz:
Mária, ty má ete èas... ty pozná
východisko... spolieham sa na teba!
Potom uvidí, e je Matka, e je
Útecha zarmútených.
Sr. M. Bernadeta
 Miriam Liptovská
z knihy Krátke úvahy
o Loretánskych litániách

Vïaka ti, mama
Musím si pohnú, aby som tam
bola èím skôr. liapla som na plyn,
rezala zákrutu nebezpeènou rýchlosou. Musím, musím sa ponáh¾a,
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èo ak umiera ? Môj syn, Boe
môj, èo ak ho u neuvidím ivého?
Pomô mi, Boe, nech nikomu neublíim svojou jazdou a nech je
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Stanko v poriadku. Ete dve ulice a u bude budova nemocnice Vtom ma zastavujú policajti. Rozmý¾am, èi nemám
ete viac prida plyn a ujs. Hlúpos, niè by som tým nezískala, hoci mi vôbec nebolo
po chuti, e musím stráca drahocenný èas. Roztrpèená,
s namosúrenou tvárou som
otvorila okienko a chystala som
sa ich uprosi, e sa ve¾mi ponáh¾am.
Joko, dobre vidím? Si to
skutoène ty? spoznala som svojho
niekdajieho iaka.
Pani uèite¾ka, aký som rád,
e vás vidím. Kam sa tak ponáh¾ate, e ste prekroèili povolenú rýchlos? spýtal sa policajt a zasunul
si plácaèku za opasok.
Vystúpila som z auta a objala statného svalnáèa v uniforme. Ten ma
tak vystískal, e mi a zamrel dych.
Volali mi do práce, e Stanka
zrazil na kriovatke opitý vodiè. Ponáh¾am sa do nemocnice  Viac
som zo seba nedostala a rozplakala
som sa. Nahromadené emócie koneène prepukli navonok.
Idem s vami. Sadajte ku mne!
Na strechu vyloil svetelnú signalizáciu, zapol húkaèku a za okamih
sme boli pri Stankovi. Ten vyzeral

hrozne. Bol celý doudieraný, tvár
mal jednu ve¾kú modrinu, ale oetrujúci lekár skontatoval, e mal obrovské astie. Utrpel len slabý
otras mozgu a mal natiepené predlaktie. Èoskoro bude v poriadku.
Vydýchla som si. Joko sa
na mòa povzbudivo usmial a opä
ma objal. V tej chvíli mi spadol kameò zo srdca. Vïaka ti, Boe.
Stanko, prídem za tebou, keï
skonèím vyuèovanie. Èo ti mám
prinies okrem papúè a hygienických potrieb?
Nepotrebujem niè, mami, vïaka...
Pani uèite¾ka, odveziem vás domov, môem? spýtal sa ochotne
Joko.
Ïakujem, Joko, ale myslím,
e to u zvládnem aj sama.
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V spomienkach som sa vrátila
o nieko¾ko rokov spä.
Uèila som siedmy rok. Bola som
triednou uèite¾kou piatakom, dvadsiatim nezbedníkom, ktorých som
si ve¾mi ob¾úbila. Svoje deti som
ete nemala, a tak som si predstavovala, e sú vetky moje. Uèite¾stvo nebolo pre mòa len zamestnanie, bolo to nieèo ako poslanie.
Priam som sa v òom videla. iaci
ma mali radi a repektovali ma.
A na jedného, Joka. Do koly
chodil zásadne bez taky, neviem,
èi vôbec nejakú mal. pinavý, zanedbaný a musel by aj hladný, lebo
som poèúvala ponosy, e spoluiakom kradne desiatu. Naviac, problémový bol aj v interakcii s okolím.
Vyvolával konflikty, mal silácke
reèi, vyhráky a neraz niekoho
i zbil. Keby to bol Róm, èiastoène
by som to chápala, hoci aj tých nechcem hádza do jedného vreca.
Bol ve¾mi bystrý a inteligentný, preto som jeho poèínanie nechápala.
¼ahko je niekoho zatrati. To som
rozhodne nechcela. Preto som sa ho
snaila najprv pochopi, zisti,
v èom je problém.
Zala som na návtevu k rodièom.
V materiáloch som èítala, e otec je
bývalý herec, teraz umelec na vo¾nej nohe. Matka, chemická ininier30

ka, pracovala vo výskumnom ústave, v súèasnosti nezamestnaná.
Keï som vstúpila do bytu, bola som
okovaná. V prasaèom chlieviku to
vyzerá lepie. Neupratovalo, nepralo
a nevarilo sa tam zrejme u poriadne
dlho. Dve mladie ratolesti sa hrali
na pinavej dláke a vyzerali ako deti
ijúce v chudobnej tvrti z románu
Marka Twaina. Matka spala polonahá na posteli a otec, ktorý mi priiel
otvori, bol pod parou. Zo silného
zápachu sa mi dvíhal alúdok a tak
som sa snaila návtevu èím skôr
ukonèi.
Prvá moja cesta smerovala na sociálny odbor okresného úradu, kde
som im odporúèala vykona kontrolu, èi si rodièia dostatoène plnia
svoje rodièovské povinnosti. Potom
som sa porozprávala s Jokom.
Dozvedela som sa len to, èo som
u predpokladala. ijú iba zo sociálky a väèinu mesiaca nemajú èo
jes. Mono by im to s odretými
uami aj nejako vylo, ale rodièia
vetko prepijú. Raz sa Joko pokúsil schova peniaze, aby súrodencom mohol neskôr, keï nebude
v dome koruny, kúpi aspoò chlieb.
Otec ho za to v absáku príerne
zbil. Predtým to bola celkom normálna rodina, ktorá ila priemerným ivotom, dnes rodièia závislí
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na alkohole zmenili ivot na peklo
nielen sebe. Najhorie vak bolo,
e to boli práve deti, ktoré tým najviac trpeli.
Zdalo sa, e celá trieda vedela,
ako na tom Joko je a ja som sa to
dozvedela ako posledná. Teraz, keï
som to u vedela, som sa ani neèudovala, e sa Joko snail vykompenzova svoju biedu agresivitou
a násilím voèi svojim astnejím
spoluiakom. Zaèala som si ho viac
víma a pomáha mu. Na triednickej schôdzke som s Jokovým dovolením vysvetlila deom, e on
za situáciu v ich rodine nemôe
a spýtala som sa, èi súhlasia,
aby sme mu spoloène pomáhali.
Myslela som hlavne na to, aby mali
pre neho viac porozumenia. O oni
to zobrali doslova. Jeden mu priniesol písacie potreby, iný bundu
po starom bratovi a striedavo sa delili s ním o desiatu. Bolo dojímavé,
aký bol Joko za kadú malièkos
vïaèný. Neraz mal v oèiach slzy, ktoré sa snail pred spoluiakmi rýchlo
skry. Bez toho, aby o tom trieda vedela, kúpila som Jokovi kolskú taku a prihlásila som ho na obedy
v kolskej jedálni. Zopár víkendov
strávil u nás. Cez vianoèné prázdniny sme ho s manelom zobrali k nám
domov a z malého vianoèného dar-

èeka bol astím celý bez seba.
Z chlapca, ktorému uèitelia nevedeli
prís na meno, sa stával ob¾úbeným
a rozványm. Zlepil sa v prospechu
a zaujímal sa o dianie v triede.
Jedného dòa neskoro veèer pribehol k nám uplakaný a spoèiatku
som z neho nevedela dosta súvislú vetu: Moje sestrièky odviedli
dnes do detského domova a na budúci týdeò idem aj ja, pretoe rodièia nastupujú na protialkoholické lieèenie. K¾akol si pred nami
na kolená a zopäl ruky: Prosím
vás, nedovo¾te, aby ma tam vzali,
urobte nieèo, prosím vás prosím  Rozplakal sa, dlaòami si
zakryl oèi a pomedzi prsty mu pretekali slzy ako hrachy. Ostali sme
zarazení. Èo robi? Ako máme reagova na takú jednoznaènú výzvu?
Joka sme upokojili a poslali domov s tým, e nieèo vymyslíme.
Ale moností ve¾a nebolo. Neskoro do noci sme s manelom zvaovali vetky plusy a mínusy náho
rozhodnutia: chceli sme si ho toti
zobra domov dovtedy, kým sa jeho
rodièia nebudú schopní o neho postara. Nevedeli sme, èi robíme
dobre, ale srdce nám vravelo,
e chlapcovi treba pomôc.
Z jedného dòa na druhý sme mali
syna, áno, bol akoby ná syn. Jo31
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ko bol sluný, pozorný a maximálne ochotný. Naviac bol citlivý, mal
prirodzenú inteligenciu a tá mu velila vái si starostlivos, akú dovtedy nezail. Venovala som sa mu
kadú vo¾nú chví¾u a èoskoro dobehol vetko uèivo, dokonca v nieèom aj predbehol svojich spoluiakov. Zistila som, e má nadanie
na matematiku, mal toti dobré logické myslenie, ktoré by bolo koda nepodchyti. iak, ktorý na polroku prepadával z troch predmetov,
mal na konci roku najhoriu trojku.
Vtedy som si uvedomila, e mono
nebol vo vetkých predmetoch taký
zlý, ale bol raz zakatu¾kovaný ako
lajdák, a tak ho potom kadý
bez uváenia aj tak hodnotil. Jednoducho mu nik nedal ancu dosta
sa z bludného kruhu. Nie div,
e chlapec sa prestal snai aj
v takých predmetoch, ktoré ho predtým celkom bavili.
Keï sa rodièia vrátili z lieèenia,
nejaký èas sa drali, no neskôr som
sa dopoèula, e sú opä tam, kde
predtým. O syna vôbec nejavili záujem a jeho dve sestrièky ponúkli
na adopciu.
Po dvoch rokoch nám do rodiny
pribudol ná vlastný syn Stanko.
Joko zneistel, akoby cítil nebezpeèenstvo, snáï sa obával, e ho u
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nebudeme ma tak radi ako predtým. Ubezpeèili sme ho, e vetko
bude ako prv a on nadobudol stratenú citovú rovnováhu. Obèas mi
a slzy vyhàkli, keï som ho pozorovala pri preba¾ovaní a neskôr pri
hre so Stankom. Vidno, e niekedy
aj celé dni bol odkázaný postara
sa o malé sestrièky, vedel malého
prebali, nakàmi i zabavi.
Po skonèení gymnázia sa Joko
rozhodol tudova na vysokej vojenskej kole pre letcov. Úspene promoval, ale po skonèení túdia mu
zistili na srdci nejaké anomálie, a tak
sa musel lietania vzda. Zakotvil
v policajnom zbore. Potom nám
na istý èas zmizol z doh¾adu, mal
vlastný byt, il svojím ivotom.
Nikdy vak nezabudol na meniny èi
narodeniny niekoho z nás.
Kámo, dneska u má farbu ove¾a lepiu, ako vèera, myslím, e ti
tie modriny zaèínajú hra do lta,
povedal Joko Stankovi a vo vzduchu si plesli pravé dlane na uvítanie. Kedy si zahráme futbal?...
Dobrý deò, pani uèite¾ka.
Vitaj, Joko, privítala som ho pri
Stankovej posteli. Má dnes vo¾no?
Veèer nastupujem, mám noènú.
Objal ma a pobozkal. V rozpakoch
sa opä obrátil k Stankovi:
Tak, kedy to hráme?
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Ete si poèká, pozri na moju
tvrdú okrasu na ruke, ukázal
na zasadrovanú ruku.
Nevyhováraj sa, vak futbal sa
hrá nohami.
Neboj sa, doèká sa a tú prehru
si za klobúk nedá Ale o inom
som chcel. Preèo volá mamu pani
uèite¾ka, veï ty si ná, no nie,
mami? obrátil sa na mòa Stanko.
Nevedela som, èo poveda. Adop-

tova sme si ho neadoptovali, ale to
neznamená, e by mi tak nemohol
hovori.
Dobre teda, zodvihla som pohár minerálky zo Stankovho stola,
odteraz ma volaj mama, dobre?
Mami, ty si to najsenzaènejie
stvorenie pod slnkom 
A mala som èo robi, aby som sa
ubránila slzám.
Emília Molèányiová

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Sestrièka Bernadeta má u nás stále
nesmierny obdiv a uznanie. Jej charizma bola a je ve¾kým darom Boej
milosti. Hoci sama bola chorá, dlhé
roky pomáhala chorým ¾uïom.
Po zaloení Rodiny Nepokvrnenej
v roku 1975 sa do tejto duchovnej
rodiny hlásili desiatky, ba stovky ¾udí.
Sestrièka Bernadeta organizovala besedy, duchovné cvièenia spojené
s modlitbou posvätného ruenca, písala do èasopisu MYèka i do Vozièkára. V tom èase vak bolo vetko
cenzurované. Veriaci, ktorí sa snaili
preíva svoju vieru, boli èasto prísne
sledovaní, a tak sestrièka písala svoje èlánky pod pseudonymom Miriam
Liptovská. Knihy a broúrky, ktoré

v tom èase sestrièka napísala, nemohli by vytlaèené, no napriek tomu
sa írili prepisovaním na písacích strojoch. A po páde totality sa mohla
zrodi mylienka vydáva èasopis.
Viem si predstavi, aká je to práca vydáva èasopis ako je Rodina
Nepokvrnenej, na ktorý vdy èakajú tisícky ¾udí. Èasopis je dodnes
pre nás uèebnicou a dáva nám duchovné bohatstvo.
Rodina Nepokvrnenej nám dala
naozaj ve¾mi ve¾a. Rodina sa má
stretáva, a tak sa kadý rok zaèali
na podnet sestrièky Bernadety stretáva aj èlenovia Rodiny Nepokvrnenej. Ko¾kokrát sme sa u takto
mohli stretnú?! Spolu so sestrièkou
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Bernadetou sme putovali na Staré
Hory, do atína i na Velehrad
a nieko¾kokrát sme sa stretli aj
v Martine. Preèo? Aby sme spoloène chválili a oslavovali Pána i nau
milovanú Velite¾ku, Nepokvrnenú
Matku Boiu Máriu. Sestrièka Bernadeta sa ve¾mi rada stretávala
s ¾uïmi, ktorí tak ako ona niesli svoj
krí. Vymieòali sme si skúsenosti,
vzájomne sa povzbudzovali a uèili
sa trpezlivo nies svoju chorobu.
Spomínam si na slová sestrièky
Bernadety: Je nemoné pozbiera
vetko, èo mi prináa viera. Je to
rovnako nemoné, ako poveda, èo
vetko prináa zemi slnko. Veï, ak
by v èloveku nebola tipka viery
a dôvery, èo si nevieme mimochodom ani predstavi, nemohol by
èlovek veèer od strachu ani zaspa,
jeho oèi by boli vyplaené...
Sväté písmo hovorí, e viera je tít.
Pri vetkom, aj pri naom utrpení, si
berieme tít viery, ktorým môeme uhasi vetky ohnivé ípy zloducha! Èomu
vetkému by bolo moné upísa svoj
ivot... Na èo vetko by bolo moné
premeni ná ivot, ak by sme v Boha
neverili. A naopak, keby sme mali vieru èo i len ako horèièné zrnko, bol by
ná ivot omnoho úchvatnejí...
Pri stretnutí so sestrièkou Bernadetou sme preili chvíle nezabud34

nute¾nej atmosféry lásky, radosti
a pokoja. Pri stretnutí s òou èlovek
strácal reè, pretoe musel asnú
a obdivova tú ve¾kú rados zo ivota, optimizmus, ktorý nám tak
èasto chýba. Jej srdce bolo neustále pripravené okamite sa zasadi
pre dobro a pomoc blínemu. Charakteristickou pre òu bola chu bojova za lásku k blínemu a zápasi s akouko¾vek prekákou.
Ïakujeme sestrièke Bernadete,
e poèúvala Pánov hlas a h¾adiac
na Nepokvrnenú viedla toto ve¾ké
spoloèenstvo chorých a vetkých,
ktorí im chcú pomáha, ktorí sa
chcú obetova a modli.
My chorí pri modlitbe posvätného ruenca myslíme na nau zakladate¾ku a prosíme, aby jej Nepokvrnená Matka u svojho syna
Jeia Krista vyprosila veènú rados
v Boom krá¾ovstve.
Viliam Franko, vozièkár
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Fatima stále aktuálna
Panna Mária sa vo Fatime v roku
1917 zjavovala trom deom  Lucii, Frantikovi a Hyacinte 
od mája do októbra, vdy 13. deò
v mesiaci. Pri kadom zo svojich
zjavení prosila a povzbudzovala
k modlitbe ruenca.
Táto Máriina výzva nie je adresovaná iba trom fatimským deom,
ktorým sa zjavila, ale aj kadému
z nás. Mono nám napadnú otázky:
Má aj dnes, v tejto modernej dobe
zmysel modli sa ruenec? Má
význam modli sa ho za pokoj vo
svete? Dokáeme kadodennou
modlitbou posvätného ruenca nieèo zmeni? Dokáeme zachraòova
ivoty ¾udí ijúcich vo svete, aj
tých, ktorí ete neuzreli svetlo sveta a ich ivot je ohrozený ich vlastnými rodièmi? Dokáeme touto
modlitbou vyprosi obrátenie hrienikov? Má táto modlitba naozaj
silu?... Odpoveïou na vetky tieto
otázky je: ÁNO!
Nedávno sa mi dostalo do rúk svedectvo kòaza, ktoré hovorí práve
o modlitbe ruenca. Neviem, kto je
tým kòazom, nepoznám ho, svedectvo nebolo podpísané. Neviem, èi
u bolo niekde zverejnené a mnohí

si ho u mohli preèíta. Myslím si
vak, e na tom a tak nezáleí.
Nech nás slová tohto, predpokladám starieho kòaza, povzbudia
k tomu, aby sme sa napriek vetkým
prekákam, s ktorými sa urèite
stretneme, vytrvalo modlili ruenec
a tak napåòali fatimské posolstvo.
Modlitba ruenca v mojom ivote
Táto modlitba vdy spôsobovala
v mojom ivote zázraky. Dnes
som bol prebudený ranným slnkom
a cítil som sa skvele. Z nejakého
zvlátneho dôvodu som sa chcel
pomodli ako prvú modlitbu k Panne Márii. Pok¾akol som si k svojej
posteli a po kadom Zdravas, Mária, som vnímal, e Panna Mária sa
na mòa usmieva a hovorí: Ïakujem, môj synáèik. Nikdy a neopustím! Aký krásny spôsob, ako zaèa deò!
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Svätý ruenec ma sprevádzal poèas celého môjho ivota, a to ma robí
ve¾mi astným. Zdá sa mi, ako by
to bolo iba vèera, keï nás mama
zvykla zobudi o piatej ráno,
aby sme sa mohli zúèastni novény
k Panne Márii v mojom rodnom
meste. Rovnako mi príde ako nedávna doba, keï sa deti v naej rodine
poèas mája modlili pri Máriiných
nohách a nosili jej kvety; alebo
v èase, keï som bol mladým seminaristom, zhromadili sme sa okolo
Márie, aby sme sa modlili za nae
povolanie a prosili ju, aby sa starala
o nae rodiny, ktoré sme opustili,
aby sme sa pripravovali na kòazstvo.
Chcem sa s vami podeli o jeden
svoj záitok. Neviem, ko¾ko som
mal vtedy rokov, ale bol som ete
diea a v mojej rodine za objavil
ve¾ký problém. V tom veku sa mi
zdalo, e nie je moné, aby sa to
dalo vyriei. Ve¾mi som sa bál
a urobil som jedinú vec, ktorú som
vedel urobi: iiel som k starým
rodièom, aby som zistil, èi by oni
nemohli nájs nejaké rieenie, èi by
nevedeli pomôc.
Ale aj v ich prítomnosti som cítil,
e je potrebná pomoc niekoho iného. A tak som vzal do rúk ruenec
a zaèal som sa modli k Panne Márii. To, èo som vtedy zail, bolo pre
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mòa mimoriadne. Hneï ako som sa
zaèal modli, naplnil ma Boí pokoj. Cítil som sa tak, akoby ma moja
preblahoslavená Matka uteovala
a povedala: Neboj sa, môj synu,
vetko bude v poriadku ! Mária
ma vtedy upokojila. Bolo to u dávno, ale ja to vnímam aj dnes tak,
akoby to bolo len vèera.
Keï si spomínam na túto skúsenos, z oèí mi padajú slzy. Keï vidím mnohé priam neuverite¾né
veci, pre mòa akoby zázraky, keï
pozorujem, ako svätý ruenec pôsobil v mojom ivote, jediné, èo
môem urobi, je poveda vetkým,
e by sa mali modli ruenec. Odporúèam ho tak èasto, e mi prednedávnom jeden môj priate¾ povedal: U mi pripadá ako niekdají
starý vidiecky lekár, vdy dáva
rovnaký predpis. Povedal mi to
preto, e vdy, keï ku mne niekto
príde so svojím problémom, nech
by bol akýko¾vek, odporúèam mu,
aby sa modlil ruenec. Modlite sa
ruenec, modlite sa k Márii a uvidíte, e vás naa nebeská Matka
nikdy neopustí. Vïaka tejto rade,
ktorú som dal, videl som úasné
zmeny mnohých ivotov.
Pamätám sa najmä na pani Cesarinovú, 70-roènú enu. Deti ju opustili, pretoe teraz sú uèite¾mi alebo
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absolventmi vysokých kôl a hanbia sa za svoju skromnú matku.
Táto dobrá ena bola vdy smutná.
Trvalo to a dovtedy, kým som jej
jedného dòa nedal ruenec a ja sám
som ju uèil, ako sa ho má modli.
Problém je vyrieený! Teraz je ako
iný èlovek. Vdy príde na svätú
omu a sedí v lavici s úsmevom
na tvári. Kedyko¾vek s òou hovorím, povie mi: Otèe, ïakujem,
e ste ma nauèili modli sa ruenec. Nesmierne mi to pomohlo!
Nechajte Máriu by súèasou
váho ivota, vdy sa modlite ruenec! Keï sa cítite nervózny, modlite sa niektoré tajomstvo ruenca.

Keï zaívate akosti, modlite sa
a uvaujte o tajomstve ruenca.
Keï potrebujete spoloènos, modlite sa ruenec. Rovnako sa modlite ruenec a uvaujte o jednotlivých
tajomstvá vtedy, keï potrebujete
útechu, keï potrebujete zdravie...
Kadé Zdravas, Mária sa modlite s vierou a uvidíte, e naa Matka
aj vám povie: Môj synáèik, dcérka, neboj sa! Vetko bude v poriadku 
A ako kòazovi, ktorý dôveruje
svojej nebeskej Matke, mi dovo¾te
ete raz pripomenú: Vdy sa
modlite ruenec!
Zostavila M. L.

Lurdy oèami pútnikov
Kadá naa pú chorých do Lúrd je ve¾kým dielom Boej prozrete¾nosti
a lásky. Urèite zanechá svoje úasné stopy v srdci i ivote kadého pútnika. Poloili sme im otázky: Èím vás oslovili Lurdy? Èo si odnáate vo
svojom srdci? Mnohí odpovedali celkom krátko a výstine: Je to pokoj,
láska, sluba a obeta.
Znova som sa utvrdila v tom,
e Pán je ivý a e on a jeho Matka
Mária nás na toto miesto pozvali
a o vetko sa postarali. Je to ve¾ká
milos. Prosím Boha, aby ma neustále premieòal, aby som bola èoraz viac taká, akú ma túi ma. Ro-

dina Nepokvrnenej je úasné spoloèenstvo, rodina, ktorá nás prijala
s ve¾kou láskou. Syn Ondrejko si
odnáa z Lúrd hlavne ve¾kú milos
prijatia darov Ducha Svätého vo
sviatosti birmovania.
Eva (41), Ondrejko (16)
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Z Lúrd si odnáam vedomie,
e bez oh¾adu na to, odkia¾ pochádzame a akú máme farbu pleti,
vetci sme deti jedného Otca.
Mária (63)
Lurdy mi pripomenuli, e kadý
èlovek má na zemi svoje dôleité
a nezastupite¾né miesto. Kadý
z nás bol obdarovaný rôznymi darmi... a práve chorí a tí najbiednejí
v oèiach ¾udí, ako napríklad sv. Bernadeta, sú pre nás zdravích obrovským príkladom. Z Lúrd si odnáam
astie, rados a úsmev, ktoré sa budem snai rozdáva ïalej.
Jana (29)
Viac som si uvedomila, akým
ve¾kým darom je zdravie. V Lurdoch som cítila ve¾ký pokoj, toto
miesto ma oèarilo. Uvedomila som
si, e mám viac myslie na druhých
a pomáha im. Ïakujem, e som
mohla by v Lurdoch ako dobrovo¾níèka a slúi.
Zuzana 21
Do môjho zatvrdnutého srdca
voiel k¾úè ozdobený láskou, citom, úctou k postihnutým, ako
chorým pútnikom z rôznych národov. Aj keï tam bola záplava pútnikov, odnáam si pokoj, pokoj,
38

ktorý si chcem navdy uchova vo
svojom srdci.
Margita (62) s manelom
Tu som si uvedomil, e vetky
hmotné veci sú pominute¾né,
ale láska, ktorú nám dáva Panna
Mária so svojím Synom, je veèná.
Je mi vak ¾úto, e sme za túto lásku takí nevïaèní. Vïaka ti, Boe,
vïaka ti, Panna Mária! Vïaka
vetkým, ktorí nám poèas púte zadarmo rozdávali lásku.
Jozef (63)
Lurdy ma oslovili obrovským
pokojom. Napriek rozliènosti jazykov sme sa s láskou a úsmevom
vedeli vetci dohovori. Vo svojom
srdci si odnáam túbu vráti sa
do Lúrd so svojimi vnúèatkami alebo s niekým z rodiny.
Alena (52)
Lurdy ma oslovili krásou, bezprostrednosou ¾udí, láskou, èo vyarovala z ich tvárí, nadením a ochotou
pomáha iným. Vetkých, bez rozdielu
národností, nás spája Panna Mária!
elala by som si, aby sme sa tak správali aj doma, v benom ivote. A svet
by bol ove¾a krají. Vraciam sa
s pokojom a láskou v srdci.
Alena (64)
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Ve¾ká vïaka za to, e sme mohli
by v Lurdoch! Ve¾mi si váim vetko, èo robíte pre nás a pre nae choré
deti, ktoré aj napriek svojim zdravot-

ným problémom  verím  sú astné, e tam mohli by. Nepovedia to,
ale vetci vieme, e je to tak.
Mirka (49)

Informácie
õ Chceli by sme vám pripomenú, aby ste sa nezabudli zapoji do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam 2019.
Kadoroèná duchovná kytica pozostáva z modlitieb a obiet èlenov Rodiny Nepokvrnenej, ktoré sú obetované za naich drahých pastierov
svätej Cirkvi. Aj tento rok vás pozývame, aby ste svoje príspevky poslali kadý sám osobitne alebo prostredníctvom horlite¾ov k nám do redakcie najneskôr do 10. októbra. Nahlasujte poèet dní, posvätných ruencov spolu so vetkými duchovnými darmi, ktoré ste obetovali, aj
s pripojením priania pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam.
õ Ak by ste mali záujem o Zlatú knihu fatimskú, môete si ju objedna
na naej adrese. Adresa je uvedená na úvodnej strane náho èasopisu.
Ponúkame vám ju v slovenskom, èeskom a maïarskom jazyku.
õ Stále je aktuálna naa ponuka broúrok: 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 novénu, ktorú sa pomodlíte.
õ Nezabúdajme sa modli a obetova za naich zomrelých èlenov. Obzvlá v mesiaci november sa vrúcne modlite za naich zomrelých príbuzných a èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Kadý mesiac sa dáva slúi svätá oma za zomrelých èlenov a v mesiaci november dávame
za nich odslúi 5 svätých omí.
õ Chceli by sme upozorni tých, ktorí sa k nám nahlasujú ako záujemcovia lurdskej púte, aby svoje prihláky vdy posielali písomne na nau
adresu alebo e-mailom. Nezabudnite uvies presnú adresu kadého
záujemcu, ktorý sa na pú prihlasuje, jeho zdravotný stav a telefonický
kontakt. Èastokrát sa stáva, e tieto základné údaje chýbajú, a tak sa
práca pri vybavovaní prihláok sauje.
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Osemsmerovka
RUENCOVÁ PANNA MÁRIA, KRÁ¼OVNÁ POSVÄTNÉHO...
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 31 písmen tvorí tajnièku.
ADEPT, ALTÁN, ASTRA, AUTOR, BEEC, BIRET, CÁRICA, ÈISTOTA, ÈNOS,
EMPATIA, EREMITA, ETOS, FAUNA, IDYLA, KOZMOS, KRÁSA, KRIVICA, LASER,
LUPEÒ, MANNA, MARA, MATKA BOIA, MISÁL, MOTTO, MÚDROS, NÁUKA,
OFERA, ORÁTOR, ORODOVNICA, OSIKA, PÁPE, PRAMEÒ, RADOS, RIEKA,
RUDNO, RUA DUCHOVNÁ, RUENEC, RUICA, SEINA, STRÁÒ, STUPEÒ,
TRAUMA, TRIUMF, TÚBA, UÈNICA, ÚPÄTIE, VERNOS, VIERA.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 10. októbra 2019.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 2/2019 znie: Kristov kòaz je svedkom
a nástrojom Boieho milosrdenstva. Výhercovia sú: Albín Koèi z Fintíc,
Frantika Anna Bieliková z Kuralian a Mária Smreková z Chrasa
nad Hornádom. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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„Milosrdná láska
získava svet.“
Sv. Vincent de Paul
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