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Nepoškvrnenej

Najväčší dar Boží
Najväčší dar zveril nám Boh v láske,
daroval nám kňazov, krásne srdcia kňazské.
Vložil do nich zápal, zmysel pre obetu,
v mnohých povinnostiach službu, lásku svätú.
Kristov kríž je ich štít, vznešeným znamením,
tvárnia ním vzťah k duši človeka na zemi.
Čistý zrak im svieti, čistá reč z úst vanie,
keď nám kňazskou rukou nesú požehnanie.
Hlas kňaza najvyššou mocou vždy zažiari,
keď slúži obetu na Božom oltári.
Slovami jeho pier láme sa hriech, pýcha,
keď Ježiš vchádza do hostie, kalicha.
Veľký Boh aj človek, bytosť mocná, živá,
obdarí zázrakom kňaza už za živa.
Hlboké tajomstvo našej svätej viery
nemožno v um vtesnať, treba mu uveriť.
Sila moci kňazskej naširoko siaha,
otvára brány sŕdc, je to nebies dráha.
Dôvera v post kňazský je pevný, silný kľúč,
v spovedi zmýva hriech, dvíha k Bohu náruč.
Láskavý Bože náš, priviň všetkých kňazov,
zachráň ich pred svetom, ktorý hrozí skazou.
Posilňuj, udeľ im dar ducha veleby,
nám radosť stretnutia s vďakou v krásnom nebi.
Henny Fiebigová – Siváková
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Milí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej,
ete mám v ivej pamäti slová známeho saleziána otca Antona Hlinku, ktorý na poèiatku devädesiatych rokov minulého storoèia v Kostole
Panny Márie Snenej na bratislavskej Kalvárii
povedal: O osud Slovenska sa nebojím, lebo je
tu armáda Rodiny Nepokvrnenej. Jej zakladate¾ka, sestra Bernadeta, nezaèala tlaèovou konferenciou vo ve¾kom týle, naopak, oslovila nieko¾kých chorých a ponúkla im spôsob, ako ponúknu
ivot a v rámci neho aj utrpenie ako dar Bohu
a Cirkvi. Neobrátila sa na mocných tohto sveta,
spoliehala sa na tichých a pokorných, dôverujúcich Matke Boej. Jej zverila celé dielo, v poèiatkoch také nenápadné. Spolu so vetkými èlenmi
RN milovala, dôverovala, trpela a prosila za Cirkev, aby podporovala a chránila najmä najslabích
(pokraèovanie na nasledujúcej strane)
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a bezmocných. Materský postoj Panny Márie sa v RN prejavil v podobe
modlitby chorých a slabých za kòazov. Takáto ochranka môe by kòazom silnou reálnou vzpruhou v duchovných bojoch. Aj keï nie som kòaz,
ale reho¾ný brat, pomoc veriacich a trpiacich osôb, ktoré sa za mòa
v priebehu reho¾ného ivota modlili, vnímam ve¾mi intenzívne. Bez nich
by ma mnohé pokuenia oèarili a vnútorne rozbili.
Rád by som sa s vami podelil o skúsenos, aký hmatate¾ný vplyv má
rozhodnutie vloi Máriu do základov svojho ivota: Pri stavbe náho
domu mama vloila do základov poehnanú soku Panny Márie a poprosila
ju o to, aby sa nikomu z pracovníkov na stavbe niè zlé nestalo. Keïe
som akurát preíval pubertu, vyliezol som na strom s korunou naklonenou nad stavebnú jamu a pri naahovaní sa za ovocím som sa pomykol
a spadol z výky asi tyroch metrov na zem. Dobrú chví¾u som lapal
po dychu, ale inak som vyviazol bez najmenej ujmy na zdraví.
Dovolím si poveda, e v duchovných základoch moderných dejín Slovenska sa okrem obetavých biskupov, kòazov, reho¾níkov a laikov nachádza aj sestra Bernadeta a vetci chorí, trpiaci, modliaci sa a dôverujúci materskej ochrane Matky Boej z Rodiny Nepokvrnenej.
Èím viac bude veriacich, nasledujúcich Jeia s pomocou Matky Boej, tým menej sa budeme musie obáva (nielen) o osud Slovenska.
Br. Stanislav Jaloviar, bosý karmelitán

Úcta k Panne Márii v rodine
Máj je oddávna mesiacom Panny
Márie, kedy jej venujeme vo väèej miere svoju lásku a úctu. Svätý
pápe Pavol VI. vo svojej encyklike Mense maio (1965) píe, e je to
mesiac, keï nám od trónu naej
Matky prúdia v plnosti dary Boieho milosrdenstva... Pre kresanský
¾ud je máj taký bohatý na duchov2

né ovocie. Veï Mária je vdy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Kadé
stretnutie s Máriou nemôe neby
stretnutím s Kristom.
Mono u toto by staèilo
ako povzbudenie pre horlivé praktizovanie mariánskej úcty.
Máj priam krièí o svieosti nového ivota  v prírode, ale zvlá
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nového ivota, ktorý nám získal Jei Kristus svojou smrou a zmàtvychvstaním. Panna Mária bola pri
tom. Bola pri utrpení a smrti svojho
Syna, preívala rados z jeho zmàtvychvstania, oèakávala s apotolmi
príchod Ducha Svätého a stala sa
Matkou Cirkvi. Ako Mama bdie
nad nami  svojimi demi 
s úasnou láskou a starostlivosou.
V máji si pripomíname jej prvé zjavenie vo Fatime. Fatimské zjavenia
boli a stále sú prejavom ve¾kej lásky a starostlivosti zo strany Boha
a Panny Márie. Prila nás ako dobrá
mama upozorni na to, èo je potrebné pre nau záchranu, pre spásu sveta, ktorý je naozaj v alostnom stave. Sestra Lucia, jedna z troch
omilostených detí, v liste istému
kòazovi píe: Ak dnes svet upadá,
na príèine je to, e sa ¾udia menej
modlia. Ruenec je po sv. omi najmocnejou modlitbou, ak chceme

svoju vieru udra a posilòova
ju. Diabol sa bojí tejto modlitby,
preto nahovára èlovekovi, aby sa
nemodlil ruenec. Niekedy v rodinách bola benou samozrejmosou
modlitba sv. ruenca a v máji aj loretánske litánie. Od tejto praxe sa u,
ia¾, v znaènej miere upustilo, èo je
ohromná koda.
V modlitbe sv. ruenca rozjímame o ivote Pána Jeia, Panny
Márie i sv. Jozefa, ktorí vytvorili
Svätú Rodinu. Ona sa stala vzorom
a oporou kadej ¾udskej rodiny.
Z tejto Rodiny vyiel Jei, aby naplnil svoje poslanie. Ïakujeme
za dar Roka sv. Jozefa a Roka rodiny, ktorý sme dostali od Pána cez
Svätého Otca Frantika. Rodina je
ustanovizeò chcená Bohom a pod¾a
jeho zámerov. Dnes je rodina ve¾mi ohrozovaná rôznymi vplyvmi,
názormi, zákonmi... Tieto názory sa
dostávajú pod kou mládei, ale,
ia¾, u aj starím ¾uïom. Ak sa
mladým ¾uïom nebude ukazova
pravá podstata, vzor pravej, správnej rodiny, prevezmú zmätoèné názory, lebo nejaký názor ma musia,
toto ponesú ïalej... Èo potom bude
s rodinami, èo bude so svetom?
Je tu rieenie. Máme neomylné
Boie slovo, Vykupite¾a Jeia
Krista, Matku Pannu Máriu, moc3
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ného ochrancu rodín  sv. Jozefa,
vzory svätých manelov, rodièov,
detí. Máme modlitbu, ktorá sa nám
ponúka ako záchrana, monos zasvätenia sa Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie  ako jednotlivci,
ako rodiny, spoloèenstvá, farnosti,
diecézy, svet.
Milé rodiny  ste nesmierne dôleité! Patrí vám úcta, uznanie, starostlivos, podpora... Sv. Ján Vianney èasto hovoril: Ruka, ktorá
hýbe kolískou, hýbe svetom. Tieto slová môu by mottom pre Deò
matiek, ktorý si s vïakou pripomíname v tomto mesiaci. Ruka mamy.
Mamy, otcovia, ste úasne potrební, nezastupite¾ní. Ste Boími spolupracovníkmi na stvorite¾skom
diele nového ivota, dostávate
od Boha dar detí a ve¾kú dôveru,
e z nich vychováte dobrých ¾udí
a dobrých kresanov. Nemáte to
v manelstve, v rodine ¾ahké. Vade prichádza k akým chví¾am.
Ale ak máte v centre Boha, nebojte
sa! Ak máte dobrú vô¾u, lásku
k Bohu a vzájomnú lásku vo
vetkých vaich vzahoch v rodine,
nemusíte sa bá. Isto, nae rodiny
nikdy nebudú také dokonalé, ako
Svätá nazaretská rodina, ale táto
Rodina je vám vzorom a oporou.
Ani ona to nemala ¾ahké. Nebola
4

ani bez námahy, ohrození, ani bez
bolesti. Je nám vetkým blízka.
Buïte svedkami v dnenom pomýlenom svete. Hovorte svojim deom o svätých deoch, o tom, e aj
ony môu i majú by sväté a nech
sa neboja, e by sa mali sta èudákmi. Svätí sú normálni ¾udia, ktorí
idú za Jeiom Kristom. V máji slávime okrem Dòa matiek aj Deò rodiny. Drahé rodiny, oslávte svoj
DEÒ! Rozprávajte sa o vaej rodine s demi, ukazujte im, e vám samým ve¾mi záleí na rodine a hlavne na vaej rodine. Vy sami im
poukáte na to, e sa oplatí ma deti
a vychováva ich pre Boha. Raz sa
vám za to odvïaèia. Ak nie na zemi, tak vás Boh odmení v nebi. Dôverujte a proste Pannu Máriu a sv.
Jozefa za svoje rodiny. Ak chcete
vystavi pevný dom svojej rodiny, pouívajte dobrý materiál, Boí
materiál  modlitbu, spoveï, prijímanie Eucharistie, pokánie, obrátenie  toto je materiál, ktorý buduje neznièite¾ný dom, ostatné sa
vetko znièí a bude tomu koniec!
Nebojte sa vetci zasväti Panne
Márii. Moje Nepokvrnené Srdci
zvíazí! Ale modlite sa ruenec,
konajte pokánie a zasväte sa môjmu Nepokvrnenému Srdcu, to je
odkaz Panny Márie, ktorý nám za-

Rodina Nepokvrnenej

nechala prostredníctvom Lucie,
lebo od toho závisí pokoj a mier
vo svete.
Pri poslednom fatimskom zjavení 13. októbra 1917 sa okrem slneèného zázraku stal ete jeden zázrak:
v popredí slnka deti uvideli Pannu

Máriu, malého Jeika a sv. Jozefa.
Je to dôleitý odkaz pre nás, aby
sme upriamili svoj poh¾ad na nazaretskú rodinu a nasledovali ju pri
putovaní do neba.
: Mons. Stanislav Stolárik,
roòavský biskup

Obracajme sa na svätého Jozefa
Milí ctitelia Panny Márie a svätého Jozefa,
svätého Jozefa poznáme predovetkým ako patróna dobrej smrti.
Pretoe je oprávnené predpoklada,
e zomieral v tej najlepej spoloènosti: v náruèí Nepokvrnenej Panny Márie a syna Jeia Krista, pravého Boha a pravého èloveka. To
iste neznamená, e by sme sa
na svätého Jozefa nemohli obraca
aj v iných ivotných situáciách. Veï
to, èo zail on, v nejakej podobe
zaíva azda kadý z nás.
Zaènime momentom, keï Jozef
prijal Boiu vô¾u a stal sa pestúnom
prorokmi dlho predpovedaného,
pris¾úbeného záchrancu ¾udského
pokolenia, Jeia Krista. Vdy, keï
máme akos prija Boiu vô¾u,
lebo je nato¾ko prekvapujúca a neèakaná, prosme o orodovanie Pannu Máriu, ktorá povedala: Som

sluobnica Pána, a prosme aj svätého Jozefa: Ako si ty z Boieho
podnetu prijal Máriu aj s dieaom,
vyprosuj mi silu prijíma Boiu
vô¾u a uskutoèòova ju s rovnakým
nasadením a láskou, ako si to robil
ty, svätý Jozef.
Ïalia krízová okolnos pre svätého Jozefa bolo neprijatie Jeia
v betlehemskom hostinci. Bolo Jozefovou samozrejmou úlohou nájs
miesto a vytvori priestor pre Jeiovo narodenie. Ak sa teda nachádzame v spoloènosti, kde Jeia odmietajú, preèo sa neobráti na svätého
Jozefa? Prosi ho: Svätý Jozef, ty si
vytvoril priestor pre narodenie Jeia, daj aj mne silu napriek vetkej
odmietavej atmosfére vytvára
priestor pre narodenie Jeia v naich vzahoch, v naich spoloèenstvách, v naich pracovných skupinách. Ty, svätý Jozef, si bol muom
5
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èinu bez mnohých slov. Vyprosuj mi
milos viac svedèi ako hovori,
by èlovekom skutku, ktorý je výreènejí ako kvetnaté slová.
Nemôeme nespomenú okolnos, keï bol Jei ohrozený Herodesom, ktorý chcel da diea zabi. Bol to Jozef, ktorý zorganizoval
jeho záchranu emigráciou do Egypta, kde bol oporou pre Pannu Má-

riu i diea Jeia. Opä, keï som
v pokuení a hriech by vo mne chcel
zabi Jeia, budem prosi svätého
Jozefa: Svätý Jozef, vyprosuj mi
silu zachráni si v srdci Jeia,
aby ho Herodes hriechu nemohol
vymaza z mojej due.
No a napokon, keï sa 12-roèný
Jei stratil a rodièia ho nali v chráme, bol to Jozef, ktorý spolu s Pannou Máriou s bolesou h¾adal
chlapca. Aj on poèul Jeiove slová: Preèo ste ma h¾adali inde a nie
v dome môjho otca, v chráme?
Opä je to inpirácia prosi o orodovanie svätého Jozefa, aby sme Jeia
èasto h¾adali a nachádzali v chráme,
v bohostánku, v Eucharistii, v spoloèenstve, v úprimnej spovedi.
Svätý Jozef, oroduj za nás!
: Mons. Jozef Ha¾ko,
bratislavský pomocný biskup

Rodina Nepokvrnenej vydala knihu Mesiac k úcte sv. Jozefa. Kniha
ponúka mesaènú pobonos k vyproseniu milostí na príhovor tohto svätca, ktorého rok práve preívame. Aj táto pobonos nám môe pomôc
prehåbi si úcty k sv. Jozefovi, patrónovi svätej Cirkvi, a nasledova jeho
ènosti v benom kadodennom ivote.

List novokòazom
Milí novokòazi, prostredníctvom náho èasopisu sa Vám chcú za Rodinu Nepokvrnenej prihovori dvaja èlenovia  vozièkári, Dominik a Lýdia.
6
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Posielam vás
ako ovce medzi vlkov
Drahí bratia novokòazi,
keï ma oslovili sestrièky z Rodiny Nepokvrnenej, aby som Vám
prostredníctvom èasopisu adresoval
zopár riadkov, hneï mi prili na um
slová z desiatej kapitoly Matúovho evanjelia, v ktorej Jei posiela
svojich dvanástich uèeníkov
do okolitých dedín.
H¾a, posielam vás ako ovce
medzi vlkov, èítame konkrétne
v estnástom veri. Tieto Jeiove
slová znejú nielen na prvé, ale aj
na ïalie poèutie tak tvrdo, ba
mohli by sme poveda, e a nepríjemne. Môe sa nám zda, e akosi
nezapadajú do dnených dní, kedy
sa teíme z Vás, nových kòazov. Urèite aj Vy, bratia novokòazi, preívate tieto chvíle skonèenia Váho
túdia a vysviacok radostne. Ste
plní odhodlania pracova v Pánovej
vinici, máte v sebe rados a rôzne
ïalie pozitívne emócie.
Preèo som sa teda pozastavil práve pri týchto slovách? Jednak preto, lebo sú pravdivé. Svojím: Hovor, Pane, tvoj sluha poèúva, tak,
ako to môeme èíta v Prvej knihe
Samuelovej, ste si vybrali najkrajie, ale zároveò aj najaie povo-

lanie. Na druhej strane mozaiku
v úvode spomínanej desiatej kapitoly Matúovho evanjelia dokres¾uje nieko¾ko, mono na prvý poh¾ad
skrytých odkazov, ktoré sú nemenej dôleité.
Jei toti pomedzi tie tvrdé slová svojich uèeníkov povzbudzuje
a ukazuje zmysel a cie¾ tejto cesty,
na ktorú ste sa aj Vy, drahí nai novokòazi, rozhodli nastúpi. Ak ten
dom bude toho hoden, nech naò
zostúpi vá pokoj, alebo: Nebojte sa ich teda, èi: Veï to u nie
vy budete hovori, ale Duch váho
Otca bude hovori vo vás.
Tú najpodstatnejiu vetu vak môeme èíta v dvadsiatom druhom
veri: Ale kto vytrvá do konca,
bude spasený. Na tento ver,
na týchto sedem slov, si spomeòte
zakadým, keï Vám bude ako,
keï po nároènom dni budete
v tichom rozhovore s Vaím zamestnávate¾om, Pánom Jeiom.
Nech je Vám to povzbudením
do kadého dòa.
Drahí novokòazi, do Pánovej vinice vstupujete ako plnohodnotní
pracovníci v ne¾ahkom èase. V èase
poznaèenom pandémiou, rôznymi
obmedzeniami, zákazmi. Na zaèiatku tejto Vaej nároènej cesty Vás
chcem povzbudi.
7
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Èlenovia Rodiny Nepokvrnenej
u od vzniku tohto duchovného
spoloèenstva v roku 1975 denne pri
modlitbe posvätného ruenca pamätajú na Svätého Otca, otcov biskupov a kòazov. Od roku 1979 sa
u mnohí èlenovia po zrelom uváení rozhodli do konca svojho ivota modli a prináa obety
za niektorého z novokòazov. Inak
tomu nebude ani tento rok. Aj týmto listom Vás chceme uisti, e my,
chorí, nae choroby, kríe a akosti
obetujeme za Vás. V modlitbách
na Vás budeme dennodenne myslie a sprevádza Vás na ceste Va8

ej kòazskej sluby. Mnohých z nás
mono za celý ivot nestretnete,
ale vedzte, e sme s Vami!
V jednej z modlitieb za kòazov
vyslovujeme aj tieto slová: A raz
príde súdi pastierov a ich stádo,
daj, aby sme boli ich korunou
a radosou a s nimi poívali veèné
slasti v nebi. Toto nech je nielen
cie¾om Vás kòazov, ale aj nás, veriaceho ¾udu.
Prosím preto aj Vás, drahí bratia
a sestry, kdeko¾vek po Slovensku.
Ak bude ma Vaa farnos tú milos, e k Vám zavíta novokòaz,
prijmite ho. Buïte mu nápomocní
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vo vetkom. A nielen novokòazom,
ale kadému kòazovi. Oni to potrebujú. Pamätajme pri tom na slová
zo Svätého písma, práve v pokraèovaní tej desiatej kapitoly Matúovho evanjelia: Kto vás prijíma,
mòa prijíma.
Drahí novokòazi, zo srdca Vám
prajem a vyprosujem, aby ste sa èo
najviac podobali Kristovi tak, ako
to v jednom zo svojich listov napísal sv. Pavol. Podobajte sa Kristovi
nielen slovami, ale predovetkým
ivotom, modlitbami a skutkami.
Svojím ivotom ukazujte nie na seba, ale na toho, ktorý si Vás vyvolil. Otvorte sa mu èo najviac,
aby práve cez Vás mohla k ¾uïom
prúdi láska, pokoj a milosrdenstvo.
Pamätajte pri tom na u spomenuté
slová: Kto vytrvá do konca, bude
spasený.
K tomu nech Vám pomáha aj
mocné orodovanie Panny Márie,
ktorá má práve Vás kòazov v osobitnej láske, aj príhovor sv. Jozefa,
ochrancu Svätej rodiny, ktorého
mimoriadny rok teraz preívame.
Nech sa raz spolu vo veènosti ako
jedna rodina budeme môc tei
z prítomnosti Krista, ktorého tu
na zemi Vy, kòazi, sprítomòujete.
Za Rodinu Nepokvrnenej
Dominik Cenkner

Ïakujeme Vám, e ste
darovali Bohu svoj ivot
Milovaní novokòazi,
tento list Vám píem nie ako kòaz
s dlhoroènou praxou v pastorácii,
ani nie ako reho¾ná sestra formovaná spiritualitou svojej rehole. Píem ako chorá èlenka Rodiny Nepokvrnenej, ktorá nesie takmer
celoivotný krí ochorenia, ktoré
spôsobuje bezvládnos celého tela.
Krí rokmi oaieva, ale Kristus
na òom je moja sila, nádej a rados.
Medzi úmysly modlitieb ruenca
chorých v Rodine Nepokvrnenej
patria aj bohoslovci a kòazi. Touto
modlitbou a obetami sme Vás denne sprevádzali na ceste ku kòazstvu.
Drahí novokòazi, po poèiatoènom
vyrieknutí svojho áno Bohu preli ste túdiom, pastoraènou praxou,
diakonátom, slávnostným obradom
vysviacky na kòaza, nezabudnute¾ným slávením prvej svätej ome.
Ste Boím darom pre Cirkev, pre
veriacich, ku ktorým ste poslaní.
Boh Vás stavia na svietnik ako svojím svetlom zapálenú sviecu. Mnohí budú na Vás upiera svoj zrak.
Na akých kòazov èakáme? Mono
by kadý z Vás mal by:
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 Kòazom  otcom, aby farníci cítili Vá láskyplný otcovský prístup, aby vo Vás videli obraz Otca
milujúceho bez rozdielu vetky
svoje deti.
 Kòazom  uèite¾om, ktorý uèí
a vysvet¾uje Boie slovo, ktorý
poukazuje na to, e iadne iné slová, napriek snahe, neprekrièia
a nezatlaèia do úzadia Boie slovo, e vtelené Slovo je Jei, ivý
Boh medzi nami, ktorého prináame svetu.
 Ochotným vysluhovate¾om sviatostí, ktoré nás posväcujú
a otvárajú nám nebo.
 Kòazom otvoreným pre laikov
a zjednocujúcim prvkom farnosti. ivá farnos potrebuje spoluprácu kòaza s farníkmi, ktorí sú
predåenou rukou siahajúcou
za múry kostola i za hranice farnosti. Nebojte sa zapoji do aktivít i svojich starých a chorých farníkov. Poproste ich, aby sa modlili
na konkrétne úmysly. Sama som
bola poteená, keï ma kòaz pri
prvopiatkovej návteve poiadal
o modlitby za konkrétnu vec,
a tým mi umonil ma na nej duchovnu úèas.
 Kòazom  svedkom. Svedectvo
ivota je úèinnejie ako najlepia
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homília, najvypracovanejia katechéza. Vítaný je mu modlitby,
adorácie, ktorý je zároveò vidite¾ným stredom farského spoloèenstva so vzahmi rodiny. Nebojte
sa dotknú cudzej ruky i zastavi
sa na pár slov.
Milovaní novokòazi,
chcem Vás povzbudi, aby ste nepodliehali pocitu samoty, opustenosti, e ste väzòami fary. Vedzte,
e existuje spoloèenstvo chorých,
¾udia, ktorí sa kadý deò modlia
a obetujú svoje väzenie tela i príbytkov za to, aby ste Vy vládali pracova na budovaní Boieho krá¾ovstva.
Ïakujeme Vám, e ste darovali
Bohu svoj ivot bez podmienok,
aby sa Boh mohol darova Vám
a cez Vás ¾uïom. Kòazskou vysviackou máte úèas na Kristovom
poslaní a pôsobení, ktorým sa buduje Cirkev ako Boí ¾ud, Kristovo telo a chrám Ducha Svätého.
Prosíme Ducha Svätého, aby vylial na Vás svoje dary posväcujúcej
milosti.
Nezabúdajte, prosím, ani Vy na nás,
ehnajte nás a spolu s Jeiom v Eucharistii prináajte nám prejavy ¾udskej lásky. Naa rados a vïaènos
Vám bude naou odmenou.
Lýdia
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i v tichosti srdca

prítomnos Jeia a Márie v nás
Preívame mesiac máj  mesiac Panny Márie, v ktorom nás pápe Frantiek pozval, aby sa tento mesiac stal mesiacom modlitby ruenca veriacich, rodín, komunít a aby sme spoloène prosili o ukonèenie pandémie.
Pri tejto príleitosti sme oslovili nemocnièného kaplána otca Ivana pánika, ktorý pracuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v iline, aby sme
sa ho opýtali, ako preíva svoju slubu ako kòaz v tejto ne¾ahkej situácii
a tie, aby nám poradil, ako i dnené èasy spolu s Pannou Máriou.
Otec Ivan, u takmer 29 rokov
pôsobíte ako kòaz. Môete nám
priblíi, ako sa zrodilo vae
kòazské povolanie?
Verím, e v lone mojej mamy.
Po jej smrti som postupne inklinoval k oltáru ako minitrant v rodnej
obci Hôrky najmä vïaka príalivej pastorácii dp. Milana Kavora,
ktorý bol nieko¾ko rokov farárom
v naej farnosti Lietava. Moje rozhodnutie sta sa kòazom dozrievalo na úrovni srdca, ale pamätám si
aj na jeden vnútorný dialóg viacmenej na úrovni rozumu; bolo to
niekedy na konci siedmeho roèníka Z, keï som h¾adel von oknom
z naej kuchyne. Poloil som si
otázku: Èo je v ivote najdôleitejie? Hneï mi prila na um aj
odpoveï: Nu tak i, aby som

priiel do neba... Dobre. Prídem
do neba ja. A èo tí druhí? Nu, treba im pomáha, aby sa aj oni dostali do neba... Take èo z toho vyplýva? Nu, ís za kòaza.
Èo vás poèas váho kòazského
ivota povzbudilo a èo zarmútilo
na tejto ceste?
Vdy ma povzbudzovali a inpirovali horliví kòazi, ktorí budovali
farnos ako ivú rodinu bratov
a sestier v Kristovi. Povzbudzovala ma túba veriacich rás v duchovnom ivote, chu pracova
na sebe a ich ochota konkrétne pomôc pre dobro farnosti. Zarmucovalo ma zvykové zotrvávanie
v nepraktizovaní svojej kresanskej
viery u mnohých.
Môete naim èitate¾om priblíi, kde práve v tomto èase ako
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kòaz pôsobíte a akej pastorácii sa
venujete?
Momentálne som nemocnièným
kaplánom vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou v iline. V období,
keï som bol farárom vo farnosti
ilina  Závodie, som posledné dva
roky pomáhal vtedajiemu nemocniènému kaplánovi dva dni
v týdni. Ani som netuil, e takto
ma Boh vo svojej prozrete¾nosti
postupne pripravoval na slubu nemocnièného kaplána na plný úväzok. Viem, e neby tejto predprípravy, nebolo by mi ¾ahké prija
túto slubu. Vzh¾adom na toto oboznámenie sa s nemocnièným prostredím ma otec biskup Tomá Galis
menoval za nemocnièného kaplána
od 1. júla 2017. Zakrátko som pochopil, e slúi ako nemocnièný
kaplán znamená prija povolanie
v povolaní. Je to poslanie, ktoré
povaujem za zvlátnu Boiu milos, za ktorú Bohu ve¾mi ïakujem.
Preívame ve¾mi aké obdobie
pandémie, v ktorom sú mnohí
¾udia chorí, mnohí zostávajú
sami a sú opustení; mnohí tie
bojujú o ivot. Ako toto obdobie
vnímate vy z pozície nemocnièného kaplána?
V období tzv. pandémie sa v mojej slube niè nezmenilo. Stále som
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navtevoval chorých, take personál to bral normálne ako súèas celkovej sluby chorým. Samozrejme,
voèi kovidovým oddeleniam bolo
treba trochu dozrie. Tam som na jar
minulého roku chodil len sporadicky. V jeseni som zaèal chodi pravidelnejie, ale bez toho, aby som im
dával sv. prijímanie. A jeden nemocnièný kaplán ma povzbudil svojím príkladom, keï mi spomenul,
e on aj v kovidovom prostredí dáva
sv. prijímanie. To ma ve¾mi povzbudilo a inpirovalo. Keï som sa koncom minulého roku po ochorení
na kovid opä vrátil do pastorácie,
zaèal som dáva sv. prijímanie pacientom aj na kovidových oddeleniach. Bolo to tie v èase, keï tam
bol dva týdne hospitalizovaný ná
diecézny otec biskup.
S èím najviac zápasia ¾udia chorí na kovid?
Pacienti na kovidovom oddelení
 zvlá tí, ktorí praktizujú svoju
vieru  sú ve¾mi vïaèní za prítomnos kòaza, ktorý im dáva pocíti
Boiu blízkos. Ale poteia sa aj
ostatní, pokia¾ sú ochotní komunikova. Sú vïaèní za rozhovor, fyzický kontakt i sviatostnú posilu.
Chce to èas a v skafandri je to naozaj obeta. V tomto obdivujem jedného môjho spolubrata kòaza, kto-
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rý sa ponúkol pomôc na kovidových oddeleniach z vlastnej iniciatívy a vydrí tam aj 5-6 hodín.
V súèasnosti sa pozornos v telefonátoch rodinných prísluníkov výrazne zvýila práve vo vzahu ku kovidovým pacientom, o ktorých majú
príbuzní staros. V tejto dobe, kedy
je zákaz návtev, príbuzní èasto prosia aj o psychickú podporu pre ich
chorého príbuzného. A popri tom aj
o sviatosti. V uplynulých mesiacoch
mi s kovidovými pacientmi ve¾mi
pomohli bratia kapucíni a tie niektorí diecézni kòazi, take som sa o to
viac mohol venova pacientom
na èistých oddeleniach.
Môete sa s nami podeli s nejakou osobnou skúsenosou, záitkom, ktoré sa vás v tomto akom období dotkli, ktoré vás
povzbudili?
Nedávno som prechádzal izbami
na jednom internom oddelení a bol
tam aj istý pacient, ktorý bol pred
pár dòami resuscitovaný v martinskej nemocnici. Keï som aj na jeho
izbe ponúkol pacientom monos
prijatia sviatostí, po malej chví¾ke
sa rozhodol pristúpi k sv. spovedi
a prijal aj sv. prijímanie. Asi o 20
minút zrazu nastal na oddelení nemalý rozruch. Bolo to práve kvôli
tomu pacientovi. Zaèali mu dáva

masá srdca a p¾úc, lebo náhle prestal dýcha. Ihneï ho previezli
na internú JIS-ku, no druhá resuscitácia u nebola úspená. Dal som
mu ete pomazanie chorých a udelil
som mu úplné odpustky, ako zvykneme kòazi dáva, keï niekto zomiera. Bol som dojatý z toho, ako
vie Boh naèasova svoju sviatostnú milos, aby pripravil èloveka
na stretnutie s ním vo veènosti.
Ako by sme my osobne mohli
pomôc chorým v nemocnici?
V súèasnosti sa dokázalo nieko¾ko veriacich zmobilizova pre dobrovo¾nícku pomoc chorým na kovid, prièom tam idú buï s kòazom
alebo aj samostatne. Kadá takáto
sluobná návteva dopåòa slubu
personálu a èasto je aj predprípravou, aby sa pacient otvoril sviatostným milostiam. V kadom prípade
13
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je to prejav ¾udskosti, ale i kresanský prejav milosrdenstva voèi
Kristovi v chorom blínom. Nechcel
by som vak nadhodnocova chorých
na kovid, èo je zjavne umelý trend
tejto doby. Kadý chorý má neopísate¾nú hodnotu v Boích oèiach a nie
je menej hodnotný. Samozrejme,
vzh¾adom na to, e v nemocniciach
sú návtevy zakázané k bene chorým, výrazná pozornos sa venuje kovidovým pacientom, ku ktorým sa dá
prís, keïe sa k nim prichádza
v ochrannom obleku.
V kadom prípade sa vak dá pomáha modlitbou, ktorou môeme
duchovne preniknú vade tam, kde
sú chorí, priam tak ako vzkriesený
Kristus cez zatvorené dvere a poda
im pomocnú ruku prostredníctvom
svojich zloených a ehnajúcich rúk.
Preívame mesiac máj, mesiac
zasvätený Panne Márii. Vieme,
e Mária je ve¾mi blízka vámu
srdcu. Ako vnímate potrebu i
dnené èasy spolu s Máriou?
Najskôr jedna skúsenos: Jednu
stariu a smutnú paniu na chirurgii
som sa snail trochu potei slovami: Nie ste tu sama na izbe, je tu
s vami Pán Jei i Panna Mária.
Ale ona mi povedala: Verím tomu,
ale niekedy mám o tom pochybnosti, lebo sú obaja tak ticho, tak ticho
a niè nepovedia. Vtedy mi napadlo
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 verím, e z Ducha  poveda jej:
To preto, lebo oni sú vo vaom srdci a vae srdce je predsa tie tichuèké, tie niè nehovorí; je to tak, ako
keï je bábätko v lone mamy, tie je
tichuèko. A ona mi po chví¾ke vraví: Tak teraz u tomu rozumiem,
preèo sú ticho... Myslím, e práve
toto potrebujeme: i v tichosti srdca prítomnos Jeia a Márie v nás,
aby sme dobre rozliovali duchov
a v mene Jeia i Márie sa správne
rozhodovali v súèasnej nestabilite
a spoloèenskom tlaku voèi Cirkvi,
ktorá ije z Eucharistie.
Situácia sa tak vyhrocuje,
e v dnenej dobe obzvlá platí,
e buï sme s Máriou alebo sme proti
nej. Dôleité je pracova na prijatí
Panny Márie pod¾a vzoru uèeníka
Jána. On bol pri tom charakterizovaný ako uèeník, ktorého Jei miloval. Iba ak samých seba vnímame
ako uèeníkov, ktorých Jei miluje,
dokáeme prija Pannu Máriu ako
enu i Matku vetkých národov.
Na druhej strane, ak takto nie sme
schopní prija Pannu Máriu, to preto, lebo sa necítime by milovanými uèeníkmi Pána, ale skôr ako tí,
èo iba pracujú pre neho.
Ako vy osobne preívate Máriinu blízkos?
Vzah k Márii treba kadý deò obnovova. Aby som nevyhorel vo
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vzahu k Panne Márii, cítim, e kadý
deò sa musím zasväcova jej Nepokvrnenému Srdcu, kadý týdeò slúi sv. omu za víazstvo jej Nepokvrneného Srdca. K mariánskej úcte
ma priviedol príklad mnohých
mariánskych kòazov, èítanie mariánskej literatúry a v ranom detstve aj absencia mamy, ktorú si Pán povolal,
keï som mal sedem rokov. Liekom
na túto otvorenú ranu je mnohoraká
láska Panny Márie ku mne.
Je vo vaej pastoraènej slube
v nemocnici moné pozorova aj
na základe vonkajích znakov
túto Máriinu blízkos?
Keï prechádzam cez jednotlivé
oddelenia nemocnice, pozorujem
isté mariánske pozadie v slube lekárov, sestier i ostatných slubukonajúcich. Taktie vlastnú slubu
vysluhovania sviatostí vnímam ako
úèas na poslaní Panny Márie, ktorá nesie v sebe Jeia pre pacientov, aby ho prijali ako posilu
a spásnu milos. Obzvlá pri zomierajúcich si uvedomujem blízkos Panny Márie, ktorá stála
na Kalvárii pri zomierajúcom Synovi. Vtedy sa ju snaím znovu prija spolu s uèeníkom Jánom
do svojho srdca ako svoju matku,
a to aj v mene zomierajúceho pacienta. Z formálneho h¾adiska chodím v kòazskej polokoeli s vyi-

tým emblémom zázraènej medaily.
Pacientom spravidla ponúknem
okrúhly desiatok ruenca, obrázok
Matky vetkých národov, tie letáèik s modlitbou k Panne Márii zázraènej medaily s prilepenou medailou. Tých, ktorí sú v terminálnom
tádiu, zvyknem oblieka do hnedého karmelského kapuliara,
aby boli zaodetí pláom Panny
Márie. Niekedy dávam pacientom aj
zelený kapuliar s nápisom: Nepokvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodine naej
smrti. V nemocniènom areáli nám
riadite¾stvo nemocnice umonilo
ma okrem kría aj sochu Panny
Márie Krá¾ovnej pokoja a pietu Sedembolestnej Panny Márie, ktorými
nás Panna Mária uisuje, e nás neopúa, lebo je s nami v kadej situácii aj v utrpení i vo chví¾ach smrti.
Aký je vá najkrají záitok
s Pannou Máriou? Je nieèo, èo vás
viedlo k väèej úcte a dôvere k nej?
Asi najsilnejí mariánsky záitok
sa v tomto zmysle odohral pred týdòom na onkológii, kde sa u dlhie lieèil istý pacient, ktorý bol
v terminálnom tádiu. Odmietol
prija sviatosti asi pä alebo eskrát. Jedna známa poèula, ako sa
kedysi vyjadril, e nech zomrie akoko¾vek, ale nikdy sa nevyspovedá.
Minulú stredu som k nemu priiel
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dopoludnia v rámci obvyklej obchôdzky. Avak prv, ako som sa ho
opätovne spýtal, èi sa nechce vyspoveda, som si vimol, e na stolíku
má obrázok Lurdskej Panny Márie
a sv. Michala (aká malièkos,
ale vtedy to malo cenu zlata). Vytiahol som z kapsy obrázok Matky
vetkých národov a povedal som
chorému, e mu prispejem k tejto
jeho zbierke obrázkov. Ako som
vyahoval obrázok Panny Márie
a ukladal ho na stolík, on mi slabuèkým hlasom hovorí: Vôòu, cítim
vôòu, vôòu... a gestom ukazoval
dvomi prstami smerom k nosu. Ja
som sprvu nechápal, èo tým chce
poveda. V celej miestnosti nebolo
niè cíti, iadnu vôòu. A neskôr mi
zaèalo dochádza, e to zrejme Panna Mária dala o sebe zna, e je tam
prítomná, ako som u o takýchto
javoch neraz poèul. No a po tejto
úvodnej, priam zázraènej komunikácii, to u ilo vetko hladko.
Tak èo, skúsime tú spoveï?
Áno, prikývol... Dal som mu rozhreenie. A dáme aj pomazanie,
dobre? Áno, a opä prikývol.
A dáme aj sv. prijímanie? Iba taký
kúsoèek. Najskôr pýtal vodu. Dal
som mu trochu vody, pár kvapiek,
aj to ho zadúalo. Potom som mu
dal malilinký kúsoèek svätej hostie.
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Prijal. Potom ete prosil vodu,
ale iba vo forme navlhèenej papierovej vreckovky, z ktorej vycucával
vodu a ovlaoval si pery. Chcel mokré vreckovky aj na hlavu a na krk.
Zrazu akí sme boli kamaráti... Potom som sa ete pri òom pomodlil
korunku Boieho milosrdenstva
a odporúèajúce modlitby pri zomierajúcich. To mohlo by dopoludnia
medzi deviatou a pol desiatou.
Na druhý deò som sa dopoèul,
e pacient v noci zomrel... Chvála
Bohu a Márii za túto milos! Volala
mi aj jeho svokra, ktorá spomenula,
e sa za neho pomodlila strane ve¾a
ruencov, aby sa obrátil k Bohu. Zaiste aj tieto ruence boli súèasou tej
spásonosnej vône...
Èo nám poradíte: Ako môeme
v tomto mesiaci prehåbi svoju
osobnú úctu a vzah k Panne
Márii?
Niè zvlátne. Staré osvedèené:
kadodenné zasväcovanie sa Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie,
pokia¾ mono vetky tri základné
ruence, ak sa dá aj ruenec svetla
a k Sedembolestnej, a èastý poh¾ad
na Pannu Máriu, aby sme z jej radostnej tváre èerpali potrebnú silu.
Kvôli tomu ju aj pozdravujeme:
Raduj sa (Zdravas), aby sme boli
radostní s òou. Ak je pod¾a Boie-

Rodina Nepokvrnenej

ho Slova rados v Pánovi naa sila
(niektoré preklady majú rados
z Pána je naa sila), podobne to má
plati aj v naom vzahu k Panne
Márii. Ak Boie slovo hovorí: Neijem u ja, ale ije vo mne Kristus,
 podobne to má plati aj vo vzahu k Panne Márii. Poèul som,
e Panna Mária je kontaktná, e má
rada, keï sa s láskou dotkneme jej
sôch, keï jej prinesieme kvety, keï
jej aj slovne vyznávame lásku...
Na záver: Jedna pacientka
na onkológii raz povedala: ... keï
to za niekoho obetujem, ¾ahie sa mi
to znáa. Pamätajme na fatimskú
modlitbu: Jeiu, vetko z lásky
k tebe, za obrátenie hrienikov
a za odèinenie uráok voèi Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie.
Milovaní bratia a sestry, prajem
vám, aby vám bolo stále umonené
i z Eucharistie vo vaich kostoloch. Nech vám Sedembolestná Pan-

na Mária vyprosí odvánu lásku
v prekonávaní súèasnej pandémie
strachu a ústretovú lásku v pomoci
blínym. Pod¾a vízie don Bosca, len
ak budeme ukotvení o dva mocné
ståpy v súèasnom rozbúrenom spoloèenskom mori  o Eucharistiu
a Pannu Máriu, tak nimi posilòovaní vetko zvládneme a obstojíme vo
vernosti námu Pánovi i naej Panej.
Na príhovor Panny Márie, Prostrednice vetkých milostí a orodujúcej
Obhajkyne, nech vás vetkých ehná vemohúci Boh Otec i Syn i Duch
Svätý. Amen.
Milý duchovný otèe, ïakujeme
vám i vetkým kòazom, ktorí v tejto
ne¾ahkej situácii slúite akýmko¾vek spôsobom pri lôkach chorých
a v modlitbách vyprosujeme pre vás
potrebnú silu. Nech vás Pán na príhovor Nepokvrnenej za to bohato
odmení.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Norberta

Tak skús Karmel
Po duchovnom povolaní som zatúil rok po mojom krste. Ako je to
moné? Pokrstený som bol toti
a ako 13-roèný tíneder.
Tu sa zaèína moje putovanie s Bohom. V kolskom roku 1993/1994

bola prvýkrát monos vybra si
v kole etiku alebo náboenstvo.
Ani som nerozmý¾al a zakrúkoval som náboenstvo. Povedal som
si: Super, bude vo¾ná hodina a oddýchneme si od svojich uèite¾ov.
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Keï som priiel domov, mamka to
podpísala, nemala s tým iadny
problém. Uèil nás piarista Peter
Alojz Orlický a hodiny boli jednoduchou evanjelizáciou.
Vo februári priiel na náboenstvo
a napísal na tabu¾u 12. 6. 1994.
Prekvapilo ma to, pretoe je to deò
mojich narodenín. Drgol som spoluiaka a spýtal sa ho: Skadia¾ vie,
kedy mám narodeniny? Páter na to
zareagoval: Nie tvoje narodeniny,
ale je to dátum, kedy tí, èo neboli
na prvom svätom prijímaní, budú
môc k nemu pristúpi. Ja som si
vtedy povedal: Wow, to by bolo
super, keby som v deò svojich narodenín prijal prvé sväté prijímanie!
Po skonèení hodiny, keï spoluiaci odili, som sa zastavil pri pátrovi
Alojzovi a poprosil som ho, èi by
som nemohol ís na sväté prijímanie, aj keï nie som pokrstený. Pamätám sa, e som mal ve¾kú túbu
by kresanom a ís na sväté prijímanie. Od tohto èasu ma zaèal pripravova na prijatie sviatostí. Dòa
12. júna 1994 o 10.30, keï som mal
presne 13 rokov 2 hodiny a 30 minút, som prijal krst a sväté prijímanie. Nielen ja, bolo nás esdesiat.
Bol to jeden z najkrajích momentov môjho ivota. Postupne som sa
dozvedel, e moja mama je katolíè18

ka a otec evanjelik a moji dvaja
mladí bratia tie neboli pokrstení.
Hneï potom som zaèal prípravu
na prijatie sviatosti birmovania, ktorá mala by v dvoch termínoch (8.
a 15. októbra 1995) a my sme sa mali
rozhodnú pre jeden z nich. Vybral
som si 15. október. Vôbec som nevedel, e v ten deò má sviatok sv.
Terézia od Jeia (karmelitánka).
Ete predtým, ako som bol pokrstený, som zaèal minitrova v piaristickom kostole v Prievidzi a tam
to pomalièky prichádzalo. Èo? Povolanie. Túba slúi. Zlepili sa mi
známky v kole. Nechával som svojmu povolaniu vo¾ný priebeh,
ale troku som pekuloval. Na strednú kolu som sa rozhodol ís
na odbor cukrár  nie preto, aby som
olizoval prsty od cukrovej polevy,
ale aby som sa nauèil samostatnosti
a aby som nepotreboval kuchárku,
ak by som sa stal tým farárom.
Na druhej strane som chcel vyskúa, èi to vydrím pri to¾kých dievèatách. Po troch rokoch uèòovky sa
nestalo niè  iadna ¾udská láska
neprila a túba po povolaní neprestávala. Tak som si povedal: OK,
tak treba dorobi nadstavbové túdium, aby som mohol ma maturitu. Ale kde ís, na aký odbor? Moja
túba bola pracova ako zdravotný
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brat a tudova na zdravotníckej kole
alebo ako pekár v Banskej Bystrici.
Rozhodol som sa pre pekarinu, pretoe to bolo iba dvojroèné túdium
a zdravotný brat by bolo a tri roky.
Internátny ivot priniesol aj prvú vánu známos, ktorá trvala asi rok. Moja
láska voèi nej bola úprimná, ale kdesi
vo vnútri som cítil, e nie som v tomto
vzahu na 100%. Srdce stále pialo
po nieèom inom. Rozili sme sa
s tým, e moje srdce túi po nieèom
inom a ona to prijala. Po duchovných
cvièeniach v Okoliènom v Komunite
blahoslavenstiev a po rozhovore so
sestrou Veronikou Barátovou som sa
rozhodol da svojmu povolaniu ete
aspoò pä rokov práce. Motiváciou
bolo pripravi rodièov na to,
e nebudem doma a prei a vyskúa si i samostatne a pocíti
na vlastnej koi, aké to je by zamestnaný a nedostáva od nich peniaze.

Jednoducho sa postara o tisícpästo
vecí, ktoré sú spojené so ivotom
v dnenom svete.
Po maturite som dostal povolávací rozkaz na 9-mesaènú vojenskú
slubu a po nej som sa presahoval
do Preova, kde som zaèal pracova ako kuchár vo ve¾kej vývarovni pri múènych jedlách a neskôr ako
pekár v noèných slubách.
Keï sa dnes k tomu vraciam, som
Bohu vïaèný, lebo som si tam preiel aj jednou akou situáciou. Menil som prácu a môj zamestnávate¾
bol známy tým, e poslednú výplatu nevypláca. Modlil som sa vtedy:
Boe, vie, e nemám na zaplatenie
bytu ani nemám niè navye, èo by
som tomuto èlovekovi dal. Potom
mi raz zamestnávate¾ zavolal,
e mám za ním prís. Modlil som
sa: Mama, je to v tvojich rukách!
Verte alebo nie, vyplatil mi vetko
do poslednej koruny.
Môj duchovný ivot v Preove bol
bohatý. Naiel som si spovedníka.
Pri jednej spovedi som mu predstavil mojich pä túob, ktoré som h¾adal v konkrétnom spoloèenstve:
mlèanie, samota, spoloèenstvo,
z modlitby vychádzajúca práca
a úcta k Panne Márii. Po dlhej
modlitbe mi spovedník povedal:
Tak skús KARMEL. Vypletil
19
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som na neho oèi a spýtal som sa ho,
èo to je. On mi na to neodpovedal,
ale povedal: Ako zadosuèinenie
po tejto spovedi zisti, èo je to reho¾a karmelitánov. Predstavte si 
písal sa rok 2003, internet bol iba
v internetových kaviaròach. Tak
som sa vybral do jednej z nich
a zaplatil som za 20 minút
na internete 20 korún (0,66 Eur).
Naiel som nieèo o karmelitánoch,
ale iba po èesky a po¾sky 
a priznám sa, nechcelo sa mi to èíta, tak som odiiel. Po dvoch týdòoch som chcel ís znova na svätú
spoveï, no zadosuèinenie som
zatia¾ nesplnil, take znova
do kaviarne minú ïalích 20 ko-

rún. Naiel som slovenskú stránku
ocds.sk a na nej adresu bratov karmelitánov bývajúcich v Priechode.
Napísal som im list a èakal
na odpoveï. Po dvoch týdòoch mi
odpísal o. Rudolf Bartal a pozval
na stretnutie OCDS v Koiciach,
kde som sa mal stretnú s prvým
ivým karmelitánom. Bol to o.
Martin a neskôr aj o. Stanislav
Miernik. Ten ma pozval do Priechodu na nieko¾ko dní. Priiel som
a musím prizna, e keï som spoznal Karmel, bola to láska na prvý
poh¾ad. 8. septembra 2004 som
vstúpil do Karmelu a som astný,
e tu môem by a doteraz.
Br. Duan Hricko, bosý karmelitán

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(10. èas)

V predchádzajúcej èasti èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov,
sme hovorili o tom, ako sa stávame slobodnými a o svätosti, ku ktorej
sme vetci povolaní. By svätým znamená poslúcha Boha ako syn, nie
ako otrok. V krste sa stávame osobami zasvätenými Bohu, pomazaní znakom Ducha Svätého, oznaèení jeho peèaou. Uvaovali sme o tom,
e svätos je cie¾ náho ivota a èoko¾vek ju blokuje, je uzlom, ktorý musí
by rozviazaný.
V tejto èasti o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov, si povieme, èo je úspech
a z èoho pramení pravá rados, ktorú môeme preíva aj v utrpení. Tie si
povieme, e jedinou vecou, ktorá nám v ivote zostane, je naa svätos.
20
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Mnohí robia vetko preto,
aby mali v ivote úspech. Myslia si,
e úspech v ivote im prinesie rados, ale po chvíli si uvedomia,
e ani úspech im rados nepriniesol. Obchodník chce ma peniaze,
ale peniaze mu neprináajú rados.
Politik chce moc, ale potom si uvedomí, e v tom nie je rados. Profesionál chce ma úspech vo svojej
kariére, ale uvedomuje si, e úspech
nenapåòa jeho srdce.
V Druhom liste Timotejovi akoby Pavol poloil otázku: Chce
ma úspech? A odhalí mu tajomstvo: Stane sa úspeným muom,
ak bude vhodným nástrojom
v Boích rukách! To je úspech.
Predstavte si maliara, ktorý ma¾uje na plátno, a má pred sebou rôzne typy tetcov. Pozrie sa na svoje
tetce. Pozerá na jeden, druhý,
na vetky za radom. Nakoniec si
zoberie do ruky konkrétny tetec,
a to je úspech. Ten tetec sa cíti
hrdý. On sa cíti hrdý na to, e je
nástroj, ktorý pasuje do ruky jeho

majstra. Nie je to tetec, ktorý by
sám o sebe ma¾oval. Ma¾ba vychádza z mozgu génia. Ale tetec sa
vloil do rúk majstra a dovolil tomuto majstrovi, aby ho pouil takým spôsobom, akým chce. Ak sa
stanem nástrojom v Boích rukách
a umoním mu, aby ma pouíval
spôsobom, akým ma chce poui,
to je úspech. To je jediný spôsob,
akým môem získa rados. Vetky ostatné veci vám môu da nejaký obraz radosti, ale po chvíli sa
vetko rozplynie.
Mária nám je prezentovaná ako
Nepokvrnená, bez akejko¾vek
kvrny hriechu. Mono sa cítim pred
òou taký zahanbený, pretoe ona je
èistá a ja nie. Ona je poníená a ja nie.
Ona je ve¾koduná a ja nie. Ona je
poslunou enou a ja som rebel. Ona
je enou viery, a ja som ove¾a viac
logický a neverný. Cítim sa pred
òou zahanbený. Mária kladie svoju
ruku na moje plecia a ako Matka ma
povzbudzuje, aby som to nevzdával, ale aby som kráèal ïalej. Podáva mi ruku, aby sme kráèali spolu. Mária nielene rozväzuje uzol
môjho hriechu, ale ma aj napåòa
nadením, aby som kráèal ïalej.
Vetky ostatné veci prejdú okolo.
Vetky ostatné úspechy pominú, iba
svätos ostáva. Nehovoríme, e os21
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tatné veci sú zlé, ale ak vloíme
nau dôveru len do nich, tak potom
strácame ná ivot. Dostaneme sa
do bodu, keï si povieme: A aký
je úitok z toho vetkého, èo som
vykonal? Jediná vec, ktorá zostane, je moja svätos.
Jei priiel, aby nám dal ivot
a jeden z uzlov, ktoré sú v mojom ivote, je presne ten uzol, e neijem
slobodne. Len ak som slobodný
od hriechu, dokáem preíva rados.
A Mária je tu preto, aby mi pomáhala kráèa vpred. Pomáha mi zosta
naive. My vetci sa bojíme smrti,
ale mono si neuvedomujeme,
e umierame mnohokrát. Pred pár
rokmi mafia na Sicílii zavradila
ve¾mi významného sudcu Paula
Borsellina. A pred ním zabili ve¾mi významného sudcu Giovanniho
Falconeho. Dvaja vynikajúci sudcovia. Na jednu mestskú bránu
niekto napísal to, èo raz Borsellino
povedal: Ten, kto sa nebojí smrti,
zomrie len raz. Ak sa bojí smrti,
zomiera kadý deò. A je to presne
z toho dôvodu, lebo má stále
strach. Nerobí to, èo by si mal robi. Borsellino vedel, e sa mu vyhráajú a on pokraèoval a vykonával
svoje povinnosti a do posledného
momentu. Èastokrát sa tak strane
bojíme smrti, e ani neijeme.
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A Jei priiel, aby nám dal ivot.
Jeden z uzlov, ktorý je v mojom ivote, je presne ten, e neijem slobodne, pretoe som zviazaný tak
mnohými spôsobmi: psychicky, fyzicky a duchovne.
Akým spôsobom môeme zvíazi nad smrou pokia¾ ijeme? Neveriaci si myslia, e môu zvíazi
nad smrou tým, e budú bra lieky. Tým, e predåia dåku svojho
ivota. Snaia sa robi výskum
a snaia sa nájs cesty, ktoré by nám
predåili ivot. Ale týmto spôsobom
môeme len predåi ivot, ale nevíazíme nad smrou. Ja dokáem
porazi smr tak, e budem i radostne aj uprostred utrpenia. Rados v utrpení! Je to nieèo zvlátne. Ak nepreívam rados uprostred
utrpenia, tak umieram, pretoe nedokáem èeli realite ivota. V Písme máme ve¾a úryvkov, v ktorých
sa hovorí, ako porazi smr. Porazím smr, keï porazím hriech. Ak
som zviazaný hriechom, nedokáem preíva rados. Rados preívam iba poèas ve¾mi kratuèkého
obdobia. A nie je to skutoèná rados, je to skôr poteenie ako
rados. Ale v skutoènosti si viazaný a zlomený hriechom. Je to iba
utekanie za radosou, ale nikdy ju
nedosiahne, pretoe srdce zostane
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prázdne. Iba keï som slobodný
od hriechu, dokáem preíva rados. Niekedy, keï idete do nemocnice, môete tam nájs èloveka, ktorý je smrte¾ne chorý a napriek tomu

preíva rados. Tento èlovek sa nauèil, ako sa má èeli ivotu.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spravovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

Zázraèná medaila
Medaila naozaj pomohla

Na ulici ma stretla pani, ktorá sa
mi zdôverila s tým, e jej dcéra sa
s òou u dlhé roky nerozpráva a ona
vôbec nevie dôvod. Dcéra sa rozviedla a zrejme si svoju zlos vylievala na matke. Keï mi to táto matka hovorila, plakala. Bolo vidie, e
ju to ve¾mi bolí, a e sa tým naozaj
strane trápi. Prosila ma o modlitbu.
Hneï som jej dala zázraènú medailu s uistením, e sa zaèneme za dcéru modli novénu k nepokvrnenej
Matke s dôverou v jej príhovor. Netrvalo dlho a pani ma opä stretla,
tentokrát v parku. Utekala za mnou
a s dojatím hovorila: Sestrièka, tá
medaila pomohla! Predstavte si,
dcérka po dlhej dobe za mnou prila, ospravedlnila sa mi a povedala,
e vôbec nevie, preèo sa so mnou
tak dlho nerozprávala. To je zázrak!
Teraz verím, e nebo zasiahlo a e
mi Panna Mária pomohla.

U sa nièoho nebojím

Bolo to v nemocnici na urológii
v Karlových Varoch. V kúte na lavièke sedela babièka. Bola smutná
a plakala. Lekári mi práve povedali, e mám rakovinu oblièky a e
musím ís na operáciu, pri ktorej mi
oblièku odstránia. Pochopila som,
e v tejto chvíli sa jej mám venova, e to ve¾mi potrebuje. Vypoèula som ju a uvaovala som, ako
babièku potei v tejto pre òu tak
akej chvíli. Napadlo mi, e vo
vrecku mám modrú zázraènú medailu, e jej ju mám darova. Povedala som jej: Nebojte sa, dám vám
modré z neba s naou milovanou
maminkou. Ona vás bude chráni
a pomôe vám prei aj operáciu.
Babièka sa usmiala a povedala:
Sestrièka, to vás samé nebo poslalo, aby ste ma poteili, dodali nádej... U sa nièoho nebojím!
Sestra Margita, vincentka
23
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Fatima stále aktuálna
Keï èítame o zjaveniach Panny
Márie vo Fatime, sme ohromení
osobnou skúsenosou fatimských
pastierikov, ktorí mohli vidie a poèu Pannu Máriu a rozpráva sa
s òou. Týmto zjaveniam predchádzala modlitba sv. ruenca. Aj dnes,
keï sa vracajú pútnici z Fatimy alebo iných mariánskych pútnických
miest, mnohí hovoria o tom,
e na týchto miestach v èase modlitby osobitným spôsobom vnímali
prítomnos a blízkos Panny Márie.
Túto skúsenos mimoriadnym spôsobom preívalo aj spoloèenstvo prvých kresanov. V Skutkoch apotolov
èítame, e po Jeiovom nanebovstúpení sa apotoli vrátili do Jeruzalema,
vystúpili do hornej siene a vetci jednomyse¾ne zotrvávali na modlitbách
spolu so enami, s Jeiovou matkou
Máriou a s jeho bratmi (Sk 1, 14).
Sv. Luká tu píe o Panne Márii ako
o Jeiovej matke. Mária je matkou
Pána  vzkrieseného a osláveného,
ktorá sa modlí uprostred spoloèenstva
uèeníkov. Veríme, e to robí aj dnes,
a nielen na pútnických miestach. Aj
dnes sprevádza spoloèenstvo Cirkvi
svojou prítomnosou a modlitbou. Aj
dnes je jej modlitba úèinná, podobne
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ako bola úèinná na svadbe v Káne alebo v Jeruzaleme pred zoslaním Ducha
Svätého.
Zoslanie Ducha Svätého, o ktorom èítame v druhej kapitole Skutkov apotolov, je odpoveïou na vytrvalú a jednomyse¾nú modlitbu
prvotnej Cirkvi a Jeiovej matky
Márie. Teda aj Mária vyprosovala
dar Ducha, ktorý ju zatienil u pri
zvestovaní (LG 59). Panna Mária
je v srdci modliaceho sa spoloèenstva. Ak chceme by verní tradícii
apotolov, nemôeme vylúèi Pannu Máriu z náho ivota a zo ivota Cirkvi. Cirkev je rodina Boích
detí, ktoré majú svoju nebeskú
Matku. Toto nám pripomínajú aj
mariánske zjavenia.
Po vzkriesení a nanebovstúpení
Pána Jeia sa apotoli hneï nerozpàchli do celého sveta ohlasova
evanjelium. Najprv sa spoloène
modlili a oèakávali pris¾úbeného
Ducha Svätého. Sv. Luká zdôrazòuje toto prvenstvo modlitby pred
aktívnym apotolátom. Apotoli nasledovali príklad Pána Jeia, ktorý
sa pred zaèiatkom verejného úèinkovania modlil a postil na púti. Pri
krste v Jordáne na Jeia vidite¾ne
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zostúpil Duch Svätý v podobe holubice (porov. Lk 3, 21-22).
Prijmime aj my túto Boiu postupnos: modlitba, prosba o dary Ducha
Svätého a a potom aktívny apotolát. Celé Skutky apotolov vydávajú svedectvo o tom, aké ve¾ké ovocie prináal tento týl apotolského
pôsobenia. Zjednotení s Pannou Máriou prosme, aby sme boli preniknutí duchom modlitby. Prosme,
aby ná ivot bol preniknutý ovocím
Ducha Svätého, ktorým je láska,
rados, pokoj, zhovievavos, láska-

vos, dobrota, vernos, miernos,
zdranlivos (Gal 5, 22-23). Spolu
s Pannou Máriou, Jeiovou i naou
matkou, prosme o tieto èi iné dary
Ducha.
Skúsenos blízkosti modliacej sa
Márie je vyjadrená aj v mariánskej
piesni, ktorej slová môu by pre
nás povzbudením do nasledujúcich
dní: Vdy je s nami tá, èo viem,
e ¾úbi, moje srdce, ruky, moju tvár.
Vdy je blízko tá, èo viem, e chráni, kadý úsmev, èo mi ivot dal.
Vdp. Jaroslav Barta

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

V predchádzajúcom èísle èasopisu sme uverejnili prvú èas spomienok
sestry Stelly Márie na sestrièku Bernadetu, ktorá sprevádzala jej prvé
kroky na ceste reho¾ného ivota. Pripomenula napríklad aj to, ako ve¾mi
ju oslovovala pokora sestrièky Bernadety, jej odhodlanie by zmiernou
obetou za hrienikov, jej horlivos za spásu duí, ktorú neodradila iadna obeta. Dnes prináame ïaliu èas jej spomienok, ktoré èerpala aj zo
svojich zápiskov.
Sestrièka Bernadeta hovorievala,
e tí, èo sa modlia, tí, èo milujú, majú
moc. A ona takou bola: ve¾a sa modlila, ve¾mi milovala a mala moc
nad srdcami  jednoduchých ¾udí,
chorých, chudobných, ale i bohatých
a mocných, vplyvných, nad väzòami, ale aj nad dozorcami...

Oporou pre òu bola Panna Mária
 jej sila viery, ktorá nikdy nestroskotala. Panna Mária patrila vdy
celá Bohu, vdy opakovala svoje
FIAT. Bola citlivá na Boie poiadavky a aj nás uèí citlivosti na to,
èo sa jemu páèi. Nie to, èo vyhovuje mne, ale to, èo sa páèi Pánu Bohu.
25
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Jemnos svedomia, ivot zjednotenia s Pánom Bohom. K¾úè ku vetkému je láska  Kristov krí
a pod ním Panna Mária. Sestrièka
nás uèila spytova si svedomie pod¾a kría, èi pracujeme pod¾a Boej
vôle. Keï prídu skúky, máme sa
chyti najprv Máriinej ruky. S òou
vydríme pod kríom, s òou prijmeme Ducha Svätého. Ona bola odvána na celoivotnú obetu. Nechala sa radostne strávi blínymi.
Matka, kto nájde teba, nájde cestu
ku Kristovi. Matka, otvor mi srdce
pre boles iných. Niet väèej lásky,
ako keï milujeme vo ve¾konoènej
tme pod kríom s Pannou Máriou,
 poèuli sme èasto hovori sestrièku Bernadetu.
Panna Mária  prvý vzor zmierenia  stala sa pokorným Áno
Bohu. Láska sa ne¾aká bolesti
ani smrti, ije naplno svojmu áno
i ako Matka Sedembolestná. Bláznovstvo kría treba postavi proti
bláznovstvu pôitkov. Svet treba
znovu vzkriesi. A kto ho vzkriesi?
Pôitkári? Podvodníci? Zasvätení,
ktorí stratili ideál umàtvenosti, ktorí
u nepoznajú zanietenos za krí,
slovíèko zmierovanie? Zmierna obeta  toto je jediné, èo ete môe zachráni dnený svet, èloveka v òom.
Nás, ktorí sme sa technikou, vedou
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stali rafinovanými sami pre seba
a rafinovanosou by sme chceli
okrúti vetko okolo seba. Nakloòme si Boha lásky láskou, ktorá hranièí so ialenstvom kría!
Panna Mária vade prosí zmierovanie. Ak sa stratí zmierovanie, sme
vetci stratení. S Kristom pochopi
a uskutoèni tajomstvo lásky a ialenstvo kría. FIAT so Sedembolestnou Matkou pod kríom podloené
ivotom. Ak chceme zachráni svet,
niet iného lieku nad úkon lásky. Matka prosí pre svet Ducha Svätého,
prosí o svet lásky. Daruje sa celá
na strávenie. Potrebuje vak aj due
horiace láskou za spásu sveta.
Nae náboenstvo je sluba blínemu. Vo svetle viery poznáme,
e Boí Syn, ktorý si vyvolil chudobu, sa s nami stretáva v chudob-

Rodina Nepokvrnenej

ných. Sestrièka Bernadeta vedela
prija kadého takého, aký je. Vedela mu slúi. Vedela sa zníi
na úroveò kadého, a to celkom
spontánne a prirodzene. Dokázala
sa porozpráva s malièkým postihnutým dieaom, ale aj s pápeom.
Bola, ako hovorievala, e reho¾ná
sestra má by  aj do koèa, aj
do voza. A tomu uèila aj mladé sestry. Èasto nám opakovala, e prvým
evanjeliom, ktoré ¾udia èítajú, je
ná ivot. Moja sestra je viac ako
ja. Ja budem jej slúkou, ako bol
Jei sluhom pre apotolov.
Preèo sa ¾udia nemajú radi?
Aby kadý vedel milova druhého,
musí milova najprv Pána Boha.
Od neho sa to nauèí. Je potrebná
premena náho srdca smerom
k Bohu. Èíta a rozjíma evanjelium, a potom i toto posolstvo
lásky, ktoré nie je teória, ale ivot
jeho autora Jeia Krista! ivot má
len vtedy zmysel, keï sa rozdáva,
 aj toto sú slová sestrièky Bernadety, ktoré som si zaznamenala.
A sestrièka naozaj vdy kadú prácu zaèínala modlitbou, nie tou formálnou, ale vnútorným dialógom
lásky so svojím Pánom. Kadú vo¾nú chví¾oèku, aj keï len èas potrebný na obrátenie papiera v písacom
stroji, venovala modlitbe. Uèila nás

pouíva strelné modlitby v kadom nepatrnom vo¾nom okamihu.
Sama v tom bola skutoène majsterkou. Darovala sa celkom Pánovi
a nemala strach z nièoho a o niè.
ila vo ve¾kej dôvernosti s Pannou
Máriou. Vkladala svoju tvár do jej
dlaní, pozerala sa s òou na krí,
pozerala sa tam èasto a dlho, pozorovala, ako koná Boia Matka
a túila osvoji si jej spôsoby.
Hovorievala, e semiaèko svätosti
sme dostali pri krste. Rozvíjanie
svätosti vak závisí od naej odpovede na Boie poiadavky. Panna
Mária vetko zachovávala vo svojom srdci  ila stále v nazeraní
a v stálej pohotovosti plni Boie
poiadavky. Panna Mária rozjímala, uvaovala, dávala sa vies Duchom Svätým, poslúchala Otcov
hlas. Panna Mária za svoje ve¾ké
dary prejavila ve¾kú vïaènos.
Vïaènos je ènos svätých.
Vïaka sestrièke Bernadete za slová jej modlitby, ktoré som si mohla
zapísa: Pane, iadal si vetko a ja
som ti dala vetko. Aj v tento deò ti
to nenávratne odovzdávam. Pre tvoju lásku sa vetkého zriekam... Vezmi si môj rozum  nech slúi
na tvoju slávu. Vezmi si celú moju
vô¾u. Vezmi si moje telo. Vetky
jeho zmysly, môj mozog, moje
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schopnosti. Vezmi si srdce a vetky
jeho city. Prijmi moju obetu, ktorú
ti skromne ponúkam kadý deò
a kadú hodinu. Ráè ju prija
a premeni na milos a poehnanie
pre vetkých! Vetko, naozaj vetko ti dávam a obetujem. Jedine
v tebe chcem i... Aká krásna je
naa obeta, ak sa vykonáva v tieni
a v tichu, skrytá ako Jei  hostia!
Milova, zabudnú na seba, obeto-

va sa  darova sa k dispozícii
Bohu. Keby sme si èastejie postavili pred seba Boiu Matku, isto by
sme boli viac nadchnutí darova
ivot za ivot. Isto by sme sa vedeli
ochotnejie obetova za ivot druhých. A keï u fyzický ivot je taký
vzácny, o èo viac nám má zálea
na ivote duí, na spáse kadého.
Sestra Stella Mária, SSpSAP
(dokonèenie v nasledujúcom èísle)

Svedectvá z kría
Nepotrebujeme kona
výnimoèné veci

Nikto z nás si nepripúal skutoènos, e to budú jeho posledné Vianoce v naom farskom kostole. Napriek svojim zdravotným problémom,
o ktorých ve¾mi nehovoril, po 4. adventnej nedeli ete organizoval mladých pri vianoènej výzdobe kostola a s úsmevom vyjadroval rados,
e kostol je pod¾a jeho predstáv pripravený na slávenie vianoèných
sviatkov. V dôsledku lockdownu,
okrem neho a pár ïalích veriacich,
ktorí pomáhali pri výzdobe a asistovali pri sv. omi, ostatní veriaci
po prvýkrát poèas týchto Vianoc
ovocie tímovej práce pod jeho vedením  vianoèný betlehem, nevide28

li. Opravdivej vianoènej radosti si
vak ve¾mi neuil. Mnohí z nás, ktorí sme vedeli o jeho zlom zdravotnom stave, sme sa ve¾mi modlili
za jeho uzdravenie.
Pána kostolníka Jozefa Husarèíka z Ruomberka som zaèal bliie
spoznáva a po mojom príchode
do farnosti. Jeho vlastnosti, ako nenápadnos, tichos, skromnos,
dobrota, zmysel pre zodpovednos,
organizaèné schopnosti, ale aj originálny humor, boli na jeho osobe
ve¾mi èitate¾né. Ovocie týchto
vlastností vychádzalo z prameòa
jeho úprimnej viery a lásky k Pánu
Bohu, ktorá sa naplno prejavila
v obetavej slube kostolníka, ktorej zasvätil viac ako 27 rokov. Vte-
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dy ako mladý, atraktívny mu
v plnej sile mohol si vybra inú prácu, iné zamestnanie. Rozhodol sa
vak pre slubu oltáru, ktorá neprináa slávu, kariéru ani obrovské
príjmy, ale nesie v sebe zodpovednos, pohotovos a nesmiernu obetavos v láske. Kostol odomknú,
zamknú. Zasvieti a sfúknu svieèky. Vypnú a zapnú zvony. Pripravi vetko na dôstojné slávenie sv.
ome. To je kadodenná èinnos
kostolníka, ktorá sa neraz berie ako
samozrejmos.
Svetlo prechádzajúce presklenenými otvormi nad dverami sakristie
ma kadé ráno uisovalo, e kostol
je u otvorený. Po nachystaní kníh,
kalicha, ampuliek, ornátu, alby, sadol si v sakristii na svoje klasické
ob¾úbené miesto pri peci a èas pred
sv. omou vyuíval na úprimnú
modlitbu. Nieko¾kokrát som zazrel
v jeho rukách modlitebnú kniku,
ktorej strany boli ve¾mi oúchané.
Nebolo treba dlho rozmý¾a
nad tým, e to bolo práve preto, e sa
niektoré modlitby a litánie opakovane modlieval. Áno, bol muom modlitby, ale aj muom sluby. Sluby
kostolu, veriacim, ale hlavne kòazom. Desiatky kaplánov, ktorí pôsobili vo farnosti, vítal v sakristii
s úsmevom na tvári a pomáhal im

pri obliekaní do omového rúcha.
Komunikoval v otvorenosti a vdy
s priate¾ským prístupom. Dotyk
Boej lásky ho sprevádzal celý ivot a bol zjavný aj v posledných
dòoch a hodinách ivota.
Svätý Ján Pavol II. v exhortácii
o sv. Jozefovi Redemtoris custos
hovorí, e Jozef je dôkazom toho,
e ten, kto chce by dobrým
a ozajstným Kristovým nasledovníkom, nepotrebuje kona výnimoèné
veci. Staèí ma obyèajné, jednoduché a ¾udské ènosti, ale treba,
aby boli opravdivé a skutoèné.
A tieto obyèajné ¾udské ènosti mnohí nali aj u náho kostolníka Joka,
ènosti, ktoré boli pravé, nefalované. A zato mu patrí naa vïaka.
Vdp. Duan krabek

Matka Boia sa postarala

Pracujem v obchode a denne sa
stretávam s ¾uïmi. Moju pozornos
upútala pomerne mladá a ve¾mi
pekná ena, pani Karolínka. Po èase
som si vimla, e stále nosí na hlave atku. V duchu som sa pýtala:
Preèo? Odpoveï som dostala
neskôr, keï sme sa pri jednom jej
nákupe bliie zoznámili. Po chemoterapiách jej vypadali vetky
krásne, husté vlasy. Karolínke som
bola asi nejako sympatická. Pýtala
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si odo mòa telefónne èíslo s prosbou, èi mi môe niekedy zavola.
Súhlasila som, a tak sa zaèalo nae
priate¾stvo.
Karolínka mi veèerami èasto volávala a ja som sa vïaka týmto rozhovorom o nej dozvedela aj nieèo
viac. Bola rozvedená a mala jednu
u dospelú dcéru. Doopatrovala svojich rodièov a teraz vo svojom
domèeku v malej dedinke bývala
sama. Hoci po odchode manela
ila poèestne a bola veriaca, k sviatostiam nepristupovala. Bola to
dobrá, no ve¾mi zranená ena. Èasto mi vravievala, aby som ju prila
pozrie, no ja som sa s návtevou
neponáh¾ala. A raz prila znovu
k nám do obchodu a ja som zbadala, ako ve¾mi schudla. Uvedomila
som si, e svoju návtevu u nemôem odklada, lebo sa môe sta,
e o pár týdòov u nebudem ma
koho navtívi.
Patrím do jedného kresanského
spoloèenstva, ktoré som poprosila,
aby sme sa za Karolínku modlili.
Modlili sa za òu aj sestry vincentky.
Chcela som ju povzbudi a pomôc
jej, aby si usporiadala aj svoj duchovný ivot. V jedno nede¾né popoludnie som sa vybrala na návtevu. V kabelke som mala zázraènú
medailu a cestou v autobuse som sa
30

modlila ruenec. Karolínka sa mojej návteve ve¾mi poteila. Mala u
dos ve¾ké bolesti, ale po pichnutí
injekcie jej boles ustúpila. Sedela
vo svojej izbe na posteli a o velièom
sme sa rozprávali. Ná rozhovor sa,
ia¾, netýkal duchovnej oblasti a ja
som nevedela ako zmeni jeho smer.
V jednej chvíli Karolínka odila
do kuchyne, aby uvarila èaj. Ja som
chytro vybrala z kabelky zázraènú
medailu a poloila som ju na matrac jej postele so slovami: Matka
Boia, Karolínka je tvoja dcéra, ty
sa o òu postaraj! Potom sme sa ete
chví¾u rozprávali a ja som la domov
s prís¾ubom, e o týdeò opä prídem. Ïaliu nede¾u som návtevu
zopakovala. Bolo mi ve¾mi ako pri
srdci, keï som videla, ako sa zdravotný stav Karolínky oèividne zhoruje. Vtedy som ani len netuila,
e ju vidím na tejto zemi naposledy.
Krátko po mojej návteve musela
ís do nemocnice. Keï mi volala,
spomenula, e aj na ich oddelenie
chodí kòaz. Hneï som ju povzbudila, aby vetko, èo ju trápi, porozprávala jemu. Bol to ná posledný rozhovor. Zakrátko Karolínka zomrela.
Na pohrebe som sa z kázne dozvedela, e prijala vetky sviatosti potrebné na cestu do veènosti.
Beáta
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Ohlasy
Srdeène pozdravujem vetkých
èlenov Rodiny Nepokvrnenej a elám ve¾a zdravia, síl a Boieho poehnania. Som ve¾mi vïaèná
za vau obetavú prácu, ktorá je
posilnená Boími darmi. Dá sa to
pocíti, keï dostanem potu od vás
a prenikne ma ve¾ká rados. Nepochybujem, e takto to cítime vetci.
Vá èasopis obsahuje aktuálne èlán-

ky, modlitby, ktoré nám dávajú silu,
trpezlivos pre zvládnutie tejto súèasnej akej situácie. Vïaka
za povzbudivé slová aj vetkým duchovným otcom. Rodina Nepokvrnenej je poznaèená ve¾kou silou
modlitby, je istotou, e sa za mòa
modlí to¾ko ¾udí, veï sa modlíme
za seba navzájom.
Mária

Informácie
õ Ve¾ká vïaka za vetky vae pozdravy s prianím ve¾konoèných sviatkov. Vae modlitby a obety za nás sú nenahradite¾nou pomocou a silou
v apotoláte RN. Naïalej vás prosíme o túto vzácnu duchovnú podporu. Ani my na vás nezabúdame a s láskou denne na vás pamätáme
vo svojich modlitbách.
õ Stále vás pozývame, aby ste sa zapojili do modlitieb za naich novovysvätených kòazov. Spoloènými silami a naou dennou duchovnou
podporou môeme vyprosi novokòazom milos verne kráèa cestou,
na ktorú sa vydali. Nech vám nebeský Otec odmení kadú námahu,
obetu, kadú modlitbu, ktorú sa za nich rozhodnete obetova Bohu
za to, aby sme mali horlivých a odványch kòazov, ktorí budú nasledova Pána Jeia a otvoria svoje srdcia Duchu Svätému.
õ Chceli by sme vás upozorni na to, e v akomko¾vek písomnom kontakte nestaèí uvies meno a priezvisko, (niektorí z vás majú menovcov  dokonca aj viacerých), ale treba správne a èitate¾ne napísa celú
adresu, aby sme mohli vybavi veci k vaej spokojnosti. Ïakujeme
vám za pochopenie.
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Osemsmerovka
Sv. Terézia z Avily povaovala sv. Jozefa za ochrancu ............
Tajnièku tvorí 25 písmen, ktoré zostanú po vyèiarknutí týchto slov:
AMEN, BÁZEÒ, CIRKEV, EDEN, JÁN, JEI, MÁRIA, MILOSRDENSTVO, MILOS, MEDITÁCIA, MODLITBA, NAZARET, NEBO,
ODPUSTKY, OTÈENÁ, PATRIS CORDE, PATRONÁT, PATRÓN
CIRKVI, RACIO, REMESELNÍK, ROK, SVÄTÝ JOZEF, ÚCTA, VINA.
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Osemsmerovku pripravila Mária Goldbergrová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 25. júna 2021.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 1/2021 znie: Rok svätého Jozefa je
príleitosou naèerpa Boiu milos cez odpustky. Výhercovia sú: Irena Pariová z Oslian, Michaela Lièaková z Tulèíka a Mikulá Tóth zo
Seèoviec. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie
Fatimská Panna Mária, Matka Božia,
útočisko hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva;
zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
so všetkým, čo som a čo mám.
Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem
úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi
na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.
Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu
takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať.
Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev.
Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú,
aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočiskom a cestou,
ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť
všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) v krste.
Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a)
a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie
za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici.
Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.
Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006
Mons. Marián Chovanec,
pomocný biskup a generálny vikár



„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa
k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“
Matka Tereza z Kalkaty

