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Nepoškvrnenej

Jagá sa hviezda na nebi
a v jej striebrozlatom prúde
našiel som cestu k maštaľke,
len či otvorená bude?
Žiara z nej sála v tmavú noc,
bude tam možné do nej vojsť;
či nezľakne sa Dieťatko,
keď nie som preňho čistý dosť.
Duša však odradiť sa nedá,
plná nádeje a viery,
silná túžba ju nabáda
prekročiť prah týchto dverí.
Nežné Dieťa božskej lásky
mi moje srdce otvára
a duša rozjasnená šťastím
sa k nemu v jasle ponára.
Jeho láskou prežiarený
dvíham sa tíško od jaslí
a nesiem lásku do sŕdc tým,
čo cestu k nemu nenašli.
•
Milka Rusnáková
Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan
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Drahí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, zaènem
trochu svetsky. ijeme nároènú dobu. Pandémia
koronavírusu ete vetko toto dianie umocnila.
¼udia sa od seba vzïa¾ujú, presadzujú len svoje
pravdy a sú na seba zlí. Pozorujem stále viac sebeckosti, a o to menej oh¾aduplnosti. Spoloènos
sa rozde¾uje a takýto proces sa nevyhýba ani veriacim a ich rodinám. Naviac, èas beí ako o preteky a pirála zrýchleného ivotného diania zatláèa duchovno do úzadia.
Vdy sa ve¾mi teím na Advent a Vianoce  èas
stíenia a opätovnej nádeje, vhåbenia sa do modlitby, s cie¾om oèakávania príchodu náho Spasite¾a. Verím, e aj tohoroèné slávenie narodenia
Jeia Krista ako malého dieaa v kadom z nás
prebudí ochotu by obetavý, trpezlivý, láskavý,
pripravený poèúva, repektova a hlavne veri!
(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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Veï takí sú aj rodièia a blízki voèi kadému nemluvòau. Jei je pre nás
ten najblií, jeho Matka nám ho dala bez podmienok vediac, e ju to
bude ve¾mi bolie a napriek tomu zostáva naïalej naou ochrankyòou
a pomocníèkou.
Aj preto si ju sr. M. Bernadeta Pánèiová vybrala za patrónku Rodiny Nepokvrnenej, ktorá je naou druhou rodinou a stojí pri nás v kadej chvíli.
Matka Boia vyuíva kadé semienko náho dobrého úmyslu, aby nás obhajovala pred svojím Synom. Uvedomujme si to a denne sa modlime
a ïakujme za túto výsadu. Súèasne nezabúdajme, e ¾udstvo je v podstate
ve¾ká pozemská rodina. Boh stvoril kadého èloveka na svoj obraz. On je
láska a írením kadého jej zrnieèka si budujeme svoju svätos.
Prajem vám poehnané a milostiplné vianoèné sviatky, ktoré vo vaich
srdciach rozpália oheò lásky. Nech vás v ïalích dòoch váho ivota napåòa Duch Svätý  Duch lásky.
Duan Hlinka, èlen RN
P. S. Okrem seba nám Jei na Vianoce nosí aj darèeky, my ich celoroène dostávame aj od Rodiny Nepokvrnenej: modlitby, duchovné obnovy,
púte, èasopis, kalendár... Úprimné Pán Boh zapla vetkým, ktorí nám
ich pripravujú.

Emanuel  Boh s nami
Milí èlenovia a priatelia Rodiny
Nepokvrnenej,
èas rýchlo letí a my sme sa opä
ocitli pred bránami Vianoc. Tento
rok bol pre Rodinu Nepokvrnenej
významný, veï sme si pripomínali
30. výroèie jej schválenia pápeom
sv. Jánom Pavlom II.
V spomienkach z mladosti si nosím zábery zo stretnutia sestry Bernadety so sv. Jánom Pavlom II., keï
2

mu odovzdávala duchovnú kyticu zo
Slovenska. Bol to dojímavý poh¾ad.
Pre mòa bol znakom hlbokej oddanosti Svätému Otcovi, pre ktorého
modlitby a obety èlenov Rodiny
Nepokvrnenej boli zaiste mocnou
oporou jeho pastierskej sluby. Aj
vïaka nim vládal by Boím muom na pravom mieste. Bezpeène
viedol Cirkev na jej putovaní viac
ako dvadsasedem rokov.

Rodina Nepokvrnenej

Dnes v tejto slube Petrovho nástupcu pokraèuje pápe Frantiek.
Bezpochyby aj on si je vedomý
toho, e táto sluba niekedy presahuje ¾udské sily, a preto po kadom
svojom príhovore úprimne prosí
o nae modlitby. Venujme mu ich,
nenechávajme ho osamoteného
v tom, èo robí, v sprítomòovaní Boieho krá¾ovstva v dnenom svete.
Tak ako my potrebujeme jeho, svojho pastiera, tak on potrebuje nás,
potrebuje nae modlitby a obety. Aj
v tomto je naa sluba, sluba Rodiny Nepokvrnenej potrebná, ba
priam nenahradite¾ná.
Pápe Frantiek je ve¾kým írite¾om Boieho milosrdenstva. Pribliuje nám takého Boha, akého nám
predstavuje Sväté písmo. On nechce
by vnímaný ako sudca, ale predovetkým ako milujúci Otec. Ako
Boh, ktorý nám nie je vzdialený,
ale ktorý nám je nablízku, ktorý je
s nami  Emanuel. A toto nám pripomínajú aj kadoroèné Vianoce 
Boiu blízkos. Boh poslal na svet
svojho Syna, aby bol aj vidite¾ne
s nami. Aby sme cítili jeho blízkos.
Aby sme ju cítili poèas Jeiovho
úèinkovania medzi nami, ale aj
po jeho návrate k Otcovi, prostredníctvom sviatostí. Áno, aj vo sviatostiach je nám Boh ve¾mi blízky,

kráèa s nami naím ivotom. Aj preto pristupujeme pred Vianocami
ku sviatosti zmierenia a Eucharistie,
aby sme prichádzajúcemu Bohu pripravili cestu do svojho srdca. Ak ste
chorí, starí, ak u nemôete chodi
do kostola, nemajte obavu poiada
váho kòaza, aby priiel k vám vyslúi vám tieto sviatosti. Neobávajte
sa toho, e by ste ho tým hádam otravovali, v iadnom prípade. Nato sme
tu, radi vám poslúime. Nikto z trpiacich by nemal zosta bez sviatostnej posily. Cirkev má ve¾kú staros, aby ste aj vy mohli by s Pánom
Jeiom, tak ako On chce by s vami.
Ak sa niektorí mono cítite opustení
3
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od vaich blízkych, aby ste sa tak
necítili opustení aj naím Pánom.
Pápe Frantiek si elá, aby sme
si znovu silne uvedomili, e tak ako
Boh kráèa spoloène s nami dejinami, aj my sa máme usilova i
a kráèa spoloène. Preto ohlásil synodu o synodalite, èo znamená,
e máme spoloène uvaova, èo má
Cirkev v súèasnosti robi, aby bola
spoloèenstvom, nie zoskupením individualít. Aby ila, kráèala, modlila sa, ohlasovala spoloène. Je to pre
Cirkev ve¾mi podstatné, aby mohla
by verná tomu, èo Pán od nej chcel
a chce. A aby mohla úèinne dnenému svetu odovzdáva posolstvo
evanjelia.

Preto mám na vás osobitnú prosbu. Modlite sa za synodu, za toto
h¾adanie. Bez modlitby nebudeme
vedie objavi, èo Duch Svätý od nás
chce. Ve¾mi potrebujeme k tomu
modlitby. Aj tie vae. Veï vy, nai
starí a chorí, sa viete modli, vae
modlitby bývajú vypoèuté. Aj pre
toto vás Cirkev stále potrebuje,
nikto z vás nie zbytoèný.
Drahí moji, elám vám poehnané vianoèné sviatky! Ïakujem vám
za vetko, èo pre Cirkev robíte, aj
keï to robíte v skrytosti a svet to
nevidí a neodmeòuje. Boh to vidí
a odmení! S úctou vás ehnám!
: Peter Beòo,
nitriansky pomocný biskup

Duchovná kytica

pre Svätého Otca Frantika a otcov biskupov
Drahý Svätý Otec Frantiek, otcovia biskupi,
èlenovia Rodiny Nepokvrnenej sa
denne modlia posvätný ruenec
a kadý rok pripravujú duchovnú
kyticu pre Svätého Otca a otcov biskupov. Táto duchovná kytica, ktorú s láskou dávame naim drahým
pastierom k Vianociam, je prejavom naej vïaky a viery v modlitbu
a obetu ako ponúknutú duchovnú
4

pomoc. Prvá duchovná kytica zo
Slovenska putovala do Ríma
v obálke v roku 1975. Sestra Bernadeta Pánèiová, zakladate¾ka
tohto dnes u ve¾kého spoloèenstva, v liste ubezpeèila Svätého
Otca pápea Pavla VI., e Slovensko na Svätého Otca nezabúda.
V duchovnej podpore naich drahých pastierov svätej Cirkvi pokraèujeme a dodnes.
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Drahý Svätý Otec, èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, povzbudení
Vaou návtevou na Slovensku,
Vám chcú vyjadri svoju lásku
a vïaènos. Ïakujeme Vám za to,
e ste navtívili nau krajinu a vo
svojich príhovoroch ste prehovorili k srdcu náho ¾udu i k èlenom Rodiny Nepokvrnenej. Pod vianoèný
stromèek sme aj v tomto roku pripravili kyticu pre Vás  dar naej
lásky a obety. V kadej modlitbe
a obetovaní sa za Vás je vyjadrenie
naej túby modli sa a snahy nies
svoj krí, aby sme tak pomáhali
Vám, nai drahí pastieri, i celému
svetu. Aj my chorí, trpiaci, opustení, spolu s tými, ktorí nám pomáhajú, chceme by uitoèní pri vynakladaní námah, budovaní
Kristovho tajomného tela  Cirkvi.
Vybrali sme niektoré z mnohých listov, ktoré prili aj tento rok
na adresu Rodiny Nepokvrnenej,
a v ktorých nás èlenovia ubezpeèujú o svojej duchovnej pomoci pre
tých, ktorí sa starajú o Kristove oveèky, a verní hodnotám evanjelia h¾adajú pastvu pre Kristovo stádo.
Pani Irena za èlenov z Ostrovian
napísala: Drahý Svätý Otec, èlenovia RN z Ostrovian sa chcú
v prvom rade poïakova za Vau
návtevu na Slovensku, za pekné

povzbudivé slová. Patria medzi nich
aj slová: Katolícka cirkev na Slovensku je semienkom jednoty a kvasom bratstva i vieru v slobode.
Dojmy zo stretnutí s Vami a Vae slová nás kadodenne sprevádzajú. Aj
tento rok Vám, Svätý Otèe a otcovia
biskupi, posielame duchovnú kytièku z mnohých posvätných ruencov,
svätých omí, svätých prijímaní
a nepretritý deviatnik k Boskému
Srdcu Jeiovmu, ktorý sa èlenky
RN modlia od vyhlásenia Roka kòazov. Manelský pár a jedna èlenka
sa modlia za vás ruenec k sv. arbelovi. Dve èlenky sa denne modlia kríovú cestu a chorí èlenovia
RN denne obetujú za Vás svoje choroby, trápenia, ale aj radosti.
Pani ¼udmila z Bánova napísala
list za èlenov RN na Morave a v Èechách: Rodina Nepokvrnenej
v Èechách a na Morave uvila duchovnú kyticu pre Svätého Otca
a otcov biskupov. V roku 2021 sa
do nej zapojilo 225 èlenov a obetovalo 42527 dní modlitieb, ruencov,
koruniek k Boiemu milosrdenstvu,
choroby a utrpenia.
Drahý Svätý Otec, drahí nai
pastieri svätej Cirkvi! Zdruenie
Rodiny Nepokvrnenej, ktorého ohniská sa pod vedením horlite¾ov
rozrástli po celom Slovensku a má
5
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zastúpenie aj v zahranièí, a to najmä v Èechách, v Maïarsku, Rumunsku a na Ukrajine, Vás chce aj
naïalej podporova. Svätý Otec, pri
Vaej návteve na Slovensku ste
nám vo svojej homílii v atíne
naèrtli, ako máme nasledova Máriu, Nepokvrnenú, ktorá je patrónkou náho zdruenia. Pozvali ste
nás k tomu, aby sme h¾adeli
na Máriu ako na vzor viery
a rozoznávali jej tri vlastnosti: cestu, proroctvo a súcit. Hovorili ste,
e Máriina viera je predovetkým
vierou, ktorá sa vydáva na cestu.
Sestra Bernadeta mala takúto vieru
Márie. Aj my sa chceme uèi
od Márie viere, ktorá sa vydáva
na cestu k iným: modlitbou, slovom, slubou, obetou.
V duchovnej kytici pani Katarína
z Opinej o tom napísala: Za Svä-
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tého Otca obetujem celý tento rok
modlitbu posvätného ruenca a iné
modlitby, sväté ome, rôzne práce
a povinnosti v Kostole sv. Barbory
v Opinej aj svoju chorobu od narodenia. Chodím s pomocou jednej
francúzskej barly. Cestu Svätého
Otca Frantika na Slovensku som
pre chorobu sledovala v televízii.
Nech vetko slúi na väèiu èes
a slávu Boiu, ako nám to pripomínala naa sestrièka Bernadeta.
V liste pani elmíry bolo za èlenky z Liptovskej Lúnej napísané:
Aj tento rok sme uvili kytièku modlitieb a obety za Vás, Svätý Otec
a otcovia biskupi. Kytièku sme uvili z posvätného ruenca, kadý piatok sme sa ho spoloène modlili
v kostole. Modlili sme sa za Vás
pobonos od sv. Brigity, trvajúcu
jeden rok.
Milovaný Svätý Otec, hovorili ste,
e vlastnosou viery Márie je proroctvo. Máriina viera je prorockou
vierou, mladé nazaretské dievèa je
proroctvom Boieho diela
v dejinách, reprezentantkou chudobných. Aj my máme by ako ona
a jej Syn, znamením pre tento svet,
znamením ktorému budú
odporova. Drahý Svätý
Otec Frantiek, otcovia bis-
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kupi, v Rodine Nepokvrnenej
máme aj takých èlenov, ktorí sú
naozaj pre tento svet znamením.
Boli a sú to ¾udia chudobní
v tomto svete, zatvorení vo svojich
izbietkach, leiaci. Títo trpiaci,
opustení sú znamením pre tento
svet, ktorý nechápe zmysel obety.
A napriek vetkému prináajú tomuto svetu obèerstvenie, pokoj,
pretoe sa odovzdali do Boích rúk.
Z Domova sociálnych sluieb
z Terian pani Mária napísala:
Rada sa modlím modlitbu k sv.
Jozefovi od Svätého Otca Frantika aj litánie k sv. Jozefovi, ktoré
Svätý Otec doplnil. Èo ja môem
da? Za Svätého Otca Frantika
a otcov biskupov obetujem svoju
nemohúcnos, slabos, nevládnos,
akosti. Aj to, e som musela presta chodi do kostolíka aj v nede¾u,
lebo u nevládzem.
Pani Magdaléna zo Skalitého
v duchovnej kytici pre Svätého
Otca napísala: Keï priiel na Slovensko pápe Frantiek, ve¾mi sme
sa teili a vetko sme sledovali cez
televíziu. Bolo mi trochu ¾úto,
e som nemohla ís na stretnutie
s ním, lebo u ledva chodím, èakám
na operáciu kolien, ale teraz sa u
jeden a pol roka neoperuje. Kadý

deò sa modlím posvätný ruenec
za Svätého Otca a otcov biskupov.
Pripájam aj svoje trápenie so synom, svoje bolesti a akosti. Vïaka ti, Pane, e nás cez Svätého Otca
slovami lásky èasto posilòuje
a povzbudzuje, aby sme sa netrápili, ale vedeli vetko obetova.
Drahý Svätý Otec, hovorili ste nám
aj o tom, e Máriina viera je viera
súcitná. Povzbudili ste nás, aby sme
sa otvárali viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdie¾a svoj ivot s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení nies na pleciach aké
kríe. Svätý Otec, otcovia biskupi,
v rámci Rodiny Nepokvrnenej
vzniklo 8. decembra 2019 Spoloèenstvo dobrovo¾níkov, ktorí sú nápomocní pri rôznych akciách naim
chorým. Pozývate nás vetkých
k prejavom súcitu, ktorý môe by
aj v tom, e dokáeme prija pomoc
od druhých. V dnenej dobe pandémie zvlá môeme prejavi svoj
súcit a vïaku vetkým, ktorí majú
najväèí podiel na zmiernení
a odstránení následkov pandémie
a pomáha im dodriavaním predpisov a prijímaním odporúèaní.
K duchovnej kytici pre Svätého
Otca a otcov biskupov sa pripája
pani O¾ga zo Zbyòova: Obetova7
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la som 60 dní bolesti a utrpenia,
posvätné ruence, sväté ome, korunku Boieho milosrdenstva
za poehnaný príchod Svätého Otca
na Slovensko. I keï s ve¾kými akosami, ale predsa som sa zúèastnila návtevy Svätého Otca
v atíne. Splnil sa môj sen. Keï
som ho uvidela, zaila som rados
a astie, nako¾ko mi krátko pre
návtevou Svätého Otca zomrel
manel, ktorý ma opatroval. Bola
som aj po akej operácii nohy. Svätý Otec, mám Vás ve¾mi rada
a svoje bolesti a akosti s láskou
obetujem za Vás a otcov biskupov.
Za 44 èlenov Rodiny Nepokvrnenej z Dúbrav napísala pani Anna:
S ve¾kou úctou a vïakou sa modlíme za Vás, Svätý Otèe. Ïakujeme
Vám, e ste boli na Slovensku
a prosíme Sedembolestnú Pannu
Máriu, aby Vae slová padli
na úrodnú pôdu naich sàdc.
Do vianoènej duchovnej kytice zahàòame ruence a úèas na sv. omiach, ktoré obetujeme aj za otcov
biskupov.
Za Rodinu Nepokvrnenej z Michaloviec pani Albeta napísala:
Milovaný Svätý Otec Frantiek! Je
vidie, e Vá denný rozhovor
s nebeským Otcom je tak dôverný,
e vyarujete jeho dobrotu vade
8

tam, kam prídete. Sme Vám za to
nesmierne vïaèní a nezabúdame na Vau návtevu u nás na Slovensku. Vyprosujeme Vám i naïalej
hojnos Boích milostí, zdravie
a silu, aby Vá pontifikát bol
v znamení lásky a objatia vetkých
bez rozdielu. Nech sú Vám ako
barlièky nae posvätné ruence,
ktoré sme sa modlili za Vás. Bolo
ich 15695. Obetovali sme za Vás
sväté ome aj bolesti na lôku.
Milovaný Svätý Otec, èlenovia
Rodiny Nepokvrnenej sa radi modlia a obetujú za Vás a za otcov biskupov. Aj tento rok sa v mesiaci
máj s láskou zapojili k Vaej výzve
a modlitbe posvätného ruenca
za ukonèenie pandémie. Prosíme
Vás o Vae apotolské poehnanie.
Nech lúè lásky betlehemského Dieatka z jasie¾ spoèinie na Vaom
srdci, aby ste, tak ako doteraz,
s nádejou kráèali vpred a nez¾akli
sa prekáok. V apotolskej práci
nech Vás chráni láska a neha jeho
Matky a ochrancu sv. Jozefa, ktorému ste zasvätili celý uplynulý rok.
Poehnané a sväté Vianoce
a nový rok 2022 Vám za vetkých
praje a vyprosuje
sr. M. Alica Marta Marienková,
tatutárna zástupkyòa
Rodiny Nepokvrnenej
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Ve¾ká hodnota malých skutkov
(Ukonèenie Roku sv. Jozefa)

Preívali sme Rok sv. Jozefa. Som
vïaèný, e môem vyjadri rados
z toho, ako nás má svätá Cirkev
rada, keï nám poèas tohto Roka
dala také hojné monosti získa
odpustky, aj úplné. A to preto,
aby sme mohli i stále viac
s Jeiom, Otcom i Duchom Svätým, cez Eucharistiu, Pannu Máriu
i sv. Jozefa  teda cestova
ku svätosti.
Otec biskup Stanislav Stolárik
v jednom svojom príhovore uvauje: Svätos a sviatosti. Je tu vye
tyridsatisíc gigantov svätosti,
tých, ktorí sa nachádzajú na oficiálnej listine Cirkvi. Poèúvajúc
slovo svätý viacerí z nás sa usmejú a pokrèiac plecami vyslovia: To
nie je pre mòa! To ma vôbec nezaujíma. Súèasní ¾udia chcú by
slobodní a suveréni, nezávislí
od Boha. Zo vetkých a vetkého
chcú vychutna chu ivota, niè
si neodrieknu, pred nièím nerezignova. To je hodnota, ktorej sa holduje v súèasnosti.
Filozof Martin Gutl poloil otázku: Èo pomôe rýchle auto tým,
ktorí nevedia kam chcú prís? Èo

pomôe vrchovatý tanier tým, ktorí
sú hladní po láske? Naèo je potrebná ve¾ká veda, ak nevie dobre i?
Naèo si cti svätých, ak skoro nikto
nechce i ako oni? S Kristom
mono doda: Èo osoí èloveku,
keby aj celý svet získal...
Kòaz v jednom príhovore hovoril o nebi. Po svätej omi ho zastavil starí solventný pán a povedal:
Krásne ste dnes hovorili o nebi,
ale aká cesta tam vedie? Kòaz sa
na neho pozrel a povedal: Môem
vám ju ukáza. Poïte za mnou.
Kòaz vzal toho mua so sebou
do nákupného centra. Do vozíka nabral ve¾a potravín a nejaké detské
obleèenie. Naloili to do auta a kòaz
priviezol spomínaného mua
do mnohodetnej rodiny. Vítali ich
radostné oèi detí, ktoré boli nadené z toho, e dostali nejaké nové
veci a dos jedla. Pri nastupovaní
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do auta kòaz povedal tomuto muovi: Myslím, e vám nemusím
ve¾a hovori o ceste do neba. Viac
dokáe èlovek poveda takýmito
praktikami a podobnými prejavmi
lásky, ktoré robíme samému Pánovi v chudobných.
Biskupa Fultona Sheena sa novinár opýtal, èo bude robi, keï príde do neba. Odpovedal: Poprosil
by som Pána o tri veci: najprv,
aby mi dal odpoèinú, lebo som sa
snail ís na zemi na doraz, aby som
vetko robil pre Boie krá¾ovstvo
a na jeho oslavu. Po druhé: chcel
by som sa ís poïakova Panne
Márii za vetku jej pomoc a sprevádzanie na zemi a tie by som sa
chcel poïakova aj ïalím mojim
pomocníkom, ktorých som vzýval
na zemi, a boli ku mne ve¾mi tedrí... poènúc od môjho krstného patróna. A po tretie: prosil by som Pána
o nejakú robotu, aby som mohol
pomáha tým, ktorí tu na zemi moju
pomoc potrebujú.
Poèas tohto Roka sv. Jozefa som
sa od Cirkvi okrem lásky k nám
na príklade sv. Jozefa trochu nauèil
aj ve¾kej hodnote malých skutkov,
drobných èinov nezitnej lásky
k Bohu a ¾uïom.
Som vïaèný aj za lekcie o celostnom chápaní udalostí a trendov
10

v spoloènosti, nielen v oblasti konzumu a ochrany ivotného prostredia,
ale aj v oblasti duchovného ivota:
Klára Zajíèková v èasopise Respekt opisuje snahu britskej novinárky Laureen Bravo, ktorá povzbudzuje èitate¾ky a èitate¾ov k etrnému
kupovaniu odevov a noseniu aj tých
obnosených, mono po malej úprave, pretoe desatinu svetových emisií uhlíka na zemi a pätinu odpadových vôd tvorí textilný priemysel...
Ako èasto sa stáva, e pri nakupovaní nepoznáme rozdiel medzi
chcem a potrebujem...
Na zaèiatku dodávate¾ských reazcov sú zle platení farmári a robotníèky v otrasných pracovných
podmienkach, na konci lacný produkt..., a potom s ním èoskoro
do koa  a tak tu máme 13 miliónov ton textilného odpadu roène.
Ak poèúvame o potrebe výmeny
plastových hygienických tyèiniek
pre ochranu ivotného prostredia
za drevené a pominieme uvedené
fakty, míòame celostné chápanie
reality, nielen svoje ako zarobené peniaze.
Aj svoju svätos môeme vidie
len ako akúsi nakrobenú nábonos s pocitom sebauspokojenia,
bez zmyslu pre realitu svätosti, ktorá je celkovým zameraním ivota
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èloveka a neustálym spytovaním
svedomia.
Mono si poviete: Èo to vetko
má spoloèné so svätým Jozefom?
Je pravda, e sv. Jozef il v inej
dobe, mal iné problémy, ako máme

my, stretával sa s inými akosami, ale k ivotu a ku vetkému, èo
s ním súviselo, pristupoval s ve¾kou zodpovednosou. A v tom je
výzvou pre kadého z nás.
Vdp. Juraj Spuch¾ák

Spoloèenstvo, spoluúèas a misia
Svätý Otec Frantiek otvoril v Ríme 10. októbra 2021 synodu. O týdeò
neskôr sa zaèala synoda v jednotlivých diecézach sveta. Kadá diecéza
i eparchia na Slovensku má svojho koordinátora. Obrátili sme sa na jedného z nich, na vdp. Duana Kolenèíka, koordinátora v Trnavskej arcidiecéze, a poloili sme mu nieko¾ko otázok týkajúcich sa tejto synody.
Preèo sme sa obrátili práve na neho? Jedným z dôvodov je aj to, e tento
kòaz je od svojich tudentských rokov èlenom Rodiny Nepokvrnenej.
Èo je synoda?
Keï chceme presne zadefinova
tento pojem, musíme si otvori
zbierku zákonov Katolíckej cirkvi,
ktorá sa nazýva Kódex kánonického práva. V jednom z nich, konkrétne v 342. kánone sa píe, e synoda biskupov je zhromadenie
biskupov, vybratých z rozlièných
krajín sveta, ktorí sa schádzajú v stanovenom èase, aby udriavali úzke
spojenie medzi Rímskym ve¾kòazom a biskupmi a aby Rímskemu
ve¾kòazovi radami poskytovali pomoc, keï ide o neporuenos
a vzrast viery a mravov, dodriava-

nie a upevòovanie cirkevnej disciplíny, a aby posúdili otázky, týkajúce
sa èinnosti Cirkvi vo svete. Ak by
sme sa chceli vyjadri viac ¾udovo,
mohli by sme poveda, e synoda je
spoloèenstvo vybraných biskupov
z celého sveta, ktorí radia Svätému
Otcovi pri riadení Cirkvi.
A èo máme rozumie pod pojmom synodalita?
Slovom synodalita sa oznaèuje
predovetkým osobitný týl, ktorý
charakterizuje ivot a poslanie
Cirkvi. My, ktorí sme boli pokrstení, tvoríme Boí ¾ud a vetci spoloène putujeme na tomto svete,
11
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aby sme tak verne kadý sám
za seba a spolu s inými ili ivot,
ku ktorému sme boli Pánom Jeiom povolaní. Na tejto ceste nás
posilòuje Duch Svätý, aby sme zodpovedne hlásali Kristovo evanjelium tak slovom, ako i ivotom.
Takto sa synodalita prejavuje
v naom kadodennom ivote
a mali by sme sa o òu snai kadý
jeden deò, ktorý sme dostali
od Boha ako dar.
Kto a kedy zvoláva biskupskú
synodu?
Biskupskú synodu zvoláva Svätý
Otec, kedyko¾vek to pokladá
za vhodné a potrebné, to znamená,
e vdy vtedy, ak treba riei nejaké aktuálne otázky pastorácie, ktoré
si vyadujú rýchlu odpoveï alebo
konkrétne rieenie. Takto biskupská
synoda katolíckych biskupov z celého sveta svojimi radami a pripomienkami pápeovi pomáha poèas
zasadania pri spravovaní univerzálnej cirkvi.
Akú tému zvolil pápe Frantiek pre synodu, ktorá sa nedávno zaèala?
Na jednu z predchádzajúcich otázok som vám odpovedal, e slovom
synodalita sa oznaèuje spoloèné
kráèanie Boieho ¾udu a napåòanie
toho, k èomu nás povolal Pán Je12

i, aby sme ili verne a zodpovedne sami za seba a jeden za druhého, aby sme boli otvorení pre
zmenu, ktorú kadý z nás tak ve¾mi potrebuje. Keïe sa v súvislosti
s aktuálnou biskupskou synodou
toto slovo tak èasto skloòuje, je samozrejmé, e sa bude týka práve
tejto otázky. Èie témou práve prebiehajúcej synody je, mohli by sme
poveda motto: Za synodálnu Cirkev: spoloèenstvo, spoluúèas
a misia.
Èím sa odliuje táto synoda
od tých predchádzajúcich?
Myslím si, e táto synoda sa odliuje od tých predchádzajúcich predovetkým tým, e v celom v jej
dlhotrvajúcom procese bude ma
priestor vyjadri sa iroké spektrum
¾udí, ktorí sa krstom zaèlenili
do Kristovej cirkvi. Táto synoda by
nemala by iba akýmsi jednoduchým súborom krokov, ktoré niekde
zaèali a niekde sa skonèia, ale mala
by by cestou skutoèného rastu
k spoloèenstvu a misii. Je to dôleitá pomoc k tomu, aby sme ili
nae spoloèenstvo tu a teraz,
uprostred aktuálnych výziev, ktoré
sú vo svete.
Synoda bude ma nieko¾ko fáz.
Aké sú tieto fázy, na akej úrovni
budú prebieha a dokedy potrvá?
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Aktuálna synoda bude prebieha
v troch fázach. Svätý Otec Frantiek ju otvoril 10. októbra 2021 svätou omou v Chráme sv. Petra
v Ríme. Jej prvá fáza  na úrovni
diecéz v celom svete  sa u zaèala. Biskupi ju otvorili vo svojich
katedrálach po celom svete nasledujúcu nede¾u, teda 17. októbra
2021. Táto fáza mala by ukonèená
v apríli 2022, ale pred krátkym èasom Generálny sekretariát Synody
biskupov v Ríme rozhodol, e bude
ukonèená a 15. augusta 2022.
Na diecéznej úrovni tak dostali
miestne cirkvi èas navye, aby mohli

èo najlepie reflektova na otázky
oh¾adom spoloèného kráèania
Cirkvi. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho vetky partikulárne cirkvi.
Potom bude nasledova druhá
fáza, ktorá bude prebieha na úrovni kontinentov. Tá bude prebieha
od septembra 2022 do marca 2023.
Jej výstupy v podobe závereèných
dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umonia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov
vypracova druhé Instrumentum
laboris v júni 2023.
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Synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromadením
biskupov v Ríme, pod¾a stanovených procedúr.
Koho pozýva Svätý Otec na synodálnu cestu? Ako sa môu do nej
zapoji napríklad chorí a èlenovia
Rodiny Nepokvrnenej?
Svätý Otec Frantiek pozýva
vetkých pokrstených, aby sa zapojili do synodálnej cesty a diecézy
v celom svete vyzval, aby túto skutoènos mali na pamäti. Osobitnú
pozornos majú venova tým, ktorí sú vystavení riziku vylúèenia,
teda enám, zdravotne postihnutým, uteèencom, migrantom, starím ¾uïom, ¾uïom ijúcim
v chudobe, katolíkom, ktorí svoju
vieru buï vôbec nepraktizujú alebo len ve¾mi zriedka atï. Takáto
osobitná pozornos má by teda
venovaná aj chorým. Myslím,
e kadá diecéza na Slovensku pri
vzniku diecézneho tímu Synody
o synodalite pamätá aj na oslovenie tejto skupiny ¾udí, kde patria
i èlenovia Rodiny Nepokvrnenej,
èie cez kontaktnú osobu budú
oslovení i chorí, aby poèúvali, rozliovali a mali odvahu prehovori,
a tak zdie¾ali spolu s ostatnými svoje putovanie a skúsenosti ivota
Cirkvi.
14

Èo by ste vy sám chceli objasni jednoduchým laikom, pre
ktorých sú záleitosti týkajúce sa
synody celkom neznáme alebo
o nich vedia len málo?
Rád by som podotkol, e pri
aktuálnom synodálnom procese
nejde o to, aby sme vyh¾adávali akési zvlátne cesty ako sa prispôsobi
duchu tohto sveta. Nemenné princípy je nutné dodriava. Je vak potrebné, aby nám toto pripojenie sa
k Svätému Otcovi Frantikovi
v modlitbe, poèúvaní, rozliovaní,
skúmaní seba samého a spoloèenstva Cirkvi pomohlo zisti, èi my
sami sme skutoène na ceste, ktorú
Jei urèil svojej Cirkvi. Takto, zaèínajúc od seba, obnovili Katolícku
cirkev mnohí skutoèní svätci nielen
v dávnej minulosti, ale obnovujú ju
i v súèasnosti. Nezabúdajme, e sme
nasledovníci Jeia Krista, ktorí práve v òom chcú vetko obnovi. Buïme teda so¾ou zeme a svetlom sveta, aby ¾udia videli nae dobré skutky
a oslavovali náho Otca, ktorý je
na nebesiach.
Vdp. Duanovi Kolenèíkovi ïakujeme za rozhovor a jemu i vetkým,
ktorí sú zodpovední za priebeh synody, vyprosujeme potrebné milosti
k tomu, aby naplnili svoje poslanie.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta
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Moje najkrajie Vianoce
Mojimi doteraz najkrajími Vianocami boli tie v roku 2020. Ako
mohli by práve tieto Vianoce poèas pandémie koronavírusu mojimi
najkrajími!? V èasoch ve¾kých obmedzení, nestretávania sa s najbliími, dodriavania rôznych opatrení..., a predsa tieto Vianoce boli pre
mòa tými najkrajími, na ktoré
nikdy nezabudnem.
Aj napriek tomu, e som sa snaila dodriava vetky bezpeènostné
opatrenia, ma koronavírus dobehol.
10. decembra som bola na antigénových testoch pozitívna. Okamite som sa zavrela do karantény
a upozornila som aj vetkých, s ktorými som bola v posledných dòoch
v kontakte. Spoèiatku som mala len
mierne príznaky, ale po pár dòoch
mi teplota zaèala stúpa nad 38,5º
C a môj zdravotný stav sa zhoroval. Nezabrali mi ani antibiotiká,
horúèka neklesala, trvala 14 dní. To,
èoho som sa najviac obávala,
e skonèím v nemocnici, sa nakoniec predsa stalo. Ale vïaka Bohu,
to bola pre mòa záchrana. Keï som
prila do nemocnice, mala som u
silný obojstranný zápal p¾úc. Sú
Vianoce, ja leím v nemocnici, teèú

mi infúzie a hlavou mi víria rôzne
mylienky. Premý¾ala som aj
nad smrou, nebojím sa jej, len som
hovorila Bohu: Keï si ma teraz
vezme, budú ma moji najdrahí
(moje deti) problémy s vybavovaním pohrebu a môj syn, ktorý ije
s rodinou v Prahe, nebude môc
prís ani na pohreb. Boe, pomô
mi! v duchu som na neho krièala,
Ak mám ete i, prosím a, pomô mi!
A On mi pomáhal. Stále bol pri
mne, aj v horúèke, aj keï som to
predtým neraz nevnímala, teraz som
zaèala cíti jeho prítomnos. Cítila
som Jeiovu ve¾kú lásku aj to,
e som milované Boie diea. Jei sa narodil v chudobe, ba nemal
ani strechu nad hlavou, a ja som mu
bola tieto Vianoce tak blízko. Cítila som aj silu modlitby. Ve¾a ¾udí
sa za mòa modlilo (príbuzní, priatelia, známi...), ve¾a sv. omí sa slúilo za moje uzdravenie...
Jei ma uzdravoval, ale nielen
telesne, ale uzdravoval hlavne moje
srdce a duu. Dlho som bola zatrpknutá a stále som Bohu vyèítala,
e mi zobral milovaného manela
a ja som zostala sama. Je tomu u
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9 rokov. Nevedela som odpusti
svojmu zaovi jeho správanie sa
ku mne, aj keï rozumom som mu
odpustila, ale v srdci nie. Ja som
zrazu cítila, ako ve¾mi ma Boh miluje. Cítila som úasnú slobodu
a pokoj a bola som astná, aj napriek tomu, e som leala chorá
v nemocnici aj cez Vianoce. Zakusovala som lásku nielen svojich najbliích, ale aj priate¾ov a známych.
ako sa to opisuje slovami, to sa
musí zai. Kto nezaije Boiu lásku, ako to pochopí! Po Boej
láske musí èlovek aj túi a ja som
tak ve¾mi po nej túila.
Mnohé veci som pochopila,
na mnohé veci sa teraz dívam inak
ako predtým a musím poveda,
e Boh je úasný! Ak zloíme pred
ním svoju masku, ak sa mu dáme plne
k dispozícii, On naozaj robí zázraky!
Infúzie po pár dòoch zaèali zabe16

ra a zaèalo sa uzdravova aj moje telo. Úasní, milí zdravotníci, ktorí sa o nás starali, mi
pripadali ako anjeli. Zarúkovaní a v skafandroch nás obskakovali
a vdy mali pre nás milé
slovo. Aj keï bolo vidie, e sú unavení, neboli nervózni a nedávali
to najavo. Musím spomenú jedného oetrovate¾a, ktorý sa èasto chodil pýta, èi nieèo nepotrebujeme,
zohrieval nám èaj, nosil mandarínky, ktoré sám nezjedol... vdy ma
pohladil po ruke a dodal, e má vydezinfikované rukavice. Èi to nie sú
anjeli? Hlboko sa pred nimi skláòam a modlím sa za nich.
V nemocnici som zaila aj ïalí
zázrak, na ktorý ma Pán pouil.
V nede¾u ráno vstúpila do izby sestrièka s úasným posolstvom: Dnes
príde na oddelenie kòaz. Kto by chcel
sväté prijímanie? Úasné! Súhlasila som. Jei príde ku mne! Pani, ktorá bola so mnou na izbe, odmietla:
Ja nechodím do kostola. Bola dobrým èlovekom, èlovekom s ve¾kým
srdcom, ochotná vdy pomáha, a to
nielen v nemocnici, èo som u predtým zistila z rozhovoru s òou. Priiel
kòaz. Spomínaná pani sa posadila
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a spýtala sa: Môem sa s vami
modli? A môem aj ja dosta to,
èo vy? Myslela tým Pána Jeia vo
svätom prijímaní. Pán farár sa jej
opýtal, kedy bola na sv. spovedi.
Bolo to u ve¾mi dávno, odpovedala. Tak vás najprv vyspovedám, a potom môete dosta sv. prijímanie. Ona ale nechcela:
Odloím to na neskôr, znela jej
odpoveï. Kòaz sa vak nevzdal:
Pozrite sa, pani, keï máte na to
teraz príleitos, tak to nemusíte odklada. V duchu som sa modlila,

aby súhlasila. A stalo sa. Vyspovedala sa a prijala Jeia. Keï kòaz
odiiel, pani mi hovorí: Ja som
taká astná a ve¾mi vám ïakujem. Bola som astná spolu s òou.
Èi to nie je zázrak? Pre mòa áno!
Ve¾mi som vïaèná Pánovi za tieto skúsenosti a nikdy sa mu nebudem môc za ne dostatoène poïakova. Cez tieto Vianoce sa Jei
skutoène narodil aj v mojom srdci,
a nielen v mojom, preto to boli
moje najkrajie Vianoce.
Bibiána

Darovaním sa stávame astnými
K predvianoènému krásnemu
chaosu patrí aj mylienka na iných.
Chceme darova a sami by obdarovaní. V niektorých prípadoch sme
vak mylienkou na darèeky zaujatí a nato¾ko, e zabúdame na podstatu a zmysel najkrajích sviatkov
v roku. Snaha zaobstara najoriginálnejí dar nám môe ubera
z duchovného poh¾adu na vianoèné
tajomstvo.
Stretávame sa obèas s názorom,
e by sa vzájomné obdarovanie
na Vianoce malo obmedzi na minimum alebo vôbec zrui. Nemono vak poklada tento názor

za celkom správny. Skôr treba h¾ada správny spôsob, aby dary zvýraznili skutoènos, ktorú symbolizujú. Vianoèné darèeky naozaj nie
sú nieèo zbytoèné. Ich úlohou vak
je, aby boli znamením. Znamením
porozumenia a láskyplného vzahu.
Ony akoby za nás hovorili: Áno,
nebol som vdy bezchybný. Ospravedlòujem sa, prepáè. Dar ti dávam
nie preto, aby som si a kúpil,
ale preto, aby som bez slov vyjadril: Nieèo pre mòa znamená. Chceme ís ïalej spolu.
Tu naozaj slová nemajú ve¾ký
význam, pretoe v obdarovaní sa
17
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prejavuje hodnota najvyia  láska, ktorá neznáa dlhé reèi, ale prejavuje sa v konkrétnosti ivota.
Sami takto cítime, e ve¾kos obdarovania nie je v poète alebo
v nákladnosti darov.
Na druhej strane ale nezabúdajme, najmä vtedy, ak máme sklony
k etrnosti, ktorá prechádza
a k hranici lakomstva, e èlovek,
ktorý daruje, nielen neschudobnie,
ale sa ani neumení jeho ve¾kos.
Práve naopak. Ve¾mi jasne nám to
chce vyjadri aj rozprávka o tedrosti slnka.
Slnko sa pohybovalo veselo
po nebi. Radostne rozde¾ovalo svoje
zlaté lúèe na vetky strany. Sivý mrak
sa na to hneval. Hundral: Márnotratník, len si odhadzuj svoje lúèe, uvidí, èo ti nakoniec ostane. Slnko vak
nedbalo. Hrozno, èo zrelo vo vinohrade si plným priehrtím bralo lúè
za lúèom. Podobne aj mladík opa¾ujúci sa na plái, rozkvitnutá
lúka, vodná kvapka...
Slnko aj napriek neustálym
výèitkám pokraèovalo a ve¾kodune rozdávalo svoje zlaté
lúèe, ba milióny a miliardy zlatých lúèov. Keï nastal súmrak,
spoèítalo svoje lúèe. A div divúci, nechýbal ani jeden. Sivý
mrak ale praskol od údivu
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a hnevu a rozplynul sa na ¾adové
kvapky zlostne padajúce na zem. Slnko vak veselo pokraèovalo v dávaní
na druhej strane zemegule, kde práve nastal nový deò.
ivotný príbeh Jeia Krista, ktorého narodenie oèakávame a chceme aj oslávi prostredníctvom darovania, nás pozýva k darovaniu
celou svojou ivotnou cestou.
Od jaslièiek a po krí, ba aj ïalej.
Ak sa teda deti pýtajú, èi darèeky
nosí Jeiko, môeme im spokojne
poveda: Áno, darèeky skutoène
nosí Jeiko, ale dobrí ¾udia mu pri
tom pomáhajú.
Bez darovania, nielen vo vianoèné dni, je nae kresanstvo neúplné. Nezabudnime vak, e krásne
a astné Vianoce vyadujú nezitné darovanie, a to zas èisté srdcia.
Mons. Viliam Judák
(Z knihy Vedný deò v Boej
prítomnosti)

Rodina Nepokvrnenej

Podpora pre hospic
Skôr ako predstavím jedno z diel
Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok, ku ktorej
je Rodina Nepokvrnenej prièlenená, chcela by som nadviaza na septembrovú návtevu Svätého Otca
Frantika na Slovensku, konkrétne
na jeho príhovor, ktorý mal pred
centrom Betlehem v Bratislave.
Svätý Otec poïakoval sestrám
Matky Terezy za ich prácu, za slubu, ktorú vykonávajú, za slubu
prijímania, pomoci a sprevádzania.
Tieto slová vïaky sú zaiste povzbudením pre vetkých, ktorí sa kdeko¾vek a akýmko¾vek spôsobom
usilujú zmierni boles a utrpenie
svojich blínych.
Nae dielo  Hospic Milosrdných
sestier sv. Vincenta so sídlom
v Trenèíne, zaèalo svoju èinnos
v roku 2005. Ako kadé nové dielo, aj zaèínajúci hospic potreboval
dozrieva a nájs si svoje miesto.
Dnes je to zariadenie, v ktorom
okrem reho¾ných sestier pracujú
lekári, zdravotníci, dobrovo¾níci,
psychológovia. Hospic je dom,
v ktorom sa pomáha chorým pri
zvládaní posledného tádia ich choroby.

Zástupca riadite¾ky hospicu ¼ubomír arkõzy v deò otvorených
dverí 23. októbra 2021 povedal,
e hospic je viac o ivote ako
o smrti. Vetci sa v krásnom rodinnom duchu snaia stara o svojich pacientov. Poskytujú im pecializovanú paliatívnu starostlivos,
sociálne poradenstvo, psychologickú a duchovnú starostlivos, pomáhajú pacientom vyrovna sa s ich
chorobou. Hospic pre pacientov
vytvára prostredie dýchajúce domovom. Ale nielen pre pacientov, ale aj
pre ich rodinných prísluníkov, ktorí
za nimi prichádzajú.
Èasopis Rodina Nepokvrnenej
èíta mnoho ¾udí, ktorí s chorobou,
buï svojou vlastnou alebo s chorobou svojho blízkeho, majú osobnú
skúsenos. Mohli by sme preto vytvori modlitbovú podporu pre pacientov, ktorí sa nachádzajú v Hospici Milosrdných sestier v Trenèíne,
ale aj pre ich príbuzných, ktorí sa
tie potrebujú vyrovna s blíiacim
sa odchodom ich blízkeho do veènosti. Vytvorme spoloène most.
Most obiet a modlitieb. Obetujme
svoje starosti, choroby a akosti
za ¾udí, ktorí práve zomierajú,
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za ich príbuzných, za vetkých, ktorí sa o nich v posledných chví¾ach
pozemského ivota starajú. Takéto
duchovné mosty nám otvárajú nebo.
Aj ja vo svojom mene by som
chcela poïakova celému tímu
¾udí, poènúc riadite¾kou sr. M.
Noemi ilkovou, mojim spolusestrám, lekárom, zdravotným sestrám
a oetrovate¾om, za ich príkladnú
starostlivos o pacientov, za prijatie,
za kadé povzbudivé slovo. Viem,
e zariadenia takéhoto druhu nie sú
dostatoène ohodnotené, pochopené,
ale pre ¾udí, ktorí v òom boli alebo
teraz sú, a pre ich príbuzných, ste
ve¾kou pomocou, posilou. Nech
vám to dobrotivý Pán stonásobne
odmení a vau prácu nech naïalej
poehnáva.
Ïakujem
vetkým, ktorí
sa rozhodnú
svojimi modlitbami a obetami
vytvára mosty,
ktoré nás duchovne spoja
s ¾uïmi, ktorí
potrebujú nau
pomoc.
Sv.
Vincent de Paul
hovorieval,
e milosrdná
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láska je vynaliezavá, a to a nekoneène. Nech aj vytvorenie tohto duchovného mostu je svedectvom
o pravdivosti týchto slov. Aj takúto podobu môe ma ná vianoèný
darèek, ktorý s láskou venujeme
naim trpiacim bratom a sestrám,
hoci ich osobne nepoznáme.
Milí èitatelia a èlenovia Rodiny
Nepokvrnenej, ak by ste toto nae
dielo chceli podpori aj finanène,
prikladám èíslo úètu: IBAN SK47
1100 0000 0029 4002 5426. Viac
informácií o Hospici Milosrdných
sestier sa môete doèíta na stránke
www.hospictn.sk.
Sr. M. Belarmína Ivanèáková,
provinciálna predstavená
Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta  Satmárok
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Fatima stále aktuálna

Panna Mária  novozákonná Archa zmluvy

V Knihe Exodus èítame, e Boh
prikázal Mojiovi urobi Archu
zmluvy (porov. Ex 25, 10-22).
Do archy boli vloené kamenné tabule s desiatimi Boími prikázaniami. Archa zmluvy bola pre Izraelitov vidite¾ným znakom Boej
prítomnosti a zárukou víazstiev
nad nepriate¾om. Krá¾ Dávid sa neskôr rozhodol prenies Archu zmluvy do Jeruzalema (porov. 2 Sam 6).
Opis prenesenia starozákonnej archy do Jeruzalema je dôleitý pre
pochopenie novozákonného textu
návtevy Panny Márie u Albety,

o ktorej píe evanjelista Luká (porov. Lk 1, 39-55). Evanjelista Luká predstavil Pannu Máriu ako novozákonnú Archu, ktorá putuje
hornatým krajom za svojou príbuznou Albetou, a v ktorej prebýva
vtelená prítomnos Boha.
Pán, ktorý je v lone Panny Márie,
je tým istým Pánom, ktorý tajomne
prebýval v starozákonnej arche.
Do archy Starého zákona boli vloené tabule so slovami Boha. Mária  Archa Nového zákona, v sebe
nosí Veèné Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami
(Jn 1, 14). Panna Mária sa stala novozákonnou, krásnou Archou, prvým svätostánkom, v ktorom bolo
moné adorova ivého Jeia.
Albeta naplnená Duchom Svätým
to spoznala, a preto ve¾kým hlasom
zvolala: Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod tvojho
ivota. Èím som si zaslúila,
e matka môjho Pána prichádza
ku mne? (Lk 1, 42-43). Panna
Mária bola naplnená a preniknutá
Boou prítomnosou. Oslovením
Archa zmluvy vzývame Pannu
Máriu aj v Loretánskych litániách.
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Pomaly sa blíia vianoèné sviatky. S Máriou, Archou zmluvy, budeme rozjíma o slovách apotola
Jána: Na poèiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh... A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1, 1.14).
Fatimská vizionárka sestra Lucia
o tom píe: Priiel na svet, stal sa
èlovekom a zjavil sa ako svetlo:
svetlo, ktoré iari vo tmách: prítomné medzi nami dnes ako vtedy,
ale dnes nám skrýva èloveèenstvo,
je prítomný svojím slovom
a svojimi dielami, v Eucharistii
a sviatostiach, v Cirkvi a v osobe
kadého blíneho.

Pod¾a slov Maxa Lucada nám
Vianoce pripomínajú, e Boh je
vdy v naej blízkosti. Nazval sa
Emanuel, èo znamená Boh
s nami (Mt 1, 23). Nadýchol sa
náho vzduchu a kráèal po tejto
zemi. Vianoce nie sú o tom, e vetko je dokonalé, e vetko iari
a trbliece sa, e nemáme iadne
problémy a akosti, ale e v tomto
vetkom je s nami Boh. Preto
i keby som mal ís tmavou dolinou, nebudem sa bá zlého, lebo ty,
(Pane), si so mnou ( 23, 4).
Mária, Archa zmluvy, oroduj
za nás.
Vdp. Jaroslav Barta

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(13. èas)

V predchádzajúcom èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov sme
hovorili o tom, e kadý jeden z nás je originál, stvorený Bohom na jeho
obraz a má naplni plán, ktorý mu Boh urèil. Tento originál bol
ale pokriabaný prostredím, v ktorom il, a potrebuje by uzdravený.
Hovorili sme o naej kresanskej a osobnej identite a o uzle iarlivosti.
V tomto èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov budeme hovori
o naej originalite, ktorú P. Elias Vella znázoròuje na príklade odhodeného stola, ktorý treba privies k jeho pôvodnej originalite, treba ho vyleti. Budeme hovori o rodièoch, ktorí sú povolaní, aby pomáhali
s letením, nachádzaním identity svojich detí. Povieme si o tom, kto je
nezrelou a zrelou osobou.
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Niekedy, v niektorých prípadoch,
môeme by takými letièmi odhodeného stola. Zatia¾, èo ja mám potrebu by letený, môe mi v tom
pomáha psychológ, poradca, duchovný vodca, ¾udia, ktorí sú okolo mòa. Zaiste, tými prvými letièmi boli nai rodièia. Oni nám
pomáhali rás, nájs nau vlastnú
identitu, oni nás letili. A dúfajme,
e títo ¾udia, ktorí nám mali pomôc
v tom, aby sme boli vyletení, boli
na to odborníci. Pretoe niekedy nachádzame letièov, ktorí namiesto
toho, aby pomohli tomu predmetu
nájs svoju vlastnú originalitu, znièia ho, pokodia. Musíme by ve¾mi opatrní, aby sme nali správne
osoby, ktoré nám pomôu sta sa
sebou samými. Nie kadý je to
schopný urobi. Naneastie nachádzame mnoho psychológov, psychiatrov, ktorí neveria v Boha. Ak
takýto èlovek neverí v Boha, ako mi
môe pomôc nájs tú identitu, ktorú mi dal Boh? Preto je ve¾mi dôleité vybra správne osoby. Sú to ¾udia, ktorí mi pomôu nájs moju
¾udskú, psychickú a duchovnú identitu. Èlovek je stvorený z týchto
troch rozmerov. Ak niektorá z týchto
dimenzií chýba, nemôem by tým,
kým by som mal by.

Hoci my sami sme povolaní k tomu, aby sme boli letení, tie sme
povolaní k tomu, aby sme letili
ostatných. Napríklad rodièia sú povolaní k tomu, aby boli letièi svojich synov a dcér. K tomu, aby pomáhali svojim deom nielen
s ¾udským a psychickým letením,
ale aj duchovným letením.
Èastokrát nachádzame rodièov, ktorí ve¾mi dbajú na to, aby sa rozvíjala inteligencia ich detí. To je ve¾mi dobré. Sú si vedomí, e musia
vychova diea, aby malo dobrú
povahu. Preto sa snaia rozvíja ich
talenty. Posielajú deti na klavír,
na balet a iné veci. A je to ve¾mi dôleité, aby tieto deti mohli rás.
Ale potom nemajú u taký záujem
vyuèova ich v náboenských hodnotách. Nauèi ich to, ako majú milova jeden druhého, ako majú odpusti jeden druhému. Niekedy
môete poèu rodièov, e dajú dieau èokoládu a povedia: Ale ty ju
zjedz sám, nedaj nikomu inému
ani kúsok. Ale toto nie je skutoène dobrá výchova. Vy sa snaíte vloi svoje diea do orechovej krupiny, aby bolo egoistom a sebcom.
A ak niekto do teba drgne, tak ty
ho drgni spä. Take ja uèím diea pomste. Nie sebaobrane,
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ale pomste. Uèím diea, aby neodpustilo. Rodièia si myslia, e robia
dobre svojim deom, ale neuvedomujú si, e nevychovávajú deti
k ¾udskej a duchovnej zrelosti. Niekedy aj svedectvo, ktoré dávajú, nie
je správne svedectvo. Nemôete
upozorni svoje diea, aby nerozprávalo hrubo, ak poèuje, ako jeho
otec hrubo rozpráva so svojou matkou. Ako môete poveda svojmu
synovi, aby sa nehádal so svojou
sestrou, keï on potom vidí vás, ako
sa hádate so svojím manelom, so
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svojou manelkou. Ako môete
uèi diea, aby bolo úprimné, keï
to diea pozoruje, e skrývate
niektoré veci pred manelom, manelkou. Èastokrát nie sme v súlade
s letením naich detí, aby sme ich
vychovali k originálnemu plánu,
ktorý Boh pre nich pripravil.
Èastokrát si musíme poloi otázku: Ako sa ostatní na mòa pozerajú? Je pravdou, e nesmieme
by závislí na druhých. Ja musím
by sám sebou. A by sám sebou,
to znamená by originálom. To
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znamená neklás na seba iadne
masky. Ale, keï budete vedie, ako
vás vidia ostatní, tak tie vám to pomôe spozna, akí ste. Rimania
v ich dobe zvykli ma príslovie:
Nikto nemôe by sudcom seba
samého. Vidí slabosti iných,
ale zvyèajne nevidí svoje vlastné
slabosti. Pretoe vdy sa natartuje
sebaobranný mechanizmus, èo sa
týka tvojich slabostí. A potom kvôli
tomuto obrannému mechanizmu
obhajuje svoje slabosti, akoby tieto slabosti neboli tvojimi obmedzeniami. Zatia¾, èo druhí ti môu poveda ove¾a viac o tom, kým si.
Panna Mária je tu pre nás vzorom,
aby sme mali to naèúvajúce ucho
voèi tomu, èo nám druhí hovoria.
Èastokrát sa dopracujeme do bodu, e nikto nenaberie odvahu,
aby nás upozornil. Je to preto, e u
vedia, e upozornenie neprijmeme.
Vedia, e sa budeme bráni. Vdy
máme ospravedlnenie pre nae obmedzenia. A kvôli tým ospravedlneniam sa nikdy nezmeníme. A toto
je ve¾mi vána vec. To, e ma nikto
na niè neupozorní, to nevyhnutne
neznamená, e vetci na mòa majú
dobrý názor. Môe sa sta, e ¾udia
budú o mne rozpráva a ja budem

jedinou osobou, ktorá o tom nebude vedie. Táto osoba sa vdy bráni, je ve¾mi majetnícka, nikdy neprijíma názory iných. Nikdy
neprijme to, e tí druhí by mohli by
iní ako ona. Táto osoba je ve¾mi
hrubá vo svojom jednaní. Zraòuje
kadého èloveka. Zrelý èlovek je
osobou, ktorá dovolí druhému,
aby ho upozornil. Druhí sú slobodní v tom, e mi hovoria o mojich
obmedzeniach. To znamená by sám
sebou a kráèa v pláne, ktorý Boh
pre teba pripravil. Inak zostávame
akoby nehybní na tom mieste, kde
práve stojíme. Hodnotný stôl, ktorý
je nama¾ovaný, na ktorom sú sochárske výtvory, ktorý je podpísaný autorom, zostane nevyletený. Zvyèajne vkladáme do rúk Márie problémy
a akosti, ale v dnený deò vkladáme do jej rúk nieèo iné  nae obmedzenia, slabosti, krehkos. Neboj
sa toho, e má obmedzenia. Neboj
sa toho, e si stôl, ktorý musí by
vyletený. Mária je pripravená, aby ti
pomohla vyleti tento stôl a priviedla a k originalite, v ktorej a
Boh stvoril.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Mala v sebe
ve¾kú charizmu

Moje prvé stretnutie so sr. M. Bernadetu bolo vo farnosti Niné Rubachy, kde vtedy pôsobil ako farár
jej brat Bernard. Bolo to v dobe,
keï ete ili ich rodièia. Po otcovej
smrti mamka ostala na fare so svojím synom kòazom. Mamka mala
elánu a-a a od nej som ho neraz
naèerpala aj ja. Na fare pomáhali aj
sestry satmárky. Tie ma zoznámili
s ich spolusestrou Bernadetou. Nako¾ko som mala vo Vyných Rubachoch (filiálka Niných Rubách)
birmovnú dcéru, dos èasto som tam
chodievala. Bolo to v èase náboenskej neslobody. Tajne sme usporadúvali duchovné cvièenia, ktoré
viedli kòazi, ktorí boli mimo pastorácie. Pri týchto akciách nám bola
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ve¾mi nápomocná aj sestra Bernadeta, ktorá bola vtedy v Charitnom
domove v Dolnom Smokovci.
V roku 1968, keï sa trochu uvo¾nila náboenská situácia, zaèali na faru
do Niných Rubách za pánom farárom prichádza aj kòazi zo zahranièia. Tam som sa stretla napr. s P.
tefanom ilhárom, P. Anastázom
Opaskom a ïalími, ktorí nás ve¾mi podporovali v konaní rôznych
duchovných podujatí. Do toho vetkého bola zapojená aj sestra Bernadeta. Tieto stretnutia jej dodali ete
viac elánu a duchovnej energie. U
po pár rokoch sa náboenská situácia na Slovensku opä zhorila. Napriek tomu sestra Bernadeta, ako pacientka v Martinskej nemocnici,
v roku 1975 zaloila Rodinu Nepokvrnenej...
Po Nenej revolúcii v roku 1989
bolo moné vystúpi s Rodinou Nepokvrnenej aj na svetlo. Mohlo sa
o nej hovori nielen potajomky, ale
aj verejne. V tom èase u bola sestra Bernadeta vo Vrícku. Tam sme
ju navtevovali, a tam sme sa zaèali schádza na duchovných cvièe-
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niach, ktoré viedla práve ona. Boli
to krásne chvíle, ktoré sme so sestrièkou preívali. Jej preívanie viery nám dodávalo elán a optimizmus
do ivota. Kto ju poznal, vedel, e
je to dua, ktorá má v sebe ve¾kú
charizmu. Pokia¾ jej to zdravotný
stav dovo¾oval, viedla duchovné
cvièenia a duchovné obnovy.
V mojom srdci ostáva ako ivá
relikvia. Denne sa za òu, ale aj
k nej modlím.
Sestrièka Bernadeta mi bola, a a
do smrti zostane, vzorom.
Agnea Mangerová

Na sestrièku
nikdy nezabudnem

Sestrièku Bernadetu som poznala osobne. Nako¾ko bývam ïaleko
na východe Slovenska a pre môj
zdravotný stav som nemohla cestova, a tak sa stretnú aj so sestrièkou Bernadetou, Pán to zariadil

inakie. Mala som chorú dcéru
Kvetku, ktorá 13 rokov trpela na
sklerózu multiplex. Boli to aké
chvíle pre dcérku, pre mòa aj pre
celú rodinu. Choroba sa u nej objavila v jej najkrajom období ivota, keï mala 21 rokov. A práve vtedy sa u nás, ani neviem ako,
objavila sestrièka Bernadeta. Odvtedy u uplynulo mnoho rokov, ale
na sestrièku nikdy nezabudnem.
Mám ju pre oèami ako takého anjela, ktorý rozdáva pokoj, lásku
a dodáva silu i. U sestrièky nali
ú¾avu chorí èi väzni, opustení aj
utrápení... kadému rozdávala rados do ivota. Na to sa nezabúda!
Moja dcérka zomrela v 34. roku
svojho ivota.
Èo k tomu doda? Nech nau sestrièku Bernadetu Pán odmení za jej
skutky a nech ju pripoèíta k zboru
vyvolených vo svojom krá¾ovstve.
Anna Dudová

Svedectvá z kría
Ná syn poèuje

Chcela by som vám napísa
o tom, èo v naej rodine vnímame
ako zázrak. Ná syn sa narodil s ráztepom mäkkého a tvrdého podnebia a hovorili nám, e musíme dá-

va pozor, aby sa nezaiel, ako sa
u nás hovorí, lebo mu iiel vzduch
naraz aj z nosa aj z úst. Na operáciu mohol ís a ako polroèný,
aby bol trochu silnejí. Lene takéto ráztepové deti musia ís
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na vetky moné vyetrenia. A tak
nás poslali aj na uné. Zistili,
e nepoèuje, alebo poèuje ve¾mi slabo. Naozaj nepoèul, lebo keï som mu
zatlieskala pred uchom, tak ani nemrkol... Bolo to pre nás naozaj hrozné.
Modlili sme sa a prosili o zázrak,
a ten zázrak naozaj priiel. Môj ujo
je kòaz a do jeho farnosti raz prili
evanjelizátori zo zahranièia. Moji
rodièia tam ili tie. Chceli sa modli za zdravie pre vnuka a samozrejme za nás vetkých. Nepamätám si
u, èi to bolo vtedy alebo pri inej
príleitosti, ale doniesli domov olej
od svätého arbela, aby sme mu
s ním potreli hlavièku a uká
a prosili ho o príhovor za uzdravenie
syna. Ak to bude Boia vô¾a, on pomôe. A on naozaj pomohol! Teda
Boh skrze tohto svätca. Keï sme ho
pomazali týmto olejom, ná syn plakal, a potom... Stal sa pre mòa najväèí zázrak  ná syn poèul!
Keï sme ili na kontrolu k unej
lekárke, tak nám povedala, e vetko
je v poriadku, ako keby tam nikdy
problém nebol a e u nemusíme
chodi na kontroly. Ja som jej vtedy
povedala, e to vïaka Bohu, vïaka
svätému arbelovi a vïaka ich úasnej láske k nám ¾uïom. Vïaka Pánu
Bohu sa mu dokonca ete ani tá dierka v ústach neotvorila a nemusel ís
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znova na operáciu. Poviem vám,
zakúsili sme, e Pán Boh je ten najlepí Ocko a vie urobi naozaj ve¾ké zázraky!
Vïaèná a astná mama

Boh dáva
v plnosti a hojnosti
Zuzka a Martin, moji dobrí priatelia, boli manelmi u viac rokov.
Dieatko, napriek ich ve¾kej túbe,
do rodiny neprichádzalo. Preto sa
rozhodli, e okrem lekárskych vyetrení absolvujú aj prípravu
na osvojenie dieaa. Absolvova
prípravu a by v zozname je dlhý
proces a ete dlhí je èas èakania,
èi a kedy vlastne zavolajú, e majú
vhodné dieatko, ktoré èaká
na milujúcich rodièov a domov.
Nieko¾kokrát do týdòa sme sa
schádzali u mòa doma, aby sme sa
spoloène modlili a prosili o dar dieatka. Niekedy sme sa pomodlili
spoloène svätý ruenec, ale aj modlitby s Jánom Pavlom II., ktorými
sme prosili o dar dieatka, nikdy
nechýbali.
Práve na tedrý deò, keï oslavujeme narodenie Boieho Syna, sa
narodil vzácny poklad, o ktorom
vtedy ete nikto z nás netuil.
Na Zelený tvrtok v nasledujúcom
roku si Zuzka a Martin doniesli
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domov svoju malú vyprosenú princeznú Katku a stali sa pre òu náhradnými rodièmi. Dnes tvoria
astnú rodinu. Katka je tak trochu
aj moja, lebo som sa stala jej krstnou mamou.
Dnes má naa princezná u desa
rokov a hoci teraz nemôeme by
èasto spolu, vdy keï je to moné,
zapíname sociálne siete alebo tele-

fón a voláme si, aby sme sa nielen
poèuli, ale aby sme sa aj spoloène
pomodlili svätý ruenec. Tento
krásny nápad dostala práve Katka...
Ona prvá povedala: Poïme sa pomodli celý svätý ruenec!
Ná Boh je dobrý a mocne koná
v ivote kadého z nás. On je ten,
ktorý dáva v plnosti a hojnosti!
Alexandra Hollá

Ohlasy
Milá redakcia, u nieko¾ko rokov
mám monos èíta vá èasopis.
Popri iných náboenských èasopisoch tento vá preèítam takmer vdy
od A po Z. Príbehy, príspevky sú pre
mòa ve¾kým povzbudením. Svedectvá ivej viery zasahujú srdce
a prebúdzajú ho do túby rovnako
silno veri, potom aj svedèi
o pôsobení Jeia a orodovaní Panny
Márie i ïalích svätých v naom ivote. Chcem sa vám poïakova
a poveda vám, e hoci nie vetko si
èlovek navdy zapamätá, ale to podstatné ostáva. Napríklad, keï poèujem blahopriania poèas nejakých
stretnutí s ¾uïmi alebo najèastejie
v médiách, èasto zaznieva: Vetko
najlepie, hlavne zdravie..., majte sa
dobre, hlavne nech ste zdraví... v tej

chvíli som vïaèná za príbehy z váho
èasopisu, ktoré jasne hovoria, ko¾ko
radosti a pokoja môe èlovek preíva aj napriek chorobám, telesných
obmedzeniam. Pripomínajú, e aj nad
naím zdravím je NIEKTO mocnejí
a cennejí, ktorý jediný môe urobi
ná ivot astným  a to je Boh.
Zuzana
Posielam vám vylúštenú osemsmerovku, ktorú sama vylútila
moja krstná mama Anna. Poviete si,
èo je na tom zvlátne? Tu musím
priblíi a opísa drobnú 89-roènú
enu s Parkinsonom a inými chorobami, ktorá sa nevzdáva, rada èíta
a teí sa z kadého dòa, ktorý jej
Pán Boh dopraje doi sa. Pripájam
aj samotnú osemsmerovku  nie pre
29

Rodina Nepokvrnenej

dôkaz o vylútení, ale aby ste videli pevnú vô¾u krstnej mamy urobi
èo i len rovnú èiaru. (Bolo naozaj
dojímavé vidie jednotlivé èiary,

urobené roztrasenou rukou, ktoré
svedèili o ve¾kej námahe toho, kto
ich urobil, pozn. redakcie).
Krstná dcéra Darina

Informácie
õ Ve¾mi pekne ïakujeme vetkým naim horlite¾om, ktorí obetavo
v mestách, dedinkách a v jednotlivých farnostiach roznáajú èasopis,
kalendár alebo knihy. Ïakujeme, e túto slubu vykonávate aj v tejto
akej dobe pandémie. Pamätáme na vás vo svojich modlitbách. Nech
vau namáhavú prácu poehná a odmení Boh a Nepokvrnená Panna,
ktorá bola blízko k ¾uïom nielen vtedy, keï ila na tejto zemi, ale je
nám blízko aj teraz. Nech chráni vás a vae rodiny a oroduje za vás
u svojho Syna Jeia.
õ Pán Boh zapla vetkým, ktorí ste sa poèas roka pripojili k modlitbám
za ukonèenie pandémie, a taktie tým, ktorí ste sa na tento úmysel
modlili v mesiaci máj na výzvu Svätého Otca Frantika. Nech dobrotivý Boh poehná vás i vae rodiny.
õ Ve¾ká vïaka vetkým, ktorí ste sa zapojili do modlitieb a obetí za Svätého Otca Frantika a otcov biskupov k Vianociam a pripravili ste pre
nich bohatú kyticu z rôznych druhov duchovných kvetov. Ïakujeme
aj èlenom RN z Èiech a Moravy.
õ Aj novým èlenom pripomíname, aby nezabúdali na duchovnú kyticu,
ktorú èlenovia RN poèas celého roka pripravujú pre Svätého Otca
a otcov biskupov.
õ K Vianociam sme pre vás pripravili darèek: Je to pä svätých omí, ktoré sme dali odslúi za ivých èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Vïaka
patrí vetkým, ktorí sa neustále s dôverou obraciate k Bohu a prihovárate
sa za nás, za èlenov RN a za ná apotolát. Bez tejto vaej duchovnej
podpory by tento apotolát nemohol rás a ani existova.
õ 11. februára 2022 budeme slávi 30. svetový deò chorých, ktorý pripadá na deò spomienky Panny Márie Lurdskej. Nezabudnime v tento
deò do svojich modlitieb zahrnú vetkých chorých a èlenov RN. Vypro30
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sujeme im trpezlivos v ich trápeniach a silu nies kríe. Modlime sa
za tých, ktorí zomreli poèas pandémie koronavírusu a za ich rodiny.
Stále trvá situácia, v ktorej sú nae osobné stretnutia obmedzené. Vyuívajme prostriedky pre tento èas dostupné. Poteme niekoho listom,
telefonicky, e-mailom, SMS správou a nezabúdajme najmä na tých,
ktorí sú v naej blízkosti.
õ Ak si chcete objedna alebo doobjedna nae publikácie, ponúkame:
Stolový kalendár na rok 2022
Kalendár nám chce slovom i obrazom priblíi mariánske sviatky, miesta zjavení Panny Márie, schválené Cirkvou, a nieko¾ko mariánskych
svätýò.
Ve¾kos svätého Michala, archanjela
Kniha ponúka tridsadòovú pobonos k sv. Michalovi, archanjelovi.
Nájdete v nej mylienky o ve¾kosti sv. Michala spolu s modlitbami
a úlohou na kadý deò.
Novéna k Panne Márii z Pompejí
V broúrke nájdete informácie o vzniku Pompejskej novény aj o tom,
ako sa ju modli. Nové vydanie je rozírené o supliku (prosebnú modlitbu) a svedectvá veriacich zo Slovenska.
Mesiac k úcte svätého Jozefa
Kniha obsahuje mesaènú pobonos k vyproseniu milostí na príhovor
sv. Jozefa. Text bol pripravený v sanktuáriu v Pompejach pri príleitosti
Roku sv. Jozefa.
Kniha Bartolomej Longo, od satanovho kòaza k apotolovi ruenca
Táto kniná novinka pribliuje pútavý ivotopis ve¾kého apotola
modlitby ruenca a írite¾a Pompejskej novény.
Zlatá kniha fatimská
Obsahuje ilustrované tajomstvá rozjímavého radostného, bolestného,
slávnostného ruenca a ruenca svetla. Je k dispozícii v slovenskom,
èeskom a maïarskom jazyku.
Duchovná obnova
Vychádza eskrát do roka. Téma na rok 2022: Zjavenia Panny Márie
vo Fatime.
Vetky publikácie si môete objedna na naej adrese.
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Osemsmerovka
Keï Pánov anjel zastal v noci pri pastieroch, oiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich ve¾ký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám ve¾kú rados, ktorá bude patri vetkým ¾uïom: Dnes sa vám
....................... , Kristus Pán.
Chýbajúcu èas tajnièky (30 písmen) nájdete po vyèiarknutí týchto slov:
ANJELI, ANJEL PÁNA, AUGUSTUS, BOH, BETLEHEM, BOÍ SYN,
DAR, DEO, EVANJELIUM, ÉTER, GLÓRIA, JAS, JEI KRISTUS,
JOZEF, JUDEA, KOLEDA, KRÁ¼ HERODES, LÁSKA, MESIÁ,
NARODENIE JEIA, NEBO, OKTÁVA, PANNA MÁRIA, POLNOÈNÁ
OMA, SÚPIS, SVÄTÁ NOC, VIANOCE, VIGÍLIA,VYKUPITE¼, ZVES.
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Osemsmerovku pripravila Mária Goldbergerová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 15. januára 2022.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 4/2021 znie: Ruenec je kola modlitby, ruenec je kola viery. Výhercovia sú: Albeta Holosová z Hronského Beòadika, Mária Mikulovská zo Zuberca a Anna Koboriová z Bo¾a.
Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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„V Ježišovi sa zjavila milosť,
milosrdenstvo a nežnosť Otca.
Ježiš je láska, ktorá sa stala človekom.“
Pápež František

Nech Vás narodený Spasiteľ
požehná svojím pokojom a láskou,
aby ste jeho pokoj mohli zo svojich sŕdc
šíriť do celého sveta.
Nech Vás vždy sprevádza
nežnosť malého Ježiša,
ktorá zjednocuje všetko rozdelené
a uzdravuje zranené!
Milostiplné Vianoce
a požehnaný nový rok 2022
Vám praje a v modlitbách
vyprosuje
redakcia

Rodiny Nepoškvrnenej



„Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou
znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery.“
Pápež František

