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Nepoškvrnenej

Jezuliatko
Vystieraš svoje rúčky, hľadíš na nás,
navôkol šíri sa jas, tkvie na mnohých.
Nebo až k nohám zeme tvár skláňa,
postačí slamka z jasieľ pre božský dych.
Lekárom sŕdc ty budeš, malý Kráľu,
netreba žiadnej zvláštnej opatery.
Pri tebe Matka bedlí, vzdáva chválu
Otcovi Bohu, ktorý je k nej štedrý.
Vyber si z darov zeme, Jezuliatko,
či nebojíš sa, že ti bude málo?
Si v clone lásky, s milujúcou Matkou,
s ľuďmi prostými sa ti dobre zdalo.
To svetlo tvoje králi zeme uzrú,
budeš im o ňom veľa ráz rozprávať.
Tak ako na oblohe zreli hviezdu,
po dnešok ľud sa bude k tebe schádzať.
Uzdrav nás, Kráľu, vyobjímaj sladko,
veď v rúčkach tvojich všetok chlad sa stráca.
Dnes držíš v rúčkach náš svet, Jezuliatko,
tešíš sa ľudu, ak sa k tebe vracia.
My posmelení tvojou dávnou prosbou,
aby sme medzi sebou jedno boli,
chceme sa nechať viesť odvekou hviezdou,
až k Betlehemu, k jasliam, cieľ si voliť.
•
sr. M. Jaroslava
Ilustrácia a fotografia na obálke: Miroslav Lechan
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Ctení èitatelia èasopisu Rodina Nepokvrnenej,
poènúc 10. marcom 2020 sa snáï vetky tohtoroèné slávnosti a sviatky stali zvlátnymi práve
tým, e nám nebolo umonené slávi ich normálne. Koronavírus nás vetkých prekvapil a mono
aj nahneval. A urèite obmedzil. Ak sa aj nejaké
slávenie podarilo alebo ete podarí, aj tak to nie
je ono. Kadé obmedzenie si èlovek uvedomuje
ako útok na svoju slobodu. Zvlá, ak nieèo povaujeme za samozrejmé.
Blíiace sa vianoèné sviatky sú preto príleitosou pozrie sa na Boie dary z iného uhla poh¾adu. Èo vnímam doteraz ako samozrejmé? Zdravie? Prácu? Oddych? Normálne vzahy?... Tu je
priestor vymenova svoje samozrejmosti. A nie
kadému z nás mono príde na myse¾ taká samozrejmos, akou je vidie, poèu, cíti vôòu, dýcha, rozhodova sa v slobode...
(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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V Evanjeliu pod¾a Jána nájdeme aj slová o slobode: A keï vás Syn
vyslobodí, budete naozaj slobodní (Jn 8, 36). A v Evanjeliu pod¾a Matúa èítame, ako sa Pánov anjel zjavil Jozefovi, eníchovi Panny Márie,
a povedal mu: ...Porodí syna a dá mu meno Jei, lebo on vyslobodí
svoj ¾ud z hriechov (Mt 1, 21). Ku vetkým vyie spomenutým Boím
darom treba spomenú aj tento: dar ivota v slobode Boích detí. A tak
vetky komplikácie, ktoré nám vírusová nákaza priniesla v tomto roku,
sú zanedbate¾né v porovnaní s Boím darom: Utrpenia tohto èasu nie
sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjavi
(Rim 8, 18). Lebo aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy,
aby malo úèas na slobode a sláve Boích detí (Rim 8, 21). Túto slobodu nám vydobyl Kristus (Gal 5, 1).
Nech nám rados zo slávenia príchodu Boieho Syna na svet nezatieni
nijaká komplikácia  Veï Boh tak miloval svet, e dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal veèný ivot
(Jn 3, 16). V tomto najväèom dare Boej lásky  v Jeiovi  sme dostali
nezaslúený dar. Preto ho voláme Boia milos. Nech nijaký Boí dar nie
je pre nás samozrejmosou. Preto chceme za vetko ïakova  aj v èase
tohtoroèných Vianoc.
: Ján Kubo, spiský diecézny administrátor

Duchovná kytica

pre Svätého Otca Frantika a otcov biskupov
Èlenovia Rodiny Nepokvrnenej zo
Slovenska, Moravy a Èiech sa poèas
celého roka s láskou snaili podopiera svojimi modlitbami a obetami
naich drahých duchovných pastierov. Aj tento rok zbierali svoje modlitby a obety pre Svätého Otca Frantika a otcov biskupov k Vianociam.
Do redakcie Rodiny Nepokvrnenej
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prichádza koncom roka mnoho listov,
v ktorých nás èlenovia uisujú
o modlitbách za Vás, Svätý Otèe.
Mnohí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej sú chorí, starí èi opustení,
ale zato vytrvalí v láske prejavovanej obetami a modlitbami. Svoje celoivotné kríe nesú s láskou k Bohu a nepokvrnenej Panne.
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Duchovnú kyticu pre Svätého
Otca a otcov biskupov pripravujú
èlenovia kadoroène od roku 1975,
keï zakladate¾ka Rodiny Nepokvrnenej, sestra Bernadeta Pánèiová,
leala v nemocnici. So svojimi spolupacientkami, na výzvu pápea
Pavla VI., uvili prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali do Ríma, pretoe
zo Slovenska sa vtedy nedalo cestova. V tomto odhodlaní zakladate¾ky pokraèujeme i my kadoroèným
príspevkom svojich modlitieb
a obiet. Z týchto príspevkov vyberáme len malú èiastoèku, aby sme
Vám ich priblíili.
Pani Irena z Ostrovian za èlenky
RN do duchovnej kytice napísala:
Vy, Svätý Otèe, nesiete pre nás
v tomto búrlivom èase írenia koronavírusu ve¾mi aký krí, a preto sa
Vám chceme poïakova a pomáha
Vám i naim otcom biskupom svoji-

mi modlitbami, ktoré sme zbierali
po celý rok do duchovnej kytice. Posielame Vám i otcom biskupom duchovnú kyticu mnohých posvätných
ruencov, svätých omí, svätých prijímaní a nepretritý deviatnik
k Boskému Srdcu Jeiovmu, ktorý sa
modlia nae èlenky od vyhlásenia
Roka kòazov. Manelský pár a jedna
èlenka sa modlia ruenec k svätému
Charbelovi, pustovníkovi z Libanonu.
Dve èlenky sa denne modlia kríovú
cestu za Svätého Otca. Chorí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej denne obetujú za Vás svoje choroby a trápenia,
ale aj radosti.
Drahý Svätý Otec, otcovia biskupi,
táto doba, kedy celý svet zasiahla pandémia koronavírusu, je pre nás iná ako
tie predolé. Núti nás zamyslie sa
nad sebou, nad dobrom, èo sme
v naom ivote urobili, ale aj neurobili. Mnohí ¾udia zomierajú, mnohí
sú ohrození a preívajú strach, neistotu, a to nielen o seba, ale najmä
o svojich blízkych. Kieby táto doba
pohla nae srdcia, aby sa celkom otvorili Pánovi a nepokvrnenej Matke,
aby naèúvali ich hlas, a tak spoznali,
ako kona. Nai èlenovia, Svätý Otèe,
obetujú za Vás aj túto nároènú dobu
pandémie, kedy boli nútení odovzda
Bohu aj to, e nemohli vdy prija
sviatosti a zúèastni sa na svätej omi.
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Pani Mária z Domova sociálnych
sluieb z Terian v liste napísala:
Pobádate nás v èasopise k tomu,
aby sme i tento rok poslali duchovnú kyticu Svätému Otcovi a otcom
biskupom k Vianociam. Èo ja môem da? Len svoju nemohúcnos,
slabos a nevládnos. Svoje modlitby a túby po svätom prijímaní, ktoré sú obyèajne nesplnené  aspoò
v lete jedenkrát do týdòa 
v nede¾u.
Aj pani Genovéva obetovala
za Svätého Otca a otcov biskupov
svoje obavy z pandémie: Posielam
pre Svätého Otca malý lupienok zo
Záhoria do ve¾kej kytice. Kadý deò
ráno obetujem za Svätého Otca radostný ruenec a denne i korunku
k Boiemu milosrdenstvu. V stredu
vdy obetujem za Svätého Otca svätú omu a Eucharistiu. V èase pandémie som obetovala i strach,
úzkos a osamelos.
Milovaný Svätý Otec, èlenovia
Rodiny Nepokvrnenej sa radi modlia ruenec. Denne ho obetujú
za Vás aj za otcov biskupov. Ruenec je ich mocnou zbraòou v boji
proti zlu. Cez modlitbu ruenca
spoznávajú cestu náho Pána, driac sa pritom za ruku nepokvrnenej Krá¾ovnej. Kráèajúc po stopách
Krá¾ovnej posvätného ruenca na4

chádzajú vo svojich srdciach pokoj,
lásku a ú¾avu pre duu. V tomto
roku sa u dvakrát zapojili do modlitby Novény k Panne Márii z Pompejí za odvrátenie a ukonèenie epidémie. Nai èlenovia sa nielen modlia
ruenec za naich drahých pastierov,
ale sú i írite¾mi ruenca vo svojom
okolí  v mestách, na dedinkách,
v domovoch sociálnych sluieb
a rôznych kresanských spoloèenstvách. Veria, e tí, ktorí sa modlia
a íria ruenec, budú zachránení.
Za èlenov Rodiny Nepokvrnenej
z Teplièky nad Váhom nám napísala pani Frantika: Vemohúci, veèný Boe, ïakujeme ti za Svätého
Otca Frantika, správcu tvojej vinice. Z príleitosti Vianoc mu chceme zablahoela darèekom, malou
kytièkou vïaky. Do nej sú zavinuté
drobné kvietky lásky. Sú to nae
denné modlitby posvätných ruencov, vetky zdravotné, telesné a duevné utrpenia, starosti a obavy tejto doby, ale aj naa nádej a rados.
Svätý Otec, ste pre nás vzorom
a uèíte nás odpoveda na lásku láskou, podáva ruku naim bratom
a sestrám k zmiereniu a deli sa
s nimi o strechu, chlieb i srdce, ako
to zaívame poèas Vianoc v betlehemskej jaskyni. Nech Vás malý
Jei ehná a vedie po celej Vaej
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kríovej ceste a k víazstvu a Panna Mária nech Vás stále drí za ruku a zaodieva svojím pláom starostlivej Matky s plným náruèím
darov Ducha Svätého. To vetko
Vám aj naim otcom biskupom vyprosujeme.
Do kytice pre Vás prispievajú aj
èlenovia z Èiech aj Moravy.
Pod vedením Bohumily Vystrèilovej
u dlhé roky prispievajú svojimi duchovnými darmi. Tento rok poslali
pre Svätého Otca 42 834 obetovaných dní. Havlíèkoví zo Záhliníc
nám napísali: Prispievame modlitbami  kadý deò posvätný ruenec,
choroba, utrpenie a bolesti, e sa
vytráca viera u syna a dvoch vnukov.
To chceme obetova.
Drahí nai pastieri svätej Cirkvi!
Obilné pole je plné kláskov. Keï
dozrejú, enci zberajú z neho úrodu.
Nae ivoty sú tými obilnými kláskami na poli, o¾ahané vetrom, daïom, dozrievajúce na slnkom zohriatom poli ivota. Tým slnkom je
ná Boh, Jei Kristus. Kráèame spolu s ním, vedúc sa za ruku s nepokvrnenou Matkou, naou patrónkou.
Nech ovocie náho ivota pomáha
i Vám, ktorí sa nachádzate uprostred
nás, vo víre ivota, a my sme zase
èasto sami a zabudnutí. A predsa
dozrieva úroda náho ivota v obil-

ných klasoch, ktoré musia by rozomleté, aby sa mohli sta múkou
na chlieb, ktorý sa láme a rozdáva.
To je ná krí a utrpenie, ktoré chceme prija a obetova za iných, tak
ako nás to uèila naa zakladate¾ka,
sestra Bernadeta. Ïakujeme vám,
Svätý Otec, otcovia biskupi, za Vau
slubu a obetu, ktorú prináate pre
Cirkev. Obèerstvite sa pohárom èerstvej vody z prameòa naich obiet
a modlitieb.
O tom nám napísala aj jedna
z mnohých èleniek, pani Albeta.
V roku 2020 sa 48 èlenov Rodiny
Nepokvrnenej zaviazalo modli sa
za Svätého Otca Frantika a otcov
biskupov. K tomu pridávame sväté
ome, pôsty, utrpenia duevné
i telesné, ktoré máme nadelené
v hojnej miere. Ako dar prináame
17 520 posvätných ruencov pomodlených za Vás, ktoré ako veríme, podporujú Vá pontifikát, ktorý je postavený na modlitbách
malých, chorých, starých, a takí
sme aj my. Svätý Otèe, ïakujeme
Vám, e si nás zastávate, bránite
nae ivoty, ktoré i v starobe majú
svoju cenu. Pomáhajte ¾udstvu rozlíi a spozna, èo je správne
a potrebné v danej chvíli, a e Boh,
modlitba a obeta sú v naom ivote
na prvom mieste.
5
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Na záver prijmite ete jedno blahoelanie èlenky Rodiny Nepokvrnenej z Piean. Drahý ná Svätý
Otec, s láskou Vás a otcov biskupov
pozdravujeme. Vám sú Vianoce
zvlá blízke, pretoe neustále
upriamujete nau pozornos
na chudobu betlehemskej matale,
na tých, ktorí ju zvlá zosobòujú 
na chudobných sveta. Nech Vás,
drahý Svätý Otec, malé Jezuliatko
ehná a bohato odmení. Nae èlenky prispievajú do duchovnej kytice
s ve¾kou láskou.
Svätý Otec, nai èlenovia, ktorí sa
tak radi modlia za Vás aj otcov biskupov, prosia o Vae apotolské
poehnanie. Nech chudobné Diea

z jasie¾ Vám odovzdá bozk pokoja
a lásky, preiari Vae srdce lúèmi
svojej prítomnosti, pretoe sa z lásky narodilo na túto zem. Nech odovzdanos jeho Matky, Nepokvrnenej, je pre Vás posilou na ceste plnej
úskalí. Aj ona kráèala touto cestou
k svojmu a námu Bohu a dnes
Vás ukrýva do tône svojho pláa,
pod ktorým skrýva pred neèasom
a nepohodou vyvolených.
Poehnané Vianoce v prítomnosti
malého Jezuliatka a jeho nepokvrnenej Matky Vám za vetkých elá
a vyprosuje
sr. M. Alica Marta Marienková,
tatutárna zástupkyòa
Rodiny Nepokvrnenej

Vianoce vo svetle Svätého písma
Iba dvaja evanjelisti, Matú a Luká,
uvádzajú okolnosti narodenia Boieho Syna. Ústrednou postavou vianoèných textov je Jei Kristus. Ak si preèítame prvé dve kapitoly Matúovho
a Lukáovho evanjelia, zbadáme,
e u Matúa sú napísané z perspektívy Jozefa, manela Márie, zatia¾ èo
v Lukáovi je to z poh¾adu Márie, Jozefovej manelky.
Matú uvádza tyri Jozefove sny
(porov. Mt 1, 20; 2, 13.19.22), èím
6

Jozef pripomína starozákonnú postavu Jozefa Egyptského. Vraciame
sa teda do obdobia patriarchov, ktorým je venovaná prvá kniha Biblie
 Genezis. Ako na zaèiatku rodokmeòa v Matúovom evanjeliu stojí
patriarcha Abrahám, na konci je to
patriarcha Jozef. Môeme vidie
istú podobnos medzi týmito dvoma postavami. Abrahám je známy
svojou vernosou a poslunosou
voèi Bohu. Poslúcha Boí hlas
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a odchádza z rodnej krajiny do krajiny Kanaán (porov. Gn 12). Poslune plní Boí príkaz, aby obetoval
svojho syna Izáka (porov. Gn 22).
Podobným spôsobom je vyobrazená Jozefova poslunos Boím príkazom. Poslune plní Boiu vô¾u
a prijíma Máriu, svoju manelku,
a jej diea. Berie malého Jeia
a jeho matku a odchádza do Egypta,
aby sa odtia¾ po istom èase poslune vrátil do Svätej zeme. Putovanie
novozákonného Jozefa pripomína
starozákonné putovanie patriarchov
Abraháma, Izáka, Jakuba a Jozefa,
ktorí taktie zili do Egypta, aby sa
napokon vrátili a usadili v zasnúbenej krajine. Jozef je napokon oznaèený ako spravodlivý mu, èo je
vlastnos, ktorú ude¾uje Kniha Genezis patriarchovi Abrahámovi (porov. Gn 15, 6). Z úst kazate¾ov sa
na sviatok svätého Jozefa s ob¾ubou
pripomína skutoènos, e evanjelisti
nám nezachytili iadnu vetu, slovo,

ktoré povedal. Do popredia tak má
vystúpi jeho poslunos Boiemu
slovu. Nech je jeho ivot príkladom
aj pre nás.
Matú sprevádza Jeiovo narodenie a piatimi biblickými citáciami. Keïe v èase Jeia Krista
Nový zákon ete nejestvoval, výraz Písmo sa vzahuje na tie knihy, ktoré dnes oznaèujeme ako Starý zákon. Starozákonné texty boli
aj pre prvé kresanské spoloèenstvá
normou, Boím slovom, ktoré sa
naplnilo v osobe Krista. Preto jeho
citovanie slúi na potvrdenie pravdivosti novozákonných udalostí.
Biblická citácia zároveò potvrdzuje, e spomenuté udalosti sa dejú
v zhode s Boím zámerom. Matú
sa vyznaèuje výbornou znalosou
Písma, o ktorú by sme sa mali usilova aj my. Koncentrácia a piatich starozákonných citácií na takom krátkom úseku rozprávania
o Jeiovom narodení a detstve nie
je náhodná. Citácie sú potvrdením,
e Boh je verný svojim pris¾úbeniam, ktoré sa napåòajú práve teraz
v osobe Jeia Krista.
V Lukáovom evanjeliu sú udalosti narodenia Boieho Syna vyrozprávané z poh¾adu Márie, Jeiovej
matky. Boh prostredníctvom anjela
komunikuje s Máriou a zjavuje jej
7
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zázraèné poèatie a narodenie Syna.
Mária aktívne vystupuje pri návteve príbuznej Albety, ako aj pri obetovaní v chráme. Evanjelista
na adresu Márie dvakrát pripomína: Mária zachovávala vetky tieto slová vo svojom srdci a premý¾ala o nich (porov. Lk 2, 19.51).
Boia matka sa stáva vzorom veriaceho èloveka, ktorý je vnímavý
na zázraèné Boie konanie, snaí sa
porozumie jeho zmyslu a prenies
ho do vlastného ivota.
Výraznou charakteristikou Lukáovho evanjelia je rados. Tá je prítomná
v mnohých udalostiach spojených
s narodením Boieho Syna. Pri zvestovaní Jána Krstite¾a anjel hovorí Zachariáovi: Bude sa radova a plesa
a jeho narodenie poteí mnohých (Lk
1, 15). Albeta a jej diea sú plné radosti pri Máriinej návteve (porov. Lk
1, 44). Susedia a príbuzní sa radujú
spolu s Albetou a Zachariáom pri Jánovom narodení (porov. Lk 1, 58). Pri
zvestovaní anjel hovorí Márii cháire, tzn. raduj sa (slovenský preklad
uvádza Zdravas). Slová Máriinho
a Zachariáovho, ale aj Simeonovho
chválospevu sú plné radosti. Anjel
ohlasuje pastierom narodenie Mesiáa týmito slovami: Nebojte sa. Zvestujem vám ve¾kú rados, ktorá bude
patri vetkým ¾uïom (Lk 2, 10).
8

Luká nám chce vianoènými rozprávaniami pripomenú, e znakom skutoèného prijatia Jeia je rados. Sta
sa uèeníkom Krista má napåòa veriaceho radosou z povolania z Boej
strany. Ide o úprimnú a prirodzenú rados, nie predstieranú alebo násilnú.
Nech nám vianoèné sviatky pomôu
opä objavi túto èistú rados, ktorou
nás Boh chce obdarova vo svojom
milovanom Synovi.
V Matúovom a Lukáovom rozprávaní o Jeiovom narodení zohrávajú dôleitú úlohu anjeli. Anjel
dáva Jozefovi vo sne pokyny. Luká
spomína anjela Gabriela pri Jánovom a Jeiovom zvestovaní a anjeli
zvestujú pastierom Spasite¾ovo narodenie. Prítomnos anjelov vyzdvihuje dôleitos významu udalosti
a dáva najavo, e tu koná Boh.
Na záver tohto èlánku mám jednu
prosbu. Zoberte si do rúk Sväté písmo. Skúste si sústredene preèíta
rozprávania o Jeiovom narodení
a detstve, ako ich zapísali Matú
a Luká v prvých dvoch kapitolách
svojich evanjeliových spisov. Potom
si pravdivo dajte odpoveï na nasledujúcu otázku: S ktorými reakciami
a postojmi spomedzi tých, èo sa spomínajú v súvislosti s prvými Vianocami, sa chcem v ivote stotoni?
Frantiek Trstenský
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Ako prei Vianoce
v situácii pandémie
Dostal som zloitú úlohu  spolu
s vami sa zamyslie nad nastávajúcimi vianoènými sviatkami, ktoré
budú iné, na aké sme boli doteraz
zvyknutí. Nielen Vianoce, ale celý
tento rok je poznaèený pandémiou,
neistotou a obavou, ako sa to vetko skoèí, a èi sa to vôbec niekedy
skonèí alebo aspoò zmierni. Je ve¾mi bolestivé dennodenne vníma
poèty nakazených, hospitalizovaných a zosnulých. Pokia¾ sa nás to
osobne netýka, èi u samotná choroba alebo ochorenie blízkej a známej osoby, alebo dokonca jej strata, tak to nechávame plynú akosi
pomedzi nás a nechceme si to pripusti. Ale keï sa tomu nevyhneme a zakúsime chorobu na sebe alebo drahej osobe, èlovek u zaèína
úplne inak myslie a pozera na tento svet. Prehodnocuje svoje priority,
hodnoty a vzahy. Hovorím to nielen ako klié, ale sám som preiel
stredne závaným priebehom ochorenia covid-19 a môem aj takto vydáva svedectvo, e bez Boieho
poehnania, ochrany Nepokvrnenej
Panny Márie a mnostva aj vaich

modlitieb a obiet by som to omnoho aie prekonal. Aj mòa choroba
nielen zoslabila, ale hlavne izolovala od iných. Urèite si to vedia ivo
predstavi tí, ktorí sami preli izolovaním od iných a hlavne od svojich
najdrahích.
Ale vráme sa k námu zmysleniu
o Vianociach. Vianoèné sviatky vie
èlovek najlepie precíti a prei iba
vo svetle Ve¾kej noci  ve¾konoèného víazstva Jeia Krista, toto
je úasná mylienka emeritného pápea Benedikta XVI.. O to je to aktuálnejie práve v tomto roku 2020,
kedy u aj Ve¾ká noc bola poznaèená prvou vlnou pandémie a nemohli
sme slávi ve¾konoèné tajomstvo tak
ako po minulé roky. Ide o to, e iba
najdobrotivejí Boh vie poui fyzické zlo (boles, utrpenie, koronavírus a v koneènom dôsledku aj
smr èloveka) na to, aby nás uchránil pred ete väèím zlom, alebo
na to, aby nás pripravil na prijatie
ete väèieho dobra. Práve tento èas
pandémie nás uèí aj cez najväèie
kresanské sviatky  ve¾konoèné
a vianoèné  tomu, èo je to najpod9
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statnejie v ivote naej viery ako aj
v osobnom ivote. Práve urèitá izolácia a obmedzenos chce v tomto
èase upriami nau myse¾ na to najdôleitejie  prejs od povrchnosti
k podstate a hlbie si uvedomi
a prei tri Boské ènosti: vieru, nádej a lásku.
Vianoce, sviatky narodenia Boieho Syna Jeia Krista, majú zmysel
jedine v spojení s láskou. Nestaèí len
veri v Boha, ale musíme ho aj milova. Diabol tie verí a vie, e Boh
existuje, ale nie je schopný milova.
Boh priiel na svet, aby si èlovek naiel cestu k Bohu. Boh stvoril èloveka pre seba. Svätý Augustín pravdivo hovorí: Nespokojné je moje
srdce, Boe, kým nespoèinie v tebe.
Boie narodenie nám pripomína,
aby sme sa vrátili k pravej láske. Jedine z Boha sa dá naèerpa láska, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, ktorá nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie
je nehanebná, nie je sebecká, nerozèu¾uje sa, nemyslí na zlé. Jedine
z Boha sa dá naèerpa láska, ktorá sa
neteí z neprávosti, ale raduje sa
z pravdy, ktorá vetko znáa, vetko
verí, vetko dúfa a vetko vydrí (porov. 1 Kor 13, 4-7). Vianoce nám pripomínajú, e Boh, ktorý je Láska,
nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú,
jazyky zaniknú, poznanie pominie,
10

ale nie Boh. Aj poèas Vianoc poznávame pravú lásku  Boha len èiastoène. Teraz sme ako deti, ale raz sa
máme sta dospelými. Boh si praje,
aby sme si uvedomili, èo spôsobuje
hriech, pozýva nás, aby sme zanechali
kadý hriech a osvojili si ivot lásky.
Prosme o pravú lásku. Vyprosujeme
si vetci bez rozdielu od Dieaa Jeia lásku. Kto cíti, e mu chýba láska, nech si pýta, nech prosí od Jeia
lásku a nech sa nebojí rozdáva viac
lásky. Boh tým, ktorí sú tedrí, praje
ich láske, poehnáva ich a dáva mieru natrasenú, pretekajúcu. Svet od nás
právom èaká lásku. Neopätova lásku je ve¾ký nevïak. Keï priiel Boh
na svet, ¾udia nemali pre neho miesto.
Preto Panna Mária porodila Boieho
Syna v mata¾ke a uloila ho
do jasie¾. Myslíme si, e máme dostatok lásky k Bohu, k blínym,
k sebe?
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Aj táto súèasná pandemická situácia nám práve cez tieto vianoèné
sviatky pomáha prehodnoti nau
lásku k Bohu, k blínym a k sebe.
K Bohu  nauèi sa bez reptania prija svoj kadodenný krí a nies ho
v spojení s Kristom pod mocnou
ochranou Nepokvrnenej Panny
Márie  naej nebeskej Matky. Veï
stále platí, èo u vedeli zo svojej skúsenosti aj nai predkovia, e Boh síce
dopustí, ale neopustí! K blínym 
nauèi sa pozera na iných oèami
Jeia  oèami lásky. A nielen pozera, ale hlavne kona konkrétne skutky lásky, skutky telesného
a duchovného milosrdenstva, zvlá
v tejto akej dobe. K sebe  nauèi
sa bojova a odstraòova zo svojho
ivota pýchu, sebectvo a egoizmus,
a vyprosova si pre seba a iných väèiu pokoru, pokoj a trpezlivos.

Preto prajem èlenom Rodiny Nepokvrnenej, vetkým èitate¾om,
ako aj celej Kongregácii Milosrdných sestier svätého Vincenta 
Satmárok poèas týchto nastávajúcich vianoèných sviatkov  sviatkov Boieho narodenia, pravú lásku, ve¾a vzájomnej lásky, silu
vytrva v láske, ma nádej, e s Láskou  s Jeiom a s jeho Nepokvrnenou Matkou, Pannou Máriou, dokáeme vetko  aj prekona
koronavírus. Zvlá myslíme
v láske aj na naich najdrahích:
deti, rodièov, chorých a tých, ktorí
sa s láskou o nich starajú a oetrujú
ich, a modlime sa aj za naich zomierajúcich.
Milostiplné, pokojné a poehnané
vianoèné sviatky a nový rok 2020
vám z najúprimnejieho srdca praje
duchovný otec Jozef Schwarz

Boh vetko riadi
pre nae dobro
Preívame obdobie pandémie, ktoré nás viac vtiahlo do samoty, do ústrania, do preruenia kontaktov zvonku, preruenia návtev svojich blízkych.
Mnohé plány, misie èi rôzne akcie zostali neuskutoènené. Blíia sa Vianoce a pri tejto príleitosti sme oslovili otca Michala Zamkovského, ¾udového misionára, ktorého viacerí z vás poznáte, a poloili sme mu zopár
otázok k tejto téme.
11
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Otec Michal, ako ste vy osobne
preili tento èas pandémie?
Rok 2020 bol pre mòa skutoène
výnimoèným èasom. Mal prebehnú
tak ako predolé roky. Mali sme naplánované misie vo farnostiach, duchovné cvièenia a ïalie programy.
Situácia sa vak zmenila a v marci
sme museli predèasne ukonèi misie vo farnosti Koice  Nad jazerom
a postupne som odvolával ïalie
plánované programy. Do toho vak
u mòa zasiahli aj zdravotné problémy, a tak som v priebehu pol roka
absolvoval tyri operácie oka, pretoe sa mi odlupovala sietnica. Bol
to teda dos nároèný èas bolesti, samoty i bezradnosti, keï som mal
niekedy problém pomodli sa ruenec. Pomohlo mi to vak viac chápa vás, chorých, ktorí èasto znáate bolesti cez dlhé noci. Pán vak stál
pri mne a pomáhal mi zvlá cez
piesne chvál a cez poèúvanie duchovných programov, na ktoré som
predtým mal málo èasu. Neviem,
ako by vyzeral u mòa tento rok, keby
nebola v òom karanténa a nútené
vo¾no. Pán Boh to vak vie, a vedel
to u dopredu, preto mu ïakujem,
e vetko riadi pre nae dobro.
Mnohé kostoly sa zatvorili, sväté ome mohli by sledované len
cez televíziu a sviatosti sme mohli
12

prijíma len obmedzene... Môeme aj v tomto nájs nieèo dobré?
Mono to vyznie trochu provokaène, ale príli sme si zvykli,
e Pán Boh je len v kostole
a stretáva ho môeme len cez sviatosti. Pre nás, katolíkov, je chrám
(a sviatosti) najbezpeènejie miesto,
kde sa môeme s Bohom stretáva.
Ale je mnoho ¾udí, ktorí nemôu ís
do chrámu a mnoho ¾udí, ktorí nechodia do chrámov z rôznych dôvodov. Tak sme sa im cez tento èas
mohli priblíi, mohli sme svedèi,
e celá zem je Boím chrámom
a tie, e v kadej rodine je prítomný Boh. Mohli sme si poèas nútenej karantény viac uvedomi,
e pravá obeta sa odohráva v naom
srdci, kde skrze Krista máme prináa Bohu svoje telá  teda seba
samých  ako ivú, bohumilú obetu (porov. Rim 12, 2). A mnohí to
aj vo svojom utrpení robíte.
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Predsa vak aj v tomto èase pandémie (okrem dvoch  troch mesiacov) boli monosti zúèastni sa
na svätej omi (bola platná aj cez
média), prípadne vyspoveda sa
a prija ivého Pána v Eucharistii.
Bojím sa, e niektorí veriaci, aj keï
u bola monos prís do kostola,
zostali akoby zaseknutí v strachu èi
¾ahostajnosti. Verím, e èasom sa
to upraví.
¼udia v tomto období trpia
opustenosou a samotou vo svojich domovoch. Ako môu túto
samotu poui k duchovnému
rastu?
Samota patrí do náho ivota
a môe by pre nás poehnaním.
Sám milujem samotu a vyh¾adávam
ju, ale viem, e nie som sám
a opustený. Opustenos je zlá
a aká. To vtedy, keï nemám komu
zavola, za kým zájs, s niekým sa
porozpráva. Potrebujeme vynútenú
samotu v ivote premieòa na samotu vo¾by. To znaèí, e ja sa rozhodujem, e ani v samote nebudem
sám, nebudem sa uzatvára do seba
a i nejakým svetobô¾om. Mnohým
vám pomáhajú katolícke média 
Rádio Lumen èi TV Lux, vak?
Ako sa má? spýtal som sa telefonicky Anny zo spoloèenstva, keï
bola sama, v karanténe. No, prvé dva

dni boli aké, ale potom som si stanovila pevný program dòa: modlitbu,
odpoèinok, prácu...  a tak to u ilo
dobre. To poznám z vlastnej skúsenosti  stanovi si pevný program dòa
a dodriava ho. A táto samota
s Bohom naozaj blaí.
Mnohé rodiny preívajú strach
a beznádej. Ako sa môu navzájom povzbudi vo viere?
Pre mnohé rodiny je tento èas pandémie naozaj aký, a to nie len pre
izoláciu. Je tu ve¾a neistoty, èo sa
týka zdravia, budúcnosti, financií
a podobne. Prichádza záplava informácií, správ, ktoré nepoteia,
ale pridávajú napätie. Nemusíme
vetko poèúva a prijíma s plnou
dôverou. Potrebujeme denne prijíma predovetkým tú dobrú zves
evanjelia. Potrebujeme poèu,
e Pán Boh nás miluje a neopustí.
On dáva milos potrebnú v kadej
dobe. Èasto si vak rodiny samé nepomôu, potrebujú tie pomoc
zvonka. Je poteením poèu, ko¾ko pekných iniciatív pomoci prichádza aj cez túto pandémiu. Sám sa
snaím v týchto dòoch nielen
za ¾udí modli, ale aj zatelefonova èi navtívi ich. Ako ve¾mi tu
pomáha kresanské spoloèenstvo, kde sa navzájom informujeme cez SMS o potrebe modlitby.
13
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Viacerí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej sa zapojili do spoloènej
30-dòovej pobonosti k svätému
Michalovi, ktorú sme v naej redakcii práve tento rok vydali knine. Má význam modli sa túto
pobonos v èase pandémie?
Veriaci kresan nikdy nie je
sám, napísal pápe Benedikt XVI.
A tak aj vy, z Rodiny Nepokvrnenej, nie ste sami, tvoríte jedno ve¾ké spoloèenstvo, prepojené vierou
a modlitbou. Keï sa modlíme
za iných a s inými, táto modlitba má
ve¾kú silu a preráa nebesá. A je tu
aj ve¾ký pomocník a bojovník svätý Michal, ktorý stojí po naej strane a privoláva nám: Kto ako
Boh? Potrebujeme si to viac pripomína v tejto zloitej dobe: Kto
ako Boh? Kto nám pomôe, ak nie
Boh? Kto nás zachráni, ak nie Boh?
Jemu sláva a vláda naveky!
Tento rok sme preívali ako
Rok Boieho Slova? Èo by sme si
mali odnies z tohto roku do naich ivotov?
V poslednej dobe pri desiatku ruenca: Jei, ktorý ohlasoval Boie
krá¾ovstvo a vyzýval ¾ud na pokánie, si s radosou uvedomujem, akú
moc má Boie slovo. Jei svojím
slovom vyháòal diablov, Jei svojím slovom uzdravoval, Jei svo14

jím slovom kriesil màtvych, Jei
svojím slovom odpúal hriechy,
Jei svojím slovom utíil búrku
na mori, Jei svojím slovom premieòa chlieb na svoje telo a víno
na svoju krv, Jei svojím slovom
nám dáva ivot, ivot veèný. Jeho
slovo má moc, uverme tomu!
Preívame adventné obdobie,
kedy sa pripravujeme na oslavu
narodenia Boieho Syna, Jeia. Èo
urobi preto, aby sme sa na Vianoce
èo najlepie pripravili?
Dúfam, e poèas adventu sa budeme môc navtevova a stretáva, lebo práve cez poehnané
stretnutia môeme rás vo viere.
Odkia¾ mám to astie, e matka
môjho Pána prichádza ku mne?
zvolala Albeta a dodáva: Blahoslavená si, lebo si uverila, e sa splní, èo ti povedal Pán (porov. Lk 1,
43-45). Albeta rozpoznáva Boha,
ktorý prichádza k nej v takom
skromnom znaku, v lone mladuèkej
príbuznej. Pamätáme si, e Nazaret
nerozpoznal Boha v Jeiovi, ktorý vyrástol uprostred nich. Nerozpoznali èas Boieho navtívenia
podobne, ako ho nerozpoznal neskôr Jeruzalem, nad ktorým Jei
zaplakal. Advent, to je pre mòa znovu èas rozpoznáva Boha, ktorý
prichádza ku mne ako mocné slovo
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a ivý chlieb kadý deò pri svätej
omi, ale tie pri kadom stretnutí
s druhým èlovekom. Advent  to je
èas vrúcnejej modlitby a pozornosti, aby som rozpoznával Pánove navtívenia, lebo ony mi prináajú rados.
Máte nejakú konkrétnu spomienku na Vianoce, ktoré vás
najviac oslovili?
Kadé Vianoce majú svoje èaro,
lebo nesú v sebe tajomstvo Boej
lásky a pokory. Vianoce sa nás dotýkali v detstve, kde sme ete vedeli asnú a necha sa obdarova.
Mal som to astie, e aj v dobe
komunizmu sme doma slávili Vianoce ako tajomstvo narodenia Pána
a èasto sme cez Vianoce prichýlili
nejakých pocestných. Stále mám
v srdci, a zvlá poèas Vianoc, ra-

dos z obdarovania. Nepamätám si
ve¾mi na darèeky, ale nesiem v sebe
z detstva tajomstvo, ktoré presahuje môj rozum. A vlastne iba tajomstvo poteí  povedal ktosi múdry.
Èím by ste chceli povzbudi èitate¾ov Rodiny Nepokvrnenej
v tomto èase Vianoc?
Boh sám nás prichádza povzbudi a znovu nám pripomína cez anjela: Nebojte sa! Zvestujem vám
ve¾kú rados, ktorá bude patri
vetkým ¾uïom: Dnes sa vám narodil Spasite¾, Kristus Pán. Vyprosujem vám teda rados v Pánovi,
rados vetkým a kadému zvlá.
Poteme sa v Pánovi, teme sa jeden z druhého, lebo nie je to samozrejmé, e môeme tieto Vianoce
slávi spoloène.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Norberta

Úplné odpustky pre èlenov RN
Dekrétom, ktorý vydala Apotolská penitenciária v Ríme 22. novembra
2018, sa ude¾ujú úplné odpustky, ktoré môu získa len èlenovia Rodiny
Nepokvrnenej v niektorých osobitných dòoch. V predchádzajúcich èíslach náho èasopisu sme si priblíili u skoro vetky z týchto dní: Svetový
deò chorých  11. február, kadoroèné stretnutie èlenov, výroèný deò zaloenia  18. máj, výroèný deò kánonického schválenia  8. jún, slávnos
Sedembolestnej Panny Márie  15. september a slávnos Nepokvrneného poèatia Panny Márie  8. december. Dnes by sme chceli uvaova
o ïalej príleitosti k získaniu úplných odpustkov.
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13. deò kadého mesiaca
Príleitosti k získaniu úplných
odpustkov pre èlenov Rodiny Nepokvrnenej, o ktorých sme doteraz
uvaovali, sú úzko spojené s týmto
duchovným spoloèenstvom. Ale
preèo máme takéto privilégium aj
13. deò kadého mesiaca? Ako to
súvisí s Rodinou Nepokvrnenej?
Modlite sa ruenec! Prináajte
obety za hrienikov! Pokánie, pokánie, pokánie! Tieto výzvy Panny Márie nám mono znejú akosi
prísne, ale sú to láskavé slová naej nebeskej Matky, ktorými sa obrátila nielen na tri deti vo Fatime.
Ako dobrá Matka ich adresuje
vetkým svojim deom, lebo ich
miluje a chce ich privies k svojmu
Synovi.
Sestre Bernadete Pánèiovej, zakladate¾ke Rodiny Nepokvrnenej,
boli tieto výzvy ve¾mi blízke. Vedela pre ich napåòanie nadchnú aj
iných, a tak u od zaèiatku spája
èlenov denná modlitba posvätného
ruenca a úsilie v spojení s Pánom
Jeiom nies svoj osobný krí.
Týmto svojím úsilím sa Rodina
Nepokvrnenej snaí uvádza do
praxe fatimské posolstvo a v roku
2008 bola zaèlenené do Svetového
apotolátu Fatimy (SAF).
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Èo je Svetový apotolát Fatimy?
Je to medzinárodné modlitbové
zdruenie veriacich, ktoré po celom
svete roziruje fatimské posolstvo
Panny Márie. Je odpoveïou na opakovanú výzvu Panny Márie, vyslovenú vo Fatime v mesiacoch máj a
október 1917 trom deom: Lucii,
Frantikovi a Hyacinte. SAF bol
zriadený dekrétom Pápeskej rady
pre laikov 7. októbra 2005, v deò
spomienky Ruencovej Panny Márie. Medzinárodný sekretariát SAF
má svoje sídlo priamo vo Fatime.
Otec biskup Tomá Galis, ktorý
má v rámci KBS na starosti aj apotolát Fatimy, práve Rodine Nepokvrnenej poèas slávnostnej sv.
ome 13. decembra 2017 v kaplnke
Milosrdných sestier sv. Vincenta 
Satmárok vo Vrícku odovzdal zástavu SAV, ktorú dostalo Slovensko.
Pri tejto príleitosti odovzdal RN aj
ïalí vzácny dar  relikvie sv. Frantika a Hyacinty Marto.
Pripomeòme si, e Panna Mária
sa zjavovala trom fatimským deom
 Hyacinte, Frantikovi a Lucii, od
mája do októbra v roku 1917, a to
vdy 13. deò v mesiaci. A tu nachádzame odpoveï na otázku, preèo
môu èlenovia RN získa úplné odpustky práve 13. deò v mesiaci. Netýka sa to iba mesiacov od mája do
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októbra, ale Apotolská penitenciária toto privilégium rozírila na
kadý mesiac v roku.
Fatima je miesto, z ktorého sa
Mária prihovára aj dnenému svetu. Jej slová vyjadrujú iados, prosbu aj prís¾ub.
Mária iada: Prichádzajte ku
mne. Odvráte svoje srdce od hriechu a konajte pokánie. Modlite sa!
Modlite sa predovetkým ruenec!
Modlite sa a prináajte obety za
obrátenie hrienikov!
Mária prosí: Po kadom desiatku
ruenca sa modlite slovami: Ó, Jeiu, odpus nám nae hriechy, zachráò nás od pekelného ohòa
a priveï do neba vetky due, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Mária s¾ubuje: Moje Nepokvrnené srdce zvíazí!

Èastejie môeme
opakova modlitbu,
ktorú sa Cirkev modlí
v deò spomienky Panny Márie Fatimskej:
Dobrotivý Boe, ty si
Rodièku svojho Syna
ustanovil aj za nau
Matku; daj, prosíme,
aby sme zotrvávali
v pokání a na modlitbách za spásu sveta
a mohli èoraz viac a úèinnejie zve¾aïova Kristovo krá¾ovstvo.
V dekréte Apotolskej penitenciárie, ktorý ustanovuje úplné odpustky pre èlenov RN, sa píe: Týmto
spôsobom (monosou získa úplné odpustky) budú èlenovia daného spoloèenstva bezpochyby povzbudení naèerpa nové milosti
a stále oddanejie napåòa cie¾ Rodiny Nepokvrnenej. Vyuívajme
toto privilégium.
Nech sú nae srdcia naplnené
vïakou za kadý prejav Boieho
milosrdenstva, za ustanovenie sviatosti zmierenia, za kadé sviatostné rozhreenie, ktorým nám Boh
v tejto sviatosti odpustil nae hriechy, ale aj za kadú monos získa úplné odpustky pre seba alebo
pre due v oèistci.
Spracovala sr. M. Albeta
17
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(8. èas)

V predolom èlánku o Panne Márii Rozväzovaèke uzlov sme èerpali
z prednáok pátra Eliasa Vellu, ktoré mal pre úèastníkov seminára
v Tatranskej Lomnici. Hovorili sme o tom, e je ve¾mi ve¾a rodinných uzlov
a o rôznych spôsoboch útokov zlého ducha, ktoré sú zamerané na rodinu.
V tejto prednáke o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov, si povieme o Márii,
ktorá nám pomáha modli sa, rozliova, odovzda sa do Boej vôle, èaka
na Boha. Budeme hovori o najväèom uzle v ivote èloveka, o hriechu.
Mária mi pomáha, aby som konal
v súlade s pravdou, ona mi pomáha, aby som rozviazal uzol, aby som
sa nezlomil pod problémom. A toto
znamená Mária, ktorá rozväzuje
uzly. Pôjdeme ete ïalej, konkrétnejie. V mojom ivote mi Mária
pomáha modli sa. Nejde len o to
ako vyslovova modlitby. Môem
sa modli ruenec tak, e sa modlím ruenec, alebo tak, e vyslovujem modlitbu. Môem sa modli ruenec len preto, e túto modlitbu
vyslovím, pretoe je to nádherná
pobonos. Ale pritom nenaèúvam
Bohu. A Mária mi nepomáha, pretoe nie som otvorený tomu, èo mi
Boh práve v tejto chvíli hovorí.
Mária mi pomáha modli sa.
A nielen to, Mária mi pomáha rozliova. Mnohí vo svojom ivote
18

nerozliujú. Mnohí si poloia otázku: Je to pre mòa výhodné alebo
nie? A ja si vyberiem to, èo je pre
mòa výhodné, ale nie v súlade
s pravdou. Predstavte si, e oférujem a mám pred sebou dve cesty.
Nevyberiem si tú, ktorá je pre mòa
výhodnejia, ale vyberiem si tú cestu, ktorá ma zavedie do cie¾a, ktorý
som si vybral. Pretoe tá výhodnos
je len pre urèité obdobie. Potom sa
to skonèí a ja zistím, e v ivote
nemám iadne smerovanie, iaden
cie¾. Musím rozliova. Môj Pane,
èo chce, aby som vykonal? Verím,
e ma miluje. Verím, e chce pre
mòa to najlepie. Verím, e to, èo
mi chce poveda, je pre moje vlastné dobro. Môe by, e ja to práve
v tejto chvíli nevidím, ale verím ti.
Dôverujem ti. Viem, e ma nezra-
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dí. Tak rozliujem, èo odo mòa
Boh chce.
Prosíme Máriu, aby nám pomohla odovzda sa. Odovzda sa
do Boej vôle. Ak sa neodovzdám,
tak môj ivot bude ve¾mi mizerný.
Budem i v hneve, budem i vdy
v akomsi smútku. A èi to uznám,
alebo nie, realita je tu. Ak neprijmem túto realitu, budem nahnevaným èlovekom, a to nikam nevedie. Nie je vdy jednoduché
odovzda sa, pretoe niekedy sa
veci zdajú rozdielne od toho, èo
chcem ja. Ale to je Boí plán. A Boh
tvorí plán, ktorý je pre mòa vhodný. Chcel som diea, a nemám ho.
Chcem pecifickú prácu, a nemám
ju. Chcem sa vyda, a nemôem sa
vyda. Je tak ve¾a plánov, ktoré si
nevyberiem zo svojej slobodnej
vôle. Ja sa musím len odovzda
do Boej vôle. Ale odovzdanie sa,

to neznamená len tolerova nieèo.
No, dobre, keï u teda niè iné nemôem urobi, tak sa ti odovzdám.
To nie je toto. Ale verím tomu, e aj
keï s týmto nesúhlasím, tak je to
pre mòa to najlepie. A potom mi
Mária pomáha nielen odovzda sa,
ale aj i Boiu vô¾u. Èastokrát to
môe by ve¾mi aké. Je to testovanie, tréning, ktorý mi Boh dáva.
Nie preto, e by bol voèi mne krutý, ale je to otázka toho, e ma uvádza do väèej zrelosti.
Mária ma uèí èaka na Boha. Boí
èas nie je mojím èasom. My nechápeme, preèo je Boh taký pomalý,
ako sa my na to z ¾udského h¾adiska pozeráme. Keï bola Mária
v poehnanom stave, Jozef bol rozruený, zmätený. Vedel, e Mária
nebola v poehnanom stave s ním.
A na druhej strane nechápal, ako to
Mária mohla urobi. On jej predsa
dôveroval. A napriek tomu nemohol poprie to, èo vidí. A Mária èakala na Boha. Môj Boe, preèo
nezasiahne? Preèo necháva mòa
a Jozefa v takom èase trápenia
a smútku? Preèo Boh nechal Máriu, aby h¾adala Jeia tri dni? Preèo nezasiahol? Preèo jej nedal obraz chrámu, aby si aspoò náznakom
myslela, e je tam? Mária musela
èaka na Boha. Èastokrát to musí19

Rodina Nepokvrnenej

me robi aj my. Na èo èaká, Pane?
A v tomto spoèíva Máriina pomoc
 rozviaza uzol náho ivota.
Bez nej sme èasto unavení a znechutení.
Jeden z najväèích uzlov v mojom ivote je hriech, pretoe hriech
zo mòa robí otroka. Hriech mi berie akúko¾vek slobodu. My vetci
sme hrienici, lebo vetci bojujeme
so svojimi slabosami. Èasto sa rozhodneme a urobíme pevné predsavzatie u viac nezhrei. Ale potom skonèíme tak, e znova a znova
padneme. A keï padneme, to je oblas zlého ducha. Zlý duch sa nás
snaí znechuti. Chce ti nahovori,
e je zbytoèné vynaklada akéko¾vek úsilie, aby si sa dostal dopredu.
Vidí jednu udalos za druhou
a nedodral si iadne zo svojich predsavzatí. Èasto chodí na svätú spoveï, ale znovu upadne do toho istého hriechu. To je uzol, ktorý nemôe
by rozviazaný. Toto je to, o èom sa
nás snaí diabol presvedèi.
A tu prichádza Mária, Nepokvrnená, ktorá nikdy nezhreila. Ona
je útoèisko hrienikov. Ona je tá,
ktorá ma vedie k Jeiovi, aby som
prosil o odpustenie, a aby mi bolo
odpustené. Predstavte si Petra,
po tom ako zradil Jeia v jeho slabosti, strachu, neistote. On ho za20

prel. Nepoznám toho èloveka (Mt
26, 72). Peter oplakáva svoj hriech.
Predstavte si Petra ako ide vyzna
svoj hriech Márii. Bolo to ve¾mi
pekne zobrazené vo filme Umuèenie Krista od Mela Gibsona. Nie je
to logické, e keï ublíim synovi,
pôjdem za matkou. Ale tu máme
nieèo iné. Tu máme Máriu, ktorá
rozväzuje uzol. Mária nie je nahnevaná na hrienika, ale vedie tohto
hrienika znovu k Jeiovi. Povzbudzuje ho, aby neupadal na duchu.
Uvedomme si to, e znechutenie je
jedna z hracích kariet diabla, ktoré
drí v rukách. On robí vetko, èo je
v jeho moci, aby a zastavil, aby si
prestal kráèa za Jeiom. Mária je
ena odvahy nielen preto, e ona
sama je tou odvánou enou,
ale preto, e je tá, ktorá vkladá odvahu do kadého jedného z nás.
Ona mi pomáha vsta z hriechu
a ís znovu za Jeiom. To znamená, Mária, útoèisko hrienikov. My
vetci sme hrienici. Take my
máme by s Máriou najmä vo chví¾ach, keï sme smutní z toho,
e sme to nezvládli.
Choï za òou v tejto chvíli. Ona
je tá, ktorá ti dokáe rozviaza tento uzol v tvojom ivote. O to viac,
ak tento hriech sa stáva závislosou
 hriech alkoholu, hriech pornogra-
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fie, hriech hazardných hier, hriech
cudzolostva. To sú hriechy, ktoré
èasto èlovek opakuje, a preto sa stávajú závislosou, a sa dostane
do bodu, keï si povie: Ale toto
som ja. Ja sa nedokáem zmeni.
Ale toto nie je pravda. My sa môeme zmeni! Ale môeme sa zmeni len s Boou mocou. Môeme sa
zmeni iba mocou Ducha Svätého.

A je to Mária, ktorá ma vedie k Jeiovi, aby ma Jei potom mohol
privies k Duchu. Keï sa zaoberám
hriechom, tak sa zaoberám tým najväèím uzlom v mojom ivote. Tak
ïakujme Jeiovi, e nám dal svoju Matku ako pomoc.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

Vianoèné oplátky
Vianoce  vôòa ihlièia, korice,
medu, vanilky, ale hlavne rados
z príchodu malého Jeika na svet.
Súèasou naich sviatkov sú rôzne
tradície, v kadom regióne iné,
ale máme aj jednu spoloènú  na stole
nesmú chýba vianoèné oplátky.
Keï naa dcéra zostala kvôli rizikovému tehotenstvu doma, videla u susedy robi vianoèné oplátky.
Tak sa jej to zapáèilo, e to zaèala
skúa aj ona. Najskôr mala stroj
na peèenie oplátok poièaný, potom
si kúpila vlastný a u s tým peèením neprestala. Zo zaèiatku piekla
iba pre príbuzných, známych
a susedov. Postupne sa po okolí rozírilo, e peèie dobré oplátky, a tak
si ich k sviatkom objednávali stále
ïalí a ïalí ¾udia.

Najhorie je to tesne pred sviatkami. Prídu takí, èo sa pozabudli,
ale aj takí, èo boli makrtní,
a na vianoèný stôl im oplátok nezostalo. Naastie vdy je nejaký
balíèek èi dva v rezerve, a keï u
nie je, delíme aj zo svojich. Istý ná
známy príde vdy asi tri dni pred
sviatkami robi revíziu kotla
na ústredné kúrenie, a to len preto,
aby si zobral oplátky a takto neskoro, pretoe by ich skôr tie pojedli.
Susedka ich zasa potrebuje u
koncom novembra, aby mohla posla balík s oplátkami deom
do Anglicka. Vdy má strach, èi
prídu na miesto urèenia v poriadku.
Ba neraz sme sa zasmiali, keï nám
rozprávala, ako ich horlivo a opatrne balili, a potom so strachom pre21
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váali lietadlom. Aká úasná bola
spoloèná rados pri slávení Vianoc,
ktoré preívali v kruhu svojich detí
v ïalekej cudzine!

Ja sa najviac teím poèas modlitby deviatnika Svätá rodina h¾adá
prístreie. Preèo? Sú medzi nami aj
chorí, ktorí èakajú na spoloèné stretnutie, na nae modlitby... a som rada,
e ich práve v tom èase môem potei aj vianoènými oplátkami.
Tak sa stretávame kadý rok.
Vdy sa teíme, e sa opä vidíme
a veríme, e to nie je naposledy. Aj
malý balíèek vianoèných oplátok sa
môe sta prejavom naej lásky,
ktorá je odrazom nekoneènej lásky
Boha ku kadému z nás.
Dana

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Bol som chorý a navtívili ste ma; bol som vo väzení a prili ste ku
mne... èítame v Matúovom evanjeliu (Mt 25, 36). Sestra M. Bernadeta
sa aj poèas totality snaila navtevova chorých. Písala im listy, povzbudzovala ich, aj napriek riziku organizovala pre nich duchovné obnovy
a duchovné cvièenia... Rada by sa bola ujala aj väzòov, ale o tom mohla
v tých èasoch iba sníva. Po zmene politickej situácie sa jej neraz naskytla príleitos dosta sa aj za brány naich väzníc  osobne alebo prostredníctvom listov èi balíèkov. Jej návtevy a listy mnohým väzòom pomohli
uzna svoju vinu, ¾utova svoje preèiny, neraz i zloèiny, a kona pokánie.
V tých zaèiatkoch ete vo väzniciach nepôsobili väzenskí duchovní, a tak
môeme poveda, e v istom slova zmysle tam pastoraènú slubu vykonávala ona. Na kadú návtevu bolo potrebné vopred vybavi súhlas vedenia väznice, dohodnú termín i program. Sestrièka Bernadeta vdy vybavila povolenie aj pre kòaza, aby väzni, ktorí mohli a chceli, mali monos
22
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vyspoveda sa a poèas svätej ome prija Eucharistiu. Èasto ju na týchto
cestách sprevádzal jej rodný brat  kòaz Bernard, páter Jozef Hanzély,
verbista, obaja v pädesiatych rokoch sami strávili istý èas vo väzniciach,
neraz to bol otec biskup Dominik Tóth, párkrát otec biskup Frantiek
Tondra, ale aj iní reho¾ní èi diecézni kòazi.

Jedineèné sviatky lásky
Vetci ¾udia, bez oh¾adu na vierovyznanie èi národnú kultúru,
majú radi Vianoce. V ivote kadého z nás sa vianoèné obdobie spája
so zvlátnou atmosférou. Je to èas,
keï sa viac ako inokedy snaíme
kona dobré skutky a obdarúvame
sa aspoò malými darèekmi. Tým, èo
nás stále povzbudzuje kona èo najviac dobra a pod¾a monosti da aj
nejaký darèek, je príchod Boieho
Syna, Jeia Krista, na túto zem. On
je Láska, on je ten najväèí dar.
V súvislosti s Vianocami by som
sa rád podelil so svojou spomienkou na vianoèné obdobie spred
dvadsiatich rokov. Bol to asi druhý
rok môjho pôsobenia vo farnosti
Turèianske Teplice, kde som spolu
s ïalími spolubratmi priiel z Po¾ska. Vtedy som spoznal sestrièky
satmárky. Jedného dòa ma jedna
z nich oslovila: Páter Juraj, nechceli by ste vykona ve¾mi vzácny skutok lásky? Prekvapene som
sa opýtal: A v èom by to malo spo-

èíva? Odpoveï znela: Neboli by
ste ochotný navtívi so slovenskou
Matkou Terezou väzòov v Ilave,
v jednej z najaích väzníc? Ná
rozhovor pokraèoval: A kto je to
tá slovenská Matka Tereza? Vy to
neviete?  teraz bola prekvapená
zase sestrièka  to je naa milovaná sestrièka Bernadeta z Vrícka,
ktorá najmä v období vianoèných
a ve¾konoèných sviatkov spolu
s pátrom Hanzélym, ktorý pôsobí
ako duchovný otec u sestier vykupiteliek vo Vrícku, navtevuje slovenské väznice. Je to pre òu vzácna príleitos uskutoèòova slová
z Matúovho evanjelia: Bol som vo
väzení a prili ste ku mne, a tým
prejavova lásku voèi tým, ktorí sú
odsúdení na dlhé roky, prípadne aj
na doivotie.
Za takýchto okolností som spoznal sestrièku Bernadetu. Pochopil
som, e vo svojom apotolskom
pôsobení, sústredenom hlavne na
chorých a trpiacich, nezabúda ani
na väzòov. Obdarúva ich predovetkým láskou a ièlivosou, mod23
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litbou, ale aj takými darèekmi ako
sú ruenec, obrázok èi náboenská
literatúra.
V rámci mojich neskorích dvojroèných návtev týchto zariadení sa nieko¾ko väzòov pripravovalo na prvé
sv. prijímanie. Boli aj takí, ktorí vo
väznici prijali krst alebo sviatos birmovania. Väzòom, ktorých sestrièka
povzbudzovala k modlitbe svätého
ruenca, opakovala, e aj oni sa môu
sta svätými, a to aj vo väzení!
Vrátim sa teraz k mojej prvej ceste do Ilavy. Pýtal som sa, èo by som
mohol ja osobne obetova, darova
vetkým väzòom. Odpoveï bola:
Budete vysluhova sviatos zmierenia pre tých, ktorí ju budú chcie
prija, a potom budete slúi svätú
omu, ktorú obetujete za nich.
Priblíil sa deò, v ktorom sme
mali uskutoèni ná vianoèný plán.
Nepamätám si presne, ktorý deò
24

v týdni to bol, ale ve¾mi dobre si pamätám, e
to bolo zaèiatkom januára, ete vo vianoènom období. Bola dos
tuhá zima. Riadne mrzlo a sneilo. Dohodli
sme sa, e sestrièku Bernadetu budem èaka
v Turèianskych Tepliciach ráno o iestej pred
naím domom. Èakal som na auto,
ktorým sme mali ís do Ilavy, ale
to neprichádzalo. Zaèal som sa
modli ruenec. Ani po hodine
môjho èakania a modlitby nikto nepriiel. Bolo u osem a cesta pred
naím domom bola stále prázdna.
A o pol deviatej sa neèakane zjavilo auto so sestrièkou Bernadetou.
Moja prvá otázka samozrejme znela: Sestrièka, èo sa stalo? A ona
mi celkom pokojne dala nasledovnú odpoveï: Páterko, na ceste do
Turèianskych Teplíc, medzi Mokovcom a Jazernicou, sme dostali
myk a nae auto sa v okamihu nalo v priekope hore kolesami. Bolo
potrebné zohna pomoc (mobily
sme vtedy nemali), a tak sa ná príchod oneskoril. Hneï som jej skoèil do reèi: A vám sa niè nestalo?
A èo s naou plánovanou návtevou
väznice? Nie, niè sa nám nesta-
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lo, pokojne odpovedala sestra Bernadeta, iba sme preili trochu strachu. A èo s naou plánovanou
návtevou väznice? opýtal som sa
znova. Samozrejme, e ideme,
znela sestrièkina odpoveï. A potom pridala: Asi nám chcel niekto prekazi uskutoènenie náho
plánu. Avak to sa mu nepodarí!
Cesta do Ilavy nám vïaka modlitbe svätého ruenca ubehla ve¾mi
rýchlo. V miestnosti upravenej na
kaplnku bola zhromadená dos
ve¾ká skupina väzòov, ktorí netrpezlivo èakali na stretnutie so sestrièkou Bernadetou a na svätú
omu. Po svätej omi a príhovore

sestrièky, ktorý bol plný lásky, nasledovalo rozdanie malých darèekov. Celý ten èas bolo cíti krásnu
vianoènú atmosféru, napriek tomu,
e sme sa nachádzali vo väznici.
Neviem, èi po to¾kých rokoch sú
ete v Ilave väzni, ktorí si pamätajú na slovenskú Matku Terezu. Pred
piatimi rokmi si Pán Boh povolal
k sebe túto ich ve¾kú priate¾ku.
Dúfam, e sestrièka Bernadeta aj
teraz na nich pamätá a prihovára sa
nich u Pána Boha a aj takýmto novým spôsobom pomáha vetkým
väzòom preíva jedineèné sviatky
lásky, akými sú Vianoce.
Páter Juraj Bernaciak SCJ

Fatima stále aktuálna
U krátko po Duièkách sa
v obchodoch aj na uliciach zaèínajú objavova vianoèné ozdoby
a postupne v nákupných centrách
poèu aj vianoèné piesne. Keï sa
dni krátia, príroda sa pripravuje
na zimný spánok, vtedy si dnený
uponáh¾aný èlovek spomína na dni
svojej mladosti. Radostne sme vstávali na rorátne sväté ome, na nakreslený vianoèný stromèek sme
veèer kreslili ozdoby, ktoré vyjadrovali nae dobré skutky, a poèítali

sme, ko¾kokrát sa ete vyspíme,
kým príde Jeiko.
Táto kadoroène sa opakujúca
atmosféra èarovných a neopakovate¾ných adventných dní nás
v naich rodinách pripravila na preívanie radostných a poehnaných
sviatkov Jeiovho narodenia. Je
celkom pochopite¾né, e vetko
sme konali s vedomím, e kresanstvo je náboenstvo lásky, radosti, pokoja a konania dobrých skutkov. Veï Boh je Láska, Rados aj
25
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Pokoj. Slávením Kristovho príchodu medzi nás slávime príchod lásky, radosti a pokoja na tento svet.
Svätá Cirkev nás uèí, e Mária 
Boia Matka, je i naou Matkou!
Evanjelista Ján pod kríom na Golgote poèul Jeiove slová: H¾a,
tvoja matka! a prevzal poverenie
by Máriiným synom. Loretánske
litánie u od 16. storoèia ospevujú
Máriinu ve¾kos a vzneenos.
Európa zaila jej mimoriadnu
ochranu pred hroziacim nebezpeèenstvom.
Patrí sa teda, aby sme zvlá cez
tohtoroèné obdobie Adventu
a Vianoc  aj poèas núdzového stavu spôsobeného koronavírusom 
uvaovali, èo pre nás znamená, e
Mária je i naou starostlivou Matkou, ktorá nás neopúa, ale sa za
nás stále prihovára. Poèas naich
spoloèných rodinných poboností
nás môu sprevádza aj tajomstvá
radostného ruenca:
1. Ktorého si, Panna, z Ducha
Svätého poèala
Mária sa stala Jeiovou mamou
od jeho poèatia a je pre nás nepredstavite¾ným tajomstvom, s akou
láskavosou a múdrosou sa starala o svoje dieatko  o jeho telesný
i duevný vývin a do dospelosti.
Vedela, e Jei je Boí Syn a ona
26

 Milostiplná  dostala vetky dary
pre túto jedineènú úlohu.
A tejto Boej Matke môeme zveri výchovu naich detí! Ona je
i naou Matkou. Dokáeme si predstavi lepieho vychovávate¾a? Pozvime ju do naich rodín  neèakajme ani chví¾u. Spoloènou modlitbou
ruenca, ako jej verné deti, privolávame Boiu pomoc a svetlo na príhovor Panny Márie.
2. Ktorého si, Panna, pri návteve Albety v ivote nosila
Mária nosí pod srdcom Jeia 
a ako to zasahuje do jej ivota
i konania! Nepoèíta ve¾kos obety
a ponáh¾a sa pomáha svojej starej
príbuznej Albete, ktorá tie èaká
diea (bude sa vola Ján). Jej príchod
bol plný svetla. Albeta ju radostne
víta. Mária prináa s Jeiom lásku,
pokoj, milosrdenstvo; svojím Magnifikat nadene chváli Pána, ktorý
povýil poníených. Je to pieseò
neochvejnej viery a nádeje, ako pripomína pápe Frantiek.
Toto je hlavné posolstvo príchodu Márie k Albete. Mária, naa
Matka, túi, aby sme si ako jej milované deti z toho brali príklad. Veï
Magnifikat patrí predovetkým tým,
ktorí v oèiach sveta nemajú cenu 
èi pre chudobu, hendikep alebo neuitoènos. Áno, aj pokoreným
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vetkými prejavmi moci, utrpeniami kadého druhu. Je ve¾kou nádejou aj pre tvoje tmavé chvíle. Preto:
Ak sa cíti ubitý, ak si chorý, ak h¾adá prácu, ak nepatrí k smotánke...
Nie, nefòukaj, ale spievaj Magnifikat,
lebo Boh sám rozprái tvojich nepriate¾ov, on chce v tebe vykona
ve¾ké veci! Spievaj ho aj vtedy, ak
si urobil nieèo dobré alebo ak sa
tvoje diea obrátilo na dobrú cestu,
èi ak si zvíazil nad rakovinou. Pridaj si do neho slová: Ujal sa môjho manela, rodiny, farnosti èi firmy... Magnifikat je toti aj tvoja
pieseò.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
Betlehem, mata¾, jasle  èo pre
nás dnes ete znamenajú? Krásnu
pastiersku idylku? A predsa, toto je
miesto, kde priiel na túto zem Boh,
Stvorite¾ sveta. Nepochopite¾né tajomstvo. Mária s Jozefom prijímajú túto podivnú Boiu logiku
s pokorou. Nikde sa nedoèítame
o nervozite èi nadávaní na tých, èo
im neposkytli prístreie. A ako odmeòuje Boh ich vernos? Prichádzajú anjeli s jasavým spevom, lebo
celé nebo sa teí z príchodu Vykupite¾a sveta, a nechýbajú ani tí najbiednejí z vtedajej spoloènosti 
zabudnutí pastieri.

Aj my zaívame niekedy nepochopite¾né a aké situácie. Boh
chcel, aby Mária, naa Matka, nám
dala príklad pokory a prijímania
Boej vôle. Pán pozná odpoveï na
kadé preèo? veï bez jeho vedomia sa nám ani vlas na hlave neskriví. Dajme ruku na srdce  ko¾kokrát sme sa presvedèili, e Boh
dokonca i veci v naich oèiach zlé,
premení a pouije na dobro.
Chystáme sa na preívanie sviatkov. Ko¾kokrát sme si hovorili: Èo
by som mohol kúpi? Èo by som
mohol ete ma? Musím ís do obchodov ete toto èi ono nakúpi. 
Povedzme to inak: Èo môem darova druhým? Èo môeme urobi,
aby sme boli ako Jei, ktorý dal
seba samého a práve preto sa narodil v tých jaslièkách? Rados rozdávaním rastie!
4. Ktorého si, Panna, so svätým
Jozefom v chráme obetovala
Mária s Jozefom prichádzajú do
chrámu, aby pod¾a Zákona obetovali
diea Jeia Pánovi. Prekvapilo ich,
e starec Simeon a dokonca
i prorokyòa Anna Boím riadením
spoznali, e to diea nie je ako ostatné deti, ktoré tam rodièia prináali.
Svojím chválospevom na príchod
Vykupite¾a vzbudzujú pozornos
¾udí v chráme  Jei, Mária a Jozef
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sa stávajú stredom pozornosti. No
vetci poèujú i tajuplné slová Simeona o budúcom utrpení jeho Matky.
Po obrade obetovania svätá rodina v tichosti odchádza z chrámu.
Vieme, e Mária zachovávala vetky tieto udalosti vo svojom srdci...
Nebola vystraená akou predpoveïou. Svoj ivot mala zakotvený
v Bohu, ktorý nás miluje a pozná
nau budúcnos.
Mária, Matka naa, nauè nás vytrvalej modlitbe, aby sme h¾adali
Boha a pozvali ho do náho ivota.
Skutoèný ivot nám hovorí, e sa
stretávame s problémami  no Boh
je väèí ne vetky problémy, ktoré
nás môu postretnú, a my pri ich
rieení nie sme sami.
5. Ktorého si, Panna, so svätým
Jozefom v chráme nala
Svätá rodina odchádza na sviatky
do Jeruzalema spolu s mnohými pútnikmi. Po nieko¾kých dòoch slávnosti, pri spiatoènej ceste, Mária
s Jozefom zistili, e Jei nie je
v sprievode. Vracajú sa naspä do
Jeruzalema a preijú tri dni úzkostlivého h¾adania, kým ho nali v chráme
pri rozhovore so zákonníkmi.
Pozrime sa na udalos oèami
chlapca, ktorý sa pýtal mamy: Preèo Boh dovolil, aby Mária, Jeiova matka, musela zai tie tri dni
28

bolestnej straty svojho syna?
A mama chlapcovi vysvet¾uje:
Dobrotivý Boh nám dal Máriu za
Matku a Jei je preto naim bratom! Panna Mária miluje rovnako
vetky svoje deti  i kadého z nás.
A táto udalos v Jeruzaleme sa stala aj preto, aby sme si uvedomili,
akú boles zaíva naa Matka Mária, keï sa ktoko¾vek z nás stratí,
vzdiali sa od Boha, dá sa na zlé cesty, ktoré vedú do veènej záhuby.
K tomuto je ako nieèo doda.
Urobme vetko preto, aby Mária
nemusela plaka nad naím ivotom a dokonca roni krvavé slzy,
ako tomu bolo v africkej Rwande
v Kibehu. Tam Panna Mária so
smútkom predpovedala aké èasy,
ak ¾udia nebudú robi pokánie. Varovanie Matky neprijali a bola to
katastrofa pre celý národ. Rovnako
aké následky prinieslo i neprijatie
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fatimského posolstva Panny Márie.
Mária s nami poèíta. Áno, Mária
poèíta s tebou, so mnou, s naím srdcom, s naou vierou. Ak jej odpovieme na to, o èo prosila vo Fatime,
naozaj ve¾ké, úasné veci sa budú
dia vo svete, v Cirkvi, v Európe...
Milí priatelia, adventný a vianoèný èas je pozvaním prakticky
a konkrétne preíva svoju vieru.
Zrelý kresan uvauje o tajomstve
spásy vo svetle viery. Radujme sa
a buïme vïaèní, e patríme do svätej Katolíckej cirkvi, ktorá nám slá-

vením sviatkov pribliuje dejiny
spásy a sprevádza nás na ceste do
blaenej veènosti.
Nezabudnime, e pravá úcta
k Panne Márii, k Matke Boej,
k naej Matke a Patrónke náho
národa, nás vedie vdy k jej Synovi, Jeiovi Kristovi. Preto ak sa
modlíme ruenec, spievame litánie
alebo iné mariánske modlitby, vdy
sa bliie spájame s Bohom. Ís cestou Márie je ís cestou k Bohu,
nikdy nie od neho.
Ladislav tefanec

Svedectvá z kría
V máji v roku 2002 mi po akej
chorobe zomrel manel a ja som
zostala sama.
Priiel tedrý deò. Vetko som
navarila a ila som na cintorín zapáli svieèku na manelovom hrobe a pomodli sa. Bolo mi ve¾mi
smutno. Cestou na cintorín som si
aj poplakala.
Po návrate domov mi zaèal zvoni telefón. Sestra aj vagriná ma
prosili, aby som prila k nim, ale ja
som nechcela ís nikde. Zdalo sa
mi, e nikde nepatrím. Vetci majú
svoje rodiny a ja by som sa medzi
¾uïmi cítila viacej sama.

Na stôl som prestrela o jeden tanier viac. Vetko bolo vyzdobené, jedlo pripravené, svieèky svietili... Na stôl, k tanieru, kde bolo
prázdne miesto, som postavila obraz Pána Jeia, Panny Márie a sv.
Jozefa, ktorý mi darovala sestra
Bernadeta Pánèiová.
Keï som pozrela do oèí Pána Jeia na obraze, jeho poh¾ad bol naplnený láskou... V tej chvíli som vo svojom srdci zaila skutoènos, e je tu
so mnou. V duchu som si vravela,
e takto, vo vedomí jeho prítomnosti, chcem preíva kadé Vianoce.
Anna Jurèáková
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Ohlasy
¼udské srdce sa naplní radosou a duu poteí aj taká ve¾ká
malièkos, ako je napríklad neèakaná vzácna návteva alebo nejaká
príjemná udalos aj v priebehu
vedných dní. Vtedy akoby prichádzal sám Pán a pohládzal nás svojou prítomnosou, ba hovoril nám:
Nebojte sa, len verte! Jedným
z takýchto vzácnych dní v tejto ne¾ahkej situácii bol pre mòa aj deò,
keï nám dola zásielka kníh Ve¾kos svätého Michala, archanjela.
Vïaka vetkým, ktorí sa podie¾ali
na jej vydaní. Nech nás vetkých
ehná Pán, sprevádza Milostiplná
a ochraòuje sv. Michal, archanjel.
Èitate¾ka Anna

Aj keï sme sa tohto roku nemohli stretnú osobne, tak, ako
sme sa doteraz stretávali na stretnutí èlenov RN, duchovne sa so vetkými spájam denne o 15. hodine pri poklone kríu a modlitbe sa celú RN.
Nech nás Boia ruka chráni od kadého zla a nech Nepokvrnená
nad nami drí svoj materinský plá.
Irena
Som ve¾mi rada, e v posledných èíslach èasopisu Rodina Nepokvrnenej sú èlánky o Panne
Márii, Rozväzovaèke uzlov. Oslovili ma a posilnili moju vieru. Vïaka vám za to.
Soòa

Informácie
õ Ïakujeme vám, e ste sa aj v tomto roku zapojili do modlitieb a obetí
za naich drahých duchovných pastierov. Mnohí z vás prispeli do duchovnej kytice pre Svätého Otca Frantika a otcov biskupov
k Vianociam. Povzbudzujeme k tejto slube pre svätú Cirkev najmä
naich nových èlenov, aby sa aj oni v roku 2021 do duchovnej kytice
zapojili. Duchovnú kyticu k Vianociam 2020 sme zaslali Svätému Otcovi do Ríma. List si môete preèíta v tomto èísle èasopisu.
õ K tohtoroèným Vianociam 2020 sme pre vás pripravili darèek: 5 svätých omí, ktoré sme dali odslúi za ivých èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Ve¾ká a neocenite¾ná vïaka vám, ktorí sa za nás modlíte
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a prináate obety, vïaka aj za vá apotolát. Obzvlá ïakujeme
vetkým, ktorí sa v tomto roku zapojili do modlitby Novény k Panne
Márii z Pompejí za odvrátenie a ukonèenie epidémie. Vieme, e k tejto
modlitbe sa pripojili mnohí z vás. Nech vám to dobrotivý Boh odmení
svojou láskou a poehnaním pre vás i vae rodiny.
õ Je doba epidémie, v ktorej sú nae osobné stretávania obmedzené. Aj
napriek tomu si môeme nájs spôsob, ako sa vzájomne potei: listom, telefonicky, e-mailom, SMS správou. Nezabúdajme poslúi blízkej osobe a v nastávajúcom roku 2021 by o nieèo lepími k ¾uïom
okolo nás. Pamätajme na seba navzájom na 29. Svetový deò chorých,
ktorý si pripomenieme v deò spomienky Panny Márie Lurdskej  11.
februára.
õ Ak si chcete objedna, prípadne doobjedna nae publikácie, naïalej
vám ponúkame:
Stolový kalendár na rok 2021
V kalendári pripravenom z príleitosti schválenia RN si nájdete fotografie z èinnosti RN spolu s mylienkami Svätého Otca Frantika.
Ve¾kos svätého Michala, archanjela
Kniha ponúka mesaènú pobonos k svätému Michalovi, archanjelovi, v akých situáciách. Nájdete v nej tematicky rozdelené mylienky
o ve¾kosti sv. Michala na kadý deò spolu s modlitbami.
Novéna k Panne Márii z Pompejí
V neodmietnute¾nej novéne sa dozviete nieèo o Pompejach, Pompejskej novéne a apotolovi ruenca  Bartolomejovi Longovi. Môete si ju objedna spolu s obrázkom, na ktorom sa znaèí úmysel novény
a poèet pomodlených ruencov.
Zlatá kniha fatimská
Obsahuje tajomstvá rozjímavého radostného, bolestného a slávnostného
ruenca a ruenca svetla, ktoré dotvárajú ilustrácie. Zlatú knihu vám ponúkame v slovenskom, èeskom alebo maïarskom jazyku.
Duchovná obnova
Vychádza eskrát do roka s témami na prehåbenie duchovného ivota.
Vetky publikácie si môete objedna na naej adrese.
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Osemsmerovka
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 36 písmen tvorí tajnièku:
Narodil sa Boh, Spasite¾ sveta, v jaslièkách spinká nebeské diea.
Vianoèná chví¾ka je...
BOH OTEC, BOIA MATKA, BOÍ SYN, CITARA, DIEA, DOBRO, ESEJE,
ESTÉTI, GLÓRIA, GRÁCIA, GRAND, HONOR, HOSANA, CHORÁL,
CHLIEB, CHRÁMY, JASLE, JOZEF, KÁNON, KOLOR, KYRIE, LÁSKA,
LOTOS, MISÁL, OBETA, OSLAVA BOHA, PALLA, PANNA MÁRIA,
PÁTER, PESTÚN, PIESNE, REKTOR, POKORA, POEHNANIE,
RADOS, SKOBA, SLAMA, SVÄTÁ NOC, SPASITE¼, TICHÁ NOC,
TROCHA, ÚSMEV, VIERA, ZÁKON, ZVÄZOK, ZVYKY, IARA.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argalášová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 15. januára 2021.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 4/2020 znie: Náruèie Panny Márie je
vdy otvorené na nae prijatie.“ Výhercovia sú: Mikuláš Tóth zo Seèoviec, Mária Kubíková z Belej pri Varíne a Matúš Janeta z Oravskej
Lesnej. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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„Zotrvať v tichu pred jasličkami:
toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraď si trochu
času, choď k jasličkám a zotrvaj v tichu.
A budeš cítiť a vidieť prekvapenie.“
Pápež František

Prajeme Vám,
aby sa vo Vašich srdciach
narodil malý Ježiš – Kráľ pokoja.
Nech sa v jeho rukách Váš život
stáva znamením nádeje pre svet
a nech Vás jeho svätá Matka, Panna Mária,
vedie a chráni od každého zla.
Milostiplné Vianoce
a požehnaný nový rok 2021
Vám v modlitbách vyprosuje
redakcia Rodiny Nepoškvrnenej



„Každé Vianoce majú svoje
čaro, lebo nesú v sebe tajomstvo
Božej lásky a pokory.“
(páter Michal Zamkovský)

