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Nepoškvrnenej

Mária, Matka naša
Od vekov Pán Boh ťa pre nás chystal,
Duch Svätý vzbudil.
Prišla si čistejšia ako krištáľ.
Jediná z ľudí.
Úbeľom odetá tíško kráčaš
v ústrety zeme.
V oceán bolesti srdce máčaš.
Predsa ťa zveme.
Nezmeriam moc tvoju, iba tuším
veľkosti prameň.
Opatruj Ježiša v našej duši.
Nepusť nás z ramien.
Kráľovná vesmíru, Matka naša,
úslnie žitia.
Príď iskry krehkosti, vášní zhášať,
keď sa nás chytia.
Hriechy sa zdvíhajú, pomsta valí.
Aký máš zámer?
Pokorne sklonení, slabí, malí
prosíme za mier.
Henny Fiebigová – Siváková
Fotografia na prednej strane obálky: Václav Kašík
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Milí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej a èitatelia
náho èasopisu.
Posledné dva roky sa celý svet ocitol vo ve¾mi
akej situácii. Prekvapila nás choroba, ktorú sme
nepoznali. Ve¾a vecí sa zmenilo, obmedzilo, prili sme o svojich blízkych z rodiny. Modlili sme
sa a nae modlitby boli vyslyané. Vïaka Bohu, ve¾a chorých bolo vylieèených a mohli sa vráti ku svojej rodine.
Obmedzenia  hlavne pre nás veriacich  boli
smutné hlavne preto, lebo sme nemohli navtevova chrámy, prijíma sviatosti, zúèastòova sa
na svätých omiach. Svoje modlitby sme museli
vysiela do neba z izieb svojho domova. Ale za pomoci modlitieb, zvlá modlitby posvätného ruenca, sme vydrali zdraví telesne aj duchovne. Len
bola potrebná naa vytrvalos.
(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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Máj je mesiac, v ktorom slávime spomienku Fatimskej Panny Márie. Ruenec, pôst a modlitby, ku ktorým nás vyzýva na tomto mieste Panna Mária,
ve¾akrát dokázali zázraky. Duchovne sa spojme a o to vrúcnejie sa modlime
za ukonèenie pandémie a nepokojov vo svete, hlavne na Ukrajine.
Sestrièka Bernadeta sa vdy utiekala pod ochranu Panny Márie. Verila,
e ona ju vyslyí a vyprosí, o èo ju prosí. Prosme teda ja my. Opatrujme
svojich blízkych chorých, pomáhajme im a buïme pre nich oporou.
Blíi sa èas, keï budú vysvätení novokòazi. U teraz na nich pamätajme vo svojich modlitbách. Oni sa poèas celého svojho kòazského ivota
budú modli a prináa obety za Cirkev, ktorú tvoríme my vetci.
Viera Kucháková, èlenka RN

Loretánske litánie
 história a duchovný význam

Loretánske litánie sú spojené z mestom Loreto. Je to pútnické miesto
v strednom Taliansku (provincia Ancona). Tamojí mariánsky pútnický
kostol stojí na pahorku pri pobreí
Jadranského mora. Pôvodne to bol
vrch, na ktorom rástol vavrínový háj,
ktorý vlastnila pani menom Laureta.
V latinèine je slovom laurea nazývaný vavrín. V bazilike nad morom sa
ukrýva kaplnka, ktorú nazývame
Domèek Boej Matky. Uctieva sa
v nej Loretánska Madona s Jeikom
v náruèí. Socha má èiernu farbu.
Stredoveká legenda hovorí,
e v roku 1291, keï sa definitívne
ukonèili kriiacke vojny v Palestíne,
murované steny Máriinho domu boli
2

tajomným anjelským spôsobom
prenesené najskôr do dnenej Rijeky
v Dalmácii. Nazaretský domèek nali údajne drevorubaèi cestou do práce
na kopci Tersato ráno 10. mája roku
1291. Bola to malá kamenná stavba,
ktorá tam predtým nestála. Nemala
iadne základy, stála iba na tráve. Vo
vnútri sa nachádzal krb, police, stôl,
kamenný oltár s kríom a socha Panny Márie s Jeikom na rukách. Správa o objavení domèeka vyvolala rozruch. Po krátkom èase dolo
k náhlemu uzdraveniu ako chorého Alexandra de Giorgi, ktorý sa vraj
predtým modlil k tajomstvu zvestovania. ¼uïom odovzdal tento uzdravený mu odkaz Panny Márie,
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e kamenný domèek je vlastne nazaretským domèekom Svätej rodiny.
Miestny panovník Mikulá Franga
následne poslal do Nazareta tyroch
muov, aby zistili, èi je to pravda.
Vrátili sa s tým, e v Nazarete skutoène nali u len základy bez domu
a zvyky odneseného domèeka mali
taký istý materiál i rozmery, aký mal
domèek, ktorý sa u nich objavil. Kostolík na kopci Tersato sa stal okamite cie¾om pútnikov z celej Dalmácie. Dlho tam vak nezostal.
O pozemok pod Svätým domèekom
sa vraj karedo sporili dvaja mui; iné
legendy vravia, e pútnikov prepadávali zbojníci. Anjeli teda dom Svätej
rodiny zdvihli a z Dalmácie ho preniesli do Loreta, bolo to v noci z 9.
na 10. decembra roku 1294.
Historické a archeologické výskumy, ktoré boli v posledných desaroèiach vykonané vo svätyni Domèeka Panny Márie, potvrdili starú
tradíciu. Kaplnka, ktorá je povaovaná za dom Svätej rodiny, bola
s najvyou pravdepodobnosou naozaj privezená z Palestíny. Výskumy
v nazaretskom Chráme zvestovania
i v Chráme zvestovania v Lorete potvrdili, e pôvodný dom Jeiovej
Matky pozostával z dvoch priestorov.
Prvý priestor, jaskyòa vytesaná
do skaly, je pod bazilikou v Nazarete.

Druhým priestorom domu bola neve¾ká predná izba pozostávajúca
z troch murovaných stien pripojených
k otvoru spomínanej jaskyne.
Vïaka archívnym výskumom sa
podarilo osvetli i legendu o anjeloch
a dnes je veobecne akceptovaná hypotéza, e steny Máriinho domu boli
do Loreta privezené po Stredozemnom
mori loïou. Transport vak iniciovala
¾achtická rodina s menom Angeli
(tzn. Anjeli). Dokument zo septembra
roku 1294 svedèí, e Niceforo Angeli,
panovník z Epíri, pri príleitosti svadby svojej dcéry Ithamar s Filippom
z Taranta, tvrtým synom neapolského krá¾a Carla II. dAngio, odovzdal
veno, ktorého súèasou boli sväté kamene prinesené z Domu naej Panej,
Panny, Boej Matky.
Kresanská liturgia, ale i ¾udová
zbonos oddávna pozná formu
krátkych, takzvaných strelných
modlitieb. Tieto modlitby sa postupne spájali do väèích celkov, ktoré
prednáal diakon alebo lektor,
a zhromadené spoloèenstvo na ne
odpovedalo prosebnou formulou.
Samotné slovo litánie je odvodené
z gréckeho slova litaneia, ktorého
základ tvorí lité  prosba, modlitba. Slovesá odvodené od tohto slova majú význam vzýva, úpenlivo
prosi o odpustenie, z¾utovanie èi
3
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nieèo si vyprosi. Ak u poznáme
etymologický základ slova litánie, je
pre nás jednoduchie pochopi aj
túto vzácnu modlitbu. Litánie sa
èoskoro stali súèasou ¾udovej zbonosti. Prvé zmienky o litániách
k svätým na kresanskom Východe
pochádzajú z konca 5. storoèia,
na Západe zo 7. storoèia. Cirkev
vak poznala modlitbu k svätým
omnoho skôr, u od èias prvých kresanských muèeníkov, o èom svedèí
mnostvo zachovaných epitafov.
V stredoveku sa zaèali objavova aj
litánie k Boej Matke. Loretánske litánie boli zostavené o èosi neskôr, kon4

com 15. alebo zaèiatkom 16. storoèia.
Vznikli z viacerých starích mariánskych litánií a verejne sa zaèali pouíva v talianskom pútnickom mieste
Loreto. Odtia¾ je aj názov Loretánske
litánie, ktoré sa postupne rozírili
do západnej Cirkvi a úradne ich schválil pápe Sixtus V. v roku 1587. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveò
meditatívnou modlitbou. Jednotlivé
invokácie sú prebraté zo Svätého písma a zo starých liturgických
modlitieb k Bohorodièke. Opakované
zvolávanie príhovoru Boej Matky je
prejavom skrúeného a pokorného
srdca prosiaceho èloveka. Invokácie, ktoré litánie obsahujú, poukazujú na tajomstvá spásy spojené so ivotom Panny Márie. Ide o úèinnú
a uitoènú modlitbu, ktorá najkrajie
vyznieva v spievanej forme. Pri jej
prednese mono získa èiastoèné odpustky. Pápei v posledných rokoch
pridávali aktuálne invokácie, napr.
Matka Cirkvi, Krá¾ovná rodiny.
Pápe Frantiek v roku 2020 rozhodol o tom, e do litánií budú pridané
tri nové invokácie k Panne Márii.
Oslovovaná bude ako Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov. Loretánske litánie sa Cirkev
odporúèa spoloène modli najmä
v máji, ktorý je tradiène zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii.
Vdp. Gabriel Brendza
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Milujem svoju nebeskú Mamu
Vlani sa v druhom èísle náho èasopisu otec biskup Mons. Stanislav
Stolárik venoval téme: Úcta k Panne Márii v rodine. Nielen vïaka tomu
vieme, e je ve¾kým mariánskym ctite¾om, a preto sme mu poloili nieko¾ko otázok týkajúcich sa mariánskej úcty.
Otec biskup, kedy a kde sa zaèala vo vaom ivote formova
mariánska úcta?
Vetko by som prirovnal k potôèiku, ktorý postupne mohutnel.
Bolo to v naej rodine a dovolím si
poveda, e tak sa to dialo v takmer
kadej veriacej rodine. Rád odporúèam aj dneným rodinám, aby to
tak pokraèovalo, zvlá pokia¾ diea rastie a je v domácom prostredí.
Kto z ¾udí mal a mono aj dnes
ete má podiel na tejto formácii?
Bola to moja mama, ktorá ma postupne uèila modli sa ruenec, viedla k praktizovaniu prvých piatkov
i sobôt. Babku som u nezail,
ale v mnohých rodinách týmto prvým krokom viery a mariánskej úcty
uèia starí rodièia, ako to rád spomína a vyzýva k tomu aj pápe Frantiek. Spoèiatku som velièomu rozumel len ve¾mi málo, ale do môjho
ivota sa vniesol tento návyk. Práve
to je ve¾mi dôleité vo výchove:
vnies do srdca dieaa prirodzený

návyk ivota viery. V kòazstve sa
mariánska úcta vo mne posilnila,
vygradovala, keï som bol farárom
na mariánskom pútnickom mieste
v Obiovciach a bolo prirodzené,
e Panna Mária si nala pevné miesto
v mojom biskupskom hesle i znaku.
Preèo s Duchom Svätým, si môete preèíta na naej stránke
(www.burv.sk). V jednoduchosti by
sa dalo poveda, e tak ako na Nový
rok zaèíname v naich chrámoch
vzývaním Ducha Svätého a s Bohorodièkou, aj ja som chcel zaèa svoju biskupskú slubu takto a v tomto
duchu chcem ís a do konca ivota. Lebo s Máriou sa ide k Jeiovi,
nemôe tu chýba sv. Jozef a Duch
Svätý dáva potrebné svetlo i silu pre
ivotnú cestu.
Na Pannu Máriu môeme h¾adie z viacerých poh¾adov. Vzývame ju napr. ako Matku Boiu,
ako Sedembolestnú, Nepokvrnenú alebo pod¾a miest, na ktorých
sa zjavila: Lurdskú èi Fatimskú...
5
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Rozlièným spôsobom nám ju pribliujú aj jednotlivé invokácie
z Loretánskych litánií. Ktoré
z tých mnohých mien je vám
osobne najbliie?
Invokácie z Loretánskych litánií
nám pripomínajú úasné bohatstvo
milostí, ktoré Panna Mária dostala
od Boha a vïaka jej dennému
áno Bohu, milosti v nej stále rástli. Kým vetkým je pre nás Panna
Mária! Milujem svoju nebeskú
Mamu, nech sa vzýva akýmko¾vek
titulom. Urèite mi je ve¾mi blízka
zvlá ako Nepokvrnená, Lurdská,
Fatimská Panna Mária, samozrejme
Levoèská, Obiovská, atínska...
Musím vak prizna, e keï som
priiel ako diecézny biskup do Roòavy, naiel som tam kópiu obrazu
Salus Populi Romani, významnej
ikony, ktorá sa nachádza v Bazilike
Panny Márie Snenej v Ríme.
Hneï som ju nazval Roòavská
Panna Mária. Ona pomáhala u naim predkom a aj teraz úèinne chráni nás, svoje deti a pomáha nám.
Teda k nej sa v naej Roòavskej
diecéze utiekame s dôverou a ju
vzývam najèastejie.
Panna Mária vo Fatime iadala
o zasvätenie Ruska Panne Márii.
Stalo sa tak u viackrát. Urobil to
aj sv. Ján Pavol II. a nedávno pá6

pe Frantiek. Ako vnímate túto
urèite dôleitú skutoènos?
Myslím si, e tí èitatelia, ktorí ma
u poznajú, vedia, e som írite¾om
pobonosti, ktorú iadala Panna
Mária vo Fatime, a vôbec posolstva, ktoré nám zanechala u pred
105 rokmi. Kto pozná toto posolstvo, urèite uzná, e je ivé a ve¾mi
aktuálne aj pre nae èasy. Modlitba, pôst, pokánie, prosby, obety
za obrátenie hrienikov, zasvätenie
sa Nepokvrnenému Srdcu Panny
Márie. Ve¾mi som sa poteil, keï
bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Frantika o zasvätení
¾udstva a zvlá Ruska a Ukrajiny
Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie. S ve¾kou radosou som sa s ním
spojil v tomto úkone a 25. marca
2022 som touto modlitbou aj ja vykonal zasvätenie v Roòavskej katedrále. Kto verí odkazu Panny Márie z Fatimy, e od vykonania tejto
pobonosti spolu so zasvätením Nepokvrnenému Srdcu Panny Márie
bude závisie vojna alebo mier vo
svete, isto nepochybuje o nesmiernej hodnote zasvätenia, ktoré inicioval Svätý Otec Frantiek.
Zasväti sa  zveri sa Panne
Márii. Tejto téme sa venoval aj sv.
¼udovít Mária Grignion z Montfortu, ktorý istým spôsobom
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ovplyvnil aj mladého Karola
Wojty³u, neskorieho pápea Jána Pavla II. Èo to vlastne znamená v ivote kresana?
Jednoducho povedané: úplne sa
odovzda Bohu cez Nepokvrnené
Srdce Panny Márie. Da svoju existenciu Panne Márii, akoby sme jej
úplne patrili. Preèo nie priamo
Bohu? Samozrejme, úplne patríme
Bohu, zasväcujeme sa Boskému
Srdcu, a to je dobré, to je jedna
z najlepích vecí, èo môeme urobi. Avak preèo nepoui tú krásnu, priamu cestu cez zasvätenie sa
Panne Márii? Lebo v tomto prípade
nás na naej pozemskej púti s istotou
sprevádza Mama, ktorá je zároveò
Krá¾ovnou. A keï sa Ona postaví
pred Krá¾a  svojho syna Jeia
Krista a rozpráva s ním o nás  svojich deoch, oroduje za nás... nie je
to krásne a ve¾mi úèinné? A keï mu
prinesie nae èasto biedne malé skutky, ktoré ona oèistí, ozdobí, èi sa nezapáèia viac Krá¾ovi?
Ako by mal èlovek dnených èias
kráèa svojou ivotnou cestou spolu s Pannou Máriou k Jeiovi?
Ako s mamou. Diea, ktoré má
dobrú mamu, tak ju miluje. Ona je
pre neho vzorom, pod¾a jej slov
a príkladu ivota sa v dieati formujú postoje, správanie... Diea má

k mame dôverný vzah, èasto sa
s òou rozpráva, nebojí sa prosi, hovori o svojich radostiach i trápeniach... Panna Mária je nám blízka
a chce nám by blízka. Dala nám
príklad svojim fiat daným Bohu
a zanechala nám testament, keï
nám prikázala: Urobte vetko, èo
vám (Jei) povie (porov. Jn 2, 5).
Ale chcem doda: Kráèajme aj spolu so sv. Jozefom. Veï kde je Mária, tam je v jej blízkosti Jozef. Obrazne povedané: chyme sa jednou
rukou Máriinej ruky a druhou Jozefovej. Alebo ete lepie  dovo¾me
Márii a Jozefovi, aby nás oni chytili
za ruku, lebo keby bolo zle, my by
sme sa týchto rúk mohli pusti,
ale oni nás nepustia, nech by bolo
7
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akoko¾vek zle. Získame rovnováhu
v kráèaní, aj v tom namáhavom,
a môeme si by istí, e oni dvaja
nás povedú bezpeène k Jeiovi, pre
ktorého ili, pracovali, trpeli, ktorého z celého srdca milovali.
V èom by ste chceli povzbudi
naich èitate¾ov?
By v Rodine Nepokvrnenej je
astím pre jej èlenov, ale aj pre
tých, ktorí sú obsiahnutí v ich modlitbách. Znaèná èas z vás ste trpiaci
a chorí. Vdy si buïte istí, e vae
obety a modlitby sú ve¾mi dôleité, svet ich potrebuje, svetový mier
ich potrebuje, v tomto období
zvlá trpiaca Ukrajina a uteèenci.
Modlite sa s dôverou k Panne Má-

rii. Klopte jej prostredníctvom
na Boské Srdce, prameò vetkého
dobra. Vetkých vás rád ehnám
a do úmyslov vaich modlitieb zverujem aj svoju slubu pastiera
a mne zverenú diecézu.
Otcovi biskupovi ïakujeme
za rozhovor, ale aj za kadé slovo
povzbudenia èi u pri osobnom
stretnutí, napr. na púti v Lurdoch,
alebo prostredníctvom komunikaèných prostriedkov. Vïaka za jeho
príklad kráèania ivotom s Máriou.
Aj naïalej chceme jeho nároènú
biskupskú slubu a slubu vetkých
otcov biskupov sprevádza svojimi
modlitbami.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta

List novokòazom
Drahí bratia novokòazi, èlenovia Rodiny Nepokvrnenej sa denne modlia
posvätný ruenec na spoloèné úmysly. Na prvom mieste pamätajú
na Svätého Otca, otcov biskupov a kòazov. Okrem toho sa kadoroène
viacerí po zrelom uváení prihlásia, e chcú a do svojej smrti sprevádza svojimi modlitbami jedného z novokòazov. Tak je tomu aj v tomto
roku. List, ktorý pri príleitosti kòazskej vysviacky adresujeme naim novokòazom, má v tomto roku trochu inú podobu. Nenapísal ju niekto
z naich èlenov, ale je to list, ktorý napísal po¾ský kòaz Miros³aw Cholewa (1957), farár farnosti sv. Márie Magdalény v Magdalenke pri Varave, svojim mladím spolubratom. List bol uverejnený v publikácii, ktorú
vydalo vydavate¾stvo Bernardinum. Nech je pre vás povzbudením na ceste
vaej sluby, na ktorú nastupujete kòazskou vysviackou.
8
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Drahý mladý brat,
pýta sa ma, svojho starieho brata,
èomu má venova pozornos, aby si
ako novokòaz dobre zaèal svoju
dupastiersku slubu vo farnosti. Podelím sa s Tebou o nieko¾ko zamyslení, ktoré sa zakladajú hlavne
na osobných skúsenostiach, omyloch,
úspechoch i h¾adaniach. Urèite má
mnoho zápalu, túob, ale i obáv, aký
je farár, akí sú farníci... Mono sú
niektoré moje rady zbytoèné, niektoré vak mono vyuije.
Po prvé, vá si ¾udí a ich prácu.
Vimni si u iných dobro a doceò
vklad spolupracovníkov i predchodcov. Èo toti môe by alternatívou?
Nariekanie a kritizovanie vetkého,
èo bolo predtým, a to nevedie
k nièomu dobrému. Úctu k iným
a ich práci môe vyjadrova mnohými spôsobmi. Preukazuje ju, keï
pozorne vypoèuje mienku druhého,
keï sa pýta na rôzne veci alebo sa
obracia o pomoc a vysvetlenie. Ve¾mi dôleité sú slová ïakujem
a prosím.
Nebolo by dobre, keby si sa objavil v novej farnosti ako mudrc,
ktorý vie vetko najlepie. Týmto
spôsobom hneï vyvolá nepotrebný konflikt s farárom, inými kòazmi i veriacimi laikmi. Nebráò svoje názory do vysilenia, ale vypoèuj

pozorne predstavy iných, ktoré sa
líia od Tvojich.
Daj si èas na poznanie nového
prostredia, u vypracovaných dupastierskych procedúr a foriem. Pozri, ako funguje farnos v celom liturgickom roku. Vetko je pre Teba
nové; potrebuje teda viac èasu, aby si
sa náleite pripravil na homílie, katechézy, stretnutia formaèných skupín. Treba od zaèiatku robi solídne
plány, ktoré bude môc potom budova a napráva.
Po druhé, postaraj sa o pozitívny
postoj k ivotu  v tom, èo a obklopuje a stretáva, h¾adaj stopy Boieho pôsobenia. Èasto pouívaj slovo ïakujem tak voèi Pánu Bohu,
ako i ¾uïom. V závislosti od toho,
èo h¾adáme, vdy nájdeme dôvody
na vïaènos i rados, alebo na nariekanie i nespokojnos, èo iba
upevòuje postoj nárokov. Zaujímavé, e kòazi, ktorí ako mladí, vdy
mali hlúpych farárov, sami, keï
sa stanú farármi, majú hlúpych
kaplánov... Nebojuj s inými duchovnými a nebuduj opozíciu voèi komuko¾vek. Vá si bratov v kòazstve, pracujúcich v kúrii, súde èi v kòazskom
seminári.
Po tretie, buï pripravený na odpustenie a odprosenie, zvlá voèi najbliím. Napriek úsiliu sa vdy vy9
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skytne správanie, slová i gestá, ktorými sa navzájom raníme. Niet preèo
pestova uráky, keï Ti niekto spôsobí nepríjemnos. Maj odvahu odprosi, keï Ty spôsobí takú nepríjemnos a bez odporu povedz:
Odpustite mi.
Po tvrté, objav svoj rytmus ivota: práce, modlitby i odpoèinku, bytia sám ako aj s inými. Pán Boh nás
tak stvoril, e potrebujeme v tom
vetkom rovnováhu, a táto rovnováha bude podlieha zmene pod¾a
miery plynutia rokov. H¾adaj spôsob osobnej formácie. Nech Ti
na òu slúi modlitba, dni obnovy
i duchovných cvièení ako aj vhodné èítanie. Ve¾mi Ti bude pomáha
stály spovedník a najlepie aj duchovný vodca, pred ktorým sa bude v rozhovore otvára a ktorý
bude overova Tvoje vo¾by.
Úprimne sa bojím o Teba, ak bude èasto hovori Nemám èas 
na jedlo, na odpoèinok, na pokojnú
modlitbu, meditáciu, na prípravu
prác, na stretnutie s priate¾mi. Nebezpeèné je stále náhlenie a ivot
v neustálom strese, lebo sa to môe
skonèi zástavou srdca alebo psychickým èi duchovným vyhorením.
Dohodni si s farárom svoje eventuálne zaangaovanie mimo farnosti a nerob niè na vlastnú päs, lebo
10

skôr èi neskôr dôjde ku kolízii týchto záväzkov.
Po piate, pamätaj, e ako kaplán
si spolupracovníkom farára, si mu
daný na pomoc a k jeho dispozícii.
Cí sa spoluhospodárom vo farnosti
a spoluzodpovedný za òu, hojne
a tvorivo sa angauj v dupastierstve.
Nebolo by dobre, aby si v slube pouíval zásadu odtia¾  potia¾ alebo
ani gram naviac.
Nie vdy sa dá vetko predvída
a naplánova, treba teda istú prunos a dispozíciu z Tvojej strany.
Vítaná je aj kreativita a dobré nápady, ktoré Ti prídu do hlavy, keï
pozerá na dupastierstvo svieim
okom. Úplne iná je spolupráca,
keï vidno, e spolupracovník je
ochotný pracova, pomáha èi zastupova. Ale tie v situáciách,
keï nemôe pomôc kvôli iným
povinnostiam, jasne a spokojne
i dobrosrdeène to vyjadri. Dobrá
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komunikácia medzi spolupracovníkmi, to je polovica úspechu.
Usiluj sa tie pokojne prijíma upozornenia iných, ktoré sa týkajú Tvojej sluby èi konkrétnych chýb. Neoplatí sa podozrivo chápa mienku
iných osôb na svoju adresu, lebo to
nemusí by útok na Tvoju nezávislos, dobiedzanie alebo snaha pokori a; upozornenia sú pre Tvoje dobro a pomôu Ti v práci na sebe.
Povzbudzujem a k solídnej príprave na povinnosti a k úprimnému zaangaovaniu do týchto úloh. Poznávaj rôzne formy dupastierskej práce
a buï pripravený sprevádza laikov
z rôznych skupín, dokonca aj vtedy,
ak sa s nimi úplne neidentifikuje,
pretoe majú inú duchovnos, ako
sú Tvoje osobné preferencie. Nepretváraj tie tieto skupiny na svoju podobu, ale usiluj sa ich sprevádza
v súlade s ich charizmou.
Po ieste, postaraj sa o vzahy
s najbliími  treba sa o ne stara
a vynaloi úsilie na ich budovanie.
Prirodzeným miestom stretnutia je
spoloèné stolovanie a nebolo by
dobre sa mu vyhýba. Podobne nie
je dobre, ak chápeme spoloèný stôl
ako bar rýchlej obsluhy, rýchle zjedenie obeda a utekanie alebo vôbec
vyhýbanie sa týmto stretnutiam
a h¾adanie ospravedlnení. Vá si

okrem toho prácu osôb pracujúcich
v kuchyni a chodievaj na stravu
presne, zvlá keï sú pripravené
teplé jedlá. A ak sa stane, e bude
meka alebo sa Ti nepodarí prís
naèas k stolu, tak upovedom kuchyòu, aby na Teba neèakali.
Spoloèný stôl na fare je miesto
stretnutia, zdie¾ania radostí i akostí, jednoducho miesto rozhovoru, niekedy aj urèenia konkrétnych
dupastierskych úloh alebo delenia
sa s názormi, èo sa týka rôznych mimocirkevných vecí. Poèas jedla neh¾aï do smartfónu, ignorujúc ostatné osoby. Nie je dobré pri stole úplne
mlèa, nezapája sa do rozhovoru,
ale tie nie je dobré dominova
a vnucova svoje rozprávanie
na kadú tému. Treba sa pokojne vyjadri, ale tie poèúva, lebo takto
môeme ve¾a da jeden druhému.
Povzbudzujem a, aby si k ivotu
pristupoval v duchu vïaènosti Bohu
i ¾uïom, neprotestoval proti vetkému a vetkým a tie nesaoval sa
na predstavených a iných ¾udí. Èlovek vdy nachádza dieru v celku,
keï ju h¾adá, ale vdy nájde aj dôvody k vïaènosti i radosti, lebo kadý deò dostávame hojné dary
od Pána Boha skrze ¾udí.
Kadodennos nás formuje v závislosti od náho prístupu a ovocie
11
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zberáme v starobe. Zaujímavé je,
e v starobe sa niektorí kòazi stávajú zvlá zlostnými starcami,
od ktorých sa ¾udia dria ïaleko,
alebo sa stávajú pokojnými seniormi, na ktorých ¾udia lipnú, radi vy-

uívajú ich slubu hoci aj v spovednici.
Ïakujem Ti, e si doèítal môj list
do konca.
Miroslav, starí brat v kòazskej slube
Z po¾tiny preloil Mons. D. Bròák

Èo ich nauèila sluba blínym
V Domèeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom vykonáva tri roky
svoju slubu aj sestra M. Benjamína z Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa forma jej
sluby ve¾mi zmenila, pretoe Domèek sa stal miestom prijatia pre vojnových uteèencov z Ukrajiny. Vetci, ktorí sa rozhodli ponúknu svoje sily
do sluby týmto bratom a sestrám, nastúpili do zvlátnej Boej koly. Èomu
sa v nej uèia? Odpoveï nám môu da svedectvá nieko¾kých z mnohých
obetavých iakov tejto nezvyèajnej koly.
Moja sluba uteèencom zaèala
hneï po vypuknutí vojny a to prípravou Domu sv. Jozefa. Pri obliekaní postelí sme zistili, e nám chýba zopár paplónov a vankúov.
V duchu som sa modlila, aby Pán
poslal dobrodincov, ktorí by nám pomohli, aby sa tí, ktorí k nám prídu,
mali èím prikry. Dobrovo¾níèka
Zuzka mi u asi o tri dni zahlásila,
e ktosi doniesol práve to¾ko vankúov a paplónov, ko¾ko nám
chýbalo, a dokonca daroval aj atstvo, drogériu, èistiace prostriedky...
Duchovný otec Pavol Hudák, rektor
Domèeka, nám v piatok porozde¾o12

val sluby a povedal, èo nás asi èaká.
Mne pridelil varenie v kuchyni. Vedela som, e to nebude iba pre dvadsa ¾udí ako doteraz. Zatia¾ som
nikdy nevarila pre sedemdesiat
a viac ¾udí, a preto som ho hneï
poprosila o poehnanie pre tím, ktorý bude pracova v kuchyni. V duchu som si povedala so sv. Faustínou: Jeiu, dôverujem ti!
Najprv to bolo iba nekoneèné varenie èaju pre uteèencov, ktorí èakali na hraniciach aj dvanás hodín v mraze a vetre. U v noci
z piatka na sobotu k nám prilo tridsa ¾udí, ktorí sa u nás zohriali,
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najedli, vyspali a pokraèovali v ceste do Èiech,
Po¾ska, Nemecka, zväèa
za svojimi príbuznými.
Neskôr to boli tudenti
z Nigérie, Indie..., ktorí
èakali na lietadlá do svojich krajín. Ve¾mi málo
jedli. Ná chlieb im
spôsoboval alúdoèné akosti. Dobrovo¾níèka Zuzka sa nedala odradi a h¾adala spôsob ako ich nasýti. Prila
na to, e v kadej krajine na svete
sa jedáva rya, vajíèka a zelenina.
To vetko sme mali, iba tej zeleniny ubúdalo. Zaèali sme sa modli
k nebeským patrónom, ktorí majú
na starosti kuchyòu, aby pomohli.
A naozaj zeleniny pribúdalo a dobrodincov tie. Prináali nielen trvanlivé potraviny, ale aj zeleninu
a dokonca domáce koláèiky, pagáèiky aj chlebíèky. Keï som videla
vetky tieto dobroty, stále mi prichádzali na um slová almu: Pán
ochraòuje cudzincov.
Keï som jedno ráno la pozrie
do jedálne, èi je u vetko na stole,
prihovorila som sa mladej ene. Pýtala som sa jej, odkia¾ je a èi dobre
spala. Pochádzala z dedinky od Kyjeva. Sama zaèala rozpráva, ako ju
vo tvrtok ráno zobudil hluk rakiet.

Utekala vonku v pyame, iba sveter
prehodila na seba. Vonku videla, ako
na ich dedinu padajú rakety a ¾udia
utekajú smerom do lesa. Utekala
za nimi... V lese bol ete sneh a mráz.
Ukazovala mi, ako sa vetci spolu
k sebe túlili, lebo im bola ve¾ká
zima. Vetci sa modlili ruenec
k Matke Boej. Takto pritúlení
k sebe a modliaci sa strávili dva dni.
Niè nejedli, pretoe niè nemali, iba
lízali sneh zo zeme. Do dediny sa
nemohli vráti, lebo sa neustále strie¾alo. Po dvoch dòoch, keï to utíchlo, utekala domov. Ich dom stál,
ale susedov nie. Zobrala chytro doklady, pár vecí a ponáh¾ala sa
na vlak. Ila pei celý deò. V jednej
dedine jej dali suchý chlieb,
aby preila. V klátore v ¼vove dostala teplú polievku, vyspovedala sa
a autom ju zaviezli k vlaku. Na Slovensko cestovala pä dní.
13
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Ve¾mi ma to dojalo. V oèiach som
mala slzy. Objala som ju tak silno,
ako som vládala. Po chvíli pozrela
na mòa a povedala: Bude dobre!
Ver, bude dobre! Boh chcel, aby som
ete ila. Má so mnou plán. Bude
dobre, ver bude dobre.
Sluba uteèencom ma nauèila viac
dôverova Bohu, nema strach robi
aj to, èo si myslím, e nedokáem.
Sr. M. Benjamína, Satmárka
K slube na hranici ma viedla láska k Ukrajine a tie ve¾ká boles
z toho, èo jej ¾uïom robia. Mám
tam priate¾a, mnohých kamarátov,
kamarátky a uèite¾ky, s ktorými ma
vojna zo dòa na deò rozdelila. Mám
o nich strach, chýbajú mi, cítim, èo
preívajú a tá bezmocnos a nemonos akoko¾vek im pomôc mi prvé
dni nedávala spáva. Modlila som
sa, aby ma Boh v tejto situácii pouil, ak chce. A on ma pouil a verím, e ete bude mnohými spôsobmi pouíva. V tejto slube sa cítim
by bliie k mojim drahým a cítim, e sme v tom vetci spolu.
Kadý vypoèutý príbeh mi dodáva silu, odvahu a odhodlanie pre
vernos skutoèným hodnotám, nech
sa deje èoko¾vek. Boh ma dnes uèí
pokore, uèí ma spolieha sa u nie
na seba, lebo som slabá, ale naòho.
14

Paradoxne, v tých najhorích chví¾ach sa dáva spozna tými najzázraènejími spôsobmi a cez tých
najnepravdepodobnejích ¾udí. Je
to taký Boí rýchlokurz ivota. aký, ale ve¾mi efektívny a aj fascinujúci. Som nekoneène vïaèná,
e v tejto chvíli nachádzam útoèisko v Domèeku Anky Kolesárovej.
Domèek a ¾udia v òom sú teraz pre
mòa istotou a zdrojom veselosti.
Ve¾a pre mòa znamená podpora,
starostlivos a láska, ktorej sa nám
tu kadému osobitne dostáva, keï
to aj my dobrovo¾níci sami potrebujeme. Kadý deò tu poèujem a zaívam veci, ktoré mi potom ete
dlho neschádzajú z mysle, menia
moje vnímanie a vnútro a vytvárajú vo mne priestor, aby vo mne
mohol i ON. Asi práve Boh ijúci v ¾uïoch je liek na to, èo sa deje
vo svete.
aneta (29),
tlmoèníèka slovanských jazykov
Tento èas mi dal dos såz  súcitných, smutných, ale aj ve¾a såz radosti a obrovského preívania jednoty so slúiacimi aj s tými, ktorí
utekajú. Dalo mi to vedomie, e môj
ivot má zmysel, e som tu rád,
e sme tu spolu, e sa spolu modlíme a e spolu slúime. A ¾udia, kto-
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rí prili vystraení, odchádzali
s úsmevom...
Dávid (22), brat kapucín
Slúil som uteèencom v kultúrnom
dome vo Vysokej nad Uhom a neskôr
aj na hranici vo Vyných Slemenciach. To, èo som preil na týchto
miestach, bolo pre mòa poehnaným
èasom. Zail som silné chví¾ky
s Bohom aj s ¾uïmi z Ukrajiny.
Na tomto mieste som cítil takú ve¾kú lásku a poehnanie! Prúdi to odtia¾ preto, e kadý kto tu je, chce
kona dobro a to dobro je tu cíti. Je
to obohacujúce a silné zároveò. Spoznal som tu nových a úasných ¾udí,
spoznal som viac Boha, lebo predtým
som trochu odboèil z cesty, a ten plamienok sa zase rozhorel. Pamätám si,
ako Matka Tereza povedala: Robte
malé skutky s ve¾kou láskou. Tieto
malé skutky vykonané s ve¾kou láskou potom spôsobia ïalie obrovské
dobré skutky.
Matej (21), tudent konzervatória

Keï láme chudobným svoj
chlieb, potulných bedárov zavedie
do domu, ak vidí nahého, zaodeje ho... Vtedy ako zornica vypukne
ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíèi... (Iz 58, 7-8). Èi som mohla vtedy tui, e na Ukrajine sa schy¾uje
k vojne, e tu budú ¾udia, ktorí budú
donútení opusti svoje domovy?!
Keï sa to stalo skutoènosou, chcela som pomôc aspoò v malých a nepatrných veciach.
Èo som objavila? Objavila som silu
lásky a súcitu. Tomu Ukrajinci rozumeli aj bez slov. A tie sa potvrdili
spomenuté slová Písma, lebo pri slube som zabúdala na svoju boles.
Zakúsila som silu a krásu spoloèného zdie¾ania a vytvárania spoloèenstva. Oslovila ma aj ochota to¾kých
mladých ¾udí z celého Slovenska zameni svoje pohodlie za prebdené
chladné noci a dni na hraniciach,
aby tam svojou prítomnosou vytvorili atmosféru prijatia.
Katarína (36)

V decembri minulého roku som sa
dostala do nároènej a bolestnej ivotnej situácie. Keï som o tom rozprávala s blízkou, zrelou a skúsenou
osobou, poradila mi, aby som skúsila naplni najbliie obdobie slubou pod¾a slov Svätého písma:

Aj naïalej sa spájajme v modlitbe
za pokoj na Ukrajine i na celom svete. Modlime sa za ¾udí, ktorých zasiahli hrôzy vojny a sprevádzajme
svojimi modlitbami vetkých, ktorí sa
akýmko¾vek spôsobom snaia zmierni ich boles a utrpenie.
15
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(15. èas)

V minulej èasti úvah o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov sme hovorili
o Márii, ktorá nám môe pomáha s problémami, s ktorými sa stretávame v rodine. Je to preto, lebo ona sama patrila do rodiny, ktorá mala
problémy a musela im èeli. Hovorili sme o problémoch dnených rodín.
V tejto èasti úvah o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov si povieme
o niektorých útokoch zlého ducha na rodinu, ako je nevera, pripútanos
k peniazom. Budeme hovori o potrebe odpoèinku a o tom, ako rodina
dnes preíva nede¾u, ako si nevieme nájs èas na seba navzájom a na Boha.
Vieme, e zlý duch sa vdy snaí
nájs nau slabú oblas, na ktorú zaútoèí. On vie, kde sú nae uzly. Vie
aj to, e keï ijem v problémoch,
tak som slabý. Zlý duch vstúpi cez
toto okno, aby mnou zatriasol
a aby som padol. Aké sú typy útokov zlého ducha v týchto situáciách?
Jedným z jeho útokov je nevera.
A toto je morom v rodine. Preèo?
Vdy sa to dialo, ale v dnenej dobe
strácame pojem o závanosti tejto
veci. V dnenej dobe je liberálna
mentalita. Èo je na tom, e sa vyspím s inou enou, keï naïalej milujem svoju manelku?! Je to taká
mentalita, ako keby som sa iiel
najes do retaurácie. Milujem jedlo,
ktoré navarila moja manelka, pravidelne jem doma. Ale èo je na tom,
16

keï si raz za èas zájdem najes sa
do retaurácie. Zraòujem týmto spôsobom moju manelku? V iadnom
prípade. Mnohí to takto vnímajú aj
v prípade, keï si obèas zájdu
za inou enou. Hovoria: Nikdy si
ani nepredstavím, e by som odiiel
od mojej manelky, e by som rozbil rodinu. Milujem svoju rodinu,
ale niekedy jednoducho potrebujem
toto rozptýlenie, aby som unikol
od reality ivota a od rodiny. Èo je
na tom zlé? Take nevera sa
v mentalite dneného sveta stáva
nieèím, èo je v norme zákona.
Ïalím útokom na rodinu je pripútanos k peniazom. V dnenej
dobe eny pracujú. Na tom nie je
niè zlé. Ale na vetkom je nieèo, èo
je pozitívne aj negatívne. V dnenej
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dobe máme v rodine dve výplaty.
A diabol vstupuje do tejto situácie
porovnávaním jednej výplaty
s druhou. Dva platy robia z týchto
dvoch osôb dvoch jednotlivcov.
A vzniká rozpor: Ja nepotrebujem
teba!  a druhá stránka odpovedá:
Ani ja nepotrebujem teba! Take
sme nezávislí, pretoe ekonomicky
nezávislí sme. Je tam pripútanos
k peniazom. A to a takým spôsobom, e zarábanie peòazí sa stane
tým najvyím cie¾om v rodine. Je
to súaenie. Niekedy to vytvára
iarlivos medzi muom a enou.
Obzvlá, ak plat manelky je vyí
ako plat manela. V dnenej dobe
máme ove¾a viac príleitostí, ako
sme mali pred dvadsiatimi rokmi.
A to aj skrze Európsku úniu. Mnohí môu odís pracova von, do cudziny. A niekedy zistí, e tvoja dcéra zarába viac ako ty. Èastokrát
potom vzniká iarlivos medzi otcom a synom alebo dcérou. Ak si
nedáme pozor, diabol nájde tieto
obmedzenia a rozbije rodinu. Hektický ivot, ktorý ijeme, nám nenecháva takmer iaden èas na seba,
na nás samých. Hoci Boh nám dal
jeden deò v týdni, kedy máme oddychova. Pretoe Boh vie,
e máme oddychova. Nae telo potrebuje odpoèinok, naa myse¾ po-

trebuje odpoèinok a môj duchovný
ivot musí nabra novú energiu. To
bol cie¾ sabatu u idov. To je cie¾
piatku pre moslimov. A to je cie¾
nedele pre kresanov.
Ale ako rodina dnes preíva nede¾u? Èastokrát tam nie je iaden
odpoèinok a nie je tam iadna duchovná energia. V dnenej dobe
sme workoholici. Vieme, e èas je
vzácny. Vieme, e èas sú peniaze.
A vy nie ste pripravení ho strati.
A peniaze sa stanú dôleitejie ako
odpoèinok. Meníme vetko, èo nám
Boh dal na zaèiatku, pretoe vedel,
akú máme podstatu. Pretoe naháòame èas, nemáme èas na nás samotných. Nemáme èas pre svojho
partnera, pre manela, pre manelku. Nemáme èas pre nae deti. Kupujeme si hracie stanice, televízory, poèítaèe, aby sme sa mohli
venova práci a aby sa deti mali
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s èím hra. A toto sa stáva ve¾kým
problémom. Nemáme èas na seba
navzájom. Dostávame sa do bodu,
e po dvadsiatich, tridsiatich rokoch
manel nepozná svoju manelku
a manelka nepozná svojho manela. A tak sa stane, e ena má problém a ide za poradcom, ide za kòazom, pred ktorým otvorí svoje srdce
a povie mu veci, o ktorých sa nikdy
nezdie¾ala so svojím manelom. To
je realita. Manelia sa navzájom
nepoznajú, nepoznajú svoje deti. Je
to aj preto, lebo v dnenej dobe sú
deti vychovávané viac starými rodièmi ako rodièmi, pretoe rodièia
pracujú. V dnenej dobe mnohé
páry ve¾mi múdro robia rozpoèet.
Ve¾mi dobre. Ale my si potrebujeme urobi aj rozpoèet èasu. Pretoe sa môe sta, e nieèomu venujeme príli ve¾a èasu a nieèomu, èo
je naozaj dôleité, èas nevenujeme.
Neznamená to, e to, èo robíme, nie
je dobré. Ale nie je v tom rovnováha. Je so¾ dobrá? Je dobrá. Ale ak
do jedla nedáte ten správny objem
soli, tak celé jedlo znièíte, znehodnotíte. Nie, e by to samo o sebe
nebolo dobré, ale preto, e ste neodhadli správne mnostvo. Je to
tak, ako keï otec stále pracuje. Práca je vynikajúca. Ale kvôli svojej
nadmernej práci nemá èas pre enu
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a deti. Táto rovnováha je ve¾mi
dôleitá a diabol sa snaí vnies
do váho ivota nerovnováhu. A ak
nemáme èas na seba a na zvyok
naej rodiny, tak si nenájdeme èas
ani na Boha. Aj keï sme si u nali
spôsob rieenia pre tento problém,
pokuenie tu stále zostáva. Pretoe
je to kultúra, v ktorej ijeme.
Keï si nenájde èas na Boha, vie,
èo to znamená? To znamená, e oféruje auto, ale nemá èas sa zastavi na pumpe, aby si dotankoval
benzín alebo naftu. To je hlúpe. Pretoe po chvíli aj tak zastaví. Ak
nemá èas pre Boha, to znamená,
e ti chýba energia. A ja potrebujem neustále energiu, aby som dokázal èeli problémom v mojom
ivote. A preto sme pozvaní,
aby sme vetky nae rodinné uzly
vloili do rúk Márie. Mária, ena
z Nazareta, ktorá nás vetkých dokáe pochopi, lebo ona sama bola
matkou v rodine. Ona sama neriei
nae problémy, ale nám pomôe,
aby sme prili k Jeiovi, ktorý nám
pomôe tieto problémy vyriei.
Nesie krí. Ale nie je potrebné,
aby si tento krí niesol sám. Ty ho
môe nies spolu s Jeiom.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Kvety do duchovnej kytice
pre Svätého Otca

Drahí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, pretoe niektorí z vás, najmä
nai noví èlenovia, nepoznajú vetky aktivity èlenov RN, môeme si
poveda o ïalej z nich. V minulom èísle èasopisu sme hovorili
o obetovaní sa za novokòazov. Stále
sa môete nahlási. Tých, ktorí sa
modlia za kòazov, nikdy nie je dos.
V tomto èísle èasopisu si povieme nieèo o duchovnej kytici,
do ktorej kvety  modlitby a obety
 zbierajú èlenovia RN po celý rok.
Duchovná kytica, ktorú kadoroène pripravujú èlenovia RN, ve¾mi
úzko súvisí so vznikom zdruenia
RN. Aká je história prvej duchovnej
kytice? Zakladate¾ka RN, sestra Bernadeta Pánèiová, bola v Jubilejnom
roku 1975 hospitalizovaná na ortopedickom oddelení martinskej nemocnice. Spolu s ostatnými siedmimi spolupacientkami kadý veèer
poèúvala vatikánske vysielanie modlitby posvätného ruenca. V jednom
takomto veèernom poèúvaní Vatikánsky rozhlas oznamoval, e u Svätého Otca Pavla VI. v Ríme boli návtevníci z celého sveta len zo Slovenska

nie. Táto situácia bola pre sestrièku
Bernadetu impulzom k zostaveniu prvej duchovnej kytice pre Svätého
Otca. Vtedy bolo zasiate prvé semienko Rodiny Nepokvrnenej. Bolo to
v Boej réii, hoci o tom zakladate¾ka ete nevedela. Vedená Duchom
Svätým zaèala premý¾a ako uisti
Svätého Otca Pavla VI. o tom,
e Slovensko na neho a na Cirkev nezabúda. Vznikol list s textom, v ktorom vetky pacientky uistili pápea
o spoloènej modlitbe posvätného ruenca, ktorý sa modlia na jeho úmysly, zvlá na ten hlavný, ktorý sa dozvedeli z Vatikánskeho rozhlasu:
Aby sa civilizácia lásky dostala
do celého sveta. Denne za to obetovali ako spoloèenstvo chorých modlitbu posvätného ruenca a pridali
aj obetovanie svojho ivota.
Semienko vzniku RN bolo zasiate
a mohlo zaèa klíèi. Aj po odchode z nemocnice sa pacientky rozhodli pokraèova v dennej modlitbe posvätného ruenca. Do Vianoc sa
k nim pripojili ïalí. Pod prvú duchovnú kyticu k Vianociam sa podpísalo 846 chorých, obetujúcich svoje
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utrpenia a modlitby za Svätého Otca
a otcov biskupov. Svätý Otec Pavol
VI. po preèítaní prvej duchovnej kytice chorým zo Slovenska adresoval
tieto slová: Poèas Jubilejného roka
1975 som dostal z celého sveta krásne dary, ale to, èo prilo spod Tatier,
zo Slovenska od chorých, to som nedostal odnikia¾. Sestrièka Bernadeta povzbudzovala novovznikajúce
spoloèenstvo chorých, aby sa aktívne zapájali do duchovnej kytice
a zbierala vetky modlitby a obety
prvých èlenov, aby ich na konci roka
mohla za vetkých odosla Svätému
Otcovi k Vianociam. Z tohto dôvodu
je aj prvým a hlavným úmyslom èlenov RN modli sa a obetova
za Svätého Otca.
Èo by mala duchovná kytica obsahova? Duchovná kytica sa pripravuje najmä z obetovaných dní
a modlitby posvätného ruenca. To
znamená, e v urèitý deò sa èlenovia modlia a obetujú svoje akosti dòa, kríe, trápenia za Svätého
Otca a jeho pomocníkov biskupov.
Okrem toho môu obetova aj rôzne iné modlitby, sväté ome, korunku k Boiemu milosrdenstvu, deviatniky, litánie, kríové cesty,
púte..., ktoré prináajú ako kvety
do duchovnej kytice. Záleí na kadom jednom, akú obetu si vyberie.
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Kto duchovnú kyticu pripravuje?
Do duchovnej kytice sa pod¾a moností zapájajú vetci èlenovia RN.
Duchovnú kyticu pripravujú horlitelia z jednotlivých farností, ktorí sa
starajú o expedíciu èasopisu, kalendára... vo farnosti. Do konca októbra nahlásia písomne, e-mailom alebo telefonicky do RN vo Vrícku
poèet obetovaných dní a poèet posvätných ruencov. Niektorí èlenovia prispievajú do duchovnej kytice individuálne. Do roku 2016 sa
zo vetkých príspevkov do duchovnej kytice pripravoval text vytlaèený vo forme broúrky. Text duchovnej kytice sa spoèiatku nahrával
na magnetofónovú kazetu, neskôr
na CD. Nahrávky boli pripravované v spolupráci s Rádiom Lumen.
V súèasnosti sa namiesto broúrky
pripravuje list z vybraných príspev-
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kov èlenov. List je v talianskom jazyku zaslaný Svätému Otcovi
do Ríma a v slovenèine vetkým otcom biskupom na Slovensku, Morave a v Èechách. Èlenovia si ho
môu preèíta vo vianoènom èísle
èasopisu.
Pre lepie pochopenie uvádzame
príspevok do duchovnej kytice
od pani Anny, ktorá ho napísala
za 46 èlenov RN z ich farnosti:
S ve¾kou úctou a vïakou sa modlíme za Vás, Svätý Otec. Ïakujeme
Vám, e ste boli na Slovensku
a prosíme Sedembolestnú Pannu
Máriu, aby Vae slová padli
na úrodnú pôdu do naich sàdc.
Do vianoènej duchovnej kytice zahàòame ruence a úèas na svätých
omiach, ktoré obetujeme aj
za biskupov a kòazov. Pani Emília pripravila duchovnú kyticu in-

dividuálne: Za Svätého Otca som
obetovala 30 posvätných ruencov,
30 ruencov Boieho milosrdenstva,
trojmesaèné kadodenné telesné
utrpenia. Mám u 95 rokov, tak snaha a úsilie vyadujú dos námahy.
Prosíme èlenov RN, aby posielali svoje príspevky do duchovnej kytice najneskôr do konca októbra.
Nezabudnite na poèet obetovaných
dní a ruencov. Spolu s textom duchovnej kytice zalite aj blahoelanie pre Svätého Otca Frantika
a otcov biskupov k Vianociam,
aby sme mohli niektoré vae príspevky vybra do listu pre Svätého
Otca a otcov biskupov.
Nech Pán Boh odmení vetky vae
námahy, modlitby a obety, ktoré ste
priniesli s láskou, aj tie, ktoré ostali v skrytosti. Pán vie o vetkých.
sr. M. Jaroslava

Boh mlèí, keï naèúva
Starenka vchádzala do dvora a v ústrety jej vyla vnuèka Lucka.
Vitaj, starká, práve som na teba
myslela, povedala a otvorila jej dvere do predsiene.
Stalo sa nieèo? spýtala sa, keï
si ako sadla na ponúknutú stolièku. Ty si plakala, vak, Lucka?

Áno, starká... Prilo mi rozhodnutie zo koly, nezobrali ma tam,
kam som chcela. Opä mala slzy
na krajíèku. Povedala si, e keï
budem prosi Pána Boha, e mi pomôe a vidí, nepomohol.
A prosila si ho úprimne? spýtavo sa pozrela na Lucku.
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Pravdae, kadý veèer pri modlitbe.
Tak ti urèite pomohol a ani o tom
nevie. Alebo nechce vedie? starenka sa pozrela na vnuèku ponad
okuliare.
Ja tomu nerozumiem, nechápavo pozrela na starkú.
Nu, to je tak, diea moje. Èi ty
vie, èo a v ivote èaká? Nevie.
Ale Boh to vie a vie i to, e tvoja
prosba bola nerozumná, pretoe
pozná inú, lepiu ivotnú alternatívu pre teba. Nieèo, v èom lepie
uplatní schopnosti, ktoré ti dal.
Denne opakuje buï vô¾a tvoja
a teraz ho nenechá kona? Jeho
múdros je nekoneèná a ty si len
nedokonalý tvor, mono neskôr
pochopí, ako to s tebou myslel.
Vie, starká, keï zmieri sa
s tým je také aké...
Chápem a, veï ja som tie bola
mladá, nedoèkavá, ctiiadostivá, plná
plánov a nádejí. Ale ivot ma nauèi
by trpezlivou. Porozprávam ti príhodu, ktorá ma donútila po prvýkrát
sa zamyslie nad skutoènosou, e ak
dúfame a veríme v Boha, neopustí
nás, aj keï sa nám to niekedy tak zdá.
Bola som mladá, mono o nejaký
ten rôèik staria ako ty. Vydala som
sa do neznámeho kraja, medzi cudzích ¾udí úplne inej mentality ako
doma. Tam som bola zvyknutá
na srdeènos susedov, ich ochotu
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v kadej situácii pomôc, keï bolo
treba. V malej dedine sme ili ako
jedna rodina. A preto ma prekvapilo, keï som zistila, e v mojom
novom domove ma ¾udia nechceli
medzi seba prija, neodpovedali
ani na pozdrav, na milé slovo. Ve¾mi ma to bolelo, veï èlovek je tvor
spoloèenský, potrebuje druhého.
Niekedy sa stalo, e susedy stáli
v hlúèiku a ivo debatovali, no keï
ma zbadali, zmåkli a nebrali ma
na vedomie. Mono by niektoré aj
zmenili správanie, ale najbliia
suseda sa vdy postarala o to,
aby ich odhovorila od tohto úmyslu. Bola to ve¾mi zlá ena, hoci mne
ju neprichodí posudzova, ale skutoènos bola veru taká. Kde mohla,
rozprávala nepravdy o naej rodine, rozirovala klebety, hoci sme jej
neublíili. Rozdúchavala nenávis
voèi nám. Nedala som sa odradi
a snaila som jej da najavo, e som
jej i napriek vetkému priaznivo
naklonená. A to ju zlostilo ete viac.
Vo svojej naivite som vinila Pána
Boha, e moje prosby o zmenu
tohto stavu nechce vypoèu. Bola
som niekedy u na pokraji svojich
síl a Pán Boh mlèal. Najviac ma trápilo, keï deti prili s plaèom zo
koly, e ich spoluiaci bez príèiny
zbili. Nevedela som, èo im mám
poveda. Neustávala som v modlitbách a dúfala som, e raz...
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Jedného dòa som prala na potoku
plienky na najmladieho syna. Bolo
to na jar, sneh v horách sa topil
a z nevinnej rieèky bola mohutná
riava. Stála som v èimách vo vode
pohrúená do roboty, a keï som
zdvihla zrak, upútalo ma nieèo plávajúce na hladine. Zdúpnela som.
Bolo to malé diea. Srdce velilo:
skoè, rozum vravel: nie, je to istá
smr. No srdce zvíazilo, veï to
mohlo by aj moje diea, a tak som
sa vrhla do dravých vån. Prúd ma
ihneï schmatol pod hladinu, lebo
som si neuvedomila, e mám èimy.
Dobre, e mi samé skåzli z nôh a ja
som sa vynorila aj s kusom odevu
v rukách. Naastie na konci neho
bolo telíèko dieaa. Schmatla som
ho pod pazuchy a snaila som sa
dosta ku brehu. Lene to nebolo
také jednoduché. Nech som sa snaila zo vetkých síl, prúd ma neustále vracal do stredu rieky. Uvedomi-

la som si, e ak sa nedostanem
ku brehu, je s nami oboma koniec,
lebo ete dvadsa metrov a za tým
nasledovala trojmetrová kaskáda,
na dne ktorej boli ostré kamene,
a pád na ne by znamenal istú smr.
Neviem, ako som sa dostala
k brehu. Viem len, e nám museli
pomáha vetci anjeli a svätí, lebo
anca na záchranu bola temer nulová. Keï som sa z posledných síl vykriabala na breh, pokúsila som sa
oivi diea. Samé vak vyvrátilo
vodu a otvorilo oèi. Len vtedy som
si uvedomila, koho som vlastne zachránila. Bol to jediný syn naej najbliej susedky...
Keï som jej ho polomàtveho doniesla domov, nebola schopná slova. Iba na druhý deò zaklopala
na dvere a poïakovala sa. A èo by
som si nikdy nebola pomyslela
ani vo sne, ospravedlnila sa za vetko
príkorie. Odvtedy sa správala k nám
slune a ja som nala pokoj due.
Cesty Boie sú nevyspytate¾né.
Èo som ja nedokázala, urobil
za mòa Pán Boh a mòa pouil ako
nástroj. Chcel, aby som vzahy dala
do poriadku sama, hoci takýmto
nároèným spôsobom.
Lucka, buï aj ty trpezlivá. Keï bude dôverova Bohu, on a neopustí,
to mi ver. A na tvoj problém sa pokús
pozrie jeho láskavými oèami.
Emília Molèániová
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Fatima stále aktuálna
Pozvanie k zasväteniu sa Panne Márii

Keï Jei zomiera na kríi, v posledných chví¾ach ivota nám odovzdáva to najcennejie, èo na zemi
má, vlastnú Matku. Mária sa stala
prvým èlovekom v histórii stvorenia,
ktorý do svojho ivota prijal Krista.
S pokorným áno Boej vôli, ktoré
vo svojom ivote dennodenne opakovala, a za ktorým sa ukrývalo
mnoho utrpenia, obiet a sebazapierania, z nej Duch Svätý robí svoje majstrovské dielo. Z pokornej sluobnice Pána sa stáva Krá¾ovná
neba i zeme, ena, ktorá rozliape
hlavu hada, a ktorej bude patri koneèné víazstvo nad satanom.
Mária sa svojím áno poèas zvestovania stáva Matkou Boha a svojím
áno pod kríom Matkou nás ¾udí.
Jei nám ju dáva, pretoe vie,
e pod jej materinským vedením
a ochranou zostaneme verní pravde
a naa ivotná cesta povedie do neba.
Keï Duch Svätý prichádza do veèeradla, aby duchovne uzdravil a posvätil
Jeiových uèeníkov, aby ich pretvoril na svedkov jeho evanjelia, deje sa
to v prítomnosti Márie. Mária je toti
nosite¾kou jeho svetla, je Strákyòou
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jeho ohòa, je jeho svätou Nevestou.
Prosí za Boie deti od poèiatku
Cirkvi, pretoe je Matkou Cirkvi
a ako dobrá matka túi ochraòova,
vies, uèi a vychováva svoje deti
k správnym hodnotám. To je dôvod,
preèo po stároèia prichádza na rôzne miesta sveta a opakovane ¾uïom
pripomína Otcovu vô¾u. So súcitným a trpezlivým srdcom matky vysvet¾uje, varuje a napomína, no zároveò svojou láskou hojí srdcia
zranené hriechom, neschopné cíti
Boí dotyk.
Mária chce vetky svoje deti privies k astiu. Nielen k tomu pozemskému, ale najmä veènému.
Prihovára sa svojim deom v duchu
Jeiových slov: H¾adajte najprv
Boie krá¾ovstvo a vetko ostatné sa
vám pridá! Ona, ako svedok Boích
zázrakov, nám neustále ukazuje cestu, pretoe slová evanjelia Bohu niè
nie je nemoné! sú platné naveky,
v kadej dobe a v kadom èase.
Matka Boia pozná dokonale nielen Boiu moc, ale i taktiku nepriate¾a, vetky nástrahy, ktorými zvádza due, klame a manipuluje
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¾udskou vô¾ou. Pokúa sa nás zhromadi pod svojím pláom,
aby nás chránila a zachránila. Neustále, na vetkých miestach zjavení, oivuje Jeiovu výzvu k pokániu a obráteniu, aby Boí pokoj
mohol zavládnu medzi nami
i v nás a aby sme sa mohli sta svedkami jeho zázrakov. My vak nepoèúvame slová Mamy. Zatvorili
sme si srdcia pred jej posolstvami
a h¾adáme svoj raj na zemi, neraz
hrienymi cestièkami.
Vo Fatime zaznievajú slová Matky, ktorá ohlasuje koneèné víazstvo svojho Nepokvrneného Srdca. Pripomína, e kým nadíde, kvôli
naim hriechom a odmietaniu pokánia svet pohltia vojny, nepokoje
a viaceré národy budú znièené...
Napriek vetkému nám Boh, aj skrze posolstvá Márie, ponúka záchranu. Kadodenná modlitbu ruenca,
pôst, pokánie a obety za hrienikov,
to sú mocné duchovné zbrane, ktorými dokáeme odvráti kadé zlo,
vojnu, hlad, choroby a zmeni tvárnos zeme. Mária nás uèí, ako tieto
zbrane správne pouíva.
Je ilúziou myslie si, e mier sa
dá uchráni vojenskou armádou.
Pravý mier vychádza zo srdca èloveka a iba modlitba je skutoène
úèinnou zbraòou, ktorá ho dokáe

ochráni pred vpádom nepriate¾a.
Mária k sile modlitby a obety pridáva výzvu k pobonosti prvých
sobôt a k zasväteniu sa jej Nepokvrnenému Srdcu. Nerobí tak pre
svoju samo¾úbos, ale pre nau
ochranu. Ak toti v ¾udskom srdci
prebýva Mária, nepriate¾ do neho
nikdy nevstúpi, pretoe neznesie
vôòu jej èistoty, pokory a obetujúcej
sa lásky. Ak Mária prebýva v mojej
rodine, v mojej farnosti èi krajine,
tak satan stráca moc nad mojou rodinou, farnosou i krajinou...
Okrem ochrany pred zlom nám
prítomnos Matky Márie zaruèuje
aj rast vo svätosti. Ak vo veèeradle
náho srdca prebýva Mária, bude
v òom prítomný aj Duch Svätý.
Potom sa pre nás modlitba stane
radosou a uzdravujúca láska naplní ná ivot. Pretoe ovocím modlitby je obrátenie a ovocím obrátenia sa stáva pokoj. A ak v dui
zavládne pokoj, niet v nej miesta
pre nenávis a násilie. Mária preto
vyzýva svoje deti, aby sa zasvätili
jej Srdcu a s¾ubuje, e ak tak urobia, vo svete zavládne mier.
Srdcia mnohých kresanov sú
poznaèené ranami, ktoré im vedome èi nevedomky spôsobila ich
vlastná matka. K následkom týchto
neuzdravených zranení, ktoré si
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nesú hlboko v podvedomí, patrí aj
odmietanie Panny Márie. Títo zranení bratia a sestry v nej dokáu
vidie iba enu, podobnú ich pozemskej matke, a preto h¾adajú tisíce dôvodov, preèo ju nepotrebujú. Bez Márie sa vak k Jeiovi
nedostaneme. Na ceste bez Márie
èlovek ¾ahko zablúdi a nechá sa
oklama diablovými sladkými ponukami. Nikdy nesmieme zabudnú, e Mária je dokonalou enou
a dokonalou Matkou. Jej láska je
dokonalá, pretoe je plná Ducha
Svätého. Máriina láska neubliuje,
nie je v nej niè sebecké, pyné, neèisté. Láska Márie uzdravuje duu.
Je mnoho krásnych modlitieb zasvätenia sa Panne Márii, ktoré vychádzajú z pera pápeov èi svätých muov a ien. Azda medzi najkrajie
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môeme zaradi Zasvätenie sa Panne Márii od ¼. M. Grigniona. Niektorí kritici mu vyèítajú, e v òom stavia èloveka do pozície otroka Boej
Matky. Toto odovzdanie vlastnej slobody Panne Márii má vak svoje
opodstatnenie. Ako vieme z evanjelií, z úst samotného Jeia, èlovek
nemôe slúi dvom pánom.
V kadom okamihu ivota si teda
vyberáme, èi sa prikloníme na stranu
Boha, alebo si zvolíme sebectvo, pýchu, neèistotu, teda ovocie temnoty.
Svätý ¼udovít vie, e Mária je nepriate¾kou satana a jej Srdcu patrí koneèné víazstvo nad zlom. Aby teda nebol opakovane napádaný diablami,
aby sa nestal otrokom hriechu a satana, volí si dobrovo¾ne by otrokom tej, ktorá je plná Pravdy, Lásky a Èistoty, teda Boha. Táto vo¾ba
slúi Márii vo vetkom, podriadi sa
jej, teda podriadi sa Boiemu Duchu v nej, dokáe vyhna démonov
z náho ivota. Pretoe kde je Mária,
tam diabol nemá miesto.
Ak sa teda s odvahou zasvätíme
Panne Márii, ak prijeme jej ponuku a odovzdáme jej svoje ivoty,
rodiny, farnosti, krajinu v ktorej ijeme, i celý svet, ona, Krá¾ovná
neba a zeme sa postará o nau budúcnos a privedie nás k svojmu
Synovi Jeiovi. Mária ostáva vo
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svojom srdci naveky vernou Slu- riinmu Srdcu, bude v òom i aj
obnicou Pána. Ak v naom srdci Kristus.
bude úprimná láska a úcta k MáSr. Mária Lindalva
Kto by mal záujem o bliie informácie o zasvätení sa Panne Márii
pod¾a vzoru M. ¼. Grigniona, môe si v Rodine Nepokvrnenej objedna
jeho knihu O pravej úcte k Panne Márii. Nech vás jeho svedectvo povzbudí k odovzdaniu svojho ivota do ochrany Panny Márie. Vetkých vás
pozývame k tomuto zasväteniu.

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Telo slabé, ale duch silný

Pamätám si, keï sme ako seminaristi navtívili v obci Vrícko sestru M. Bernadetu. Vedel som o nej,
e sa venuje chorým. Po príchode
do Vrícka som bol vak ve¾mi prekvapený, keï som videl, e aj ona
sama je chorá a je odkázaná na pomoc druhých. Jej telesná schránka
bola chabá. Pamätám si ju ako enu
útlej postavy, sediacu na invalidnom vozíku s ruencom v ruke.
Hovorila o ruenci ako o pevnej
reazi, ktorá nás privedie do neba.
Pri stretnutí s òou som rýchlo zistil, e to, èo jej chýbalo navonok,
jej Pán Boh vynahradil vnútorne
a duchovne. V ten deò sme z Vrícka
od sestrièiek satmárok zo stretnutia so sestrou Bernadetou odchádzali povzbudení vo svojom povolaní.

Nezmenila sa ani po rokoch, keï
som priiel za farára do Klátora
pod Znievom a keï som vo filiálke vo
Vrícku v komunite sestier satmárok
slúil svätú omu. Telo slabé, ale duch
silný. Vozík na posilnenie tela
a ruenec v ruke na posilnenie ducha.
Sestrièka zomrela vo veku 90 rokov. Zúèastnil som sa aj jej pohrebu 1. apríla 2015 v Ruomberku,
kde je pochovaná na miestom cintoríne. Som rád, e som mohol by
pri tom, keï sme jej v naej farnosti
Klátor pod Znievom odha¾ovali
pamätnú tabulu ako prvej ene
v Záhrade osobností pred vstupom
do prepotského Kostola nanebovzatia Panny Márie. Tabu¾u odhalil otec biskup Mons. Jozef Ha¾ko
a generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincen27

Rodina Nepokvrnenej

ta  Satmárok sestra M. Pavla Draganová.
ivotné heslo sestry M. Bernadety
skutoène vyzdvihovalo jej ivotný
príbeh: Radej sa zodra pre slubu Bohu a blínym ako zhrdzavie.
tefan Hýro, kòaz

Ukázala nám cestu
lásky a dôvery
Spomienky na sr. M. Bernadetu sa
nám vynárajú v mysli a skladáme
ich ako zrnká na ruenci, ktorý mala
sestrièka neustále ovinutý okolo prstov. Modlila sa, obetovala sa
a vyprosovala milosti pre vetkých,
ktorých nosila v srdci, ktorí ju o to
prosili a ktorí to potrebovali.
Poznali sme ju ako krehkú ienku
a poh¾ad na òu vzbudzoval skôr
súcit. Ale staèilo, aby prehovorila.
Jej zvuèný hlas prebudil aj driemajúceho. Milá, veène usmievavá,
odovzdaná do Boej vôle. A zrazu
sme pochopili, e pred nami je silná ena, silná vo viere, v odhodlaní
rozdáva okolo seba rados, pokoj
a nádej, ale tie prija v pokore vetko, èo Pán pre òu pripravil.
Spomínam si, bola nede¾a v roku
2006 a na stretnutie so sr. Bernadetou ma pozvala pani Anna Krajòáková. Bola spoluzakladate¾kou RN
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u nás vo Finticiach. Dovtedy som
o sestrièke vedela iba z poèutia. Bola
bezprostredná. Jej láskavá tvár vyvolala vo mne pocit radosti, pokoja,
pokory, ale aj dôvery. Cez Máriu,
k Jeiovi, poèujem jej slová. V jej
spoloènosti sme sa cítili pokojne
a bezpeène... Takto si oivovali spomienky na sr. Bernadetu aj nae ïalie èlenky RN. Z jej krehkého tela
vyarovala duchovná sila, optimizmus a láska k Nepokvrnenej. Lúèili sme sa s òou povzbudení na tele aj
na dui. O rok nato, v roku 2007, sme
sa spolu s manelom stali èlenmi tejto ve¾kej Rodiny.
Spomínam si, ako sme boli na stretnutiach RN na Velehrade, v atíne
a iných pútnických miestach. Sestrièka vade írila mariánsku úctu, zdôrazòovala dôleitos modlitby a obety
a ochotu plni Boiu vô¾u. Ona o tom
svedèila svojím ivotom, odvahou,
charizmou. Ve¾kú èas svojho ivota
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venovala chorým, postihnutým, opusteným aj väzneným. Práve tí boli
na stretnutiach okolo nej najviac zomknutí. Nielen chorí, ale aj mnoho iných
pútnikov ju na záver jej príhovorov
obdarovali nielen potleskom, ale vdy
aj ve¾kou kyticou, pod ktorou sa skoro stratila. Ona ju hneï poloila
k nohám Panny Márie.
A potom 30. marca 2015, ráno
okolo ôsmej hodiny som sa dozvedela, e zomrela pani Anna Krajòáková, spoluzakladate¾ka RN vo Finticiach. Ve¾mi ma to zabolelo, lebo
som ju dôverne poznala. V ten istý

deò poobede prila správa, e Pán si
povolal na veènos aj sr. M. Bernadetu. Po dlhoroènom nesení kría
choroby odovzdala svoju duu Bohu.
Môj smútok bol dvojnásobný.
V duchu som vak ïakovala za milos pozna túto vzácnu a nebojácnu enu, ktorá napriek svojmu
zdravotnému handicapu, nevímajúc si svoje utrpenie a boles, dokázala poradi, povzbudi, usmerni, poveda láskavé slovo, ukáza
cestu. Cestu lásky a dôvery k Bohu
i Nepokvrnenej.
O¾ga imková èlenka RN z Fintíc

Svedectvá z kría
Èo by som si poèala
bez modlitieb?

Zo srdca ïakujem za prijatie do Rodiny Nepokvrnenej, v ktorej sme aj
s mamkou u trnás rokov. Stále
mám na mysli pú do Lúrd, na ktorej
som si vyprosila aj manela. Ete
v tom roku sme prijali sviatos manelstva. Tri roky sme nemohli ma
deti, a tak som vetko zverila Panne
Márii a jej Synovi. Preívali sme ve¾kú rados, keï som zistila, e som
tehotná. Netrvalo to vak dlho. Dostali sme smutnú správu, e krvné
testy a iné vyetrenia vyli ve¾mi zle.

A tak som opä so slzami v oèiach
prosila Matièku, aby nám pomohla.
Modlila som sa nielen ja, ale aj moja
rodina a známi, ktorých som prosila
o modlitby... Môj lekár mi povedal,
e bude lepie, ak pôjdem na vyetrenie a 3D sono do Koíc. Keïe
moja sesternica ila do Koíc
k lekárovi so svojou dcérkou, la som
s nimi aj ja. Lekár aj sestrièka boli
ve¾mi milí a upokojovali ma, ako sa
dalo. Lekár mi povedal, e s urèitosou nevie poveda, aká je pravdepodobnos, e dieatko je choré a má
Downov syndróm (pri predchádzajú29
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com vyetrení mi bolo povedané,
e je to asi 89 a 95 %), isté to bude,
a keï sa dieatko narodí. Ïalej sme sa
modlili a obetovali za nae dieatko.
Lekár nebol spokojný, e som odmietla vyetrenie plodovej vody.
Bála som sa rizika, e pri tomto vyetrení sa môe dieatku nieèo sta,
pokodí sa plod alebo dokonca dôjde
k potratu. Bolo to pre nás ve¾mi aké obdobie. Matièka vak pomohla,
vyslyala nae modlitby. Jej rukami
sme obetovali Bohu sväté ome, ruence... prosili sme o príhovor aj
svätých. Cisárskym rezom priiel
na svet zdravý chlapèek  Dominik.
Po roku som zistila, e som opä
v poehnanom stave. Lekár spustil
ve¾ké výèitky. Vraj, ako som si to

dovolila v takom stave a vysokom
veku (42 rokov)? Èi som to tak
s manelom plánovala? Pripadala
som si ve¾mi zvlátne. Bola som
smutná z toho, e som bola obvinená, akoby som urobila nieèo ve¾mi
zlé. Èi si toto chcete necha? zaznela otázka lekára. S manelom sme
niè neplánovali, ale ve¾mi sme túili
ma dieatko. Ani sme len nepomysleli na to, e si ho nenecháme.
Aj napriek výstrahám a odporúèaniam lekára, napriek straeniu Downovým syndrómom máme ivé a zdravé detièky, bez akýchko¾vek známok
Downovho syndrómu. Druhému synovi sme dali meno Ján. Janík mal toho
roku tri a Dominik pä rokov.
Iveta

Ohlasy
Aj v tomto roku by som chcela
poprosi o pridelenie jedného
z novokòazov, ktorého budem sprevádza svojou modlitbou a obetova
za neho aj svoje akosti a utrpenia
a do konca svojho ivota. Chcem
mu s radosou pomáha v jeho
vzneenej kòazskej slube.
Keï som prijala prvého novokòaza, mala som 66 rokov. V tomto roku
oslávim u 89. narodeniny. Je to krás30

ny, Bohom poehnaný vek, za ktorý
dobrotivému Pánu Bohu z úprimného
srdca ïakujem. Aj Panne Márii ïakujem za jej ochranu. Som vïaèná
aj za to, e patrím do Rodiny Nepokvrnenej a e jej prostredníctvom
môem preíva posledné roky
svojho ivota v spojení s Pánom,
v modlitbe a obetovaní sa za Boích
sluobníkov.
Valéria

Rodina Nepokvrnenej

Informácie
õ Ve¾mi pekne vám ïakujeme za vetky pozdravy a priania k Ve¾kej
noci. Osobitne ïakujeme za vetky vae modlitby a obety. Aj my
v modlitbe prosíme Pána za vás, za vae rodiny, za vaich blízkych
a vyprosujeme vám pomoc pri nesení vaich kríov.
õ Ete stále sa môete prihlási k obetám a modlitbám za novokòaza.
Vaa láska a obeta, ktorá ho bude sprevádza po celý vá ivot, bude
posilou aj pre vás, pretoe otváraním sa pre pomoc iným, sa otvárame
pre Boiu milos. Zároveò ïakujeme vetkým, ktorí ste sa u v tomto
roku na duchovné sprevádzanie novokòaza prihlásili.
õ Pri nahlasovaní nových èlenov prosíme okrem mena a priezviska uvies
aj ich úplnú adresu.
õ Zo srdca ïakujeme vám vetkým, ktorí ste si u nás objednali knihu
Mesiac k úcte sv. Jozefa, aby ste sa v mesiaci máj mohli pripoji k spoloènej modlitbe za pokoj a miere vo svete. Naïalej sa spájajme
v modlitbe za mier a za ukonèenie vojny na Ukrajine aj v celom svete.
õ Stále máme pre vás v ponuke knihy: Ve¾kos sv. Michala, archanjela,
Mesiac k úcte sv. Jozefa a Bartolomej Longo, od satanovho kòaza
k apotolovi ruenca spolu s broúrkami Novéna k Panne Márii
z Pompejí a novou broúrkou Modlitby svätej Brigity. Môete si ich
objedna na naej adrese.
õ Ponúkame vám termíny duchovných obnov, ktoré sa budú kona vo
Vrícku v roku 2022.
Zaèiatok
o 17.00 hod.

Ukonèenie
o 13.30 hod.

Duchovná
obnova

9. 6. 2022
12. 6. 2022
pre eny
23. 6. 2022
26. 6. 2022
pre eny
8. 9. 2022
11. 9. 2022
pre eny
Bliie informácie môete získa, prípadne prihlási sa na èísle
telefónu: 00421 910 339 158.
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Osemsmerovka
Kristus potrebuje... Mons. Rudolf Balá.
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 35 písmen tvorí tajnièku.
AGAPÉ, AKCIE, AKTÉRI, AORTA, ASKÉTA, BÁZNE, BREVIÁR, CESTA,
CITÁT, CIELE, ÈNOS, DUCHOVNÝ OTEC, DRUHÝ KRISTUS,
EUCHARISTIA, FARÁR, GRÁCIA, HABIT, HOMÍLIA, IKONA, JAZVA,
JEI, KAPLÁN, KOTVA, KVIETKY, LÁSKA, LITURGIA, MÁRIA,
MODLITBA, NÁDEJ, OFERA, OBETA, OLTÁR, OPÁTI, OPORA, ORNÁTY,
OTÈE NÁ, PALLA, PERLA, POKORA, PRAVDA, RIAVA, SANITÁR,
ÁLKA, KOLA, TÓLA, TURÒA, VIERA, ZDRAVAS, ALTÁR, IVOT.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 20. júna 2022.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 1/2022 znie: Rodina je malý svet tvorený ve¾kou láskou. Výhercovia sú: Mária Bodnárová z Kukovej, Helena imková z Pedera a Albeta Holosová zo Psiar. Výhercom srdeène
blahoeláme a posielame peknú knihu.
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RODINA NEPOŠKVRNENEJ
vám ponúka brožúrku

MODLITBY SVÄTEJ BRIGITY
zjavené Ježišom Kristom svätej Brigite Švédskej
v rímskom Chráme svätého Pavla
Brožúrka obsahuje krátky životopis sv. Brigity Švédskej. Obsahuje aj mnohým známe modlitby: Modlitby o umučení nášho Pána
– pobožnosť trvajúca 1 rok, Modlitby ku cti Ježišovej krvi – pobožnosť trvajúca 12 rokov a Modlitbu ponorenia sa do Kristovej krvi.
Otec biskup Mons. Marián Chovanec vo svojim liste, ktorým
udelil brožúrke imprimatur, napísal: „Mám nádej, že uvedená pobožnosť pomôže mnohým dušiam v prehĺbení duchovného života,
uvedomenia si hĺbky utrpenia nášho Pána Ježiša Krista a vďačnosti
za dar vykúpenia.“

Formát: 10,5 x 15 cm
Brožovaná väzba
Počet strán: 32
Brožúrku si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
alebo telefonicky: 043/493 37
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Stretnutie

RODINY NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 28. mája 2022 (sobota)
v Rajeckej Lesnej
PROGRAM
09.30 Príhovor vdp. Jozef Bagin
10.30 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
s prítomnými biskupmi a kňazmi
12.00 Obedňajšia prestávka
14.00 Modlitby rozjímavého slávnostného ruženca
14.45 Eucharistická pobožnosť so záverečným požehnaním
15.30 Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

Srdečne Vás pozývame
a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Duchovne sa budete môcť s nami spojiť
prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia
sa začne o 9.15 a bude pokračovať
až do 12. hodiny.

