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Najvyšší a večný kňaz
Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,
kňazom si novej zmluvy,
len tebe poctu vzdávame,
len tebe patrí vďačnej lásky spev.
Prichádzaš v sláve Otcovej
a nad zlobou sa zmilúvaš,
do lona Panny prichádzaš,
taký chudobný a v poslušnosti.
Ty ničíš, čo je dávno minulé,
so svetlom slávy ladíš svet,
Otec aj Duch ťa dobre pomazal,
medzi kňazmi vždy prvý si.
Ty sám si čistá obeta,
veď z lásky pre nás leješ krv,
darúvaš v láske, nech sú synovia
zmierení s Otcom v radosti.
Si našej spásy obetou,
keď na oltároch dávaš sa;
i prísediaci trónu Otcovmu
vymáhaš pre nás milosť, jediný.
Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,
nech sláva je aj Otcovi,
ty, ktorý žiješ, darúvaš,
naveky vekov vládneš s ním. Amen.

•

Liturgia hodín
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Sv. kòaz Ján Mária Vianney pri jednej príleitosti povedal: ivoty niektorých svätých nezaèínali vdy dobre, ale skonèili najlepie. Pri týchto slovách som si uvedomila, e to je výzva pre
kadého z nás, aby sme na sebe stále duchovne
pracovali a keby prilo èoko¾vek, nevzdávali sa.
Pán nepozerá na to, aký bol ná zaèiatok, ale ako
ijeme a snaíme sa o svätos teraz.
Pán oèakáva kadý deò zmenu náho ivota
k lepiemu, kadý deò oèakáva nae modlitby,
nae správne postoje, ná ivot upriamený na neho
v slube druhým.
Zdajú sa nám niekedy nae modlitby, nae obety ve¾mi aké? Zdá sa nám, e u nemajú zmysel? Nedajme sa znechuti! Vytrvajme v modlitbe, vytrvajme v konaní dobra, vytrvajme v láske
(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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k Bohu a k ¾uïom. Dôverujme, e Pán vie o naich problémoch, o naich
akostiach, e vie o naich chorobách a pomáha nám ich zvláda, pomáha nám ich premeni na nae posvätenie a posvätenie tých, ktorí sú nám
zverení.
Preívame obdobie kòazských vysviacok, kedy môeme nae modlitby
a obety predklada Pánovi práve za novokòazov, ako aj za vetkých kòazov, ktorí nám denne slúia a vyprosujú svojimi modlitbami ve¾a milostí
pre tento svet.
Pri stretnutí s mnohými kòazmi pri zmienke o Rodine Nepokvrnenej
hneï z ich úst zaznejú slová: Áno, dostal som obrázok, kde sa za mòa
èlenovia Rodiny Nepokvrnenej modlia a obetujú. Nech nás toto krásne
vyznanie o èlenoch RN povzbudzuje k tomu, aby sme kòazov nesúdili,
ale sa za nich modlili. Práve týmto sa môeme posunú vpred na osobnej
ceste svätosti.
Sr. M. Timotea

Odpustky

 Boí dar pre nae posvätenie
a pomoc duiam v oèistci
Apotolská penitenciária svojím
dekrétom zo dòa 22. novembra
2018 udelila v mene Svätého Otca
vetkým èlenom Rodiny Nepokvrnenej monos získa pri rôznych
príleitostiach úplné odpustky. Ide
o mimoriadny dar z duchovného
pokladu Cirkvi, ktorý umoòuje
èlenom Rodiny Nepokvrnenej,
posväcujúc ich duu a srdce, stále
viac a viac sa vedome zjednocova
s Pánom Jeiom v nesení ich kadodenného kría.
2

Náuka Cirkvi o odpustkoch spoèíva na zásluhách Pána Jeia, ktoré
získal ako boský Vykupite¾. Tieto
zásluhy Boieho Syna majú nekoneènú hodnotu. Na nich sú zaloené
a od nich sa odvodzujú aj nesmierne zásluhy Panny Márie a vetkých svätých duí v nebi. Vetky tieto zásluhy tvoria duchovný poklad
Cirkvi, ktorá má prostredníctvom
moci k¾úèov poverenie rozde¾ova ich pri odpúaní hriechov a prekonávaní ich následkov.
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Následkom smrte¾ného, teda akého hriechu je veèný trest, ale kadý hriech má aj èasné následky,
pozostatky, nazývané èasné tresty,
od ktorých je potrebné sa oèisti
a oslobodi, buï v priebehu pozemského ivota, alebo po smrti 
v oèistci. Sviatos svätej spovede je
priamo spojená s uèením o odpustkoch, pretoe ak ide o aký
hriech, je na jeho odpustenie
a na oslobodenie od veèného trestu
potrebné sviatostné rozhreenie.
Odpustky rozoznávame èiastoèné alebo úplné, pod¾a toho, èi èiastoène alebo úplne oslobodzujú
od èasných trestov za hriechy.

Od èasných následkov hriechov sa
veriaci môe oslobodi modlitbou,
dobrými skutkami, skutkami pokánia alebo utrpením  fyzickým alebo morálnym, ktoré trpezlivo znáa poèas svojho ivota na zemi. Túto
monos oslobodenia od následkov
hriechov a získania darov milosti
spomenutými spôsobmi má veriaci
len poèas ivota na zemi. Cirkev
putujúca  ijúca na zemi je vak
prepojená s Cirkvou trpiacou 
v oèistci. To znamená, e my, ktorí
sme na zemi, teda Cirkev putujúca,
môeme pomáha Cirkvi trpiacej.
Dary milosti, ktoré získavame
z pokladu Cirkvi, môeme darova
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duiam v oèistci, a tak im kadý
z nás môe pomôc rýchlejie sa
oèisti od následkov hriechu.
Z pokladu Cirkvi, o ktorom sme
hovorili, pochádzajú odpustky, ktoré mimoriadnym spôsobom pomáhajú oslobodi sa od èasných následkov hriechu. Odpustky sú teda
mimoriadnym darom milosti pre
nae osobné posväcovanie, v úprimnej snahe o svätos, a ako pomoc
zosnulým veriacim v oèistci. Nie je
moné získa odpustky pre ivých
(iba kadý sám pre seba), pretoe oni
sami majú ete monos, aby sa slobodne rozhodli Boiu milos prija
alebo ju odmietnu.
Úsilie o získanie odpustkov pre
seba alebo pre zosnulých nie je len
prostriedkom na zahladzovanie
hriechov a ich následkov, ale má
v nás predovetkým prebúdza
vrúcnejiu lásku k Bohu a k blínemu, a tak nám pomáha na ceste
ku svätosti. Odpustky majú obrovskú hodnotu, pretoe nám pomáhajú oèisti sa od vetkých pozostatkov po hriechoch, aby sme tak
posvätení ¾ahie dosiahli cie¾ náho
putovania, veèné spoloèenstvo
s naím nebeským Otcom v nebi.
Cirkev obdarila odpustkami rôzne skutky zbonosti alebo lásky
a pokánia. K týmto patria aj mimoriadne udalosti v ivote spoloèen4

stva alebo jednotlivých veriacich,
ako napríklad výroèie posviacky
farského kostola alebo sviatok jeho
patróna  nazývaný ¾udovo práve
vzh¾adom na odpustky odpust,
prvé sväté prijímanie, primièná svätá oma novokòaza, záver eucharistického kongresu a iné.
Úkony a skutky spojené s odpustkami, dobré skutky a trpezlivé znáanie protivenstiev a utrpenia, verné plnenie povinností sú hlboko
zakorenené v tajomstve svätej ome
a vo sviatostiach, ktoré sú základnými zdrojmi oèisovania a posväcovania. Sú to nae osobné obety,
ktoré vo svätej omi pripájame
ku Kristovej dokonalej obete. Kòaz
poèas sv. ome vyzýva veriacich:
Modlite sa bratia a sestry, aby sa
moja i vaa obeta za¾úbila Bohu
Otcu vemohúcemu.
Odpustky môe získa kadý veriaci, ktorý splní stanovené podmienky. Keïe poklad odpustkov
je pokladom z Kristovho vykúpenia, z jeho presvätej a preèistej obety, na to, aby sme získali úplné odpustky, je potrebné zjednoti sa
s touto dokonalou obetou a prija
eucharistické sv. prijímanie. Pretoe odpustky sú spojené s odpustením následkov hriechu, je okrem
toho nutné, aby veriaci, ktorý ich
chce získa, bol v stave milosti po-
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sväcujúcej. To znamená, aby pristúpil k sviatosti zmierenia v období
nie príli vzdialenom odo dòa, keï
chce získa úplné odpustky. Odpustky sú pokladom Cirkvi, ktorý
spravuje nástupca sv. Petra a Kristov vikár na zemi, Svätý Otec. Pre
vyjadrenie jednoty s Cirkvou ako
tajomného Kristovho tela a jednoty
s jeho vidite¾nou hlavou patrí preto k podmienkam na získanie odpustkov modlitba na úmysly Svätého Otca (je postaèujúce pomodli
sa jeden Otèe ná a jedno Zdravas,
Mária alebo akúko¾vek inú modlitbu).
Okrem týchto troch podmienok
(svätá spoveï, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca)
je na získanie úplných odpustkov
ve¾mi dôleitý vnútorný postoj veriaceho, t. j. ma úmysel získa odpustky a verne vykona odpustkový skutok, predovetkým vak by
rozhodnutý vylúèi akúko¾vek aj tú
najmeniu naviazanos na hriech,
a to aj ¾ahký, alebo zá¾ubu v òom.
Úplné odpustky je moné získa
iba raz denne, ale èiastoèné aj viackrát a opakovane. Ak by veriaci
nesplnil vetky tri podmienky
na získanie úplných odpustkov,
chýbal by mu napríklad vnútorný
postoj pre ich získanie, alebo by
nedokonale vykonal odpustkový

skutok, získa z Boieho milosrdenstva dar èiastoèných odpustkov.
Odpustky, úplné a aj èiastoèné, sú
ve¾kým darom pre veriacich a skutoènou medicínou pre ich duu. Vo
sviatosti pokánia dostaneme rozhreenie od naich hriechov a sviatosou pokánia zaèína proces
uzdravovania due. Zostávajú
v nej rany, ktoré sa postupne jatria
a pomaly lieèia. Odpustky sú konkrétnymi krokmi na ceste k úplnému uzdraveniu due, ale sú skutoèným liekom iba nato¾ko,
nako¾ko sa rozhodneme pre hlboké a úprimné obrátenie (porov. Ján
Pavol II., Generálna audiencia 
19. september 1999).
Kadý z nás je slobodný rozhodnú sa, èi prostredníctvom Cirkvi
prijme z Boích rúk tento mimoriadny dar, ktorý vychádza z nekoneèného Boieho milosrdenstva.
Èaká na èloveka, ktorý ho vïaène
príjme. Na to je vak potrebná jeho
túba a spolupráca s ponúknutou
milosou.
Èlenovia Rodiny Nepokvrnenej
dostali nedávno ïalie monosti
na získanie úplných odpustkov.
Buïme vïaèní za tento ve¾ký dar
a sname sa tieto monosti èo najviac vyui nielen pre seba, ale aj
pre due v oèistci.
Otec ¼ubomír Welnitz
5
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Buïte svätí, lebo ja som svätý
List novokòazom

Pán Boh nás vetkých pozýva
k svätosti. O èo viac pozýva k svätosti tých, ktorí mu zasvätili celý
svoj ivot! U v Starom zákone Boh
pozýval cez patriarchov a prorokov
k svätosti vyvolený izraelský národ.
V knihe Levitikus sa Pán Boh prihovára Mojiovi: Buïte svätí,
lebo ja, Pán, vá Boh, som svätý!
(Lv 19, 2).
Milovaní novokòazi, na to, aby ste
kráèali cestou k svätosti, potrebujete otvorené srdce a niekoho, kto by
sa za Vás u Pána Boha prihováral.
Aj v tomto roku sa niektorí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej prihlásili, e sa chcú do konca svojho ivota modli a obetova za novokòaza,
ktorý im bude pridelený. Veríme,
e obeta èlenov Rodiny Nepokvrnenej za naich novovysvätených
kòazov má v Boích oèiach ve¾kú
cenu a pomôe Vám k svätosti.
Svätos je Boí dar, o ktorý musíme v celom svojom ivote ve¾a bojova. Hlavne, drahí nai novokòazi, nikdy neprestaòte kráèa
za Kristom a s ním, pretoe ten, ktorý za Vás bojuje, je svätý Boh! Nezabúdajte na to najmä v èase nezda6

rov, prenasledovania èi nepochopenia. Môete si by istí, e Boh Vás
nikdy nenechá samých. Chce od Vás
len to, aby ste mu otvorili svoje srdce a kadý deò bojovali o svoju svätos. Ostatné urobí on sám. Prenechajte mu ve¾ký priestor vo svojom
ivote, aby on mohol kona.
Túto výzvu náho Boha na svätos nám vo svojom liste pripomína svätý Peter: Prepáte si bedrá
mysle, buïte triezvi a celú svoju
nádej uprite na milos, ktorú dostanete, keï sa zjaví Jei Kristus. Ako
posluné deti neprispôsobujte sa takým iadostiam, ako keï ste boli
v nevedomosti, ale ako svätý je ten,
ktorý vás povolal, buïte aj vy svätí
vo vetkom svojom poèínaní, veï je
napísané: Buïte svätí, lebo ja som
svätý (1 Pt 1, 13-16).
Drahí nai novokòazi, pripomínajme si tieto pozvania náho Boha
k svätosti, pretoe sú stále aktuálne. Zmenuje sa poèet povolaní,
zmenuje sa aj poèet veriacich a je
to èasto preto, lebo málo bojujeme
o svoju osobnú svätos. Málo dôverujeme námu Bohu, Jeiovi
Kristovi, ktorý chce kona v naich
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ivotoch  v ivotoch veriacich,
ale aj neveriacich.
Páter Elias Vella, ktorý sa stal poèas svojho kòazského ivota duchovným otcom mnohých ¾udí,
nám odporúèa, aby sme vo svojom
ivote konali vetko to, èo urobi
môeme, a ostatné prenechali
Bohu. Páter nás povzbudzuje: Pozrite sa, keï Jei vykonal zázrak
s Lazárom. Prvá vec, ktorú povedal
týmto muom, bola: Odva¾te kameò. On to neurobil, pretoe oni
to vedeli urobi. A to, èo oni potom
nemohli urobi, urobil on. Vstúpil
do hrobu a prikázal Lazárovi,
aby vyiel von. To môe urobi len
Boh. A to, èo môe urobi jedine
Boh, nebude iada odo mòa.

V týchto slovách je naznaèené,
e Boh nás pozýva k spolupráci. Aj
Vy, drahí novokòazi, robte, èo môete, a v ostatnom sa spo¾ahnite
na neho. Ak Vy zo svojej strany urobíte maximum, môete by spokojní, Boh Vae snaenie poehná.
Uvidíte jeho moc a slávu vo svojom ivote aj v ivote tých,
za ktorých sa budete prihovára.
Boh svojím poehnaním zvlátnym spôsobom zahàòal izraelský
národ. Vetky okolité národy sa
toho obávali, lebo videli, e Pán
Boh v tomto národe koná. Milovaní novokòazi, keï Pán Jei rozposlal apotolov, aby hlásali evanjelium, poehnal ich a pris¾úbil im,
e bude s nimi: Ja som s vami
7
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po vetky dni a do skonèenia sveta (Mt 28, 20). Tento prís¾ub je tu
i pre Vás. Je tu Boia ponuka,
na ktorú musíte odpoveda. Musíte
s òou vo svojom ivote poèíta.
Svätý Otec Frantiek o svätosti povedal, e svätos nie je niè iné,
ne naplno itá láska. Túto lásku
voèi Bohu, Jeiovi Kristovi, máte,
drahí novokòazi, i vo svojom kadodennom ivote. Tak ako manelia,
ktorí preívajú svoju vzájomnú lásku voèi sebe, voèi svojim deom. Aj
Vaa láska voèi Bohu sa má prejavova voèi tým, ktorí Vám budú zverení, ktorých raz privediete pred jeho
tvár. Budú to vetci, ktorí budú kráèa spolu s vami. K tomu, aby sa Vám
to podarilo, nech Vám pomáha aj
nezitná obeta èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Pán Boh odmení Vau vernos a lásku k Jeiovi Kristovi, i voèi
tým, ku ktorým Vás posiela.
Zo ivota svätej panny Filomény
vieme, e za svoju vernos Kristovi, ktorú ukázala celému Rímu
a svetu, keï odmietala cisára Diokleciána, si vyslúila palmu muèeníctva. Nesmierne mnostvo pohanov sa vtedy obrátilo na vieru. Bola
vrhnutá do alára, hodená do rieky
Tiber, vystrelili na òu horiace ípy
a nakoniec bola satá. Aj Vaa vernos, nai drahí novokòazi, ktorá sa
8

bude prejavova v plnení kadodenných povinností a v skutkoch lásky
a trpezlivosti vade tam, kde to bude
potrebné, sa niekedy môe podoba
muèeníctvu. Urèite vak prinesie
hojné ovocie, ktoré nemusíte hneï
vidie. Boh, v ktorého ste uverili,
a v ktorého dúfal izraelský národ,
Boh, ktorému verila sv. Filoména
a mnohí svätí, je Boh svätý a mocný.
On odmení kadú Vau námahu
a kadú Vau snahu o svätos. Nikdy
sa v òom nesklamete!
Páter Elias Vella o Matke Tereze
z Kalkaty povedal, e sa stala nástrojom v Boích rukách. Keï sa jej
vyslanec z Vatikánu pýtal na situáciu, aby potvrdil zaèínajúce Boie
dielo, odpovedala, e ona je len ceruzkou v Pánových rukách. Vyslanec pochopil, e my nemôeme bráni Bohu, aby písal skrze nás.
Úspech svätých spoèíval v tom,
e sa odovzdali do Boích rúk. My
mnohokrát ve¾a pre Boha pracujeme, hovorí otec Vella, ale nepracujeme s ním a skrze neho. Pracova s ním nie je jednoduché. Pretoe
ak pracujeme pre neho, potvrdzujeme seba samých, vnímame krásu
úspechu, uskutoèòujeme svoje
vlastné dary a schopnosti. Ak vak
pracujeme s ním, dovo¾ujeme mu,
aby nás pouíval na svoj vlastný
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spôsob. Stávame sa ceruzkou v jeho
rukách. Okolnosti nám ukáu, aký
je Boí plán. Vetci sme povolaní
k tomu, aby sme napåòali jeho plán,
nie svoje vlastné plány. Buïte svätí, lebo ja som svätý!
Drahí nai novokòazi, ná Boh, ktorý nás vetkých povoláva k svätosti,
je svätý a chce, aby sme mali úèas
na jeho svätosti. Poslal svojho Syna
na svet, aby v òom nali spásu vetci
¾udia. Dnes povoláva svojich nasledovníkov, aby ukazovali svetu jeho
lásku, jeho túbu po èloveku a mali
úèas na jeho utrpení. Prís¾ub Boie-

ho Syna, e bude s nami po vetky
dni, trvá stále. Kráèajte za ním vo vernosti a láske, a tak budete ¾uïom zjavova pravé bohatstvo  Jeia Krista. Panna Mária nech chráni Vae
kroky za Jeiom, pomáha Vám ís
vpred, aby ste sa na tejto ceste nikdy
nezastavili a mali odvahu pláva, ak
to bude potrebné, aj proti prúdu. Vtedy bude sám Boh za Vás bojova, tak
ako kedysi bojoval za izraelský národ, a svet cez Vás uvidí jeho moc
a jeho sväté poehnanie.
Za Rodinu Nepokvrnenej
sr. M. Jaroslava

Ve¾mi vás potrebujeme

Rozhovor so pirituálom kòazského seminára

K príprave na prijatie kòazskej
vysviacky nestaèí iba túdium teológie. Jej neoddelite¾nou súèasou je
aj duchovná formácia, v ktorej má
dôleitú úlohu pirituál. Duchovný
otec ¼ubomír Grega je kòazom
Banskobystrickej diecézy a u nieko¾ko rokov pôsobí v kòazskom seminári práve ako pirituál. V tomto
roku oslávi svoje strieborné jubileum
kòazstva, ku ktorému mu blahoeláme. Nech sú jeho odpovede na otázky, ktoré sme mu poloili, pre nás
vetkých povzbudením k modlitbám

a obetám za nové kòazské povolania a za vytrvalos povolaných. Veï
stále platí, e kòazov budeme ma
to¾ko a takých, ko¾ko a akých si vymodlíme.
Otec ¼ubomír, kadé kòazské
povolanie je darom a tajomstvom,
ako to napísal sv. Ján Pavol II. Ako
vnímate tento dar, ktorý ste dostali
od Boha aj vy?
Z roka na rok svoje kòazstvo vnímam ako skutoène nepochopite¾né
tajomstvo a nezaslúený dar, nehovoriac o samotnom darcovi  Jei9
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ovi, ktorého ve¾mi obdivujem,
e dokázal takému slabému a hrienemu èloveku, ako som ja, zveri
túto svätú a èloveka nekoneène presahujúcu slubu. Keï sa po rokoch,
ktoré mi ubehli ako voda, pozerám
viac za seba, chce sa mi od dojatia
plaka, ale nie z toho, èo sa podarilo, ale z toho, ako mi Jei neprestal
veri, a to aj napriek tomu, e som
ho u tak ve¾akrát sklamal. Stále so
mnou poèíta, akoby prehliadal vetky moje zlyhania a neustále mi hovoril: Choï ïalej, pokraèuj, nevzdávaj to, vydr, som pri tebe!
Do konca svojho ivota nepochopím, preèo si ma povolal.
Ako ste spoznali, e Pán vás
volá ku kòazstvu?
Kadý kòaz by na túto otázku odpovedal inak, keïe kadý túto
chví¾u povolania zail neopakovate¾ne. A predsa, v nieèom toto Pánovo volanie bolo u vetkých podobné. Najprv sme o òom pochybovali,
nerozumeli sme, o èo mu vlastne
ide, samých seba sme presviedèali,
e to nemôe by pravda, e sa na to
nehodíme a mali sme po ruke sto
dôvodov, kvôli ktorým by sme nemali by kòazmi, pretoe sme poznali iných, vhodnejích od seba.
Ale tento zvlátny vnútorný hlas sa
nedal utíi. Bol èoraz výraznejí,
10

neodbytný, a nakoniec bol taký jasný a naliehavý, e sa mu nedalo
odola a dali sme mu svoje  ÁNO.
A s týmto áno bolo treba zápasi
takmer kadý deò nielen do vysviacky, ale aj po vysviacke.
Kòazskú vysviacku ste prijali
v roku 1994 a u v roku 1997 ste
sa stali pirituálom v kòazskom
seminári. Ako ste prijali túto ne¾ahkú slubu?
Pamätám si, e keï ma do tejto
sluby pirituála, teda duchovného
sprievodcu seminaristov, vymenoval nebohý otec biskup Rudolf Balá, tak na jedných dekanátnych rekolekciách jeden zo starích kòazov
poznamenal: To bude ale vyzera
 diea bude vies deti... Mal som
vtedy 27 rokov a za sebou iba tri
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roky pastorácie. Sám som sa tomu
bránil a myslel som si, e ak vydrím dva roky, tak to bude ve¾a.
Dnes som v seminári u 22. rok
a ïakujem Bohu za nezvyèajné duchovné skúsenosti, ktoré by som
inde nezískal.
V èom spoèíva vaa sluba?
Sluba pirituála spoèíva najmä
v duchovnom otcovstve, teda by
pre bohoslovca niekým, kto ho duchovne vedie, usmeròuje, radí mu,
povzbudzuje ho, zmieruje ho
s Bohom vo sviatosti zmierenia
a modlí sa zaòho. Keïe medzi pirituálom a bohoslovcom musí by
vzájomná dôvera, pirituál patrí
medzi seminárnych predstavených,
ktorí sa k diakonskej èi kòazskej
vysviacke nevyjadrujú, pretoe
mnoho vecí sa prekrýva so svätou
spoveïou, èím by sa strácala nielen dôvera, ale mohlo by sa porui
aj spovedné tajomstvo. Preto
ani biskup nemá právo pýta sa pirituála na mienku o bohoslovcoch
pred ich vysviackou.
Dnení mladí ¾udia majú problém nájs svoje ivotné povolanie
a rozhodnú sa kráèa poznanou
cestou. Èo by ste im odporúèali?
To, èo im nedávno jasne vyjadril
aj Svätý Otec Frantiek: Nebojte
sa riskova pre Krista! Paradoxom

dnenej doby je, e ¾udia èoraz viac
vyh¾adávajú adrenalínové porty,
miesta, cesty a iné dobrodrustvá,
ale chýba im odvaha  adrenalín pre
záväzok v kòazstve èi manelstve.
Stále èakajú na akúsi stopercentnú istotu, ktorú nikdy v ivote nebudú ma, lebo vdy budú nejaké
pochybnosti. Keby nai rodièia èakali na vetky istoty pre spoloèný
manelský ivot, dodnes by sme sa
nenarodili a aj kòazstvo by sa úplne vytratilo. Táto nerozhodnos je
priam chorobou dnených mladých
¾udí, ktorú len ve¾mi ako prekonávajú. Preto je dôleité modli sa
za svoju ivotnú cestu a s pokornou
odvahou vykroèi za volajúcim hlasom. Pán osobitne poehná tých,
ktorí idú po jeho ceste a nie tých,
ktorí iba stoja.
Aj na Slovensku postupne ubúda poèet tých, ktorí zachytia Boie volanie ku kòazskému èi reho¾nému povolaniu. V èom vidíte
príèinu?
V tom, èo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi, ale sú to aj
dôsledky nízkej pôrodnosti z minulých rokov v naej krajine. Táto
vlna zasiahla nielen základné èi
stredné kolstvo, ale postupne prichádza vade, take je tie jednou
z príèin klesajúceho poètu kòazov.
11
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Pre rodièov s jedným synom alebo
dcérou je ve¾mi aké, priam nepredstavite¾né darova ich pre kòazskú slubu èi zasvätený ivot. Zail
som prípady, e po rozhodnutí pre
duchovné povolanie chceli vlastní
rodièia svoje diea vydedi. Nakoniec po dlhom zápase dolo k postupnému zmiereniu. Ïalou príèinou
je aj spôsob ivota, ktorý ijeme,
a z ktorého sa vytráca zmysel pre
posvätno, obetu, zriekanie, ale aj
poslunos. Mladý èlovek je dnes
vyzývaný k tomu, aby si mohol dovoli èo najviac, aby bol vade a mal
vetko, èo vlastne úplne protireèí
nasledovaniu Krista. A nakoniec príèinou je aj to, e sme po¾avili v modlitbách za nové povolania, ako aj
za vytrvalos vetkých v duchovnej
slube. Modlitba stojí pri kolíske
kadého povolania, ak chýba, skonèí sa iba pri neplodnom lamentovaní nad klesajúcim poètom nových
povolaní a nekoneènom pekulovaní nad kandálmi tejto doby.
Èlenovia Rodiny Nepokvrnenej sa u od vzniku tohto zdruenia denne modlia ruenec za Svätého Otca, biskupov a kòazov.
Od roku 1978 sa vdy nájdu jednotlivci alebo aj manelské páry,
ktoré sa rozhodnú do konca svojho ivota svojimi modlitbami
12

a obetami sprevádza jedného
z novokòazov. Myslíte si, e je
táto duchovná pomoc potrebná?
Dodnes si opatrujem záloku
s modlitbami a obetami, ktorú som
dostal od Rodiny Nepokvrnenej
pred svojimi primíciami aj s menom eny, ktorá sa rozhodla obetova za moje kòazstvo. Pozval som
ju aj na primície a ona prila. Bola
ve¾mi astná, e sme sa mohli
osobne spozna, avak o dva roky
neskôr zomrela. Ale táto vzácna
záloka mi po nej zostala a mám ju
vloenú do Intenènej knihy, kde si
zapisujem úmysly sv. omí, take
kadý deò ju mám v rukách a myslím na obetu tejto eny. Preto ve¾mi oceòujem túto dlhoroènú tradíciu Rodiny Nepokvrnenej, ktorá
stojí pri zaèínajúcich kòazoch
a podporuje ich tým najvzácnejím,
èo má: modlitbou spojenou s obetou. Keï teda novokòazom rozdávam tento dar osobných obiet ijúcich orodovníkov, snaím sa im
vysvetli, e sa im dostáva silná
podpora tých, ktorí sa vo svojom
utrpení najviac podobajú Jeiovi.
Majú novokòazi o túto duchovnú pomoc záujem?
Môem úprimne poveda, e novokòazi si to tento dar ve¾mi váia,
lebo je nezitný a je z úprimnej lásky.
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Vá odkaz pre èitate¾ov náho
èasopisu?
Ve¾mi vás potrebujeme, veï vidíte, akých slabých si nás Boh povolal. Stojte pri nás aj vtedy, keï
o nás nepoèujete práve najlepie
správy. Vyprosujte nám kadodennú ochranu Boej Matky Márie,
ktorej ve¾mi záleí na tom, aby sme

nielen slúili jej Synovi, ale ho aj
milovali. elám vám silné Mojiove ruky, ktoré neprestanú zvoláva Boie poehnanie pre kòazov
zápasiacich o zverené due. Vetkých vás vkladám do svojej modlitby ruenca, ktorá ma denne sprevádza. Pán vás ehnaj!
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta

Traja synovia pri oltári
Kde bolo, tam bolo, boli raz traja
bratia... Nie, to, o èom vám budem
písa, nie je rozprávka, aj keï by sa
to tak mohlo zda. Je to skutoèný
príbeh mòa a mojej rodiny  obyèajnej veriacej rodiny, v ktorej sme dvaja bratia kòazi a tretí sa na prijatie
sviatosti kòazstva pripravuje. Nasledujúce riadky nie sú vymyslenou
rozprávkou, ale skutoèným zázrakom Boej milosti, ktorý sa stal
v mojej rodine na príhovor Panny
Márie. V mnohých situáciách ivota naej rodiny je jasne vidie a cíti
ve¾kos a silu materinského príhovoru Nepokvrnenej Panny Márie.
Moji rodièia sa brali dos neskoro. Mamina mala ako dievèa viacerých nápadníkov, ale vdy tak
kdesi v kútiku srdca cítila a vedela,
e ani jeden z nich nie je ten pravý.

Dlhé roky sa modlila za dobrého
manela, pri ktorom by mohla rás
¾udsky aj duchovne, a ktorý by
chránil kvet èistej lásky zasadený
hlboko do hlbín jej milujúceho srdca. A Pán Boh, na príhovor Nepokvrnenej, vyslyal jej úprimné prosby a poslal jej manela, ktorý je
dnes mojím otcom. Aj keï je evanjelik a mnohým v maminom okolí
sa to nepozdávalo, ona cítila
a vedela, e práve on je ten, ktorý
je nie vyvolený, ale vymodlený.
S odstupom èasu mi mama rozprávala, e si ani nevie predstavi
lepieho manela, ako je môj otec.
Krátko po uzavretí sviatosti manelstva mama otehotnela. Mal to
by chlapèek. Slzy astia zaliali
mladých manelov, keï sa dopoèuli
tú radostnú správu. Napokon sa
13
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z útleho chlapèeka v maminom
bruku vyvinul ve¾ký chlap, ktorý
v okamihu, keï sa pýtal na svet, váil 4,53 kg. Lene pýtal sa v noci
a doktorovi sa nechcelo. Akurát
v televízii opakovali jeho ob¾úbený program, ktorý si cez deò nestihol pozrie. A tak si ho vychutnával teraz s kávièkou v jednej
a s cigaretou v druhej ruke. Vtom
do jeho kancelárie vtrhla zadychèaná sestrièka so slovami: Pán doktor, rýchlo, pani na dvojke rodí! On
len na chví¾u odtrhol zrak od obrazovky a pomedzi zuby precedil: To
poèká, to je prvorodièka, teraz mám
dôleitú prácu... Sestrièky boli
zúfalé, pretoe videli akútny stav
pacientky. Boli ho zavola aj druhý
raz, povedal, e o chví¾u príde, len
èo dopije kávu. No keïe stále nechodil, tak na tretíkrát sa u nepýtali. Doslova ho vytrhli z jeho vyhriateho kresla tak, e sa mu a káva
v ruke rozliala. Pohrozili mu, e ak
teraz nepôjde, tak to nahlásia
na inpekciu. Vtedy sa koneène
zdvihol a priiel do pôrodnej sály.
Videl tam mamu v silných kàèoch,
chlapèeka vytiahol, ale bolo u neskoro... aj keï ete dýchal, zaèal sa
dusi pupoènou núrou. Keï sestrièka videla, e chlapèek je v nebezpeèenstve smrti, ete ho stihla
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pokrsti a v tom jej v náruèí zomrel.
Dali mu meno Jozef, po otcovi.
Doktor sa zrazu snail nieèo robi,
ale bolo u neskoro. ivý, zdravý
chlapec zomrel len preto, e lekár
mal súrnu robotu poèas noènej
sluby pred televízorom. Potom
sestrièky mame povedali, e nie je
prvá, a ia¾, asi ani posledná obe
tohto lekára, a e viaceré pokodené mamièky ho alovali na súde, no
nikdy nepochodili, keïe tento lekár
má známosti na vysokých súdnych
miestach. V tých akých chví¾ach
ju ve¾mi múdro povzbudila jedna reho¾ná sestrièka: Vdy je lepie
a výhodnejie ma známosti pri poslednom nebeskom súde, ako pri tomto naom pozemskom.
Prvorodený syn mojich rodièov
zomrel len preto, e lekár bol pohodlný a videl viac seba ako druhých.
Ale mama sa nikdy na neho nehnevala, vdy, keï ho spomína, tak povie len to¾ko: Pán Boh bude súdi
kadého, kadý si svoje ponesieme.
Ja som mu u dávno odpustila.
Pokia¾ ete mama na nemocniènom lôku vládala a vnímala, tak
sa modlila ruenec s dôverou v Boiu pomoc a príhovor nebeskej
Matky Panny Márie. A aj keï sa to
pri poh¾ade ¾udskými oèami nezdá,
Pán bol neustále s òou a posilòoval
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ju aj vo chví¾ach, keï sa zdalo,
e vetko je zlé a stratené. Boh toti vidí veci úplne inak ako my. To
len my chceme niekedy Pánu Bohu
diktova, èo má robi a zabúdame
pritom na slová z Otèenáa: Buï
vô¾a tvoja. Vtedy sa podobáme
na èloveka, ktorý príde k lekárovi
a diktuje mu: Pán doktor, toto mi
predpíte, ete taký liek mi pridajte
a budem zdravý... Pán Boh vidí
ïalej ako my, on je ten najlepí lekár naich ivotov a duí. Je len
na nás, èi mu v akých chví¾ach
dôverujeme alebo sa utápame vo
svojich pochybnostiach a beznádejných mylienkach. Mama vtedy
na lôku spolu s modlitbou ruenca opakovala Pánove slová: Nie
moja, ale tvoja vô¾a nech sa stane... Vedela, e ak je v Boích rukách, v lepích by nemôe.
Po vytúenom návrate domov
mala stále hlavu plnú nezodpovedaných otázok a iste aj výèitiek voèi

Bohu, preèo sa to muselo sta práve jej. Keï sa raz takto dumajúc
prechádzala po meste, aby prila
na iné mylienky, a v rukách prepletala bolestný ruenec, vtedy sa
zrazu z nièoho niè pred òou ako
anjel zjavil kòaz, ktorý kedysi dávno pôsobil v naej farnosti, a ktorého ona spoèiatku po to¾kých rokoch
ani nespoznala. No on ju oslovil:
Hanka, èo tu robí? Preèo si taká
smutná? Kde je ten tvoj povestný,
srdeèný úsmev? Ona mu s bolesou v srdci a so slzami v oèiach
vetko dopodrobna vyrozprávala.
Kòaz ju vtedy pot¾apkal po pleci
a s dobrosrdeèným úsmevom jej povedal slová, na ktoré moja mama
nikdy nezabudne: Jóóój, neboj sa,
Hanka, ete sa vrece roztrhne, èo ich
ete bude! Neplaè, len dôveruj Pánu
Bohu. On má pre teba pripravené
ete ve¾ké veci, len mu musí naplno dôverova a odovzdáva mu celý
svoj ivot. Keï Pán Boh vidí dôveru v akých chví¾ach ivota, pridá za odmenu aj ïalie a ïalie milosti... Môe sa len tei, èo má
Boh pre teba na príhovor Sedembolestnej Matky pripravené! Nevieme, èo to bude, ale on vie, a to nám
zatia¾ musí staèi... Po tých slovách sa mama znova a ete viac rozplakala. Ale tentokrát to u boli
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oslobodzujúce slzy milosti a vedomia, e Jei je jej pokoj a jej sila,
len mu musí viac dôverova.
Keï mi potom neskôr rozprávala
tieto slová, videl som v jej oèiach
iarivú iskru nádeje a dôvery, ktorú
do jej srdca vloil Boh. A vtedy mi
povedala: Ktovie, èi by som dnes
mala dvoch synov kòazov a jedného bohoslovca, keby bol vtedy Joko preil... A môj u nebohý starký
jej vtedy povedal len tieto slová:
Pán Boh dal, Pán Boh vzal...
Na chví¾u sa pritom odmlèala
a potom jemným, ale pevným hlasom, dodala: V nebi sa dozvieme...
Mnohé veci sú pre nás stále zakryté rúkom tajomstva, ale vetci
v rodine vieme jedno: okrem Panny
Márie a vlastných patrónov, má naa rodina v nebi ete jedného, peciálneho orodovníka  Joka. Kedyko¾vek na mòa do¾ahne nejaká aia
chví¾a, pozriem do neba a poviem si
v duchu: Joko, ide! A viem, e on
koná v spolupráci s tou, ktorá je dobrá, láskavá a starostlivá mama nás
vetkých  Pannou Máriou.
Keï sa teda mama po istom èase
zotavila a posilnená kòazovými slovami i dennodennou modlitbou
opä nastúpila do práce a do kolobehu kadodenného vedného ivota, prila ïalia dobrá správa. Aj
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keï jej lekári zakázali v najbliom
roku otehotnie, predsa ju Pán
po krátkom èase poehnal a znovu
bola tehotná a tentokrát sa mojím
rodièom narodil zdravý chlapec 
môj starí brat Ján, ktorý je momentálne kaplánom v jednej malebnej
slovenskej dedinke. A potom,
po ïalom roku a pol, som na svet
priiel ja spoloène s mojím jednovajeèným dvojèaom tefanom,
ktorý momentálne tuduje v kòazskom seminári. Keï nás raz ná diecézny otec biskup videl spolu, povedal: Ak Pán Boh dá, to bude
krása, dvaja rovnakí pri oltári!
Mali sme naozaj krásne, poehnané a radostné detstvo, aj keï
v prvých rokoch bolo poznaèené
tým, e otec si rád a èasto vypil.
Chlapi niekedy ako znáajú stresové situácie ivota, a tak útoèisko
zvyknú h¾ada v alkohole. Ale mama nikdy neklesala na duchu. Zocelená a upevnená vo viere vdy
znova a znova upierala svoj duchovný zrak k nebesiam a prosila
o materinský príhovor nau dobrú
nebeskú Mamku, Krá¾ovnú pokoja
a rodiny. A aj tu sa po pár rokoch
stal ïalí zázrak Boej milosti. Otec
zaèal ma silné bolesti v bruchu, tak
navtívil lekára. Ten mu vtedy povedal odváne, ale úèinné slová:
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Okamite prestaòte pi, lebo to
môe skonèi ve¾mi zle pre vás i pre
vau rodinu! To sa nedá vysvetli
inak, ako Boí zásah na mocný príhovor Matky ustaviènej pomoci.
Otec dostal ve¾kú silu a problém
s alkoholom sa úplne vytratil. Mal
som asi pä rokov, take na tie chvíle si u ani ve¾mi nepamätám,
ale som vïaèný Bohu za to, e aj
v kòazskej pastorácii, keï sa mnohokrát stretám s naoko beznádejnými prípadmi alkoholika v rodine,
môem vdy s radosou poui tento povzbudivý príklad z vlastnej
rodiny a dosvedèi, e dennodenná
modlitba a obeta má zmysel
a e Pán Boh vdy vyslyí nae
modlitby, aj keï nie vdy vtedy,

kedy my chceme a tak, ako si to my
prajeme a predstavujeme. Pán Boh
vie najlepie, èo je pre nás dobré.
Takto sme postupne traja bratia,
za výdatnej podpory tvrtého najstarieho Joka, rástli v astnej
a milujúcej rodine, kde otec evanjelik síce do kostola nechodil,
ale nám v tom nikdy nebránil. Mono aj preto, e u oddávna videl,
e mama po návrate z kostola je
vdy ete akási lepia a spokojnejia. A keïe mamu miloval
a videl, e v kostole je astná, tak
aj jeho to vdy napåòalo vnútorným
astím a pokojom. Na polnoènú
iiel vdy s nami.
vïaèný Kristov kòaz
(dokonèenie v budúcom èísle)

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(2. èas)

V tejto èasti naich úvah o Panne Márii Rozväzovaèke uzlov sme si
prostredníctvom prednáok pátra Eliasa Vellu, ktoré odzneli na seminári
venovanom tejto téme v Tatranskej Lomnici v roku 2018, vysvetlili pôvod
a detaily na obraze Panny Márie Rozväzovaèky uzlov a pripomenuli sme
si úlohu Panny Márie v naom ivote.
V druhej èasti budeme uvaova èi sa staneme astnými, slobodnýo postojoch, ktoré zaujímame mi, alebo budeme otrokmi seba savzh¾adom na situácie, v ktorých mých. To, èo môeme v naom iijeme. Od naich postojov závisí, vote nazva uzlom, môe ma
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rozliènú podobu. Páter Elias Vella
nás povzbudzuje, aby sme odovzdali nae uzly Panne Márii. Ona
ich dáva Jeiovi, ktorý ich rozväzuje, aby sme sa stávali èoraz viac
slobodnými.
Príbeh o èlovekovi, ktorý sa
do vetkého plietol, mi môe pomôc uvedomi si, e nie okolnosti robia môj ivot astným alebo
neastným, ale môj postoj k týmto
okolnostiam. Raz sa stalo, e tento
èlovek stretol stavite¾a a spýtal sa
ho: Èo tu robí? On sa ho spýtal:
Èo tou otázkou myslí? Ja tu pracujem a kvôli tejto práci nie som
nikdy astný. ijem vo svete, ktorý je zlý. Potom spomínaný èlovek pokraèoval vo svojej ceste
a stretol enu, ktorá bola v kuchyni.
Poloil jej takú istú otázku: Èo tu
robí? Nevidí, e celý deò tu pripravujem jedlo a èasto to ¾uïom
ani nechutí? A potom stretol mladého mua, ktorý tudoval na univerzite, a zasa sa ho pýtal: Èo tu
robí? On mu odpovedal: Musím
tudova, som frustrovaný, strácam
svoju mlados. A tento mu, ktorý sa plietol úplne do vetkého, pokraèoval vo svojom putovaní
a stretol ïalieho stavite¾a, ktorého sa spýtal: Èo tu robí? Ja tu
staviam a som astný, pretoe
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viem, e dom, ktorý teraz staviam,
sa stane domovom rodiny.
V kostole, ktorý staviam, sa zhromadia stovky ¾udí. Èo tu robí?, spýtal sa inej eny, ktorá pracovala v kuchyni. Varím, som
astná, pretoe viem, e moje jedlo poteí mnoho iných ¾udí.
Do svojho varenia vkladám vetku
svoju lásku. A znova sa spýtal iného tudenta: Èo tu robí? tudujem a som astný, pretoe viem,
e jedného dòa budem prospený
pre Cirkev a pre spoloènos. Rovnakú otázku si môe poloi kadý
z nás: Èo tu vlastne robím?
Nájdeme ¾udí, ktorí sú pesimisti
a na skutoènosti sa pozerajú
z negatívneho, temného poh¾adu.
Preívajú frustráciu, stratili ilúzie,
sú napätí a znechutení. Ale stretneme sa aj s ¾uïmi, ktorí povedia,
e skrze tieto prekáky majú príleitos k rastu. Vidíme, e nie sú to
okolnosti, ktoré vytvárajú hrozný
alebo dobrý ivot, ale je to skôr môj
postoj k týmto okolnostiam. Musím
sa nauèi robi svoj ivot astným.
Musím sa nauèi èeli akostiam.
Kadý èlovek má vo svojom ivote nejaké uzly. To, e existuje
nejaký uzol, nie je vlastne podstatné, pretoe ma uzly je úplne prirodzené. Dobrý plavec nie je ten, kto-
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rý oèakáva, e more bude vdy pokojné. Dobrý plavec vie, e more
je niekedy pokojné a inokedy rozbúrené. A on ako dobrý plavec je
schopný pláva v pokojnom
i rozbúrenom mori. Na základe
môjho postoja k ivotu môem zisti, èi ma môj postoj vedie
k otroctvu alebo k svätosti. Mnohí
sa stávajú otrokmi skrze okolnosti,
v ktorých ijú, nevedia, ako majú
vypláva na povrch týchto okolností. Stávajú sa otrokmi seba samých.
Keï sa pozeráme na márnotratného syna, vidíme, e v tomto podobenstve máme dve situácie. V prvej
situácii sa hovorí: Ja hladujem,
nemám èo jes. Mohol by som sa
uzavrie sám do seba a zomrie vo
svojom zúfalstve. Potom je tu
ale druhá situácia: Vstanem
a pôjdem do domu svojho otca
(porov. Lk 15, 18-20). V okamihu,
keï povstal, sa jeho situácia ete nezmenila, ale on sa zmenil. U nie je

otrokom. Stal sa slobodným èlovekom. Mal nádej, chcel vyriei svoj
problém, nechcel zomrie vo svojom probléme.
Pozeráme sa na mnoho uzlov
v naom ivote a rozhodujeme sa, èo
s nimi. Mária nás pobáda, aby sme
ich vloili do jej rúk, aby ich mohla
prinies Jeiovi. Pozrime sa
na Judáa, ktorý tie mal uzol,
ale nevedel ako ho rozviaza. Iiel
a obesil sa. Pozrime sa na Petra. Aj
Peter mal v sebe uzol, ale on sa pozeral na Jeia. A Jei rozviazal
jeho uzol. To je vo¾ba, ktorá je pred
kadým z nás.
Naa situácia sa môe podoba
podobenstvu o desiatich pannách,
ktoré sa chceli stretnú so eníchom. Boli to eny, ktoré viedli
dobrý ivot. Celú noc èakali
na enícha, ale pä z nich bolo múdrych, zatia¾ èo pä bolo nerozumných. Boli nerozumné, pretoe nemali olej vo svojej lampe. Lampa
síce bola dobrá, ale nedávala svetlo. Potrebovali olej. Potrebovali
ma intímny vzah s Bohom. Èasto nám chýba vedomie Boej blízkosti. Sme dobrí ¾udia, vo svojom
ivote máme rôzne prejavy zboností, chodíme na púte, Boej Matke zapa¾ujeme svieèky... To sú vetko gestá lásky. Ale sú to gestá, ktoré
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symbolizujú lampu. Lampa je dôleitá, ale nestaèí. Do lampy potrebujeme olej, pretoe bez oleja je
lampa zbytoèná. My sa musíme
s dôverou odovzda do Boích rúk.
Nemáme sa snai pochopi Boha,
pretoe sa nám to nikdy nepodarí.
Èasto voláme: Preèo? Ale iadna odpoveï neprichádza, pretoe
Boie uvaovanie je iné ako nae.
Ak mám vo svojom ivote nejaký uzol, napr. rodinný problém,
problém v práci alebo alkoholizmus
v rodine, syna, ktorý je závislý
na drogách... Môem sa tomu bráni a hovori: Preèo to Boh dopúa, èo som urobil, e som si zaslúil
také problémy, akosti? Takýto
postoj ma bude zráa a bude mi
bra odvahu, pretoe nemám iadnu odpoveï. Zatia¾, èo druhý postoj spoèíva v tom, e sa na danú
situáciu nehnevám, ale s dôverou sa
odovzdám do Boích rúk. Ak sa
odovzdám do Boích rúk, ak Bohu
odovzdám svoju prácu, svoj problém, preívam vlastne svätos. Je
to vtedy, keï Bohu dovolím,
aby písal príbeh môjho ivota. Svätí
neboli úspení, pretoe boli dobrými organizátormi alebo skvelými
teológmi. Svätými sa stali preto,
lebo dovo¾ovali Bohu, aby rieil ich
problémy. My sa príli znepokoju20

jeme svojimi problémami. Neznamená to, e by sme nemali urobi
maximum pre ich vyrieenie.
Na Pána Boha sa nesmieme pozera ako na nejakého kúzelníka. Nemôem èaka, e on vyriei môj
problém a ja budem len èaka,
a bude vyrieený. Ja musím urobi svoju malú èas, ale potom vetko odovzdám Bohu. Toto má
na mysli sv. Pavol, keï hovorí:
Ponúknite svoje telo ako ivú
obe (porov. Rim 12, 1-2).
Máme teda ponúknu Bohu svoje oèi a pouíva ich pod¾a Boieho plánu, ponúknu svoju myse¾
a rozum a pouíva ich pod¾a Boieho plánu. Ponúknu Bohu svoje
charizmy, talenty, aktivity a pouíva ich pod¾a Boieho plánu. Ako
máme vedie, aký je Boí plán?
Boh nám to dá spozna. Ak to Boh
chce, on tie vie, ako to uskutoèni. Aj vtedy, ak sa veci dejú úplne
v chaose a idú opaèným smerom,
ako by sme chceli. Èasto robíme
zasvätenie Boskému Srdcu, Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie
alebo Boiemu milosrdenstvu.
Týmto zasvätením hovoríme Jeiovi a Boej Matke: Úplne ti patrím. Pôsob vo mne, pôsob skrze
mòa. Èasto vak minieme podstatu, pretoe pracujeme pre Boha,
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ale nie s ním. A v tom spoèíva jadro
problému. Môem ve¾a pracova
pre Boha, evanjelizova, by Boím
apotolom, navtevova chorých...
Vetky tieto veci sú dobré a môe
to by práca pre neho. Èo ale znamená pracova s ním? Prestanem
navrhova Jeiovi, èo chcem pre
neho robi, a poèúvam, èo on odo
mòa iada. By svätý neznamená,

e môj ivot bude ako povraz
bez uzlov, ale znamená to, e tieto
uzly mi nebudú bráni kráèa vpred,
budú mi pomáha k rastu. Budú mi
dáva pravú slobodu. Mária je tá,
ktorá nám pomáha ís vpred. Povzbudzuje nás, aby sme sa nezastavili, aby ná ivot s Jeiom bol
dôvernejí.
Sr. M. Jaroslava

Koclíøov  znamenie èias
V predchádzajúcich dvoch èíslach náho èasopisu sme vám priblíili
ivot sv. Filomény a poèiatky úcty k tejto svätici na Slovensku. Dnes sa
vïaka vdp. Pavlovi Dokládalovi dozviete nieèo o Koclíøove  pútnickom
mieste sv. Filomény, ktoré je zároveò centrom Svetového apotolátu Fatimy v Èechách a na Morave.
Keï 4. augusta pred 160 rokmi odchádzal svätý kòaz Ján Mária Vianney do neba, zbierala farnos
Koclíøov na rozhraní dnených Èiech
a Moravy neïaleko Svitav a Moravskej Tøebovej ve¾ké duchovné
plody z ustanovenia pútnického miesta v miestnom farskom kostole. Svätý arský farár poznal nau malú ve¾kú sväticu, grécku princeznú umuèenú
v Ríme za cisára Diokleciána, svätú
Filoménu. Jej hrob bol nájdený práve
v èase, keï na zaèiatku 19. storoèia
prechádzala Katolícka cirkev jednou
z ve¾kých dejinných kríz.

Talianske Mugnano sa stáva svetovým duchovným centrom úcty
tejto svätice a arský farár na svojej
ne¾ahkej ceste k svätosti spojenej
s pastoráciou v zapadnutej dedinke
Ars ju spoznáva a prijíma ako svoju ve¾kú pomocníèku v zápase
o záchranu ¾udských duí. A nielen
to! Ján Mária Vianney oslovuje aj
kòazov vo vtedajom RakúskoUhorsku. Medzi nimi vyniká mimoriadne charizmatický farár a dekan
v Koclíøove Antonín Ivo Kukla.
Jeho zásluhou prijíma Koclíøov
vzácne relikvie sv. Filomény
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a Královohradecké biskupstvo dostane od pápea Gregora mimoriadny indult pútnického miesta sv. Filomény. Prichádza ve¾ká vlna
úasnej duchovnej obnovy a dochádza k desiatkam preukázate¾ných
zázrakov, ktoré sa v Koclíøove dejú
na jej mocný príhovor. A zves
o svätici a Koclíøove sa íri do celého kraja. Do Koclíøova putujú tisícky pútnikov. Kronikári zaznamenávajú, e boli vypravené zvlátne
vlaky z Brna do Svitav, odkia¾ potom prichádzajú pútnici 5 km pútnickou cestou pei a na miesto
milostí. Vtedy privádza dekan Kukla do Koclíøova aj redemptoristov
a oproti farskému Kostolu sv. Filomény a sv. Jakuba stavia ve¾ký pútnicky dom, neskorí Klátor sestier
sv. Frantika a Naej panej. Po páde
komunizmu pred tridsiatimi rokmi
v novembri 1989 preberá opustený
klátor a spolu s ním aj zdevastovaný farský kostol novoustanovené hnutie v ÈR Fatimský apotolát.
Historické udalosti siahajúce
a do roku 1918, do rozpadu Rakúsko-Uhorska, a nieko¾ko rokov
existencie nového slobodného tátu
Èeskoslovenskej republiky poznamenáva najprv nástup hnedej totality hitlerovského Nemecka, potom
vo februári 1948 nástup èervenej
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Stalinovej komunistickej diktatúry.
Toto vetko devastuje akýko¾vek náboenský ivot v bývalých Sudetách
a tak, e farský kostol a pútnické
miesto sv. Filomény je odsúdené
na demoláciu. Nie je to u z ideových
pohnútok, veï v devädesiatych rokoch 20. storoèia sa u teíme z daru
náboenskej slobody, ale ¾udia u
stratili vieru a okrem toho v dôsledku naruenia statiky hrozilo zrútenie vee farského kostola. Biskupstvo najprv predalo prázdnu faru
a rozhodlo o demolácii farského
kostola. Celý svitavský región bol
zvlátnym spôsobom poznaèený aj
tým, e po skonèení druhej svetovej
vojny boli mnohí jeho obyvatelia odsunutí do Nemecka. Akým spôsobom sa mala sv. Filoménka v tomto
kritickom èase znovu objavi? Zámerom Zlého bolo jej pútnické
miesto zbúra a úctu k nej úplne
znièi. Keï som v roku 1995 prvýkrát poèul o mojom pôsobení Koclíøove, vôbec som nechápal
preèo. Èo tam mám robi? Vítali
nás dvaja starí ¾udia a jeden z nich
hovorí: Kvôli mne nemalo zmysel,
aby ste tu prili. Aj tak idem
do domova dôchodcov. Ale to u
bol plán sv. Filoménky zrejme
v akcii... Koclíøov si vyvolila Panna Mária a patrónka detí, sv. Filo-
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ména, ako to ustanovil pápe Gregor a neskôr potvrdzovali pápei
19. storoèia a po pápea Leva XIII.
A súèasnos? Cirkev prechádza
novou ve¾kou krízou aj krízou kòazov. Útoky Zlého prostredníctvom
gender ideológie a útoky na základnú identitu rodiny a pohlavia vôbec
narastajú, a to, èo prichádza, mono
charakterizova ako novú nastupujúcu diktatúru. A Koclíøov? Pomaly, ale ve¾mi zrete¾ne sa po dvoch
storoèiach opä prebúdza. Najprv to
bolo na zaèiatku 19. storoèia, teraz
na zaèiatku 21. storoèia. Najprv to
bol zázrak, keï farský kostol preiel generálnou záchranou a rekontrukciou a královohradecký biskup Dominik Duka ho znova
posvätil. Pútnické miesto sv. Filomény je zachránené! Svätá Filoménka

sa obracia na susedné Slovensko
a posiela do Koclíøova sestru Marienku a dáva jej rozpozna svoj zámer. Aj na Slovensku a obnovuje
úcta k sv. Filoméne a ustanovené Arcibratstvo sv. Filomény pod vedením
HEDr. ¼uboslava Hromjáka íri úctu
k tejto svätici. Do Koclíøova okrem
pútnikov zo irokého okolia Brna
prichádzajú aj rodiny rodákov
z Nemecka. Mesto Roitzsch sa stáva partnerskou obcou. Na toto obnovené pútnické miesto prichádzajú tie ctitelia sv. Filomény z oblasti
Spia, iliny a ïalích oblastí. Aj
Rodina Nepokvrnenej z Vrícka tu
preíva ve¾ké dni duchovnej obnovy, ako sestra Alica nazýva exercície v Koclíøove.
Koclíøov má dve ve¾ké pútnické centrá  sv. Filomény vo farskom kostole
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a areáli okolo neho a Panny Márie Fatimskej v národnom centre SAF  Svetového apotolátu Fatimy, ktoré sa nachádza oproti v budove bývalého
klátora, ktorý v retitúcii dostali kolské sestry sv. Frantika a v roku 2004
ho celý, vrátane pútnického areálu, darovali mariánskemu hnutiu Fatimy.
Vetko je teda opä pohromade,
ako to bolo pred 160 rokmi, keï Ján
Mária Vianey, a o rok neskôr dekan
Antonín Ivo Kukla, odili do neba.
A nebola to zaiste náhoda, e sa obaja pred nieko¾kými rokmi stretli.
Kde? Práve u sv. Filomény pri hrobe
pána dekana Kuklu, kde kòazi z Arsu
priniesli neporuené srdce arského
farára. Zaiste celé nebo jasalo!
Dnes, v èase takých ve¾kých útokov ve¾mi prosím: Mária, pomô,
svätá Filoménka, pomô v zápase
o uchovanie kresanských koreòov
naich krajín a celej Európy. Voláme
na pomoc vás, nai národní patróni,
a v tomto roku zvlá aj teba, svätá
Aneka Èeská. Práve v novembri
pred 30 rokmi sme prvýkrát spoloène Èesi a Slováci putovali do Ríma,
kde sv. Ján Pavol II. svätoreèil Aneku Èeskú a obidva nae národy si potom v Prahe a Bratislave nenásilnou
formou vybojovali slobodu.
V tomto roku, v tie isté dni ako
pred 30 rokmi, budeme znovu puto24

va do Ríma na pú pokánia, zmierenia a návratu. Celá tato cesta je
pod patronátom královohradeckého
biskupa Mons. Jána Vokála, predsedu pútnického výboru ustanoveného
Èeskou biskupskou konferenciou,
ktorá je vedená aj Pannou Máriou
a sv. Filoménou z Koclíøova. Aj to je
ovocie Koclíøova. Po národnom
eucharistickom kongrese, ktorý vyvrcholil obnovou Zmluvy národa
s Bohom v roku 2015 a zasvätení
vlasti Bohu skrze Nepokvrnené
Srdce Panny Márie v roku stého
výroèia zjavení vo Fatime (7. 10. 2017
v Koclíøove), je Rím v novembri 2019
spojený aj s púou vïaky a prosieb
do talianskeho Mugnana, centra úcty
sv. Filomény, s prosbou o ochranu pre
nau Cirkev i modlitbami za pápea,
Petra týchto dní.
Vetkých vás pozývame navtívi
Koclíøov. Ave, ave, Mária! Ave,
svätá Filoménka, naa malá ve¾ká
svätica a patrónka ivého ruenca
i Máriiných detí.
Teím sa na vás a rád vám, vaim
rodinám, spoloèenstvám a zvlá
vetkým chorým, trpiacim a osamelým zo srdca ehnám.
Vá v Kristovi, Márii i svätej Filoméne z Cova da Koclíøov
Pavel Dokládal a spoloèenstvo
Èeskomoravskej Fatimy a farnosti
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Fatima stále aktuálna
Posolstvo Panny Márie z Fatimy je stále aktuálne. Nedovo¾me, aby nám
zovednelo! Panna Mária nás uèí kráèa cestou ivota a povzbudzuje nás
svojím slovom i príkladom. Zamyslime sa dnes nad jej vernosou.
Kadá dobrá mama, a Panna Mária je tou najlepou mamou, chce
svojim deom len to najlepie. Uèí
ich nielen slovami, ale aj príkladom
vlastného ivota, ako kráèa
k veènému cie¾u. Panna Mária pri
zjaveniach vo Fatime svojimi slovami povzbudzovala nielen fatimské
deti, ale aj kadého z nás k pokániu
a modlitbe posvätného ruenca. Poèúvajme jej slová, ale zah¾aïme sa
aj na príklad jej ivota. Celý ivot
naej nebeskej Matky bol naplnený
ve¾kou láskou k Bohu aj k blínym
a poslunosou voèi Boej vôli. Keï
pri zvestovaní spoznala Boiu vô¾u,
povedala svoje áno a ostala mu verná a do konca  aj v tých najaích chví¾ach, keï stála pod kríom
svojho ukriovaného Syna. Panna
Mária je pre kadého z nás vzorom
vernosti. Nie nadarmo ju vzývame
ako Pannu vernú.
V jednom spise sv. opáta Bernarda èítame tieto slová: V nebezpeèenstvách, v úzkostiach a pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj

Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich
úst, nech nevymizne z tvojho srdca.
A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej ivota.
Nasleduj ju a nebude blúdi. Ju pros
a nikdy nebude bez nádeje. Na òu
mysli a nikdy sa nezmýli. Jej sa dr
a nepadne.
Týmito slovami nás sv. Bernard
povzbudzuje, aby sme Pannu Máriu
vzývali, milovali a nasledovali jej
príklad. Je dôleité, aby v naom
vzahu k Panne Márii boli prítomné
vetky tri rozmery: vzývanie, láska
a nasledovanie. Asi najviac zabúdame na tretí rozmer: nasledovanie
príkladu ivota Panny Márie.
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Mariánska úcta nesmie by bez nasledovania ivota a èností Panny
Márie, nesmie ustrnú len v slávnostiach, púach, pobonostiach
a modlitbách. Sv. Bernard je presvedèený, e ak tieto rozmery spojíme, nebudeme blúdi, nebudeme sa mýli
a pada bez toho, aby sme vstali
a nebudeme bez nádeje. To sú ve¾ké
prís¾uby. Na podklade slov sv. Bernarda sa môe kadý z nás zamyslie
nad tým, akú podobu má jeho mariánska úcta. Ktoré postoje a ènosti
Panny Márie sa snaím nasledova?
V tejto krátkej úvahe by som chcel
poukáza na ènos vernosti Panny
Márie, ktorá je ve¾mi potrebná
v kadom povolaní.
Evanjelista Luká v druhej kapitole svojho evanjelia viackrát poukazuje na vernos sv. Jozefa a Panny
Márie Pánovmu zákonu (porov. Lk 2,
22-24.27.39). Lukáove slová: Keï
vykonali vetko pod¾a Pánovho zákona (Lk 2, 39), poukazujú na týl
ivota Svätej rodiny  vetko pod¾a
Pánovho zákona. Panna Mária je
Panna verná a podobnými slovami
oslovujeme v litániách aj sv. Jozefa: Jozef najvernejí. Mária je Panna verná, ktorá vykoná vetko, èo
Pán chce. V tejto vernosti sa pripodobnila svojmu Synovi, ktorý nepriiel zrui Zákon a Prorokov, ale ho
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naplni (porov. Mt 5, 17). Mária je
Panna verná, ktorá plní vô¾u Boha.
Je Panna verná, ktorá je stále pri svojom Synovi, a ktorá neopúa
ani nás. Mária je Jeiovi verná
od jaslí a po drevo kría,
od detských plienok a po zakrvavený rubá, od prvého pohybu nového ivota a po Jeiovo nehybné, màtve telo, ako píe v jednej
svojej knihe Timothy M. Dolan.
Jozef Kútnik málov (1912-1982)
pri zamyslení nad zvolaním Panna
verná uvádza, e vernos je proces lásky. Kým trvá láska, trvá aj súhlas.
Vernos je bezpeèným dôkazom trvania lásky... Myslenie a chcenie Márie
bolo obrátené jedine k Bohu. Touto
túbou jej ivot dostal osobitnú stálos.
V jej dui bolo èosi z bytosti verných
anjelov. Rozhodnutie, ktoré jej dua
urobila z lásky k Bohu, malo takú silu,
e ho nikdy neodvolala. Práve naopak,
stávalo sa èoraz pevnejím, istejím
a oddanejím.
Panna Mária nám svojím príkladom pripomína, e aj my máme
a môeme by Bohu verní. Môeme Bohu poveda áno a dôjs
do cie¾a bez toho, aby sme svoje
áno odvolali alebo aby niekde
na ceste stratilo svoju silu, svieos
a novos, povzbudzuje nás Alessandro Pronzato. Pod¾a svätej Mat-
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ky Terezy z Kalkaty nie sme povolaní k tomu, aby sme boli úspení,
ale aby sme boli verní. Vyprosujme
si pre svoj ivot a pre svoje povo-

lanie lásku, vernos a stálos, ktorú vidíme v ivote Panny Márie.
Panna verná, oroduj za nás!
Vdp. Jaroslav Barta

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

12. júna tohto roku si pripomíname nedoité 95. narodeniny sestrièky
M. Bernadety Pánèiovej. Z príleitosti 90. narodenín dostala mnoho blahoelaní, medzi nimi bolo jedno, ktoré nás vetkých milo prekvapilo. Bolo
to blahoelanie od pána farára z farnosti, v ktorej bola sestrièka Bernadeta pokrstená. Pán farár napísal: Osobne sa síce nepoznáme,
ale v èlánku v Katolíckych novinách som predsa objavil nieèo, èo nás
spája. Píem Vám ako farár farnosti Mula, v ktorej ste sa narodili a pod¾a
Matriky pokrstených ste dòa 23. júna 1924 boli pokrstená. K Vámu jubileu srdeène blahoelám a prajem Vám, aby ste neustále pociovali nehu
Pánovu na mocný príhovor Nepokvrnenej Panny Márie a Vaich krstných, birmovných a reho¾ných patrónov. S lásku a v modlitbách spojený
o. Ivan Borka

V jej rodisku
som preil detstvo

U ako malý chlapec som vedel,
e existujú reho¾né sestry satmárky.
Moja mama a vetky jej sestry chodili k týmto sestrièkám do koly. Ete
za totality som sa od kohosi dozvedel, e sestrièka Bernadeta  satmárka, sa v nemocnici v Martine spolu
s nieko¾kými pacientmi modlila kadý deò ruenec, a tak sa zrodilo
a postupne rozírili spoloèenstvo
Rodina Nepokvrnenej.

Sestrièka sa narodila v dedinke
Mula. Moja túba zoznámi sa
s òou bola ve¾ká, pretoe práve v jej
rodisku som preil svoje detstvo.
Moja túba sa vak dlho nemohla
splni, pretoe som bol na invalidnom vozíku, opakovane mi operovali chrbticu a nemal som auto.
Zaèiatkom devädesiatych rokov
mne a mojej manelke splnenie tejto túby sprostredkovala sestrièka
Alica. Dodnes si pamätám na detaily náho prvého osobného stret27
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nutia. Sestrièka Bernadeta èakala
v návtevnej miestnosti v Charitnom dome vo Vrícku. Keï som ju
zbadal, prila mi na myse¾ Boena
Nìmcová  tak som si toti predstavoval jej babièku. Keï som sestrièke Bernadete povedal, e svoje
detstvo som preil v jej rodisku,
ve¾mi sa poteila. Spomínala jednu humornú príhodu, ktorá vak
mohla skonèi tragicky. Keï bola
malá, hrala sa s bratom Bernardom
(neskôr kòazom) pri elezniènej
stanici. Sedela na ko¾ajniciach
a v tom prichádzal vlak. Brat namiesto toho, aby ju ahal ïalej
od ko¾ajníc, mávaním rúk zastavoval vlak, ktorý iel, naastie, pomaly. Vetko napokon skonèilo
bez problémov. Sestrièka Bernadeta si na túto epizódu zo svojho ranného detstva potom spomenula zakadým, keï sme sa stretli.
Bol som zvedavý, ako preívala
sústredenie reho¾ných sestier
v pädesiatych rokoch, keï napríklad niektoré sestry satmárky pracovali v textilke vo Varnsdorfe, tak
som sa ju na to pri jednom naom
stretnutí opýtal. Na moje prekvapenie hovorila o tom celkom pokojne
ako o jednom úseku ivota. V jej slovách nebol hnev, zatrpknutos, nenávis..., ale pokora a skromnos.
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Pre mòa je aké milova blíneho,
ktorý mi ublíil. Sestra Bernadeta ma
nauèila, e sa to dá, keï má èlovek
silnú vieru, je pokorný a skromný.
Vïaka vám, sestra Bernadeta!
Ná rozhovor, poèúvanie slov, ktoré vyjadrovali jej mylienky, názory
na ivot, chorobu, neúspech èi akosti, trval viac ako dve hodiny. Stále si viem predstavi jej hlas, intonáciu, týl jej rozprávania, úsmev.
Oslovila ma jej láska a viera, s akou
rozprávala o naej Matke  Nepokvrnenej, o pokore, sile modlitby,
najmä modlitby posvätného ruenca.
Utkveli mi v pamäti niektoré momenty z jej ivota. Mal som monos spolu s òou putova vlakom
do Lúrd. Invalidný vozík sa ne-
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zmestil do chodbièky vo vlaku, tak
ju eleznièiari alebo dobrovo¾níci
drali popod pazuchy a prenáali ju
z kupé do kupé po celom vlaku,
lebo chcela kadého pútnika osobne pozdravi a da na pamiatku púte
nejaký obrázok, zázraènú medailu,
ruenec alebo zelený kapuliar...
Pamätám si aj na nae posledné
osobné stretnutie poèas duchovných
cvièení pre chorých vo Vrícku. Na svätú omu sme chodili do kaplnky spolu
so sestrièkami. Sestrièka Bernadeta
sedela na invalidnom vozíku. U
s nami nekomunikovala. Pripomenul
som jej, e som vo¾akedy býval v jej
rodisku. Jemne sa pousmiala a ja som
jej so slzami v oèiach pobozkal ruku.
Vtedy som ju videl naposledy.
Viem, e teraz sa prihovára v nebi
aj za nás vozièkárov. Sestrièka Bernadeta mala to, èomu sa nedá nauèi, èo je darom  mala charizmu.

Rodný dom sestry Bernadety stále stojí. Nachádza sa na ceste medzi
Novými Zámkami a túrovom pri
elezniènej stanici v obci Mula.
Na boènej stene domu je vyobrazená Panna Mária. Dnes tam býva jedna pani  dôchodkyòa. Vedela,
e v jej dome sa narodila nejaká reho¾ná sestra, ale jej meno nepoznala, tak sme jej spolu s manelkou
rozprávali o sestrièke Bernadete.
Vo svojej knihovnièke, kde mám
aj duchovnú literatúru, mám
za sklom vyloenú fotografiu sestrièky Bernadety z èasopisu Rodina Nepokvrnenej. Kadý deò, keï
vyberám Sväté písmo, moje oèi sa
vdy s òou stretnú. To mi dáva silu
nies svoj krí. Vïaka vám, sestra
Bernadeta! Vïaka vám som pochopil, ako sa dostanem cez Nepokvrnenú Matku bliie k Otcovi.
Vozièkár Ondrej

Ohlasy
Úprimné Pán Boh zapla za to,
e ste ma prijali do Rodiny Nepokvrnenej. Prinieslo mi to rados
a pokoj do due  mám ve¾kú duchovnú rodinu. Je mi iba ¾úto,
e som to neurobila skôr. Pochádzam z Kysúc a bývala som

pod horou ivèáková. Keï som
mala asi desa rokov, mama mi dala
preèíta nieèo o zjaveniach vo Fatime. Ruenec som sa vedela modli, tak som sa ho modlila, keï som
pásla kravy. Vo svojej naivnej detskej mysli som si myslela, e Panna
29
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Mária príde aj ku mne, tak ako prila k trom fatimským deom. Neprila tak, ako som si to predstavovala, ale mnohokrát mi v mojom
ivote pomohla. Aj teraz ju vrúcne
prosím o pomoc, lebo ma èaká riziková operácia chrbtice.
nová èlenka Anna

okrem iných aj navtevova väzòov.
Chcela by som si dopisova s väzòom, ktorému by som aspoò takto
chcela nahradi absenciu jeho mamy. Hoci má nebeskú Matku, iste
mu chýba aj tá pozemská.
Marta

Práve som doèítala prvé tohtoroèné èíslo èasopisu Rodina Nepokvrnenej a dojal ma èlánok o obrátenom väzòovi, ktorého rodièia
odvrhli. Uvedomila som si, e Boh
od nás chce skutky milosrdenstva,

Ïakujem za èasopis, ktorým nás
obohacujete o nové poznanie a dávate nám podnety k tomu, aby sme
sa zamysleli nielen nad príbehmi
iných, ale aj sami nad sebou.
Anna

Svedectvá z kría
Mama poèas celého ivota pomáhala: nám tyrom deom, doopatrovala svokrovcov a neváhala
poskytnú pomoc ani cudzím ¾uïom.
Celým srdcom bola oddaná námu
Pánu Jeiovi aj Panne Márii. Mala
ich vo svojom srdci a tí ju urèite èakali za nebeskou bránou. Rozhodla
som sa na pamiatku mojej mamy sta
sa èlenkou Rodiny Nepokvrnenej
a odberate¾kou krásneho èasopisu.
Daniela
Modlitba ruenca a Novény
k Panne Márii z Pompejí pomohla.
Roky som sa modlila k svätej Mo30

nike za obrátenie svojho syna. Pre
môjho syna to vetko bolo tak, ako
by som hádzala hrach o stenu. U
som prestávala dúfa a povedala
som si, e sa asi zle modlím.
Asi pred rokom sa mi dostala
do rúk knioèka Novéna k Panne
Márii z Pompejí, a tak som si povedala, idem sa modli túto novénu. No
nevydrala som. Syn nám stále robil také starosti, e som si u nevedela da rady, nevedela som èo
s ním. Aj zo svätých obrázkov si robil posmech. Vyèítal mi, e som fanatièka, èi mi nestaèí jeden kríik
a nejaký obrázok. Jedného dòa do-
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konca vzal obrázok Panny Márie zo
steny a hodil ho na stôl s posmenou
poznámkou: Ete si sa dnes nemodlila k tomu obrázku!
Rozhodla som sa znova zaèa
s novénu. Práve keï som ju ukonèila, priiel syn domov ako vymenený. Vzal do rúk obrázok, ktorý
pred èasom so zlosou hodil na stôl,
pobozkal ho a zaèal ma odprosova.
Potom vzal do rúk malú lurdskú
jaskynku, ktorú som si kúpila, keï

som bola na púti v Lurdoch, dlho
ju hladkal a povedal: Mama, aj ja
by som takú chcel ma. Nevedela
som, èo sa vlastne stalo. Syn mi
povedal iba to¾ko: Priiel mi
do cesty dobrý kòaz, vyspovedal
som sa. Od tejto chvíle si syn naozaj cení duchovné hodnoty.
Z vlastnej skúsenosti môem poveda: Modlite sa novénu, oplatí
sa to!
vïaèná mamka

Informácie
õ Aj v mene naich tohoroèných novokòazov ïakujeme vetkým, ktorí
sa rozhodli do konca svojho ivota modlitbami a obetami sprevádza
jedného z nich. Nech Pán prijme vae obety a vyslyí modlitby, ktorými ho prosíte o svätos a vytrvalos robotníkov v Pánovej atve.
õ Ïakujeme vetkým, ktorí nám poslali blahoelania k ve¾konoèným
sviatkom. Nech vás vetkých neustále napåòa pokoj a rados, ktorú
nám dáva ná vzkriesený a oslávený Pán.
õ Duchové obnovy, ktoré sú naplánované vo Vrícku, sú u obsadené.
Ete sú vo¾né miesta od 12. 9. do 15. 9. 2019: Duchovná obnova (o sv.
Filoméne)  Dolný Smokovec  vedie vdp. ¼ubomír Hromják.
õ Prosíme vetkých, ktorí nám píete (listom alebo e-mailom) v akejko¾vek záleitosti, èi u je to kvôli èlenstvu v Rodine Nepokvrnenej,
kvôli èasopisu, duchovnej obnove alebo púti do Lúrd..., aby ste vdy
uvádzali svoje meno, priezvisko aj úplnú adresu. Mnohí máte svojich
menovcov  zhodujú sa nielen vae priezviská, ale aj krstné mená a my
potom nevieme, komu máme napríklad zmeni poèet odoberaných
èasopisov alebo posla nieèo, o èo ste nás prosili. Ïakujeme vám
za pochopenie.
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Osemsmerovka
KRISTOV KÒAZ JE SVEDKOM ... sv. Ján Pavol II.
Po vykrtaní vetkých slov, zvyných 30 písmen tvorí tajnièku.
APOTOLÁT, BÁZEÒ, BOÍ ¼UD, CÍNIA, DEKAN, DRUHÝ KRISTUS, DUCHOVNÝ OTEC, EUCHARISTIA, HABIT, HOMÍLIA, HOSTIE, KALICH, KANCE¼, KAPELA, KÁNON, KANTOR, KOLÁR, KORAL, KOTVA, KRÉDO, KREMEÒ, KRISTOV KRÍ, KRISTUS VE¼KÒAZ, LÁSKA, LITURGIA, MODLITBA, NOVIC,
NOVOKÒAZI, OLTÁR, OPORA, OTÈE NÁ, PALMA, PECEÒ, PERLA, PRAVDA, PRIMÍCIE, RETINA, RUBÍN, SONET, SPINET, SPOLOK, SVIATOS, SVEDOK, UZLÍK, VELUM, VÍAZ, VYSVIACKA, ZÁPAL, ZDRAVAS, ZNIEV, ALTÁR.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 30. júna 2019.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 1/2019 znie: Kristus sa nezjavuje zvedavosti, ale láske. Výhercovia sú: Helena Pupanová z Humenného,
Marta Hrubovèáková z Humenného a Mária Uhrinová z Moravian
nad Váhom. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Ó, Panna Mária,
odovzdávame ti našu mládež
a zvlášť mladých
pozvaných nasledovať tvojho Syna.
Ty poznáš, koľko ťažkostí musia premôcť,
koľko zápasov, koľko prekážok.
Pomôž vysloviť im svoje „áno“
na Božie volanie,
ako si ty urobila na ponuku anjela.
Pritiahni ich blízko k svojmu srdcu,
aby mohli pochopiť s tebou krásu a radosť,
ktorá ich čaká,
keď ich Všemohúci povolá do svojej blízkosti,
aby ich ustanovil za svedkov svojej lásky
a urobil ich schopnými potešovať Cirkev
svojím zasvätením.
Ó, Panna Mária,
vypros pre nás všetkých,
aby sme sa mohli radovať s tebou
a vidieť, že láska,
ktorú priniesol tvoj Syn, je prijatá,
ochraňovaná a opätovaná.
Daj, aby sme uvideli
aj v našich dňoch
zázraky tajomného pôsobenia Ducha Svätého.

•
Sv. Ján Pavol II.



„Kiež Boží ľud podporuje kňazov modlitbou. Je to vaša zodpovednosť pomáhať kňazom... Nikdy sa neunavte modliť sa
za vašich kňazov.“
Pápež František

