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Nepoškvrnenej

Za tebou kráčam
Kráčam vo tvojich šľapajach,
tak ťažko po nich stúpam.
Každá z nich dušu rozbolí
aj srdce trhá napoly.
Ježiš môj, kropíš krvou zem,
za tebou kráčať nevládzem.
Klátim sa, k zemi schyľujem,
lebo ťa veľmi milujem.
Srdcom ťa stále sprevádzam.
Cítiš to? Poznáš jeho plam.
Hoc horí, plače bez moci,
nevie, jak v bôli pomôcť ti.
Túžim ťa v chôdzi podoprieť,
ty ideš za svet, za mňa mrieť.
Nemáš slov, je to nad sily,
Ježiš môj drahý, premilý.
Predsa len kráčam pomaly,
túžim ťa láskou zahaliť.
Nemôžem ťa dnes opustiť,
Ježiš môj dobrý, odpusť mi.
Na kríži skončíš tento boj,
budem stáť pod ním, Ježiš môj.
Zľutuj sa nado mnou, nad svetom,
buď našou drahou odvetou.
•
Henny Fiebigová – Siváková
Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan 
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Milí èitatelia Rodiny Nepokvrnenej,
na prahu pôstneho obdobia sa chcem s vami podeli s peknou skúsenosou nemocnièného kòaza. Na izbe jedného nemocnièného oddelenia
v Povaskej Bystrici som vysluhoval sviatos
zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie.
Na posteli pod oknom leí staria ena, ktorá ako dýcha, na tvári má kyslíkovú masku, oèi má
zatvorené. Mal som dojem, e je na konci pozemskej púte. Po vyslúení sviatosti pre ostatných pacientov izby chcem odís. Keï som vo dverách,
táto ena si s námahou zloí kyslíkovú masku
a s vypätím posledných síl zavolá: Duchovný
otec, aj ja chcem prija Pána Jeia, ve¾mi! Vrátim sa a pýtam sa: Ste vyspovedaná a budete vláda prija Eucharistiu? Áno, áno, znela jej
odpoveï. Dávno som nevidel s takou vrúcnos(pokraèovanie na nasledujúcej strane)
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na www.gdpr.kbs.sk.
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ou a zbonosou prija Pána v Eucharistii. Po modlitbe sme sa rozlúèili.
Keï som priiel na druhý deò na túto izbu, jedna zo spolupacientok mi
hneï hovorí: Tá pani, ktorá vèera na vás tak ako volala, o pár hodín
tichuèko a pokojne zomrela. Ani sme nevedeli kedy. A dodáva: Pán
kaplán, vak to bolo tým svätým prijímaním? Povzbudený uvaujem,
aké nádherné je, keï nae srdce v kadom okamihu ivota, èi v radosti, èi
v iali alebo v utrpení sa túi zjednoti s Pánom Jeiom!
Zo smutnej skúsenosti vak viem aj to, e nie vetci takto preívajú
záver ivota. Mnohí po Pánovi Jeiovi netúia, ba ho aj odmietajú. Pôst
je obdobím, kedy sa vetci máme viac stíi, ponori sa do svojho vnútra
a pravdivo sa spýta: Aké túby skrýva moje srdce? Najvlastnejia a najhlbia túba èloveka je túba po Bohu ako jedinom prameni astia pre
èasnos i veènos. Nie je táto túba vo mne zahádzaná mojimi hriechmi
èi nánosom tohto sveta? Èo najèastejie zamestnáva moju myse¾? Znovu
a znovu premý¾ajme, èo Pán pre splnenie tejto naej túby urobil v tajomstve Zeleného tvrtku, Ve¾kého piatku i ve¾konoèného rána. Boia
Matka je pre nás na tejto ceste tým najkrajím vzorom. Ona nech nás
vedie a sprevádza. Nech iadna iná túba v naom srdci nie je silnejia
ako túba celým svojím bytím patri dobrému a milosrdnému Bohu.
Rudolf Michút, nemocnièný kaplán, Povaská Bystrica

Posolstvo Svätého Otca Frantika
na 30. svetový deò chorých 2022

Buïte milosrdní, ako je milosrdný vá Otec! (Lk 6, 36).
Stojme pri trpiacich, kráèajme cestou lásky
Drahí bratia a sestry,
pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového
dòa chorých, aby zvýil citlivos
Boieho ¾udu, katolíckych zdravotných intitúcií a obèianskej spoloè2

nosti voèi chorým a tým, ktorí sa
o nich starajú.
Sme vïaèní Pánovi za cestu, ktorú sme odvtedy preli v partikulárnych cirkvách celého sveta. Urobili sa mnohé kroky, no ete ostáva
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prejs dlhú cestu, aby sa potrebnej
zdravotnej starostlivosti dostalo
vetkým chorým aj na tých najchudobnejích miestach a v situáciách
sociálneho vylúèenia. Potrebujú tie
pastoraèné sprevádzanie, aby mohli
èas choroby preíva v spojení
s ukriovaným a zmàtvychvstalým
Kristom. Tridsiaty svetový deò chorých  ktorého slávenie sa v dôsledku pandémie nemôe zavài
v peruánskom meste Arequipa,
ale bude v Bazilike sv. Petra vo
Vatikáne  nám môe pomôc
väèmi sa priblíi chorým a slúi
im a ich príbuzným.
1. Milosrdní ako Otec
Téma, zvolená na tento tridsiaty
svetový deò  Buïte milosrdní,
ako je milosrdný vá Otec! (Lk 6,
36), nás pozýva predovetkým
k tomu, aby sme obrátili svoj poh¾ad na Boha, ktorý je bohatý
na milosrdenstvo (Ef 2, 4), a ktorý
vdy h¾adí na svoje deti s otcovskou láskou aj keï sa od neho vzdialili. Milosrdenstvo je toti Boím
menom par excellence, pretoe vyjadruje jeho povahu nie v podobe
akéhosi príleitostného sentimentálneho pocitu, ale ako silu, prítomnú vo vetkom, èo koná. Je to sila
a zároveò neha. Preto môeme

s údivom a vïaènosou poveda,
e Boie milosrdenstvo má v sebe
tak rozmer otcovstva, ako aj materstva (porov. Iz 49, 15), pretoe on
sa o nás stará s otcovskou silou a materskou nehou, prièom vdy nám
túi darova nový ivot v Duchu
Svätom.
2. Jei, Otcovo milosrdenstvo
Najvyím svedectvom Otcovej
milosrdnej lásky k chorým je jeho
jednorodený Syn. Ko¾kokrát nám
evanjeliá rozprávajú o stretnutiach
Jeia s ¾uïmi postihnutými rôznymi chorobami! Jei chodil po celej Galilei, uèil v ich synagógach,
hlásal evanjelium o krá¾ovstve
a uzdravoval kadý neduh a kadú
chorobu medzi ¾udom (Mt 4, 23).
Mohli by sme sa spýta: Preèo Jei venoval takú mimoriadnu pozornos chorým, a sa stala dokonca
primárnou súèasou misie apotolov, ktorých Uèite¾ poslal ohlasova
evanjelium a uzdravova chorých?
(porov. Lk 9, 2).
Istý filozof 20. storoèia uvádza takýto dôvod: Boles nás totálne izoluje a z tejto totálnej izolácie sa rodí
apel na druhého, vzývanie druhého. Keï nejaký èlovek v dôsledku
choroby zaíva krehkos a utrpenie
na vlastnom tele, aj jeho srdce oa3
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ie, vzrastá jeho strach, mnoia sa
otázky a stáva sa naliehavejou odpoveï na otázku o zmysle vetkého, èo sa deje. Ako v tejto súvislosti nespomenú mnohých chorých,
ktorí v èase pandémie zaívali
na oddelení intenzívnej medicíny,
v poslednej etape svojho ivota osamelos, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci? Boli toti ïaleko
od svojich najbliích a najdôleitejích osôb vo svojom ivote.
Preto je dôleité ma pri sebe svedkov Boej lásky, ktorí pod¾a príkladu Jeia, Otcovho milosrdenstva,
lejú na rany chorých olej útechy
a víno nádeje.

4

3. Dotýka sa Kristovho trpiaceho tela
Jeiova výzva, aby sme boli milosrdní ako Otec, nadobúda mimoriadny význam v prípade zdravotníkov.
Myslím na lekárov, zdravotné sestry,
laboratórnych technikov, pomocný
personál a oetrovate¾ov, ako aj
na mnohých dobrovo¾níkov, ktorí
darujú trpiacim svoj vzácny èas. Drahí zdravotníci, vaa sluba chorým,
konaná s láskou a kompetentne, presahuje hranice povolania a stáva sa
poslaním. Vae ruky, ktoré sa dotýkajú Kristovho trpiaceho tela, sa
môu sta znakom Otcových milosrdných rúk. Buïte si vedomí ve¾kej
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dôstojnosti vaej profesie, ako aj zodpovednosti, ktorú zahàòa.
Dobroreèíme Pánovi za pokrok,
ktorý dosiahla medicínska veda, najmä v ostatnom èase. Nové technológie umonili navrhnú také spôsoby lieèby, ktoré sú pre chorých
ve¾mi prospené. Výskum aj naïalej prispieva k prekonávaniu starých
i nových chorôb. Výrazne sa rozvinuli znalosti a zruènosti aj v oblasti
rehabilitaènej medicíny. Pri tom
vetkom vak nesmieme nikdy zabúda na jedineènos kadého chorého, s jeho dôstojnosou i slabosou. Chorý je vdy dôleitejí ako
jeho choroba, a preto nijaký terapeutický prístup nesmie zanedbáva
vypoèutie pacienta, jeho príbehu,
jeho úzkostí a obáv. Aj keï uzdravenie nie je moné, vdy je moné
stara sa o chorého, uteova ho,
vdy je moné da mu pocíti blízkos, ktorá je predovetkým prejavom záujmu o èloveka, a potom
o jeho chorobu. Preto by som si elal, aby odborná príprava urobila
zdravotníkov zároveò schopnými
poèúva a nadviaza vzah.
4. Miesta starostlivosti ako domy
milosrdenstva
Svetový deò chorých je najvhodnejou príleitosou nato, aby sme

svoju pozornos zamerali aj na miesta, kde sa poskytuje zdravotná starostlivos. Milosrdenstvo voèi chorým viedlo kresanské spoloèenstvo
po stároèia k tomu, e otváralo
mnohé hostince Dobrého samaritána, v ktorých nachádzali láskavé prijatie a starostlivos ¾udia
s rôznymi ochoreniami, predovetkým tí, ktorí nemohli vyriei
svoje zdravotné problémy, èi u pre
svoju chudobu alebo sociálne vylúèenie, alebo pre akosti spojené
s lieèbou niektorých chorôb. V takýchto situáciách trpia predovetkým deti, starí ¾udia a tí najzranite¾nejí. Mnohí misionári,
milosrdní ako Otec, spájali ohlasovanie evanjelia s budovaním nemocníc, kliník a opatrovate¾ských
centier. Sú to vzácne diela, prostredníctvom ktorých nadobúdala kresanská láska konkrétnu podobu
a Kristova láska sa vïaka svedectvu
jeho uèeníkov stávala vierohodnejou. Mám na mysli najmä ¾udí v najchudobnejích èastiach sveta, kde je
niekedy potrebné prekonáva ve¾ké
vzdialenosti, aby nali zdravotné centrá, ktoré  hoci s obmedzenými
zdrojmi  ponúkajú, èo majú
k dispozícii. Pred nami je ete dlhá
cesta a v niektorých krajinách je
adekvátna lieèba stále luxusom.
5
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Svedèí o tom napríklad aj nedostatoèná dostupnos vakcín proti ochoreniu Covid-19 v najchudobnejích
krajinách, no ete viac chýbajúca
monos lieèenia chorôb, vyadujúca si ove¾a benejie lieky.
V tejto súvislosti by som chcel
znovu zdôrazni význam katolíckych zdravotných zariadení: predstavujú vzácny poklad, ktorý treba
chráni a podporova. Ich prítomnos sa v dejinách Cirkvi vyznaèovala tým, e boli nablízku chorým
a chudobným v situáciách, keï sa
na nich najviac zabúdalo. Ko¾kí
zakladatelia reho¾ných rodín vypoèuli volanie bratov a sestier, ktorí
nemali prístup k zdravotnej starostlivosti alebo sa s nimi zle zaobchádzalo, a urobili vetko preto, aby im
slúili! Ete i dnes, dokonca aj
v tých najrozvinutejích krajinách,
je ich prítomnos poehnaním, pretoe vdy dokáu ponúknu nielen
starostlivos o telo so vetkými potrebnými odbornými znalosami,
ale aj milosrdnú lásku, vïaka ktorej sú chorí a ich rodiny v centre pozornosti. V èase, keï je rozírená
kultúra vyraïovania a ivot sa nie
vdy chápe ako hodný prijatia a preívania, môu by tieto truktúry
ako domy milosrdenstva príkladom
v ochrane a starostlivosti o kadý,
6

aj ten najkrehkejí ivot, od jeho zaèiatku a po prirodzený koniec.
5. Pastoraèné milosrdenstvo: prítomnos a blízkos
Poèas uplynulých tridsiatich rokov sa aj pastorácia v zdravotníctve
èoraz väèmi chápe ako nenahradite¾ná sluba. Ak najhoria diskriminácia, ktorou trpia chudobní 
a chorí sú chudobní, lebo im chýba
zdravie  spoèíva v nedostatku duchovnej pozornosti, musíme im
ponúknu Boiu blízkos, jeho poehnanie, Boie slovo, vyslúenie
sviatostí a cestu rastu a dozrievania
vo viere. V tejto súvislosti by som
chcel pripomenú, e blízkos chorým a pastoraèná starostlivos
o nich nie je úlohou len niektorých,
osobitne urèených na túto duchovnú slubu. Výzvu navtevova chorých adresoval Kristus vetkým
svojim uèeníkom. Ko¾kí chorí a starí ¾udia ijú doma a èakajú, e ich
niekto navtívi! Sluba uteovania
je úlohou kadého pokrsteného,
ktorý má na pamäti Jeiove slová:
Bol som chorý a navtívili ste ma
(Mt 25, 36).
Drahí bratia a sestry, vetkých chorých a ich rodiny zverujem do orodovania Panny Márie, Uzdravenia
chorých. Nech nájdu zmysel, útechu
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a dôveru v spojení s Kristom, ktorý
na seba berie boles sveta. Modlím
sa za vetkých zdravotníkov, aby 
bohatí na milosrdenstvo  ponúkli pacientom spolu s primeranou starostlivosou aj svoju bratskú blízkos.
Vetkým zo srdca ude¾ujem svoje apotolské poehnanie.

Rím pri sv. Jánovi v Lateráne 10.
decembra 2021, na spomienku Panny Márie Loretánskej
Frantiek
Z talianskeho originálu Messaggio del Santo Padre Francesco per
la Xxx Giornata Mondiale del Malato preloila Mária Spiiaková

Pôst prináajúci ovocie
Na jednom zo stretnutí Rodiny
Nepokvrnenej otec biskup Tomá
Galis pripomenul, e chorý èlovek
vníma èas úplne inak ako zdravý.
Aj napriek tomu vak 2. marca 2021
opä v Cirkvi vstúpime do pôstneho obdobia, ktoré zaène Popolcovou stredou.
V tomto období sa, aspoò u nás
v naej farnosti, zvykne pri kríových
cestách spieva pieseò z Jednotného
katolíckeho spevníka è. 177. Jej prvé
slová znejú: Smutná doba pôstna
volá a, kresane, aby si sa díval
na muky Kristove... Pôstne obdobie,
do ktorého vstupujeme, bude u tretie v poradí, ktoré bude poznaèené
pandémiou koronavírusu. Pandémiou, ktorá ete viac prehåbila rozdiely v spoloènosti, v ktorej sú chorí
ete viac odsunutí na okraj a opustení
sa stali ete opustenejími.

A mono aj v tejto súvislosti si
dávame nasledujúce otázky: Preèo
nám Cirkev opä predkladá pôstne
obdobie? Nie je u dos toho trápenia vo svete? Preèo musím ete
aj v kostole èi pri sledovaní sv. ome cez média poèúva o utrpení?
A mono pri tomto zamý¾aní sa
zachádzame ete ïalej: Ako sa
môem ja, èlovek chorý, mono
pripútaný na lôko, posti? Na to,
aby sme na tieto otázky vedeli odpoveda, musíme aspoò z èasti pozna význam pôstu a uvedomi si
hodnotu, ktorú má kadý jeden
z nás bez oh¾adu na èoko¾vek.
Môeme poveda, e pôst, resp.
pôstna disciplína, je tu s nami
od stvorenia sveta. Veï o tom èítame u v druhej kapitole knihy Genezis, keï Boh Adamovi a Eve povolí vetko, len jednu vec nie  jes
7
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zo stromu ivota. Mnohí si pri slove pôst predstavia akúsi rovnicu:
pôst = hladovka. Ale spomínaná kapitola knihy Genezis nám ukazuje,
e to nie je pravda.
Boh totito prvým ¾uïom nedal
prikázanie absolútneho pôstu, lebo
zo vetkých ostatných stromov
mohli jes, ko¾ko chceli, a teda urèite by neboli hladní, keby zo zakázaného stromu nejedli. Preto aj pôst
nie je o hladovke, ale o takom múdrom sebaobmedzení v záujme sebazachovania.
S pôstom sa potom stretávame aj
na iných miestach v Biblii. Samotný Boh nás k nemu vyzýva a zároveò
vysvet¾uje jeho zmysel, keï hovorí
ústami proroka Joela: Obráte sa
ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plaèom a nárekom, roztrhnite
si srdcia, a nie rúcho, obráte sa
k Pánovi, svojmu Bohu, veï je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a ve¾mi
¾útostivý a môe odvráti neastie
(Joel 2, 12-13).
Z toho vyplýva, o èom je skutoèný pôst. O obrátení celej svojej pozornosti na Pána. Zanechám vetko,
èo mi prekáa a bráni v budovaní
hlbieho vzahu s Bohom. Lebo iba
taký ivot, ktorý ijem s Bohom, je
naplnený a má zmysel. A Boh sa
vtedy stará (porov.  37, 18). Zvlá
8

posledné tri slová z uvedeného textu proroka Joela nám dávajú ve¾kú
nádej: ...môe odvráti neastie.
A to nie sú slová niekoho z tohto
sveta, to sú Boie slová, ktoré sú
adresované nám vetkým.
K pôstu nás neraz vyzýva aj Panna Mária. Vo svojich zjaveniach
èasto opakuje výzvu k pôstu, a to aj
mimo pôstneho obdobia. Pozýva
k tomu aj chorých, ktorým taktie
pripomína, e to nie je o hladovke,
ale o zrieknutí sa vetkého, èo mi
bráni naplno preíva vzah
s Bohom. Istý kòaz raz povedal,
e sa nám môe zda, e Panna
Mária nás viac volá k pôstu
a modlitbe, ako ku sláveniu svätej
ome. Vo svojom zamý¾aní pokraèuje a hovorí, e to nie preto,
aby zniovala hodnotu svätej ome
 tá je stále najväèím darom Boej lásky pre nás, ale modli sa
a posti môeme bez oh¾adu
na okolnosti. A èi nám to táto doba,
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v ktorej mono nemáme plný prístup ku sv. omi, neukazuje? O to
viac, keï sme mono pripútaní
na lôko èi schovaní doma pred
svetom, by nám modlitba a pôst
mali by blízkymi prostriedkami vo
vzahu s Bohom.
A tak sa dostávame k ïalej
z otázok  ako sa môe èlovek chorý, pripútaný na lôko, posti? Krásny príklad toho, e aj v chorobe èi
starobe, môeme slúi Bohu, nachádzame opä vo Svätom písme.
Konkrétne v evanjeliovej èasti, ktorú sme poèuli pomerne nedávno, vo
vianoènom období. Èítali sme
v nej, resp. poèúvali, o Jeiovom
obetovaní v chráme. Po tom, èo ho
skrze Ducha Svätého spozná Simeon, prichádza aj Anna, ktorá
v malom Jeiovi tie poznáva spásu ¾udstva.
ila vtedy aj prorokyòa Anna,
Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeòa. Bola u vo vysokom veku.
Od svojho panenstva ila so svojím
muom sedem rokov, potom ako
vdova do osemdesiateho tvrtého
roku. Z chrámu neodchádzala, vo
dne v noci slúila Bohu pôstom
a modlitbami. Práve v tú chví¾u prila aj ona, velebila Boha a hovorila
o òom vetkým, èo oèakávali vykúpenie Jeruzalema (Lk 2, 36-38).

Evanjelium nám vetkým dáva
krásny príklad toho, e bez oh¾adu
na okolnosti, stále môeme plne
slúi Bohu. A to dokonca aj poèas
spánku, keï ho budeme vníma ako
Boí dar pre nás.
Mono si vak povieme: Ja u niè
nezmôem! Lene, ako sme spomenuli v úvode, kadý èlovek má
svoju hodnotu a má èo ponúknu tak
tomuto svetu, ako aj, a najmä, Bohu.
Pápe Frantiek v príhovore k 1.
svetovému dòu starých rodièov
a seniorov pripomína slová svojho
predchodcu, pápea Benedikta:
Modlitba mnohých starých ¾udí
môe zachráni svet: môe mu pomôc úèinnejie ne nepokojná aktivita mnohých iných.
A tak, vedomý si svojej hodnoty,
môem aj ja prei toto pôstne obdobie inak. Mono si veèer namiesto ob¾úbenej telenovely preèítam aspoò jeden ver zo Svätého
písma a budem nad ním uvaova,
alebo prestanem repta a hromi
na vetko okolo seba. Mono sa
zaènem viac zamý¾a nad sebou,
svojou chorobou a trápeniami
a prestanem sa pýta: Boe, preèo
ja? a namiesto toho sa budem pýta: Boe, na èo ja? Na èo ma
chce poui, èo chce, aby som vo
svojej situácii, taká, aká je, urobil?
9
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A keï v tomto zmeníme svoj poh¾ad na pôstne obdobie, ktoré je
pred nami, potom to nebude smutná doba pôstna, ako sa spieva
v onej piesni, ale bude to pôstna
doba, ktorá prinesie ve¾a ovocia.
Tak pre nás samých, ako aj pre
ostatných. Potom bude aj preívanie Jeiovho utrpenia, smrti
a zmàtvychvstania vo Ve¾konoènom týdni hlbie, radostnejie
a zmysluplnejie. Lebo len dobrá

príprava v pôstnom období, zavàená sviatosou zmierenia, nám toto
vetko prinesie.
Nech nám k tomu pomáha mocné orodovanie Panny Márie, lebo
ona je Uzdravenie chorých, ako sa
modlíme v Loretánskych litániách,
ale aj uistenie samotného Pána Jeia, ktorý hovorí: Ja som s vami
po vetky dni a do skonèenia sveta (Mt 28, 20).
Dominik Cenkner

Autonehoda ma zmenila
Svetový deò chorých  Lurdy  Lurdská Panny Mária... Mylienka
na Lurdy v mnohých vyvoláva nezabudnute¾né spomienky, túbu opä sa
tam vráti. Pre tých, ktorí tam ete neboli, je to doteraz nenaplnená túba
navtívi toto miesto, o ktorom sa hovorí, e sa tam nebo nielen v roku
1858, ale aj teraz dotýka zeme.
Keïe ne¾ahká situácia spojená s pandémiou nám nedovolila uskutoèni pú chorých plánovanú na rok 2021 a museli sme ju odloi na neurèitý èas, chceme sa na toto miesto vráti prostredníctvo rozhovoru, ktorý
som urobila vo vlaku pri návrate z poslednej púte. V Lurdoch ma zaujal
úèastník naej púte, mladý mu na vozíèku  Juraj, ktorého som mala
monos denne stretáva èi u v jedálni alebo na chodbe v nemocnici.
Èím ma zaujal? Najmä svojím úsmevom a pokojom, ktorý íril okolo seba.
Poviete si, niè mimoriadne. Áno, ak by tento mladý èlovek nebol pripútaný na invalidný vozík...
Juraj, èo sa stalo, e ste sa do- iel do zákruty a dolo k nehode, pri
stali na invalidný vozík?
ktorej som si zlomil krènú chrbtiV roku 2005 som mal vánu auto- cu. To ma následne dostalo na vonehodu. Ve¾kou rýchlosou som zík. Preiel som rôznymi zdravot10
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níckymi zariadeniami, okrem iného som bol aj v nemocnici vo Zvolene. Tam mi ve¾mi pomohol lekár
 anesteziológ, s ktorým som dodnes v kontakte... Odvtedy takto bojujem. Ale ako sa hovorí, musíme
ís ïalej alebo pod¾ahneme. Ani by
som nechcel nejako vráti èas
a pred spomínanú autonehodu.
Chcel by som vak vylepi budúcnos. Poèas celého tohto obdobia
som spoznal mnohých úasných
¾udí, medzi ktorých patríte aj vy,
s ktorými som sa stretol poèas púte
do Lúrd. Ak by som dnes nebol
na vozíèku, týchto ¾udí by som nebol nikdy spoznal.

Spôsobila táto skutoènos nejakú zmenu vo vaom ivote?
Môem poveda, e autonehoda
ma dos zmenila. Dnes sa pozerám
na ivot úplne inakie a inakie si
váim mnohé veci. Predtým som
taký nebol. Bol som mladý dvadsaroèný chalan. Svet bol pre mòa
gombièka. Mal som vetko, èo
som chcel, èo som potreboval. Teraz to vnímam naozaj inakie. Postupne som sa stal ove¾a pokojnejí, vysporiadaný s tým, èo sa stalo.
Urèite preívate aj aké chvíle. Èo vám vtedy dodáva silu prekona to?
Vtedy musím osta sám, ma ticho a rozmý¾a, zahåbi sa do seba.
Niekedy mi pomôe vypoèu si nejaké pesnièky. Obèas si kdesi v kúte
aj poplaèem, a potom je u dobre.
Nie je vak ve¾mi dobré príli duma. Potom vám napadnú také mylienky, èo môete a nemôete, èo
môu tí druhí a vy nie... a to tie nie
je ve¾mi dobré.
Ako ste prili na mylienku putova do Lúrd?
Povzbudila ma k tomu moja sestra, ktorá u nieko¾kokrát bola
v Lurdoch. Hovorila mi, aby som to
skúsil, e je tam taký pokoj...
A mala pravdu. Je to naozaj tak.
A v Lurdoch som vlastne pocho11
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pil, èo Lurdy sú. Uvedomil som si,
e Lurdy nemono oddeli od Panny Márie, sv. Bernadetky... Teraz
som zistil, o èom to vetko je. Plánujem sa tam ete raz vráti. Najlepie by bolo opä s touto partiou.
Stretol som tu super ¾udí!
Ako to bolo s vierou a náboenským ivotom pred autonehodou?
Od malièka som vyrastal v prostredí viery a náboenstva. Rodièia aj
ostatní príbuzní ma k tomu viedli.
Nieko¾ko rokov som bol dokonca
aj minitrant... Viedla ma k tomu
najmä moja starká. Aj dnes sa modlím, zaspievam si nejakú náboenskú pesnièku...
Mali ste urèite svojich kamarátov. Ostali pri vás aj po autonehode alebo vás nechali samého?
To je ve¾mi dobrá otázka. Hovorí
sa, e v núdzi spozná priate¾a.
V akých situáciách, napríklad aj
v takej, keï ostane niekto na vozíèku, sa to vyselektuje. Bohuia¾, je
to tak. Známych mám ve¾a, ale skutoèných priate¾ov ostalo málo
a treba si ich vái.
Èo si odnáate z Lúrd  okrem
lurdskej vody?
Lurskú vodu, tú si naozaj nesiem.
A okrem nej? Pokoj, pohodu
na dui, bolo mi naozaj fajn... Napríklad, keï som sa iel kúpa, mal
12

som aj trochu obavy. Sú tam Francúzi, bude reèová bariéra... ale bolo
to také ve¾mi milé, vetci sa usmievali, vzájomne sme si rozumeli
a iadna bariéra napokon vlastne
nebola. Vetci sme boli na jednej
vlne. Èlovek to musí zai, a potom
pochopí, o èom Lurdy sú. Hoci som
predtým o Lurdoch ve¾a poèul, teraz tomu rozumiem celom inakie.
Sú mnohí starí i mladí ¾udia,
ktorí zaili nieèo podobné ako vy.
Èo by ste im odporúèali, aby sa
dostali s nejakej depresie a straty
zmyslu ivota?
Netreba sa opúa. Treba sa utieka k Bohu, snai sa by veselý
a pozitívne myslie, nevzdáva sa.
Dôleité je ma okolo seba ¾udí,
ktorí vám v tom pomôu, ma priate¾ov, ktorí budú pri vás stá, ktorí
vás podria.
Za rozhovor ïakuje
sr. M. Albeta
Nech je pre nás motto tohoroèného Svetového dòa chorých výzvou,
aby sme nenechali opustených tých,
ktorí sú chorí, ktorí trpia, ktorí
preívajú nejaké akosti. Nech nikto
v naej rodine, v naom okolí nemusí
poveda: Pretoe som chorý, na vozíku, pripútaný na lôko... ostal som
sám. Vetci odo mòa odili.
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Pros, kým má ete èas
Sprvoti som to chápala ako úder
pod pás. Vo svojej naivite som obviòovala Boha za vetky iale, ktoré mi spôsobil. Môj jediný syn bol
màtvy a ja som to nedokázala pochopi. Stále som si nahovárala,
e je to len nepríjemný sen a e keï
sa prebudím, zistím, e je pri mne
ako celých dvadsa rokov. Preèo mi
ho takým komplikovaným, ako
vybojovaným spôsobom dal, keï
mi ho aj tak vzal a nedovolil mi tei sa z neho do staroby? Kto mi
bude oporou v dòoch nevládnosti,
kto mi podá pohár vody a povzbudí
v chorobe...?
Boe, ty, ktorý si tam hore, preèo
si taký nespravodlivý, a èi tam vôbec si? Nie si, pretoe by si sa nemohol pozera na to¾kú biedu ¾udského srdca! Dobre vie, ako matka
tvojho Syna trpela, keï preívala
jeho smr, a pokojne dopustí to isté
na èloveka.
Takéto a ete horie mylienky mi
napadali v prvých dòoch po synovej tragickej smrti. V jednom kuse
som sa rúhala a obviòovala
vetkých, Boha nevynímajúc. Slzy
môjho srdca sa mieali so lèou,
vzdychy s urákami. Preèo som

spomínala Boha, keï som ho
po celý doterají ivot nebrala
na vedomie? Teraz tomu u rozumiem, no vtedy som konala impulzívne. Prvá moja cesta po oznámení jeho smrti viedla na faru. Preèo?
Ani to som vtedy nevedela.
Ale ja váho syna nemôem pochova, povedal mladý kòaz. Vôbec nie je pokrstený a ani vaa rodina neije kresanským ivotom.
Ale ja som pokrstená, tvrdila
som tvrdohlavo. U len kvôli tomu
by ste to mali urobi.
To ale nestaèí, veï ste odvtedy
v kostole neboli.
Bola to pravda. Boh mi bol ¾ahostajný, vieru som vôbec nebrala váne. Pokrsti ma dala moja babka a rodièom pramálo zálealo na mojej
kresanskej výchove. Bola som uèite¾kou a do kostola som chodi nemohla a vlastne mi to aj vyhovovalo.
Keï sa náhodou vo mne ozvala tá
tipka svedomia, ktorá tam ete zostala, mala som aspoò pádnu výhovorku. Prehluovala som ju tvrdením,
e urèite konám správne, veï
ani manel Boha neberie na vedomie.
Veï, takto bude môj syn urèite
zatratený, oponujem.
13
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Viete, zaráa ma vae vedomie
tohto vetkého, a preto rozmý¾am,
preèo ste neprili s ním za mnou skôr.
Bol by som vám v tomto pomohol,
udelil sviatosti. Dalo sa to predsa urobi takým spôsobom, aby o tom vai
nadriadení nevedeli...
Èo mám teda robi? Chcela by
som mu pomôc. Cítila som sa taká
bezmocná, e som sa rozplakala.
Niè nie je ete stratené, ak sú
vae slová úprimné. Ste tu predsa
vy a vaa snaha. Keï Boh vidí úsilie èloveka zmeni svoj doterají
ivot k lepiemu, nielene mu pomôe, ale vie by aj nekoneène milosrdný.
Rozmý¾ala som, èo mi to vlastne chcel kòaz poveda. Ja e dokáem zmeni nieèo na nezmenite¾nom?! Zdalo sa mi to neuverite¾né.
Vedela som nieèo o modlitbách ivých za màtvych, o darovaných odpustkoch, ale e by to fungovalo aj
v takom beznádejnom prípade, ako
14

som ja a môj syn? Povzbudilo ma
to. Prvé, èo som urobila, bolo,
e som si kúpila katechizmus. Musím predsa vedie, s kým budem
ma do èinenia.
A tak som sa zaèala èini. Uèila
som sa vdy ve¾mi rada, ale toto som
priam hltala. Otvorilo mi to nový
poh¾ad na svet. Ani som nevedela,
e veda o Bohu môe by taká zaujímavá. Bolo to pre mòa priam dobrodruné. Chápala som vetko ve¾mi ¾ahko. Teraz u s urèitosou
môem poveda, e mi vtedy pomáhal Duch Svätý. Keï som po mesiaci
prila na faru za pánom farárom,
aby mi vysvetlil zopár nejasností, bol
milo prekvapený.
Nemyslel som si, e máte taký
preh¾ad o Bohu.
To som sa nauèila len teraz,
nikdy som o tomto niè nevedela,
lepie povedané, nechcela vedie,
priznala som sa.
Vedomie, e môem ete nieèo
pre svojho syna urobi, mi pomáhalo lepie prekonáva ia¾ a hnalo
ma to v úsilí stále vpred. Zas po dlhej dobe som bola astná, ale úplne inak, ako doposia¾. Po roku a pol
som sa pripojila k birmovancom zo
susednej dediny.
Teraz mám Priate¾a, ktorého by
som nevymenila za niè na svete. Bezo
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mòa by sa nede¾ná svätá oma hádam ani nekonala, nikdy nezaspávam
inak, ako s ruencom v ruke. Môe
by ete nieèo krajie, ako cíti pomoc niekoho, o kom ste presvedèený, e sa na neho môete stopercentne spo¾ahnú? Odhodila som prázdne
mylienky a môj svet je plný hodnotných úvah nad Svätým písmom.
Vo svojej pokore si uvedomujem,
e Boia filozofia sa pochopi nedá,
ale zaèínam tui, èo mi chcel Boh

smrou môjho syna poveda. Vedel,
e svojou zanovitosou som odmietala napomenutia typu: múdremu
napovedz... Preto mi vo svojej ve¾kodunosti dal môjho syna, ktorého pouil ako nástroj na uzdravenie mojej due. Obetoval ho pre
mòa. Inými slovami povedané, môj
syn ma zachránil a teraz je na mne,
aby som sa o jeho záchranu postarala ja alebo sa o to aspoò snaila.
Emília Molèániová

Deti nám pomáhajú rás vo viere
Poèas katechetického kurzu, ktorý prebiehal krátko po páde totality, sme cez prestávku postávali na
chodbe v malých hlúèikoch a delili
sme sa so svojimi skúsenosami,
ktoré sme mali s demi na hodinách
náboenstva. Máme pomáha deom k viere, ale neraz deti pomáhajú k viere nám, odznelo v naej
skupinke. Práve vtedy prechádzal
okolo nás otec biskup Mons. Rudolf Balá. Keï zaèul tieto slová,
pristúpil k nám a obrátiac sa na tú,
ktorá tieto slová vyslovila, povedal:
Sestrièka, aj vy máte takúto skúsenos? Ja ju naozaj mám!
Tieto slová mi prili na um, keï
som sa vrátila zo základnej koly,

na ktorej som uèila nieko¾ko hodín
náboenstvo. Bolo to vo farnosti,
v ktorej ili katolíci i evanjelici
a mnohé z detí vyrastali v rodinách,
kde rodièia uzavreli tzv. zmieané
manelstvo. Nikdy nezabudnem na
hodinu náboenstva krátko po ve¾konoèných sviatkoch u tretiakov.
Iba pár detí malo oboch rodièov
katolíkov a spolu s nimi chodievali na nede¾nú svätú omu. Patril
medzi nich Janko, ktorý sa pripravoval tak ako ostatné deti na prvé
sväté prijímanie. Hoci to bol inter
prvej triedy, mal dobré srdce a håbavého ducha.
Hneï po úvodnej modlitbe sa prihlásil a poloil mi zvlátnu otázku:
15
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Sestrièka, je naozaj pravda, e Pán
Jei vstal z màtvych, keï ho nikto
nevidel vychádza z hrobu?
Z tónu, akým otázku predniesol,
i z jeho oèí som mohla vyèíta, e
nejde o nejakú provokáciu alebo
o snahu zabi èas vyuèovacej
hodiny. Videla som, e ho to naozaj
trápi a úprimne h¾adá pravdu.
Medzi tretiakmi bol aj piatak
Stanko, ktorý sa pripravoval na prijatie sviatosti krstu aj na prvé sv.
prijímanie. Hneï, ako zaznela Jankova otázka, prihlásil sa práve on.
Myslela som si, e má ïaliu otázku. Stanko, najprv by som odpovedala Jankovi, a potom by som
odpovedala tebe. V duchu som
zbierala vetky teologické dôkazy
a argumenty, ktoré som chcela
predloi Jankovi i celej triede.
Stanko ma vak prekvapil: Sestrièka, mohol by som da Jankovi odpoveï ja? Samozrejme, znela
moja odpoveï a èakala som, èo sa
bude dia.
Stanko sedel v prvej lavici pri
okne, ve¾mi dobre si to aj po rokoch pamätám. Obrátil sa èelom
k triede a svoju odpoveï adresoval
priamo Jankovi:
Janko, predstav si, e ja som svätý Peter. Za bených okolností by
bol v triede nastal výbuch smiechu.
16

Stalo sa vak nieèo celkom opaèné.
V triede vládlo hrobové ticho. Stanko pokraèoval: Janko, má pravdu. Nikto nevidel Pána Jeia vychádza z hrobu. Ani ja som ho
vtedy nevidel. Ale ja, Peter, som sa
potom s ním osobne stretol. Ja som
to potom ohlasoval ïalej. Povedal
som to tomu, ten zase ïaliemu...
a jedného dòa si sa to dozvedel aj
ty. A ja, Peter, som sa dal za túto
pravdu ukriova. Staèí ti to?
Stanko si v tichosti sadol. Janko,
ale i ja sme sa zmohli iba na krátke,
ale úprimné: Ïakujem ti, Stanko!
Po tvári mi stekali slzy, za ktoré sa
ani dnes nehanbím. Èo by bol pochopil Janko i ostatné deti z mojich
slov o spiacich svedkoch, podplatených vojakoch, zvinutých plachtách
a atke, ktorá bola zloená a poloená na inom mieste... Urèite omnoho viac pochopil z toho, èo mu po-
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vedal malý katechumen Stanko, ktorý mal a o nieko¾ko mesiacov prija sviatos krstu.
Naozaj, deti nám vo svojej úprimnosti svojimi slovami i postojmi
pomáhajú v upevòovaní naej slabej viery, plnej pochybností, ku kto-

rým sa neraz bojíme èi hanbíme prizna aj sami pred sebou.
Pane Jeiu, ve¾mi dobre si vedel, preèo si nielen apotolom, ale
aj kadému z nás povedal: Ak nebudete ako deti...
Sr. M. Albeta

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(14. èas)

V predchádzajúcom èísle èasopisu v úvahe o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov sme hovorili o naej originalite. Túto originalitu kadého
z nás P. Elias Vella znázornil na príklade odhodeného zapráeného stola,
ktorý treba privies k jeho pôvodnej originalite, treba ho vyleti. Prvými
takými letièmi boli nai rodièia. Hovorili sme o tom, e vetci sme povolaní k tomu, aby sme boli letení, ale zároveò sme povolaní k tomu, aby sme
letili iných. Ide len o to, aby sme to robili správnym spôsobom.
V tomto texte o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov si povieme o tom,
e kadá rodina musí èeli problémom, a s týmito problémami nám ve¾mi
môe pomáha Mária. Je to preto, lebo sama patrila do rodiny, ktorá
mala problémy, a Mária im musela èeli. Budeme hovori o problémoch
dnených rodín.
Akýko¾vek problém, ktorému
musíme èeli, je uzol, ktorý vkladáme do rúk Márie. Uzlov máme
mnoho a musíme s nimi bojova
do konca náho ivota. Je to ako
núrka, na ktorej sa stále vytvárajú
uzly. Je dobré, ak sa vytrénujeme
v tom, ako èeli naim problémom

a akostiam. Uzly sa vytvárajú
poèas náho rodinného ivota. Kadá rodina musí èeli problémom, èi
u sú to zdravotné problémy, psychické, sociálne, duchovné, problémy s demi, medzi manelmi, so
svokrovcami. Neustále musíme èeli novým akostiam. Mária
17
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v tomto prípade
môe hra významnú úlohu v naom
ivote.
Je to z toho dôvodu, e Mária tie
bola èlenom rodiny
a sama mala svoju
rodinu. A nebola to
rodina, ktorá by
bola bez problémov. Mária musela
èeli problémom.
Musela èeli problémom s jej manelom Jozefom. Bolo
to hlavne vtedy, keï Jozef upadol
do krízy. Nevedel, èi má zosta
s Máriou, èi ju má vystavi následkom v zmysle zákona, èi ju má
opusti. On ju miloval, ale ako svätý
mu nemohol prija to, e by ju prijal za svoju manelku bez vysvetlenia, ako otehotnela. Mária musela èeli sociálnym problémom.
Musela utiec do Egypta, bola vystavená vetkým sociálnym problémom, ktoré vyplývali z tohto rozhodnutia. ila ako vyhnanec,
bez domova, bez práce, v chudobe.
Musela èeli problémom s Jeiom.
S Jeiom, ktorý sa na tri dni stratil
a Mária ho h¾adala. Mala tie problémy, keï ho vychovávala. Mária
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preívala problémy, keï musela èeli rôznym okolnostiam vo svojom
ivote. Smr Jozefa v mladom veku
zapríèinila, e zostáva vdovou.
A v tej dobe bol ivot vdovy ve¾mi
aký. Nebolo zvykom, aby eny
chodili do práce. Neexistovali iadne sociálne sluby. Vdovy a siroty
boli tí najchudobnejí ¾udia. Preto
èastokrát èítame v Písme, e je potrebné pomáha vdovám a sirotám.
Poznáme príbeh Rút, ktorá bola vdova. Mária musela èeli problémom,
keï jej Jei povedal: Idem vstúpi do verejného ivota. Jei odiiel z domu a Mária zostáva sama so
vetkými tými zraneniami, ktoré
mala. A nehovoriac o vetkých tých
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ranách a zraneniach, ktoré musela
podstúpi poèas odsúdenia a utrpenia Jeia. Take my ideme
za Matkou, ktorá skutoène môe
chápa nae rodinné problémy.
V dnenej dobe je rodina a kòazstvo jedným z cie¾ov útokov zlého
ducha. Diabol vie, e keï pohne
dvomi základnými ståpmi, na ktorých stojí rodina, ale aj spoloènos,
tak víazstvo bude jeho. A môeme
si vimnú, e v dnenej dobe sa
na rodinu aj na kòazstvo útoèí ve¾mi pecifickým spôsobom. Rodina
sa otriasa v základoch. V dnenej
dobe spoloènos bojuje proti podstate samotnej rodiny. Dnes u je
úplne iná mentalita rodiny. V súèasnosti je iný názor na rodinu. Akoby
u dnes neplatilo, e rodinu stvoril
Boh, e Boh stvoril èloveka ako
mua a enu. V dnenej dobe spoloènos bojuje proti tejto podstate
prirodzenosti rodiny. A do naej
mysle vnikajú pochybnosti. Môeme nazva spoloèenstvo dvoch muov alebo dvoch ien rodinou? Sú
deti len potomstvo mua a eny?
Môe by potomstvo z dvoch muov a dvoch ien? A v dnenej dobe
sa dostávame do tzv. gender zmätku pohlaví. Rodina vdy bola povaovaná, a tak ju aj Boh stvoril,
ako mu a ena spolu s demi, kto-

ré majú model materstva a model
otcovstva v ich matke a otcovi.
V dnenej dobe sa vak o tomto
vetkom diskutuje a vytvárajú sa
zákony proti tejto prirodzenej truktúre rodiny. Take rodina je vystavená útokom. Kòazstvo je vystavené
útokom. Nie sú to len vonkajie boje,
ale sú to boje aj vo vnútri, vnútorné
boje. Je mnostvo kòazov, ktorí opúajú kòazstvo. Take dnes je kríza
v rodine aj v kòazstve. Je to kríza,
ktorá hýbe základmi spoloènosti.
My vetci ijeme takým alebo
onakým spôsobom v rodine. Je prirodzená rodina, ktorú tvorí manelský pár a deti, a je tu manelský pár
bez detí. Potom sú mu a ena, ktorí
ijú oddelení, v odluke, rodiny,
v ktorých ijú tí, ktorí boli rozvedení a vytvorili novú rodinu. Je
vdova a vdovec. Stretávame sa aj so
slobodným otcom a slobodnou matkou. Dnes sú tu, ia¾, aj zväzky, kde
dvaja mui a dve eny ijú ako rodina. Potom sú ¾udia, ktorí ijú spolu bez civilného manelstva alebo
bez cirkevného manelstva. Je tak
mnoho rozlièných situácii. Niektoré z nich môeme nazýva, e sú
regulérne a niektoré nie. Ale èi sú
regulérne alebo nie, vetci sme Boie deti a Boh má záujem o kadého. V dnenej dobe máme mno19
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ho párov, ktoré neijú v manelstve
v súlade s pravidlami, ale konajú
skutky vo viere. Spolu sa modlia,
èítajú Písmo, idú do modlitebných
skupín, chodia v nede¾u na svätú
omu. Èastokrát sa stáva, e ijú
viac náboenský ivot ako manelia, ktorí ijú v regulérnom manelstve, ale o svoj náboenský ivot
nemajú záujem. Je to problém, ktorému sa snaí èeli pápe Frantiek.
A je vo ve¾kej opozícii tých, ktorí
sú ove¾a viac konzervatívni, a ktorí
nevidia rieenie pre túto situáciu.
Kadý èlovek, v akejko¾vek forme rodiny sa nachádza, si musí poloi ve¾mi pecifickú otázku: Èo
Boh odo mòa iada práve v tejto
konkrétnej situácii? Nikto si nesmie myslie, e Boh ho opustil.
Akáko¾vek je moja situácia, Boh
ma miluje. Neznamená to, e schva¾uje to, èo robím, ale neprestáva ma
milova. Take, èo Boh iada odo
mòa ako od slobodnej matky? Èo
iada odo mòa ako od eny, ktorá
ije v odluke? Èo Boh iada odo
mòa ako od rozvedeného mua, ktorý si zaloil novú rodinu? Aká je
moja pozícia, moje postavenie
v Cirkvi ako vdovca, vdovy? Èo
Boh odo mòa v ivote oèakáva ako
od slobodného èloveka? Je to otázka, na ktorú si musím zodpoveda
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v tej situácii, v ktorej ijem. A nielen to. Musím si poloi otázku, ako
ja sám môem vo svojom osobnom
ivote pomôc tým, ktorí ijú
v podobnej situácii ako ja? V dnenej spoloènosti sa vytvorilo ve¾mi
mnoho podporných skupín. Je podporná skupina pre alkoholikov, ktorú tvoria bývalí alkoholici, podporná skupina pre drogovo závislých,
ktorú tvoria bývalí drogovo závislí, podporná skupina pre tých, ktorí
preili rakovinu alebo tých, ktorí
majú Alzheimerovu chorobu. Èlovek, ktorý je v skupine a má ten istý
problém, môe tam nájs pomoc
a podporu, aby tento problém prekonal. Preèo nema podpornú skupinu pre slobodné matky, pre tých,
ktorí sú rozvedení, ktorí ijú
v odluke? Èastokrát ¾udia v týchto
situáciách sa cítia ve¾mi osamelí
a majú pocit, e ich nikto nechápe
alebo e ich chápe zle.
Akáko¾vek je u tvoja situácia,
má misiu, úlohu a Boh má pre teba
plán. Boh a nevylúèil zo svojho
plánu. A je dôleité zamyslie sa
nad tým, aký plán Boh pre mòa tvorí
a akú úlohu mi zveruje.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Pozvanie k modlitbe za novokòazov
Drahí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, sme radi, e sa kadý rok
naa duchovná rodina rozrastá,
e pribúdajú noví èlenovia. Niektorým z vás, zvlá novým èlenom,
nie sú celkom známe aktivity èlenov RN. Jedna z aktivít èlenov je
duchovná pomoc novokòazom.
Sestra Bernadeta Pánèiová, zakladate¾ka RN, viedla svojich èlenov,
osobitne chorých, k obetovaniu ich
utrpenia. Povzbudzovala ich,
aby dali svojmu utrpeniu, chorobe
zmysel. Panna Mária vo Fatime,
v Lurdoch aj na iných miestach nás
vo svojich zjaveniach pozýva
k prináaniu obiet, èineniu pokánia,
aby sme tak spolupracovali na záchrane sveta. Ve¾kú úlohu pri záchrane nesmrte¾ných duí majú
kòazi, a preto im chcú èlenovia RN
v tomto poslaní pomáha.
Ako sa to zaèalo? Rodina Nepokvrnenej bola zaloená v roku
1975. Jej poèiatoèné pôsobenie
bolo moné iba v skrytosti. Aj napriek tomu sa o jej pôsobení dozvedeli viacerí kòazi a bohoslovci. Pri
návtevách chorých èlenov RN bohoslovci prosili o duchovnú pomoc.
Takto sa zrodila jedna z aktivít na-

ich èlenov  duchovné sprevádzanie novokòazov.
U v roku 1979 sa ponúklo nieko¾ko chorých, e sa budú modli
a obetova do konca svojho ivota
za niektorého z novokòazov. A do roku 1989 sa chorí obetovali za novokòazov, ktorí tudovali na bohosloveckej fakulte v Bratislave. O ostatných,
ktorí boli vysvätení tajne, sa nevedelo. Od roku 1990, keï sa zaèal poèet
novokòazov zvyova, sa toto duchovné sprevádzanie rozírilo o novokòazov z diecéznych seminárov
a o reho¾ných kòazov. Adresy obetujúcich sa èlenov sa pod¾a poètu
novokòazov zasielali do týchto seminárov a reho¾ných spoloèenstiev.
Kadý novokòaz si vytiahol jednu
adresu, ktorá bola na obrázku. Pre
¾ahie zabezpeèenie skontaktovania
sa chorých s novokòazom a opaène od roku 1995 dostávajú novokòazi obálku s adresou chorého,
na ktorú by mali posla primièný
obrázok. Závisí od kadého jedného z nich, èi primièný obrázok
na adresu toho, kto sa za neho bude
modli a prináa obety, pole alebo sa s ním aj osobne skontaktuje,
prípadne ho navtívi. Kadá vaa
21
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modlitba a obeta, aj tá skrytá, ktorú
prinesiete z lásky, má zmysel a bude
pre toho váho novokòaza darom.
Èo sa môeme za novokòaza
modli a èo obetova? Keï sa pri
druhom zjavení anjela vo Fatime
Lucia spýtala: Ako máme prináa obety? Dostala odpoveï:
Vetko, èo môete, prináajte ako
obetu... a prijímajte pokorne utrpenia, ktoré Pán na vás zole. Takáto môe by aj naa obeta. Lucia
hovorí, e deti poznali hodnotu obety aj to, aká je milá Bohu. Túto hodnotu obety si uvedomovala zakladate¾ka RN sestra Bernadeta, keï
pri kadej príleitosti prosila chorých èlenov RN, aby svoj krí obe-
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tovali Bohu na konkrétny úmysel.
Aj modlitba a obeta za naich novovysvätených kòazov je milá
Bohu. Sprevádzanie novokòaza
modlitbou a obetou od prvých krokov jeho kòazskej sluby cez úskalia ivota i poèas jeho radostných
chví¾ je u Boha ve¾mi vzácne.
V dòoch skúok, pokuení mu bude
táto pomoc posilou, na ktorú sa
môe spo¾ahnú. Ani v akej chvíli nezostane sám, ale bude vedie,
e niekto za ním stojí. Za novokòaza sa môeme modli akúko¾vek
modlitbu, hlavne ak to robíme
s láskou a s èistým srdcom, ktoré je
otvorené Bohu. Môeme sa za neho
modli pri svätej omi.
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Kto sa môe hlási na duchovnú
pomoc novokòazom? Na zaèiatku to
boli jednotliví chorí. Neskôr sa zaèali hlási aj manelské páry a celé rodiny. Dnes je to ktoko¾vek z èlenov
RN, hoci osobitné miesto pre túto
slubu majú chorí. Sú èlenovia, ktorí
sa modlia za jedného kòaza, ale sú
i takí, ktorí sa prihlásili u viackrát
a ponúkli sa duchovne sprevádza
viacerých novokòazov. O svojom
obetovaní sa za novokòaza nám pani
Terézia v liste napísala: S ve¾kou radosou sa Vám chcem poïakova
za môjho novokòaza Andreja. Som
astná, e sa mi dostalo takej milos-

ti obetova svoje modlitby za novokòaza. Stále sa modlíme za kòazov,
no toto je nieèo iné  pekné, milé
a radostné. 2. 8. 2021 mi môj novokòaz poslal milý list, ten pocit neviem ani opísa, ale hreje to.
Dnená doba kladie ve¾ké nároky na kòaza, a nie je to len terajia
doba pandémie, ale aj nároèná doba,
v ktorej ijeme, keï slabne viera
a chladne láska, doba v ktorej zlý
útoèí na rodinu a kòazstvo. O to
viac sa musíme snai nájs spôsob
ako kòazom pomáha, aby sa nebáli ohlasova ivého Boha, Krista
a jeho prítomnos medzi nami.

Ak máte záujem o takéto duchovné sprevádzanie a rozhodnete sa
do konca svojho ivota modli sa a prináa obety za jedného z tohoroèných novokòazov, pozývame vás k tejto duchovnej slube. Svoje
meno a úplnú adresu polite na adresu Rodiny Nepokvrnenej alebo
sa nahláste telefonicky èi e-mailom do 15. mája 2022.
Sr. M. Jaroslava

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Stretnutie prostredníctvom
darovaného ruenca

Rada by som napísala pár slov
o stretnutí so sestrièkou Bernadetou, ktoré hoci nebolo stretnutím
v pravom slova zmysle, aj napriek
tomu sa zapísalo hlboko do môjho

srdca aj do srdca mojej maminky.
S Bernadetkou Pánèiovou sme sa
síce nestretli osobne, ale stretli sme
sa prostredníctvom jedného z jej ruencov, ktorý nám bol pred istým
èasom darovaný z rúk jej spolusestry. A tak, hoci nám nebolo umo23
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nené stretnutie za jej
ivota tu na zemi,
vïaka tomuto prevzácnemu daru sme
s òou cez modlitbu
ruenca v dennom
spojení. A naozaj sa
v naich ivotoch cez
tento Bernadetkin ruenec dejú zázraky...
Keï napríklad maminke v Banskej Bystrici operovali srdce, mala pri sebe
práve tento ruenec s medailónom
Panny Márie Zázraènej medaily.
A mám dojem, e za úspechom tejto operácie bol aj príhovor sestrièky
Bernadetky.
Rovnako ako tomu bolo o pár rokov neskôr, keï maminka ochorela
na herpetickú mozgovú encefalitídu.
Aj vtedy si so sebou do nemocnice
pribalila práve tento ruenec. A hoci
lieèba bola ve¾mi nároèná, trvala
takmer tri mesiace, napokon sa aj
z tejto zákernej choroby vylieèila.
A tak vïaka Pánu Bohu, ochrane
Panny Márie a dúfame, e aj vïaka
príhovoru sestrièky Bernadetky
môeme záverom svedèi o tom, e:
Ve¾ké veci urobil s nami Pán
a máme z toho rados.
Mirka Bílková
a maminka Magdalénka Galiová
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Kadému darovala ruenec
U pred rokmi som bola na duchovnej obnove vo Vrícku, ktorú
viedla sestrièka Bernadeta Pánèiová. Práve v tom èase dostala ocenenie ena roka. Medaila, ktorú pri
tejto príleitosti dostala, bola
na retiazke. Sestrièka tú retiazku
dala soke Panny Márie, ktorú mala
na stole. Povedala nám: Panna
Mária si to najviac zaslúi!
Spomínam si na dni strávené so
sestrièkou Bernadetou. Boli to dni
plné pokoja, radosti a astia. Kadému úèastníkovi duchovnej obnovy darovala ruenec. Ja som si tento ruenec tak ob¾úbila, e dodnes
sa na òom ve¾mi rada modlím.
A kadý deò sa modlím aj za òu.
Paulína z Fintíc
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Pokojný, láskavý
a rozvány èlovek

Posledné roky zvlá venujem pozornos spomienkam na sestru Bernadetu ako na èloveka ve¾mi pokojného, láskavého a rozváneho.
Pamätám sa na òu, keï navtevovala svojich rodièov a brata kòaza,
ktorý pôsobil v naej dedine.

Keïe pochádzam z Niných
Rubách, tak mi je ve¾a vecí z uvádzaných spomienok blízkych. Jej
brat kòaz nás aj sobáil. I keï ijem v Èechách, rada si vetko preèítam a èiastoène sa tak vraciam
v spomienkach do rodiska 
i k sestrièke Bernadete.
Margita Pácaltová

Fatima stále aktuálna
Nebojte sa, prichádzam z neba!
Dòa 13. mája tohto roku si pripomenieme 105. výroèie prvého zjavenia Panny Márie trom pastierikom vo Fatime. Je to výroèie
príchodu starostlivej a milujúcej
Matky medzi svoje deti, ijúce vo
svete, ktorý sa kadým dòom stáva
èoraz väèím smetiskom. Nielen
ekologickým, ale najmä duchovným a morálnym. Málokto si uvedomuje, akou nesmiernou obetou
musí by pre dokonale èistú a nepokvrnenú bytos, ktorá ije v nebi
v prítomnosti Boha, vstúpi do sveta piny a zápachu hriechov,
do reality neustáleho pôsobenia
diabla a jeho sluobníkov. Boie slovo, ivé a nemenné, hovorí: Celý
svet je v moci Zlého! (1 Jn 5, 19).

Mária, Krá¾ovná neba i zeme, zostupuje zas a znova na zem pokrytú
hriechmi, aby vniesla Boie svetlo
do tmy temnej noci. Svojou prítomnosou paralyzuje vo svete démonov, a tak umoòuje duiam precitnú, uzrie Pravdu a nastúpi
na cestu obrátenia.
Mária prichádza s láskou starostlivej matky, aby pripomínala svojim deom skutoèný cie¾ ich ivota. Poháòa ju materinské srdce,
ktoré túi by vetkým èlenom Boej rodiny neustále nablízku. Svoje
deti chce chráni od nebezpeèenstiev a je rozhodnutá urobi vetko,
aby im zabezpeèila astnú budúcnos v nebi. Mária vak neprichádza na zem výhradne z vlastnej
25
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vôle. Prichádza z neba na prianie
samotného Boha. Opä plní jeho
svätú vô¾u vade a vo vetkom, pretoe napriek titulu Krá¾ovnej
vesmíru je v prvom rade Sluobnicou svojho Pána. Boh ju, vo svojej
láske Otca, posiela na zem, pretoe
vidí prive¾a rán na srdciach svojich
detí, prive¾a bolestných skúseností
a spomienok, odrenín due, ktoré
dokáe zahoji iba milujúce srdce
Matky. Ná Boh ve¾mi dobre vie,
e kadé diea potrebuje pevnú
a láskavú ruku otca, ktorý ho chráni a vedie, no taktie potrebuje nené a obetavé srdce matky, ktorá pofúka kadú ranu, obviae ju
a uzdraví zázrakom svojej lásky.
Mária prichádza do Fatimy,
aby vola do srdca kadého z nás.
Jej príchod, ako aj jej posolstvá sú
nadèasové, neustále aktuálne, napriek tomu, e uplynulo viac ako sto
rokov od jej prvého zjavenia.
Prvé slová Matky Márie vo Fatime
zneli: Nebojte sa! ... Prichádzam
z neba! Celá Biblia je popretkávaná
týmto slovným spojením, ktoré má
upokoji Boí ¾ud a vlia do jeho
srdca istotu: Nebojte sa! Toto
vyjadrenie je trvalým odkazom
Boha pre vetky svoje deti. Mária
volí práve tieto slová, aby upokojila
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vystraené srdcia fatimských pastierikov, ako aj vetkých svojich pozemských detí. Nebá sa, znaèí
otvori sa dôvere! Upokoji vlastné emócie a upriami svoju pozornos na nebo, na Boha. V tejto jednoduchej vete je ukrytá ve¾ká
pravda viery! Kto svoj ivot ije
s poh¾adom due upriameným
na nebo, nemá strach z toho, èo sa
deje na zemi.
Fatimskí vizionári tvrdia, e Mária pri svojom príchode iarila
nad slnko jasnejím svetlom. Áno,
Máriina prítomnos je vdy tým
nebeským svetlom, ktoré oslepuje
démonov na zemi a nedovolí im
kodi Boiemu stvoreniu. Kto
prijme Máriu, poèúva jej materinské slová a uskutoèòuje ich vo svojom ivote, nemôe by ovládnutý
temnotou. Portugalsko prijalo Máriu a bolo ochránené od vojny. Ak
teda do svojho srdca, do svojho
domu, do svojej krajiny prijme
Máriu, bude nasledova jej rady,
uctí si jej materinské Srdce, nemusí sa bá vojny. Vojny duchovnej,
politickej, vojny v rodine a vo vzahoch, vojny vo svojom srdci... Mária i dnes prichádza k tvojej dui
a opakuje slová z Fatimy: Neboj
sa, prichádzam z neba! Neboj sa
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mocných tohto sveta, neboj sa diabla, neboj sa chudoby, choroby, nedostatku, vojny... Neboj sa viac

o svoj ivot, zdravie, o svoju lásku, o deti, pretoe prichádzam! Prichádzam z neba, aby som svojím
svetlom preiarila tvoju temnotu,
aby som zahnala na útek vetkých
démonov, ktorí èíhajú na tvoju
duu, tvoje telo, tvoju rodinu i tvoju
krajinu. Mária nás prosí tak, ako
prosila troch pastierikov: Prichádzajte ku mne a ja vám poviem, èo
iadam, èo iada od vás sám Boh,
aby ste mohli by poehnaní
a chránení jeho milosou.
Sr. Mária Lindalva

Svedectvá z kría
Ve¾konoèné sviatky, ktoré si nepamätám,
a predsa najkrajie v mojom ivote
Volám sa Mária. Mám 72 rokov
a pochádzam z malebnej oravskej
obce Babín, ktorá leí na severe Slovenska. Chcela by som vyda svedectvo o tom, èo som zaila poèas
minuloroèných ve¾konoèných sviatkov. ,,Nie, Boe, èo ja chcem,
ale ako je tvoja vô¾a. Aké krásne
zázraky koná Boh, keï sa odovzdáte do jeho svätej vôle!
V marci roku 2021 zúrila aj v naom kraji pandémia. Spolu s manelom sme ili s naou dcérou, ktorá
sa o nás starala. Myslela som si,

e nás toto ochorenie nemôe postihnú. Pred ve¾konoènými sviatkami mne aj môjmu manelovi potvrdili ochorenie Covid-19. Manela
si ná Pán povolal k sebe v smrtnú
nede¾u o 15. hodine, presne v hodinu svojho milosrdenstva.
Môj zdravotný stav sa rapídne
zhoroval. V nede¾u, kedy si ná Pán
povolal k sebe môjho milovaného
manela, mòa pripojili na umelú
p¾úcnu ventiláciu. Nádej doktorov
na zotavenie a následné vylieèenie
bola priam mizivá, nako¾ko moje
27

Rodina Nepokvrnenej

p¾úca pracovali iba na 25%. Modlili sa za mòa moje deti, vnuci, vnuèky, susedia a známi, ale aj tí,
od ktorých by som to vôbec neèakala. Slúili sa za mòa sväté ome.
S odstupom èasu by som sa chcela
vetkým zo srdca poïakova
a odkáza im, akú neuverite¾nú silu
má modlitba a viera v Pána Boha.
Ja to dnes vnímam tak, e sa stal
zázrak. Doktori taktie povedali, e to
bol zásah zhora. Po desiatich dòoch
ma zaèali prebera z umelého spánku.
Niè som si nepamätala a ani modli sa
mi nedalo. Keïe v mojom ivote je
modlitba prvoradá, o to viac ma to mrzelo. Jediné, naèo som sa zmohla, bolo
opakovanie slov: ,,Jei a Mária milujem vás! Keï som sa opýtala dcérky, èo je s ockom, povedala mi tie najkrajie slová: ,,Mamka, dali sme ho
do opatery Jeiovi a naej matièke
Márii.
Po dvoch mesiacoch som sa koneène postavila na nohy a uèila som
sa chodi. Chcela by som sa poïakova celej svojej rodine za starostlivos a opateru. Bolo to pre nich
ve¾mi aké. Moja vïaka patrí aj
vetkým lekárom, zdravotným sestrám a celému personálu, vetkým,
ktorí sa o mòa starali, Ïakujem im
za ich namáhavú, obetavú a nároènú prácu. Hoci tu na zemi ne28

majú to ocenenie, ktoré si zaslúia,
verím a viem, e najväèia odmena
ich èaká v nebi.
Hoci si z minuloroènej Ve¾kej noci
si naozaj niè nepamätám, predsa
na òu nikdy nezabudnem. Ïakujem
a som nesmierne astná za to,
e som mohla trpie s Pánom Jeiom a e som mu tak mohla pomôc
nies jeho aký krí. aká choroba a strata milovaného manela,
s ktorým som preila 53 rokov manelstva  to bola najaia skúka
v mojom ivote. Verím vak, e iba
cez krí sa môeme dosta do nebeského krá¾ovstva.
Svoje svedectvo by som chcela
ukonèi krátkymi slovami modlitby:
Boe, èo ty robí vetko dobré je,
len netrati viery, lásky, nádeje. Kto
sa tebe tíko oddá v pokoji, ten isto
zvíazí v kadom boji.
Mária Kurèinová

Pane, nechaj toto
dieatko i

V jeden januárový deò, keï som
u odchádzala z ambulancie, pribehla matka s dieaom v náruèí. Neboli
z môjho obvodu. Boli na návteve
u rodièov. Dieatko uloili poobede
spa a keï u malo vstáva, zistili,
e nereaguje. Malo asi es mesiacov. V tom èase sa èasto hovorilo
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o syndróme náhleho úmrtia. Dieatko vzali z postie¾ky tak, ako bolo.
Bezvládne telíèko mi podali do rúk
a povedali: Nevieme, èo sa stalo!
Dieatko som vzala do svojho náruèia. Telíèko bolo ako handrová bábika, celé bolo ochabnuté, hlavièka
mu padala...
Rýchlo som zaèala s resuscitáciou.
Snaila som sa to robi dlhí èas
a pritom som prosila Boha o pomoc. Po nejakej dobre pristúpila
ku mne moja sestrièka a hovorila:
Pani doktorka, prestaòte ho u resuscitova. Prela u dlhá doba.
Som detská sestra a nikdy sme diea tak dlho neoivovali. V návale
zodpovednosti a strachu o ivot
dieatka som si vôbec neuvedomovala, ako dlho som resuscitovala.
Znova som vzala diea do náruèia. Starí rodièia i matka dieaa
stáli pri mne. Videla som ich zde-

senie a boles, preto som v duchu
povedala Pánovi: Pane, vezmi si
radej môj ivot a nechaj toto dieatko i! Vidí, akí zronení sú starí rodièia i mamièka. Dieatkom
som opä zatriasla a ono zaèalo
dýcha i plaka zároveò. Rodina
a ani ja sme tomu nemohli uveri.
Aj teraz, po rokoch, pri spomienke
na túto udalos sa mi rozbúi srdce
radosou a chválou Pána: Ïakujem
ti, Pane, e si ma vypoèul. Ja som
síce ostala naive, akoby v zálohe
 asi má so mnou ete iné plány,
ale za ivot, ktorý si daroval tomuto dieau, ti nesmierne ïakujem!
Dieatko sme vtedy síce poslali
do nemocnice na pozorovanie,
ale tam nenali iadne pokodenie
mozgu ani iných orgánov, hoci bolo
dlho v bezvedomí. Dnes je u z tohto
dieaa zdravý a veselý kolák.
Lekárka Anna

Ohlasy
Poïakovanie Svätého Otca Frantika za duchovnú kyticu
Svätý Otec Frantiek s ve¾kou radosou prijal ièenia, ktoré ste mu zaslali pri príleitosti vianoèných sviatkov.
Ve¾mi pekne ïakuje za Vau spomienku a povzbudzuje kontemplova
jaslièky, aby ste naèerpali od Dieaa, ktoré prilo pre nás na svet, ten úas,
ktorý nám dovolí zvnútra sa znovuzrodi, nájduc v òom  v Bohu, ktorý sa
stal èlovekom  útechu srdca a silu na prekonanie vetkých skúok.
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V tomto duchu Jeho Svätos vzýva na Vás nebeskú ochranu Panny Márie
a svätého Jozefa a ochotne ude¾uje svoje Apotolské poehnanie s prosbou, aby ste pokraèovali v modlitbách za neho.
Mons. L. Roberto Cona, Assessore
Ïakujem Vám za Vau pozornos  zaslaný pozdrav, kalendár, zaujímavý ivotopis blahoslaveného Bartolomeja Longa a zvlá za duchovnú kyticu. Ve¾mi si cením Vae obety a modlitby, ktoré vetci tak potrebujeme a zvlá v tejto nároènej dobe. Modlitby èlenov Rodiny
Nepokvrnenej sú oporou a úèinnou pomocou pre náho Svätého Otca aj
pre nás, biskupov. Modlime sa aj naïalej za seba navzájom.
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup
Ve¾mi pekne Vás pozdravujem. Ïakujem za duchovnú kyticu, ktorú
ste poslali Svätému Otcovi, nám biskupom a aj mne osobne. I ja na Vás
vo svojich modlitbách i pri telesných slabostiach myslím, modlím sa za
Vás a prosím Pána Jeia o duchovné povolania. Vetkých Vás ehnám.
Mons. Alojz Tkáè, emeritný arcibiskup
Ïakujem sa kadé èíslo èasopisu, to posledné bolo zvlá pekné 
obsah aj obálka. Je to zvlátne a cenné dedièstvo po mojej babke, ktorá
u zomrela, ale ete pár rokov predtým ma prihlásila do Rodiny Nepokvrnenej. Ïakujem aj za sväté ome, ktoré sú obetované za èlenov RN.
Jaroslav
Ïakujem za èasopisy Rodina Nepokvrnenej. Stále sa na nich teíme
a teíme sa aj z toho, e sme v tejto vzácnej rodine, kde môeme myslie
v modlitbách na vetkých trpiacich a v tejto akej dobe obetova nae
osobné utrpenie na úmysly RN a úmysly Panny Márie  Nepokvrnenej.
Marta R. a Marta M.

Informácie
õ Z celého srdca vám ïakujeme za vetky vae pozdravy k Vianociam
a priania k novému roku. Aj my na vás s láskou pamätáme a spájame
sa s vami v modlitbe, najmä modlitbe posvätného ruenca. Nech vás
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aj vae rodiny v tomto roku poehnáva Boh a chráni milujúce Srdce
Nepokvrnenej Matky.
õ V roku 2021 sa do Rodiny Nepokvrnenej prihlásilo 304 nových èlenov. Z toho 296 zo Slovenska a 8 zo zahranièia. V minulom roku ste
nám nahlásili 374 zomrelých èlenov. Povzbudzujeme vás k ïalej práci
a horlivosti pri získavaní nových èlenov do Rodiny Nepokvrnenej.
ijeme v dobe pandémie a v období, keï sa zo ivota ¾udí vytrácajú
duchovné hodnoty. Veríme v silu modlitby, zvlá ak sa v tejto modlitbe zjednotia viacerí ¾udia. Èím viacerí sa budeme modli a obetova
svoje utrpenie za Svätého Otca a Cirkev, za mier vo svete, za ukonèenie pandémie, tým skôr od Boha vyprosíme potrebné milosti. Pozývajte tých, ktorí sa chcú modli a obetova za záchranu ¾udstva, k modlitbe
Novény k Panny Márie z Pompejí.
õ Tým, ktorí máte opotrebovanú Zlatú knihu fatimskú, ju ponúkame
v slovenskom, èeskom a maïarskom jazyku.
õ Stále máme pre vás v ponuke broúrku Novéna k Panne Márie
z Pompejí, ku ktorej sa pripravuje aj svieèka. Taktie si môete objedna knihy: Ve¾kos sv. Michala, archanjela, Mesiac k úcte sv. Jozefa
a Bartolomej Longo, od satanovho kòaza k apotolovi ruenca.
õ Chceli by sme vás ve¾mi pekne poprosi, aby ste pri písaní listov aj
e-mailov uvádzali vdy èitate¾ne správnu a úplnú adresu. Ak nie je
vaa adresa uvedená na obálke alebo v e-maile, nemôeme vau objednávku vybavi.
õ Ak si objednávate väèie mnostvo èasopisov (nad 20 ks) alebo kalendárov (nad 8 kusov) je kvôli doruèeniu zásielky potrebné uvies aj
telefonický kontakt.
õ O akciách Rodiny Nepokvrnenej na rok 2022 vás budeme informova priebene poèas roka. Môete k nám kedyko¾vek zavola a oznamy nájdete aj na naej internetovej stránke. Ak budeme vedie definitívny termín stretnutia èlenov Rodiny Nepokvrnenej, ktoré by sa
v tomto roku malo uskutoèni v Rajeckej Lesnej, oznámime vám ho
prostredníctvom Rádia Lumen a internetu.
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Osemsmerovka
Rodina je malý...
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 23 písmen tvorí tajnièku.
ADORÁCIA, BABKA, BIBLIA, BLESK, CESTA, DEDO, DIADÉMY, DIALE,
DIÁRE, DIELÒA, DIEA, DLÁTO, DOBRO, DOMOVINA, DOTYK, ESTÉT,
ETIKA, IMELO, INTER, KVIEA, LÁSKA, LIST, MAMINA, MODLITBA,
METER, NÁDEJE, NÁLADA, NETER, OTÈE NÁ, PISÁR, POEHNANIE,
RADOS, RODIÈIA, RODISKO, SLOVO, STESK, STIMULY, STRÝC,
TATINO, VIERA, ZDRAVAS, ALTÁRE, IARA, IEÒA.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 15. apríla 2022.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 5/2021 znie: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasite¾. Výhercovia sú: Milka Kuchyòková zo Stakova, Anna Stráovská z Dolného Kubína a Marta Smidová z Dolného
Motenca. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Milosrdenstvo, súcit, modlitba, zadosťučinenia a eucharistická adorácia sú hlavnými prvkami fatimského posolstva.
V roku 1917, keď bol svet zničený vojnou, Panna Mária prejavila svoj súcit a prostredníctvom malých pastierikov vyzvala
všetkých ľudí, aby sa obrátili a modlili za pokoj. Toto posolstvo
je pre náš svet mimoriadne aktuálne aj dnes.
Ale z Fatimy zaznieva aj anjelovo posolstvo: „Nebojte sa,
modlite sa spolu so mnou.“

Modlitba za pokoj
Pane, svätý Otče,
ty si nám dal v Ježišovi svoj pokoj
a skrze neho si nás chcel voviesť do svojho Srdca.
Vo Fatime
nás Panna Mária
pozýva k modlitbe za pokoj vo svete
a anjel pokoja nás povzbudzuje
klaňať sa jedine Bohu.
Prosíme ťa,
nech zavládne jednota sŕdc medzi národmi,
aby zodpovední národov našli cestu spravodlivosti,
aby sme všetci získali pokoj srdca
a aby sme boli, na orodovanie Kráľovnej pokoja,
budovateľmi bratskejšieho sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
•
S cirkevným schválením
Z knihy Panna Mária Fatimská, Modlitby a pobožnosti,
SSV, Trnava 2017


„Choďte k Jozefovi s najväčšou dôverou,
lebo si nepamätám, žeby som niečo prosil
od svätého Jozefa, čo by som hneď nedostal.“
Sv. Pio z Pietrelciny

Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Jozefovi v mesiaci marec,
ktorý je zasvätený jeho úcte.

7. marca 2022
Spoločný úmysel: ZA POKOJ A MIER VO SVETE
Podľa knihy:
Mesiac k úcte sv. Jozefa, ktorú sme v Rodine
Začíname:

Nepoškvrnenej vydali minulý rok.

Kniha obsahuje mesačnú pobožnosť k vyproseniu milostí na príhovor svätého Jozefa. Knihu prvýkrát zostavil bl. Bartolomej Longo
v roku 1889. Text je preložený z talianskeho originálu, ktorý pripravili v Pompejach. Pobožnosť je rozdelená na štyri týždne. Okrem
krátkeho čítania zo Svätého písma a úvahy tu nájdete na každý deň
návrh konkrétnej úlohy a strelnú
streln modlitbu.

Formát: 11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba
s farebnými ilustráciami,
počet strán: 144

Knihu si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
alebo telefonicky: 043/493 37 41

