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Hymnus
na slávnosť sv. Jozefa
Nech teba, Jozef, ctia zástupy nadhviezdne,
nech všetci kresťania chvália ťa piesňou chvál,
veď Boh pre tvoju čnosť ťa k Panne vznešenej
vo svätom zväzku pripútal.
Pohľad na ťarchavú manželku zmiatol ťa,
v úzkosti tieň pochýb srdcom ti prebehol;
anjel však zjavil ti, že Panna presvätá
počala z Ducha Svätého.
Keď sa Pán narodil, s láskou ho objímaš,
potom s ním utekáš do končín egyptských;
v Jeruzaleme ho strácaš i nachádzaš
po chvíľach plných úzkosti.
Iným až svätá smrť môže raj otvoriť
a s palmou víťazstva vchádzajú do neba;
ty ako anjeli s Bohom smieš živým byť –
úžasné šťastie pre teba.
Presvätá Trojica, šetri nás kajúcich;
na prosby Jozefa i Panny prečistej
daj, nech ti v nebi raz so srdcom planúcim
spievame s vďakou chválospev. Amen.
Liturgia hodín
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Sú choroby, nad ktorými s Boou pomocou zvíazíme, ale iné ostávajú. Vetky vak majú nieèo
spoloèné. Je to zvlátna príleitos na stretnutie
s trpiacim Jeiom. Jeia Opusteného, ktorého
som spoznal cez Chiaru Lubichovú, som si zvolil
vo svojej kòazskej mladosti za snúbenca svojej
due. Bolo to preto, e som vtedy objavil, e Jei najviac miluje na kríi, vo chvíli najaej
opustenosti od ¾udí aj od Otca, keï na kríi volá:
íznim! Sám je výkrikom, sám sa z lásky stáva
nièím... a je vetkým. V mojom ivote sa ukázal
ako eních, ktorý je vdy verný. Kým ja to o sebe
poveda nemôem, pretoe v mnohých podobách
som ho nepoznal alebo neprijal. Ale on ukázal,
e staèí obja boles, neporozumenie, problém,
staros, a aj keï sa problém nevyriei a boles
neodíde, on je so mnou.
(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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Keï som nedávno bojoval s Covidom a choroba sa zhorovala, videl
som, e u v ivote niè neurobím, e èoskoro môe by koniec. Potom,
keï som si uvedomil, e práve v tejto nièote, v tejto biede, v tejto bezvýchodiskovej situácii prichádza on, priiel úasný pokoj. Ja u nemusím
chcie viac, niè viac nikdy nemôem dosiahnu, ako to, aby som bol v òom.
To prinieslo ve¾ký pokoj, ktorý ma zbavil napätia a bolesti. V tej chvíli
bolo moné poveda: Staò sa tvoja vô¾a. U netúim po nièom, iba
po tom, aby sa stalo, èo chce ty. Ak ma v tejto chvíli volá zo sveta,
hovorím: Tu som. Nie, e by som bol pripravený mnostvom dobrých
skutkov alebo e by som mohol poveda, e som splnil vetko, èo odo
mòa Boh iadal, ale som pripravený prija tvoje milosrdenstvo, ktoré je
mojou jedinou ancou. Boh rozhodol inak. Pridal mi èas a vrátil ma
do sluby. Vidím to ako úlohu i iba pre neho.
Dnes mám rados z vracajúceho sa zdravia, ale aj z prejavu ivého spoloèenstva viery, ktoré veriaci ukázali modlitbou, ktorej plody nie sú ïaleko od zázraku. Cirkev má problémy, ale ije. Obohatení touto skúsenosou môeme pokraèova v modlitbe nielen za ïalích chorých, ale aj
za úplné zastavenie pandémie a za návrat ¾udských sàdc k Bohu.
: Mons. Jan Graubner,
olomoucký arcibiskup, metropolita

Posolstvo Svätého Otca Frantika
na 29. svetový deò chorých 2021

Len jeden je vá Uèite¾, vy vetci ste bratia (Mt 23, 8).
Základom starostlivosti o chorých je vzah dôvery
Drahí bratia a sestry!
Slávenie 29. svetového dòa chorých, ktorý pripadá na 11. februára
2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejou príleitosou, aby sme osobitnú pozornos venovali chorým
2

a tým, ktorí sa o nich starajú, èi u
v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím
predovetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. Vetkým im, no
zvlá tým najchudobnejím a vy-
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lúèeným, chcem vyjadri svoju duchovnú blízkos a uisti ich o milujúcom záujme Cirkvi.
1. Téma tohoroèného Svetového
dòa chorých je inpirovaná evanjeliovou staou, v ktorej Jei kritizuje pokrytectvo tých, èo hovoria,
ale nekonajú (porov. Mt 23, 1-12).
Keï sa viera zredukuje na prázdne
slová a nezaujíma sa o ivotný príbeh a potreby druhých, vtedy dochádza k nesúladu medzi vyznávaným krédom a reálne preívanou
vierou. Je to ve¾ké riziko; preto Jei pouíva silné vyjadrenie,
aby varoval pred nebezpeèenstvom
sebazboovania. Hovorí: Len
jeden je vá Uèite¾, vy vetci ste
bratia (ver 8).
Kritika, s ktorou sa Jei obracia
na tých, ktorí hovoria, a nekonajú (ver 3) je vdy a pre vetkých
uitoèná, lebo nikto nie je imúnny
voèi ve¾mi vánemu zlu pokrytectva, ktoré nám zabraòuje rozvíja
sa ako deti jediného Otca, povolané preíva univerzálne bratstvo.
S oh¾adom na núdzu bratov
a sestier nám Jei ponúka vzor správania, ktorý je v protiklade k pokrytectvu. Navrhuje zastavi sa, poèúva, nadviaza priamy a osobný
vzah s druhým èlovekom, cíti voèi
nemu empatiu a súcit, necha sa do-

tknú jeho utrpením a nato¾ko, e sa
mu rozhodneme poslúi (porov. Lk
10, 30-35).
2. Skúsenos choroby nám umoòuje pocíti nau vlastnú zranite¾nos a zároveò nau prirodzenú potrebu druhého èloveka. Umoòuje
nám jasnejie pocíti, e sme stvorenia, ktoré sú závislé od Boha. Keï
sme chorí, môe niekedy nau myse¾
a srdce ovládnu neistota a strach,
ba aj zdesenie; cítime sa bezmocní,
pretoe nae zdravie nezávisí
od naich schopností alebo naich
neustálych ivotných starostí (porov. Mt 6, 27).
Choroba prináa otázku zmyslu,
s ktorou sa vo viere obraciame
na Boha: otázku oh¾adom nového
zmyslu a nového smeru ivota, na ktorú niekedy nedokáeme
hneï nájs odpoveï. Ani nai priatelia a príbuzní nám nie vdy dokáu pri tomto namáhavom h¾adaní
pomôc.

3
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V tomto oh¾ade je typická biblická
postava Jóba. Jeho ena a priatelia ho
nedokáu sprevádza v jeho neastí, ba obviòujú ho a tak zhorujú jeho
osamelos a zmätok. Jób sa cíti opustený a nepochopený. No práve skrze
túto radikálnu zranite¾nos, v ktorej
odmieta kadé pokrytectvo a vyberie
si cestu úprimnosti pred Bohom a druhými, prenikne jeho naliehavé volanie a k Bohu, ktorý mu napokon odpovie a otvorí mu nové perspektívy.
Boh mu potvrdí, e jeho utrpenie nie
je trestom ani napomenutím, nie je
ani stavom odlúèenia od Boha èi znakom jeho ¾ahostajnosti. Zo zraneného a uzdraveného Jóbovho srdca tak
vytryskne ivé a dojemné vyznanie
Pánovi: Len z poèutia som teba dosia¾ poznával, le moje oko teraz a
u uzrelo (Jób 42, 5).
3. Choroba má vdy viac ako len
jednu tvár: má tvár vetkých chorých
aj tých, èo sa cítia prehliadaní, vylúèení; obetí sociálnych nespravodlivostí popierajúcich ich základné práva (porov. enc. Fratelli tutti, 22).
Súèasná pandémia spôsobila, e sa
ukázali mnohé nedostatky zdravotníckeho systému a neefektívnos starostlivosti o chorých. Starým, slabým
a zranite¾ným osobám nie je vdy
zaruèený prístup k lieèebnej starostlivosti, alebo nie v rovnakej miere.
4

Závisí to od politických rozhodnutí,
od spôsobu, akým sa nakladá so
zdrojmi a od ve¾kosti úsilia tých, èo
zastávajú zodpovedné funkcie. Investovanie zdrojov do lieèby a starostlivosti o chorých je prioritou súvisiacou so základným princípom,
pod¾a ktorého je zdravie primárnym
spoloèným dobrom. Pandémia vak
zároveò vyzdvihla aj obetavos a ve¾kodunos zdravotníkov, dobrovo¾níkov, pomocného personálu, kòazov,
reho¾níkov a reho¾níèok, ktorí slúili mnohým chorým a ich príbuzným.
Pomáhali im, starali sa o nich
a posilòovali ich s profesionalitou,
obetavo, zodpovedne a s láskou
k blínemu. Ide o tichý zástup muov a ien, ktorí sa rozhodli neodvráti zrak, ale postarali sa o rany pacientov, v ktorých videli svojich blínych,
lebo patria do naej ¾udskej rodiny.
Blízkos je vzácny balzam, ktorý
je oporou a útechou trpiacich
v ich chorobe. Ako kresania preívame blízkos ako prejav lásky Jeia Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom pribliuje
ku kadému èloveku zranenému
hriechom. Spojení s ním skrze pôsobenie Ducha Svätého máme by
milosrdní ako Otec a milova zvlá
chorých, slabých a trpiacich bratov
a sestry (porov. Jn 13, 34-35). Túto
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blízkos nepreívame len ako jednotlivci, ale aj ako spoloèenstvo:
bratská láska v Kristovi toti vytvára spoloèenstvo schopné uzdravova, ktoré nikoho neopúa,
ale zahàòa a prijíma predovetkým
tých najzranite¾nejích bratov.
V tejto súvislosti chcem pripomenú dôleitos bratskej solidarity,
ktorá sa konkrétne prejavuje
v slube a môe nadobúda rôzne
formy, vetky zamerané na pomoc
naim blínym. Slúi znamená
postara sa o zranite¾ných èlenov naich rodín, naej spoloènosti, náho národa (Homília v Havane, 20. septembra 2015). V tomto
úsilí môe kadý, pred konkrétnym
poh¾adom tých najzranite¾nejích,
odloi bokom svoje vlastné poiadavky a oèakávania, svoje túby by
vemocný. Sluba h¾adí vdy bratovi do tváre, dotýka sa jeho tela, cíti
jeho blízkos a v niektorých prípadoch priam jeho chorobu a usiluje
sa mu pomôc. Preto sluba nikdy
nie je ideologická, pretoe neslúi
ideám, ale slúi ¾uïom (tame).
4. Ak má by terapia úspená,
musí zahàòa vzah, ktorý umoòuje holistický prístup k chorému.
Dôraz na túto stránku sluby môe
pomôc aj lekárom, zdravotným
sestrám, profesionálom i dobro-

vo¾níkom, aby sa vïaka osobnému
vzahu dôvery cítili zodpovední
za pacientov a sprevádzali ich
na ceste uzdravovania (porov. Nová
charta zdravotníckych pracovníkov
[2016], 4). Vytvára to akúsi dohodu medzi tými, èo potrebujú lieèbu
a tými, èo ich lieèia; dohodu zaloenú na dôvere a vzájomnom repekte, na otvorenosti a disponibilite. Tá pomôe prekona obranné
postoje, repektova dôstojnos
chorého, ochráni profesionalitu
zdravotníkov a pestova dobrý
vzah s rodinami pacientov.
Nevyèerpate¾ný zdroj motivácie
a sily pre takýto vzah s chorým mono nájs v Kristovej láske, ako to potvrdzuje viac ako tisícroèné svedectvo
muov a ien, ktorí cez slubu chorým
rástli vo svätosti. Z tajomstva Kristovej smrti a zmàtvychvstania toti vyviera tá láska, ktorá dokáe da plný
zmysel jednak skúsenosti pacienta,
jednak skúsenosti tých, èo sa o neho
starajú. Èasto to potvrdzuje aj evanjelium, keï ukazuje, e Jeiove uzdravenia nikdy neboli akýmisi magickými úkonmi, ale vdy boli výsledkom
stretnutia, osobného vzahu, v ktorom
na Boí dar ponúknutý Kristom odpovedá vierou ten, kto ho prijíma. Jei to opakovane zhàòa v slovách:
Tvoja viera a uzdravila.
5
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5. Drahí bratia a sestry, prikázanie lásky, ktoré Jei zanechal svojim uèeníkom, nachádza svoje konkrétne uskutoènenie aj vo vzahu
k chorým. Spoloènos je tým humánnejia, èím lepie sa dokáe
postara o svojich zranite¾ných
a trpiacich bratov, o èo efektívnejie to  oivovaná bratskou láskou
 dokáe robi. Usilujme sa o tento
cie¾ a robme to tak, aby sa nik necítil sám, vylúèený a opustený.
Vetkých chorých, vetkých zdravotníkov a tých, èo sa venujú trpia-

cim, zverujem Panne Márii, Matke
milosrdenstva a Uzdraveniu chorých. Nech nám z lurdskej jaskyne
a z nespoèetných svätýò roztrúsených po celom svete Mária posilòuje nau vieru a nádej a nech nám
pomáha stara sa o seba vzájomne
s bratskou láskou. Vetkým i kadému jednotlivo ude¾ujem zo srdca svoje poehnanie.
Frantiek
V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne
20. decembra 2020, na tvrtú adventnú nede¾u.

Pôstna obeta
v èase, ktorý preívame

U takmer rok preívame zvlátny, do marca 2020 nepoznaný èas.
Zvlátny a ve¾mi nároèný. Nièivá
pandémia koronavírusu zasiahla
celý svet, nevynímajúc Slovensko.
Cítime, preívame to vetci  u
od malièkých detí, s ktorými poèas
prísnych obmedzení nie je moný
slobodný pohyb  napríklad pobyt
vonku, cez deti sediace pred poèítaèmi, viac-menej sledujúc svojich
uèite¾ov, ktorí sa im snaia komunikova poznatky, vzdeláva ich.
Cítia to, okrem iných ve¾kých starostí, rodièia, ktorí musia suplova
to, èo by deti dostali poèas normál6

neho prezenèného vyuèovania. Ak
sú deti dve-tri, treba ma doma minimálne to¾ko poèítaèov a to¾ko
vo¾ných miestností... Rodiny sú
doma, je zákaz vychádzania, byty
sú tesné, poèítaèe a vhodné podmienky potrebujú aj rodièia pre prácu home office... ¼udia sa spolu
nestretávajú, karanténa nedovo¾uje navtívi chorých, postara sa...
Biskupi s bolesou museli prija
rozhodnutie vlády o zatvorení kostolov. Vysilení lekári, ostatní zdravotníci, pracovníci v nemocniciach,
v DSS, v iných intitúciách pre pomoc ¾uïom odkázaným na pomoc,
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vetky zloky v prvej línii... Zvlá
trpia chorí, umierajúci, ich príbuzní, ktorí sa k nim nedostanú...
Takto vstupujeme aj do pôstneho
obdobia. Ako ho mono prija
a prei teraz aktuálne? Treba si
uvedomi, èo je pôst a e kadý jeden z nás má a môe preíva aktuálne pôstne obdobie 2021 so svojimi zvlátnosami.
O èom je vlastne pôst? Vari o tom,
e chceme nieèo silou-mocou dokáza? Mnohí mui poèas pôstu
zozbierajú v sebe silu a nepijú, nefajèia. Rád by som vetkých povzbudil, nech aj po skonèení pôstu
vytrvajú v tomto predsavzatí alebo
aspoò nech ijú v striedmosti. Teda
je pôst o tom, e chceme nieèo dokáza alebo sa ukáza? Akoby sme
zabúdali práve na to, e Boh sa díva
do ¾udského srdca.

Nechceme a ani sa nedá, aby sme
oddelili pôst od reálneho obdobia,
ktoré ijeme, aby sme nástojili
na vetkých praktikách pôstneho
obdobia, ktoré sú moné za bených
okolností  napr. farské kríové cesty; keï je moné, e nebudú moné, dobrovo¾né pôsty; ak organizmus trápený chorobou alebo
v rekonvalescencii potrebuje výivu, túba kona skutky milosrdenstva... Ako teda prei pôst? Treba
si zásadne uvedomi Boie a nae
priority. Boh chce nau spásu!
A jasne nám to potvrdil ve¾konoèným tajomstvom Jeia Krista 
jeho utrpením, smrou a zmàtvychvstaním. Na slávenie tohto tajomstva sa pôstom pripravujeme. Je aj
naou prioritou veèná spása nás samých a aj tých druhých?
Aké sú nae priority? Nae telo,
ktoré  keï zomrieme  pochovajú
alebo spália, hoci sme sa o neho tak
ve¾mi starali, aj prehnane ho milovali, velièo mu dopriali? To, èo
vlastníme, ná majetok, nae spoloèenské postavenie? Po naej smrti
vetko, èo sme mali, vlastnili, zostane pre iných. Niè si nevezmeme
so sebou na druhý svet. Alebo je
prioritou naa nesmrte¾ná dua?
Za òu poloil Jei Kristus svoj ivot. Ako bude vyzera naa dua
7
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na záver náho ivota? Bude otrhaná, vyziabnutá alebo obleèená do rúcha milosti, aby sa mohla postavi
pred svojho Vykupite¾a? Ak sme doteraz velièomu venovali maximum
pozornosti a naej dui nedostatoènú
starostlivos, je èas zmeni to, lebo
naa dua je veèná. Do neba sa nikto
nemôe dosta vlastným úsilím,
a predsa si nebo alebo zatratenie volíme sami a to tým, pre ktorú cestu sa
v ivote rozhodneme. Ak pre tú, ktorá vedie do neba, môeme ho získa
jedine v spolupráci s Boou milosou. To je zmysel pôstu: pripomenú
si túto pravdu a vykroèi za Jeiom
Kristom  kadý deò vzia svoj krí
a nasledova ho (porov. Lk 9, 23-24).
Skúsme tohtoroèný pôst prei
ako tí, ktorí nesú na svojej dui nezmazate¾né znaky, keï od krstu
patria Pánovi a od birmovky sú poslaní svedèi o òom pred svetom.
akosti ivota vníma a vyuíva
ako príleitosti pre lásku k Bohu,
k blínym, ale aj k sebe samým 
pod¾a prikázania lásky (porov. Mt
22, 36-40). Nepodceòujme pôst
od jedla  ten prikázaný treba zachova; ale mono ete väèím pôstom  dobrovo¾ným môe by trpezlivos, láskavos... vtedy, keï
u teèú nervy. Mono nie je príleitos kona skutky ¾uïom von8

ku, ale máme svojich doma...
a vdy je monos vo vynaliezavosti h¾ada dostupné monosti pomoci, hoci zatelefonova osamelému...
za vetkých sa modli, urèite nestrati moný kontakt s ¾uïmi vonku.
Mono si netreba vymý¾a obety
navye, ale prija a nies to, èo príde, nie vak trpne, ale v dôvere plnej odovzdanosti do Boích rúk.
Dolindo Ruotolo, kòaz, ktorý  dá
sa poveda  takmer celý ivot extrémne trpel, povedal: Jeden skutok naej odovzdanosti je viac, ako
vetky nae modlitby. To je ve¾mi
hlboká mylienka, ktorá platí nielen pre zasvätených a vysvätených,
ale platí pre kadého jedného pokrsteného a pobirmovaného. i
v odovzdanosti do Boích rúk.
A takto sa aj modli. Takto
s uvaovaním nad utrpením
a smrou Pána prijíma i vlastný
krí a utrpenie. Verme, bude sa nám
nies ¾ahie a ve¾a získame pre
vlastnú duu a pomôeme aj druhým. Takto chápaný pôst u vlastne preívame jeden rok. Teraz je èas
zozbiera sily, ete viac spolupracova s Boou milosou, a tak nies
svoj krí a nasledova Krista (porov. Lk 9, 23-24).
: Mons. Stanislav Stolárik,
roòavský biskup
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Pôst a pokánie
Preívame pôstne obdobie, ktoré
je novou príleitosou pripravi sa,
oèisti a èo najhlbie prei poèas
ve¾konoèných sviatkov ná vzah
s trpiacim a zmàtvychvstalým Kristom. Je to obdobie, kedy prehodnocujeme, èo k nám patrí a èo nie; èo
nám dáva slobodu a èo nás o òu
oberá; èo je v naej viere ivé
a naopak, s èím sme sa mali u dávno rozlúèi, aby sme mohli duchovne rás a dozrieva.
Pôst je nevyhnutný, ak sme sa
naviazali na nieèo, èo brzdí ná ¾udský rozvoj a odvádza od najpodstatnejích skutoèností, ktoré majú
vplyv na nae vzahy: s Pánom,
blínymi a nami samými. V hre je
nae srdce, a to, èo z neho vyviera:
dobro treba prehåbi, zlo odstráni.
Je to srdce, ktoré dáva hodnotu vetkému, èo robíme a ijeme. Preto
poèas pôstu musíme urobi generálnu revíziu náho srdca.
Samotné slovo revízia, v latinèine
recognitio, znamená preskúmanie.
Teda ak hovoríme o revízii náho srdca, tak pôstne obdobie je najvhodnejím obdobím na generálku. Prorok
Jeremiá nám hovorí: Zo vetkého
najklamnejie je srdce a ako ho vy-

lieèi; kto sa v òom vyzná? Ja, Pán,
skúmam srdce a skúam zmý¾anie:
kadému odplatím pod¾a jeho cesty,
pod¾a ovocia jeho skutkov (Jer 17,
9-10). Ako vidíme v tomto úryvku,
v naom preskúmaní srdca ani tak nepôjde o ná poh¾ad, ktorý èasto nie
je objektívny, ale pôjde o Boí poh¾ad, o to, ako ho vidí on.
Skúsme sa preto zamera na to,
èím nás vedú niektoré liturgické èítania poèas pôstneho obdobia, zvlá
na biblických prorokov. Proroci sú
tí, ktorí zjavujú slovom alebo príkladom, ako sa Boh díva na tento svet,
uvádza ho cez nich znova do pravdy,
k pôvodného zámeru a vedie skrze
nich ¾udí, aby plnili Boiu vô¾u.
Obrátenie srdca
Prorok Joel hneï v úvode pôstu
hovorí o obrátení srdca: Obráte sa
ku mne celým svojím srdcom, pôstom,
plaèom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie aty, a obráte sa k Pánovi,
svojmu Bohu (Joel 2, 12-13), èím
hovorí, e nae obrátenie nemá prebieha navonok, ale v naom vnútri.
V starom zákone práve vonkajím
symbolom pokánia bolo sypanie popola, obliekanie sa do vrecoviny, prí9
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padne roztrhnutie si iat. Problém
nastal, e takto navonok konaný pôst
nemal vplyv na vnútornú zmenu, teda
bol skôr  zjednoduene povedané 
folklórom. Preto prorok aj nás vedie k pravému obráteniu, ktoré zaèína rozhodnutím v naom srdci,
aby celý ná ivot patril Pánovi. Ak
je ¾udské srdce rozdelené, tak hrá
na dve strany, a to Jei vdy radikálne odmietal. Ak dnes hovoríme
Pánovi áno, nech je skutoèným áno
poèas celého pôstu, aby po prvotnom
nadení a rôznych predsavzatiach
nae srdce neochablo a neuspokojili
sme sa s povrchným pôstom robeným
len tak naoko.
Skrúenos srdca
Druhý podnet nám dáva prorok
Ezechiel. Toto hovorí Pán, Boh:
,Ak sa hrienik odvráti od vetkých
hriechov, ktoré popáchal, a zachová
vetky moje príkazy a bude kona
pod¾a práva a spravodlivosti, urèite bude i, nezomrie. Nepripomenie
sa mu ani jeden z hriechov, ktoré popáchal. Bude i pre spravodlivos,
ktorú konal. Azda môem chcie
smr bezboného,  hovorí Pán, Boh,
 a nie aby sa odvrátil od svojich
ciest a il? (Ez 18, 21-23).
Predovetkým, aby Boh mohol
oslobodi nae srdce od hriechov,
10

postoj náho srdca musí by skrúenos, t. j. srdce, ktoré pokorne
a s bázòou predstupuje pred Pána,
ktorý jediný má moc oslobodi nás
od hriechov. To znamená, e máme
oslobodi nae srdce od strachu
a s dôverou sa vloi znova a znova
do jeho milosrdenstva. Boh nám
chce darova omnoho viac, ako len
odpusti nám hriechy. Jeho milosrdná láska nás chce vies do nového ivota plného lásky a vnútorného
pokoja. Nechce, aby sme ostali zablokovaní v pádoch a zraneniach
z minulosti. Len Boie milosrdenstvo má tú moc vzia na seba nau
vinu a hanbu a da nám novú budúcnos plnú nádeje. Nebude nám
pripomína nae slabosti, ale v sile
moci milosrdnej lásky pozdvihne
nau dôstojnos a ukáe nám nové
horizonty. Naou úlohou bude pokorne mu odovzda nae srdce
a necha ho slobodne kona... lebo
lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; nepriiel vola spravodlivých,
ale hrienikov (porov. Mk 2, 17).
Sloboda srdca
Tretí impulz pre pôst, aby bol zároveò aj pokáním, nám dáva prorok
Izaiá: Toto volá pôstom a dòom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som
si vyvolil: rozviaza putá nespravodli-
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poèas tohto pôstu vetky putá, ktoré
aj tak nikomu neprospievajú,
a vyjdime v ústrety Pánovi so slobodným a radostným srdcom, aby v òom
mohol kona a oslobodi nás.

vé, uvo¾ni povrazy otroctva, zlomených prepusti na slobodu a rozláma
vetky okovy? (Iz 58, 5-6). Pôst má
prinies ovocie, a to také, aby oslavovalo Boha, aby bolo bohumilé.
A v tomto smere nechce, aby ¾udské
srdce èoko¾vek zväzovalo. To, èo
nás najviac zväzuje v naich vzahoch, je zatrpknutos, hnev a neodpustenie alebo zaaujem druhých
svojimi náladami, starosami, zraneniami. Preto aj cesta pôstu má by
cestou uvo¾nenia z týchto pút
vetkých, ktorých svojím postojom
zväzujem, prièom ani ja ani oni nie
sú slobodní. Po odpustení nastáva
zmierenie, kde prvým ovocím bude
vnútorný pokoj. Take ani my neh¾adajme najprv oslobodenie od vonkajích vplyvov, pretoe ani tie neskonèia, ak nezaèneme zvnútra 
oslobodením náho srdca. Uvo¾nime

Srdce v jeho srdci
Keï sa modlíme Litánie k Boskému Srdcu Jeiovmu, je tam
nádherné zvolanie, ktoré vyvoláva
túbu pretvori nae srdce na obraz
jeho Srdca: Jeiu, tichý a pokorný
srdcom, sprav nae srdce pod¾a
svojho srdca. Zveri Pánovi srdce
znamená jednoducho poveda,
e on rozumie môjmu srdcu najlepie, e on jediný mu môe da
správny smer. Predsa: ...kadému
osve utvoril srdce a chápe vetky ich
skutky, hovorí almista ( 33, 15).
Posledný podnet pre pôst je
od proroka Ozeáa, ktorý hovorí:
Poïte, vráme sa k Pánovi, lebo
on nás poranil a on nás uzdraví, on
nás udrel, on nás aj oetrí. Po dvoch
dòoch nás oiví, na tretí deò nám
pomôe vsta a budeme i pred
jeho tvárou (Oz 6, 1-2).
Ide o zakotvenie náho srdca
v prístave jeho vôd. Ko¾ko búrlivých zápasov musíme v ivote
prejs, aby sme nali pokoj v òom?
Ko¾ko nepokoja pre h¾adanie príli ¾udských rieení? Ko¾ko vyna11
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loenej námahy pri veslovaní proti
prúdu, keï sa staèí necha ním
vies? Preto prorok nás znova pozýva: Poïte, vráme sa k Pánovi.
Nájdime odvahu vstúpi do jeho
priestoru a osta v òom. Nebojme
sa otoèi smer a pokori nau sebestaènos, keï vidíme, aké ovocie nae snaenie prináa. Neh¾adajme posilu tam, kde jej niet.

Odovzdajme sa mu, aby nám mohol pomôc vsta, dokonca zmàtvychvsta.
Preime tento pôst ako naozajstnú prípravu na zmàtvychvstanie,
ktoré bude naím novým spôsobom
a novým týlom ivota pod¾a slov
Ozeáa: BUDEME I PRED
JEHO TVÁROU.
O. ¼ubo Václavek, m.ss.cc.

História úcty k sv. Jozefovi
Z evanjelií vieme, e sv. Jozef
pochádzal zo vzneeného rodu krá¾a Dávida. O jeho ivote síce vieme málo, no Sväté písmo hovorí
o jeho ènostiach a nazýva ho spravodlivým muom. Najväèím potvrdením jeho ve¾kosti bolo to,
e mu Boh zveril blahoslavenú Pannu Máriu a svojho jediného Syna.
Vdy bol verným ochrancom Svätej panny a starostlivým pestúnom
Jeia Krista a aj najaie Boie
nariadenia vykonával s príkladnou
poslunosou. Keï mu anjel oznámil Herodesov vraedný úmysel,
bez najmenieho zaváhania, ete
v tú noc, sa vydal na cestu do Egypta s Jeiom a jeho matkou Máriou.
Svätú rodinu ivil z poctivej tesárskej práce. Tradícia nás uèí, e zo12

mrel smrou spravodlivých v náruèí
Pána Jeia a Panny Márie. Preto ho
Cirkev vzýva aj ako patróna umierajúcich. Zobrazuje sa èasto s dieaom Jeiom v náruèí a s ¾aliou
v ruke na znamenie, e celý ivot
preil v nevinnosti.
Kult sv. Jozefa v prvých storoèiach
kresanstva nebol známy. Vtedy sa
prednostne slávila pamiatka muèeníkov. Cirkevní otcovia ho vak èasto spomínajú vo svojich spisoch.
Napríklad sv. Irenej v 2. storoèí píe,
e sv. Jozef sa s láskou staral o Máriu
a s radosou sa venoval výchove Jeia, ktorému zastupoval pozemského otca. Podobne o òom píe aj Origenes a sv. Hieronym, ktorí ho
opisujú ako spravodlivého mua
obdareného vetkými ènosami. Sv.
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Ján Zlatoústy ho v 4. storoèí nazýva
sluobníkom spásy. Sv. Augustín
zasa vo svojich komentároch evanjelia jasne zdôvodòuje zákonité otcovstvo voèi Jeiovi a skutoènos,
e sa na òom spåòajú predpovede starozákonných prorokov. V rannom
stredoveku sv. Bernard, ale aj iní
cirkevní uèitelia porovnávajú sv. Jozefa so starozákonným Jozefom
Egyptským, ktorý je akýmsi jeho
predobrazom. Ako Jozef Egyptský
bol záchrancom domácich svojho
pána a pomocníkom mnohých v èase pobytu v Egypte, tak aj sv. Jozef
je ochrancom Boieho domu, muom, ktorý stráil tie najväèie poklady, aké kedy boli na tejto zemi 
vtelené Boie slovo a Preblahoslavenú Pannu Máriu.
V 8. storoèí majú spomienku na sv. Jozefa koptské kalendáre, ktoré mu
zasvätili 20. júl. 19. marec
sa spomína ako Deò sv.
Jozefa po prvýkrát vo
Fuldskom martyrológiu
z 10. storoèia. Za kriiackych výprav postavili
pútnici a kriiaci v 12. storoèí kostol na poèes sv.
Jozefa v Nazarete, kde
pod¾a tradície stál dom
Svätej rodiny. V tom is-

tom èase bol vybudovaný prvý Chrám
sv. Jozefa v talianskej Bologni. Úctu
k sv. Jozefovi propagovali frantikáni, najmä sv. Bernard Sienský. O rozírenie jeho úcty sa ve¾mi zaslúila
sv. Terézia z Avily, obnovite¾ka rehole karmelitánov. Sama bola ve¾kou
ctite¾kou sv. Jozefa, o ktorom písala:
Za svojho orodovníka u Pána som
si zvolila sv. Jozefa a vrúcne som sa
mu poruèila. A naozaj: jasne som
spoznala, e tento môj otec a pán ma
vyslobodil z vtedajej núdze i z ve¾kého nebezpeèenstva, ktoré hrozilo
mojej cti a spáse mojej due, a udelil
mi ete viac, ne som prosila.
Oficiálna úcta k sv. Jozefovi má
teda základy v stredoveku. Liturgické texty boli zostavené za pápea

13
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Klementa XI. v roku 1714. Ve¾kým
priekopníkom úcty k sv. Jozefovi bol
pápe bl. Pius IX. (1846  1878).
Traduje sa o òom, e si vdy k¾akal
pred obrazom sv. Jozefa, aby ho prosil o ochranu, keï sa nad Cirkvou
vznáali mraèná  neprajnosti
a prenasledovanie. Keïe na príhovor sv. Jozefa bol èasto vypoèutý,
vyvolil sv. Jozefa za patróna celej
Katolíckej cirkvi a veriacim odporúèal úctu k nemu. 8. decembra 1870
vydal bl. Pius IX. dekrét o sv. Jozefovi, ktorého vyhlásil za patróna celej svätej Cirkvi. Jeho nástupca pápe Lev XIII. v roku 1889 nariadil,
aby sa po októbrovom ruenci veriaci modlili aj modlitbu k sv. Jozefovi s názvom: K tebe sa utiekame,
sv. Jozef. Svätý pápe Pius X. schválil v roku 1909 verejné Litánie k sv.
Jozefovi a obdaroval ich odpustkami. Pápe Benedikt XV. v roku
1920 vloil do misála krásnu prefáciu o sv. Jozefovi. Osobitným listom vyzval spomínaný pápe veriacich, aby v pohnutých èasoch
prenasledovania a rozlièných súení utiekali sa o pomoc k sv. Jozefovi. Pápe Pius XII. v roku 1955
ustanovil na 1. mája nový sviatok
svätého Jozefa robotníka. Takto naiel Svetový deò práce a robotníkov
aj cirkevné posvätenie, aby sa spo14

znala dôstojnos práce a aby spoloèenské systémy spoèívali na základných právach èloveka, na spravodlivosti, láske a pokoji. Tento deò
zostal v pokoncilovom misáli a má
stupeò ¾ubovo¾nej spomienky. Podobne poèas Druhého vatikánskeho
koncilu sv. Ján XXIII. vloil do rímskeho kánonu meno sv. Jozefa
a vyhlásil ho za zvlátneho ochrancu koncilu a svätej Cirkvi. Terají
svätý otec Frantiek vloil meno sv.
Jozefa v roku 2013 aj do ostatných
eucharistických modlitieb. Táto
zmena bola odpoveïou na mnohé
písomné prosby kresanov z celého
sveta, ktorým chcel vyhovie u
Benedikt XVI., no schválil ich
a jeho nástupca pápe Frantiek,
ktorý má sv. Jozefa vo zvlátnej úcte
a jeho sochu má na svojom pracovnom stole.
Pápe Frantiek vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príleitosti
150. výroèia vyhlásenia enícha
Panny Márie za patróna celej
Cirkvi. Urobil tak dòa 8. decembra
2020 apotolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom
svätého Jozefa opisuje charakteristikami milovaný otec, nený
a láskavý, posluný, prijímajúci, tvorivo odvány, pracovitý
a driaci sa v úzadí  v tieni. Spo-
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lu so zverejnením apotolského listu Patris corde vyiel i prísluný
dekrét Apotolskej penitenciárie,
ktorým sa na obdobie slávenia Roka
svätého Jozefa ude¾uje dar mimoriadnych odpustkov.

V mimoriadnom Roku sv. Jozefa
nezabudnime ani my na tohto výnimoèného svätca, ktorého pomoc
a ochranu pocítili to¾kí kresania
v minulosti a súèasnosti.
Vdp. Gabriel Brendza

Spája sily v modlitbe
Svätý Jozef, pestún Jeia Krista, opravdivý eních Panny Márie,
oroduj za nás, aj za tých, èo tejto noci (tohto dòa) zomierajú.
Táto úvodná krátka modlitba je
skvelým predstavením sv. Jozefa.
Kto vlastne je tento mu, ktorého
si vyberá nebeský Otec, aby ochraòoval jeho Syna na zemi? Ak otvoríme Sv. písmo, nenájdeme iaden
výrok sv. Jozefa, ale nájdeme tam
jeho výstinú charakteristiku: Jozef bol èlovek spravodlivý (porov.
Mt 1,19). Spravodlivý, èie obdarovaný ènosami, mu, ktorý dával
Bohu i ¾uïom, èo im patrí. Poslednou zmienkou o Jozefovi vo Svätom písme, ak nepoèítame naráku
Nazaretèanov na Jeia, e je Jozefovým synom, je udalos, keï spolu s Máriou nájdu strateného Jeia v chráme. Medzi touto udalosou
a svadbou v Káne, tam u Jozef
nebol, je zrejmý èas odchodu sv.
Jozefa do nebeskej vlasti. A tu je

i vysvetlenie, preèo sa stáva patrónom dobrej smrti. Veï pri jeho prechode do veènosti bol Jei a Mária.
Je naozaj skvelé odchádza v prítomnosti Boieho Syna a nebeskej
Matky. Naa smr je dôleitým finálovým momentom náho pozemského ivota a je ve¾mi dôleité,
aby to bol moment lásky, zmierenia, prijatia Boieho milosrdenstva.
Verím, e sv. Jozef nám takýto hladký prechod vyprosuje.
Sv. Jozef sa po stároèia teí ve¾kej
úcte a jeho orodovanie je ve¾kou
ponukou z neba. To si uvedomoval
i teraz u svätý Alojz Guanella
(1842-1915), ktorý s pomocou
a schválením pápea svätého Pia X.
zaloil v roku 1913 Náboné zdruenie sv. Jozefa (ïalej NZSvJ) sledujúc dva ciele:
15
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 rozirova a zve¾aïova vo svete úctu svätého Jozefa, veobecného patróna Cirkvi a zvlátneho patróna dobrej smrti;
 usilova sa vyvola záujem
u kòazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých
skutkov na pomoc vetkým zomierajúcim, v kadej chvíli a vo
vetkých situáciách. Takto im pomáha dosiahnu milos dobrej,
svätej smrti  veèného ivota.
Primárnym sídlom NZSvJ je
Chrám sv. Jozefa v Ríme, kde sa
kadý deò slúi sv. oma za
vetkých èlenov tohto zdruenia. Za
slovenskú filiálku vïaèíme u nebohému provinciálovi kapucínov
ebastiánovi Jaïuïovi, ktorý
v Ríme poiadal o jej zriadenie
a bolo mu vyhovené 21. apríla
1992. NZSvJ spravujú kapucíni
v Dome sv. Jozefa na Kremnických
Baniach. Tu sa kadú stredu slúi
sv. oma za vetkých èlenov zdruenia. Èlenom sa môe sta kadý,
kto o to poiada èi u telefonicky,
mailom sv.jozef@kapucin.sk, alebo
písomne na adrese: Dom sv. Jozefa,
Klátor kapucínov, 967 01 Kremnické Bane.
Záväzkom èlenov je modli sa za
zomierajúcich modlitbu k sv. Jozefovi, ktorú som uviedol hneï na
16

zaèiatku. Ako èasto sa presviedèame, e Pán je tedrý. Je ve¾a dobier,
ktoré èlenovia môu získa.
Úplné odpustky získajú èlenovia:
 v deò, v ktorom boli zapísaní do
NZSvJ, alebo v jeden z bezprostredne nasledujúcich siedmich dní;
 kòazi, ktorí slúia sv. omu za
konkrétneho zomierajúceho;
 èlenovia, ktorí sa zúèastòujú na
sv. omi slúenej za zomierajúcich;
 vetci èlenovia v hodine smrti;
 na sviatky sv. Jozefa  19. marca
a 1. mája, v deò spomienky na sv.
Pia X.  21. augusta, v deò spomienky na sv. Alojza Guanella  24. októbra a na sviatok Svätej rodiny.
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Úplné odpustky sa dajú získa za
obvyklých podmienok.
Èiastoèné odpustky môu èlenovia získa:
 vdy, keï sa modlia uvedenú
modlitbu k sv. Jozefovi;
 pri kadom skutku nábonosti
a lásky spojenom s úmyslom NZSvJ.
Ïalími duchovnými dobrami sú
sv. ome, ktoré sú za èlenov slúené i po smrti, nikto vás zo zdruenia nevyèiarkne.
Uvedomujeme si, e v tomto nároènom èase pandémie, nielen Covidu, ale i pandémie odcudzenia sa
èloveka Bohu, je ve¾ký boj o rodi-

nu, manelstvá, boj o due. Ve¾a
¾udí zomiera nepripravených, nezmierených s blínymi i s Bohom.
Spája sily v modlitbe za týchto
¾udí je urèite Bohu milé.
Svätý otec Frantiek ve¾mi aktuálne zareagoval a vyhlásil Rok sv.
Jozefa, èo je pre nás ve¾ká ponuka
zamý¾a sa nad praktickou svätosou sv. Jozefa a necha sa týmto
svätcom inpirova v naej kadodennosti.
Zvolávam na vás poehnanie na
príhovor Panny Márie a sv. Jozefa.
brat Peter Vician, OFMCap,
moderátor NZSvJ na Slovensku

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(9. èas)

V minulom èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov, sme hovorili o Márii,
ktorá nám pomáha modli sa, rozliova a odovzda sa do Boej vôle, èaka
na Boha. Uvaovali sme aj o najväèom uzle v ivote èloveka, o hriechu.
V dnenej èasti budeme hovori o tom, kedy sa stávame slobodnými,
a o svätosti, ku ktorej sme vetci povolaní. Budeme uvaova o tom, e ak
sme v spojení s Bohom, máme mu by zasvätení, èo sa deje pri krste, pri
ktorom sme pomazaní znakom Ducha Svätého a dostávame jeho peèa.
Rozväzovanie uzlov, to znamená
sta sa slobodným. Sloboda znamená, aby som napåòal plán, ktorý pre
mòa pripravil Boh. Vetko, èo ide
proti tomuto plánu, je klamstvo. Je

to blok. Je to zabránenie tomu, aby
som sa dostal tam, kam sa mám dosta. Keï sa dokáem odpúta, odviaza od hriechu, budem schopný
pokraèova na ceste ku svätosti.
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Svätos je to, èo Boh pre mòa zamý¾a. Svätý èlovek je celistvý èlovek. Je to ten, ktorý sa viac a viac
pribliuje k pravde. Pribliuje sa
k tomu, èo Boh zamý¾al, keï a
stvoril, aby si sa stal svätým.
Èo to znamená by svätým? Ty
nemôe obmedzova èloveka, núti ho k tomu, aby sa stal svätým.
Môe mu da dve nohy, ale nemôe ho donúti, aby kráèal, ak sa on
sám nerozhodne, e bude kráèa.
Boh nám dáva vetky príleitosti,
ale potom je na nás, èi ich vyuijeme alebo nie. Èo v skutoènosti znamená by svätým? To znamená, poslúcha Boha. Poslúcha ho nie ako
otrok, ale poslúcha ho ako syn, ako
dcéra. Aj diabol poslúcha Boha. Nie
je moné, aby ho neposlúchol, ale on
ho poslúcha ako otrok. Diabol sa
musí skloni pred Bohom. Boh dal
Jeiovi meno, ktoré je nad kadé iné
meno. A pred týmto menom kadé
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koleno musí pok¾aknú a kadá hlava sa musí skloni. Èi na nebi,
na zemi alebo v podsvetí. Ak svätos nie je zaloená na slobode, u
viac nie je svätosou. Svätos je zaloená na láske. Kde nie je láska, tam
nie je ani svätos. Boh je láska a my
sme stvorení na jeho obraz. To znamená, e èím viac milujeme, tým
viac sa podobáme na Boha. Take
moja podobnos na Boha nie je statická, ale dynamická. A to je svätos.
My vetci sme povolaní, aby sme sa
stali svätými. A preèo? Aby sme
vetci boli s Bohom.
Ak kòaz premieòa chlieb a víno,
o èo viac máme by premenení my
ako Boí synovia a dcéry! Keï sme
v spojení s Bohom, musíme mu by
zasvätení. A toto sa deje v krste.
V krste sa stávame Bohu zasvätenými osobami. Sme pomazaní znakom
Ducha Svätého. A toto znamená,
e som majetkom Boha. Viete, èo
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znamená peèa? Pavol hovorí
o peèati Ducha Svätého. My sme ním
zapeèatení. O tejto peèati píe Efezanom. V období sv. Pavla bol Efez
ve¾mi ivý prístav. Mnoho sa tam
toho dialo. Prebiehal tam ve¾ký obchod s drevom. Take obchodníci
z iných miest prichádzali do Efezu,
aby tam nakúpili dobré drevo. Zvykli si kúpi drevo a zapeèatili ho. Dali
naò svoju peèa. Táto peèa znamená: Toto je moje. A potom èakali,
kým prila ïalia loï a naloili drevo na loï. Take na rozlièných drevách boli rozlièné typy peèatí,
v závislosti od vlastníka. A Pavol
hovorí, my máme peèa Ducha Svätého. Preto nikto sa ma nemôe dotknú. Som majetkom Boha. Preto sa
diabol tak bojí pokrsteného èloveka.
A zvyèajne útoèí na pokrstených ¾udí.
Take svätos, to nie je iaden luxus. Je to cie¾ môjho ivota.
A èoko¾vek blokuje moju svätos, je
uzlom, ktorý musí by rozviazaný.
A nikto nie je viac svätý ako Mária.
Ona je Krá¾ovnou svätých, nepokvrnene poèatá. Ale preèo je Mária svätou? Pretoe Mária úplne do detailov
plnila Boiu vô¾u. Mária nerobila zázraky. Nehovorí sa ani o tom,
e upadala do mystických extáz. Pravdepodobne áno, ale nikde sa o tom
nepíe. Nie je to dôleité. Mária nebo-

la evanjelizátorkou v tom zmysle, ako
bol Peter a Jakub. Jej ivot bol ve¾mi
jednoduchým ivotom, ve¾mi pokorným ivotom. Tak preèo je Mária sväticou svätých? Pretoe plnila Boiu
vô¾u vo vetkom. Nebolo pre òu jednoduché takto kona. Èastokrát bola
výrazne pokúaná. Mnohým veciam
nerozumela. Preèo musím uteka
do Egypta, aby som zachránila Jeia? Nemá Boh iný spôsob, ako by ho
zachránil? A napriek tomu poslúchla.
Páter Vella povedal, e si je istý,
e Mária si kládla takéto otázky.
Ale nevzbúrila sa. Povedala áno. Nemyslíte si, e diabol pokúal aj Máriu? Z ¾udského h¾adiska bola Mária
ve¾mi citlivá a vnímavá ena, ako je
kadá ena. Mala svoje vlastné úzkosti, svoj vlastný strach. Ale ona vdy
povedala Bohu áno. Jej srdce hovorilo: Boe, nezáleí na tom, èi ja tomu
rozumiem alebo nie. Je ove¾a viac
vecí, ktorým nerozumiem, ako tých,
ktorým rozumiem. Rovnako poslúchnem. Pretoe dôverujem. Pretoe
viem, e ma nemôe zradi. Pretoe
viem, e ma miluje. Toto bol olej
v lampe Márie, toto bola jej svätos.
A Mária mi pomáha rozviaza akýko¾vek uzol, ktorý mi bráni kráèa vpred.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Pán má svoj èas
Pán koná v naich ivotoch, ale má
svoj èas. S manelom sme sa brali
asi po roku a pol trvajúcej známosti.
Ve¾mi sme sa teili, e budeme spolu i, zdie¾a spolu radosti aj akosti a nejako prirodzene prídu aj
deti. Mòa po svadbe èakalo sahovanie z Oravy do iliny, nová práca, nové vetko...
Plynuli mesiace a my sme boli síce
spolu astní, ale nie celkom naplnení. Keï ani po roku bábätko neprilo, skúali sme vyh¾ada odbornú pomoc. Teda zo zdrojov, ktoré
boli známe. Ja som sa zaèala stresova vlastným vekom (35) a moja vtedajia gynekologièka ma poslala
do centra asistovanej reprodukcie.
V dobrej viere, vak aj pani gynekologièka je veriaca, sme sa objednali
na presne stanovený èas. Preli sme
obaja vyetreniami a mne sa vtedy
zrútil svet, keï som poèula, e mám
endometriózu, vyí vek a je nepravdepodobné, e diea poèneme prirodzene, e problém mám ja, manel je relatívne v poriadku.
Ve¾mi sme sa zaèali trápi, h¾adali sme cesty, ako z naej situácie
von, ako sa v tom vetkom zorientova. Môj manel je racionálny,
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ale aj nesmierne pokojný èlovek
a vdy ma vedel povzbudi, e niè
sa nedeje, ideme ïalej a navtívime
iných odborníkov. Natudujeme si
o tom autoimunitnom probléme èo
najviac informácií a prípadne upravíme nieèo v strave, v ivotnom
týle, vetko, èo sa z naej pozície
dá. Keï videl, aký silný nepokoj
mám v sebe, keï som mala ís
na ïalie vyetrenie do centra asistovanej reprodukcie, nevedel si to
síce vysvetli, ale repektoval ma
a nechcel mi spôsobova ïalí
stres. Rozhodli sme sa, e tam viac
nepôjdeme, lebo umelé oplodnenie
sme z ¾udsko-etických dôvodov
nijako neakceptovali.
Ná problém sa v bliej ani irej rodine nedal prehliadnu.
Neplodnos bola síce ako téma
tabu, ale poznámky si ¾udia neodpustili. Spomínam si, e osobne
som zaèala nenávidie spoloèné
posedenia, oslavy a hlavne otázky,
ako sa máme, kedy prídu deti a èi
nechceme navtívi centrá asistovanej reprodukcie... Poznáte to, tie
dobré mienené rady. A e nemám
by taká uzkoprsá, e uèenie Cirkvi
je v nieèom ve¾mi zastaralé...
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Bremeno zaèalo by ozaj aké,
zvlá keï v naom okolí detièky
pribúdali. Vdy som do neba posielala odkaz, aby ich Pán poehnal,
e som rada, e tie páry netrpia tak
ako my dvaja, e nech deti majú,
ale nech ich máme aj my.
Raz sme boli na návteve u môjho
bratranca a jeho manelky. Je to prakticky veriaca rodinka. Odváili sa nás
opýta, ako sme na tom. Ve¾mi citlivo
si vypoèuli, èím vetkým prechádzame, prili povzbudenia a odporúèania
na kresanskú gynekologickú ambulanciu Gianna. Niè nestratíte, ak sa
tam objednáte na vyetrenie. Pán doktor aj so svojím nápomocným kolektívom vám vysvetlia prirodzené metódy v lieèbe neplodnosti.
Tak sme sa tam napokon vybrali. U
sme navtívili to¾kých, navtívime
aj MUDr. Wallenfelsa. Na prvé stret-

nutie sme prili obaja s manelom.
Zaujalo nás, e pán doktor niè nes¾uboval, pripomenul, e diea je dar
a nie nejaký samozrejmý tovar.
A e on sám nerobí zázraky, iba ponúka pomoc. Bezdetným párom ponúka lieèbu, ktorá vyaduje trpezlivo a svedomito sledova hlavne
prejavy v enskom cykle a zapisova
ich do urèenej tabu¾ky. Pozorovania
sa ïalej potvrdia cez pravidelné sono
vyetrenia a krvné odbery.
Dostali sme novú víziu, novú nádej. Hlavne som nadobudla dojem,
e aj keï mám aiu diagnózu, nie
som celkom odpísaná. Zaèali sme
tudova dostupné materiály, dostávali sme informácie o duchovných
cvièeniach pre bezdetné páry, kde
sme sa stretli s pármi, ktoré niesli
rovnaký krí. Zrazu sme niekam patrili. Netvrdím, e odvtedy sme nemali bô¾, to vôbec nie. Tie tabu¾ky
sme vypísali a tyri, obaja sme preli operáciami, boli dni, keï sme
nevládali ís ïalej, ale napåòali sme
ich spoloènými modlitbami, vzájomne sme sa podporovali. Zomklo nás
to, stále sme si vraveli, e sme v tom
spolu a e nae manelstvo je najväèou prioritou a keïe chceme
ma aj dieatko, tak mono to nae
má prís k nám inou cestou (adopcia). Kadý veèer sme sa modlievali
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buï posvätný ruenec, alebo novény k sv. Dominikovi, sv. Gemme, sv.
Filoménke, sv. Jánovi Pavlovi II.,
k sv. Gerardovi... alebo sme èítali
Sväté písmo. Ja som zaèala chodieva na modlitby matiek, kde sme sa
spoloène s inými mamièkami modlili aj na tento úmysel...
A zrazu to prilo... Otehotnela som
poèas prvej vlny pandémie, prilo to
v èase, kedy by som vôbec na to nepomyslela. Svoju neplodnos som
dala bokom a sústredila sa
na opateru môjho ocka, zomierajúceho na rakovinu. Teraz vidím,
e len Pán Boh to môe takto geniál-

ne naèasova. e aj keï ako rodina
sme ockovým odchodom ve¾mi trpeli, zároveò sme sa ve¾mi teili
a teíme sa stále na príchod náho
vytúeného, vymodleného bábätka.
Chcem povzbudi vetkých, ktorí nesú svoj krí, aby svoj ivot zverili do rúk náho Pána a Nebeskej
Matky Márie. On sa u postará. Len
vetko má svoj èas.
Dovo¾te mi ukonèi toto svedectvo mojím ob¾úbeným citátom
z Biblie: Ja nezabudnem na teba.
H¾a do dlaní som si a vryl...
(Iz 49,15-16).
Manelia Marianna a Branko

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

To, èo hovorila, to aj sama ila
Moje záitky a spomienky na sestru Bernadetu? Je ich naozaj ve¾mi
ve¾a a sú hlboko vryté do môjho
srdca. Sestrièka zásadne a výrazne
prispela k formovaniu môjho reho¾ného povolania. Ona sprevádzala
moje prvé kroky na ceste reho¾ného ivota, bola mojou magistrou
v postuláte, a potom ve¾kým vzorom a uèite¾kou v ïalích rokoch,
keï som mala monos sprevádza
ju ako oférka na mnohých cestách
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v rámci apotolátu RN. Zásady, ktoré som sa pri nej nauèila, ma sprevádzajú po celý ivot. Jej hlboká viera, jej túba po svätosti, obrovská
neotrasite¾ná dôvera v Boiu pomoc
a ochranu Panny Márie, jej ve¾ká
láska ku kríu a k Eucharistii, jej
poh¾ad, upretý ustaviène na Pána,
ktorého adorovala v kadom èloveku, zvlá v biednych, chudobných
a chorých, jej podmanivý úsmev
a pokoj, ktorý tak zrete¾ne a jasne
odráal Boiu dobrotu a lásku, dá-
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vali aj mne silu prejs cez mnohé
aké úseky mojej ivotnej cesty.
Ete stále mi ivo znejú v srdci jej
povzbudivé slová: Pre Krista Krá¾a kadá obeta je malá! Jej zápal,
jej entuziazmus, napriek mnohým
zdravotným problémom a obmedzeniam, jej láska, obetavos a ustavièná rados boli pre mòa ve¾kou
oporou a vzorom. Nikdy sa nesaovala, nepozerala sa na seba, ila
pre svojich chudobných a chorých.
To, èo hovorila, to aj sama ila,
a preto mali jej slová taký ve¾ký úèinok. Hoci navonok by sa mohlo
zda, e èasto opakovala tie isté príklady a slová, no ona ich hovorila
od srdca priamo k srdcu. Milovala
Pána Boha, váila si svoj krí
a niesla ho s láskou ako zmiernu
obetu za nesmrte¾né due. Vrúcne
milovala Pannu Máriu a modlitbu sv.
ruenca. Na dlhých cestách sme sa
vdy modlievali ruenec.
Bola zamilovaná do Pána Boha,
ila ustaviène v jeho prítomnosti
a bolo to z nej cíti. Milovala Pána
Boha do piku kostí, ako rada
hovorievala. Táto láska jej dávala
obdivuhodnú silu a energiu. Jej láska sa ivila Láskou, ktorá nepozná
hraníc. Èasto sme sa rozprávali
o svätosti, ve¾mi ve¾a mi dali jej
povzbudenia, aby som sa nikdy ne-

dala odradi akosami, pretoe
v Duchu Svätom sa neochabuje,
nezamdlieva, s únavou sa nepoèíta. A ona bola toho ivým dôkazom, ktorý som obdivovala a túila
napodobòova. Uèila ma obetova
sa v kadej situácii Bohu, storakou
obetou lásky.
Ve¾mi ma oslovovala aj jej pokora, jej odhodlanie by zmiernou obetou za hrienikov, jej horlivos
za spásu duí, ktorú neodradila iadna obeta. Hovorila, e od nás, duí,
ktoré si Pán vyvolil, èaká viac. By
svätou preto musí by ná ideál, veï
si nás vyvolil Najsvätejí. By obetou za tých, ktorí kráèajú vo tme.
Na svete sme na to, aby sme iných
priviedli k Otcovi. To dokáeme len
vtedy, keï budeme zjednotení
s Pánom. Niet èasu na odpoèinok, je
èas kona, nei deò nadarmo. Netreba niè ve¾kého a okatého, staèí
tiché zapieranie svojej vôle, stály
úsmev, bleskové akty obetovania sa,
tiché zodieranie sa z lásky. Vetko
za nesmrte¾né due. Tichá zmierna
obeta. Môem i z Kristovej sily,
veï on vzal na seba moje slabosti.
Tomuto ma uèila viac svojím príkladom ne slovami.
Duch pokory môe naozaj zapáli ve¾ký oheò a zohria mnoho
sàdc. Nasledova Krista  v jeho
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modlitbách cez dlhé hodiny, jeho
darovanie sa Otcovi aj v noci Getsemanskej záhrady a vo chví¾ach
Kalvárie  je to milos, ktorú Pán
rád dáva ve¾koduným duiam. Sestrièka Bernadeta bola takouto ve¾kodunou duou. Len málokto vedel o jej utrpení a bolestiach, vetci
vak videli jej milosrdenstvo, láskavos, dobrotu, pokoru, miernos
a trpezlivos.
Prilome si svoje srdce na Boské Srdce a nechajme ho tåc pod¾a
rytmu tohto Srdca  radila nám.
Pán Jei vydral na kríi, a kým
neodovzdal duu Otcovi. Modlil sa
do poslednej chvíle ivota. Panna
Mária sa spod kría vrátila
k apotolom do Veèeradla a tam
zotrvávala s apotolmi na modlitbách a do zoslania Ducha Sväté24

ho. Aký radostný, aký blaený by bol ná vnútorný
svet i svet okolo nás, keby
vdy, v kadej situácii bol
Pánom tichý a pokorný
Jei  Boh, keby sme
s ním ostali ticho na kríi, miesto toho, e by sme
chceli ma svoje právo.
To je princíp evanjelia.
Aby to pochopili vetci, je
nutné, aby najskôr niektorí dokázali odovzda svoju vô¾u Otcovi a necha sa pribíja
na krí  ticho a pokorne. Odovzdajme sa teda celé a nenávratne
Bohu spolu s Jeiom, tou Boskou
obetou, neustále ponúkanou
za spásu vetkých.
Záitky  bolo ich ve¾mi ve¾a.
Ostali hlboko v dui, hoci
v spomienkach vymizli konkrétne
detaily. Nespoèetne mnoho povzbudivých stretnutí s chorými 
na cestách, na návtevách, v Lurdoch, na stretnutiach... Teraz,
po rokoch si u nepamätám mená
ani konkrétne miesta, mám vak
pred sebou mnohé tváre, úsmevy,
gestá... Kadé stretnutie s chorými
a postihnutými, ktorí ma ïaleko
prevyovali vo svojej hlbokej viere, bolo pre mòa silným záitkom.
Bolo to pre mòa èosi nové  to¾ko

Rodina Nepokvrnenej

vnútornej radosti a krásy v tak krehkom vonkajku! Vo ve¾kej fyzickej
slabosti ¾udia, ktorí boli ako fyzicky postihnutí, iarili takou úasnou vnútornou silou a energiou,
e som sa ja povzbudzovala na nich
a oni obdarovávali mòa! Pri ich
stretnutí so sestrièkou Bernadetou
som vdy cítila kus neba a celkom
nezaslúene som mohla ma plnú
úèas na tejto ich blaenej radosti,
hoci som vôbec niè nechápala. Tajomstvo sebadarovania! Bol to vdy
kus mystiky a ja som takéto stretnutia potom ete dlho spracovávala a èerpala som z nich energiu, rados a lásku, ktorú svet nedokáe
da. Hoci som pri týchto stretnutiach bola len vonkají pozorovate¾, predsa som cítila, e som prijímaná a milovaná i keï mi v tej
chvíli nikto nevenoval pozornos.
V centre týchto stretnutí bol ivý
Boh, ktorý objíma vetkých
a zjavuje sa zvlátnym spôsobom
vo svojich pokorných a najúbohejích. Tieto záitky mám pred
oèami aj po desiatkach rokov.
Keï sa teraz zamý¾am nad jej
odkazom, asnem, aké ve¾mi aktuálne sú jej mylienky a jej postoj
práve pre nau dnenú nároènú
dobu, kde naozaj niet èasu na odpoèinok, ale je èas trpie, ako ho-

vorievala. Poznámky z rozhovorov
s òou a z jej prednáok, ktoré som
si poèas rokov postupne zapisovala, a s ktorými sa teraz rada s vami
podelím, sa mi dnes zdajú akoby
písané pre terají èas: Otèe, ak
chce, ... nech ma minie tento kalich... no nie ako ja chcem, ale ako
ty!  Láska prekonala zlobu hriechu. Kristovo utrpenie hovorí o sile
jeho lásky k Otcovi. Plní jednoducho, èo si praje Otec, lebo vie,
e jedine splnením jeho vôle môe
spasi svet, ktorý je odsúdený
na zatratenie. Zloba sa musí vyvái dobrom. Zlo láskou. Ná svet sa
neuzdraví bez kría! A krí na Golgote nebol pozláteným skvostom,
ale krvavým drevom hanby! My
sme opustili Boha, ale Boh neopustil nás! Boh nás vdy miloval
a miluje! Daroval nám Syna, ktorý
naplnil pôvodný Otcov plán  i
v láske s Bohom. Láska nás spasila. Kto chce rozumie kríu, musí
najprv rozumie láske. Zmierenie 
pokorné prijatie Boej vôle v mene
vetkých, ktorí sa búria! Vzkriesenie príde, ale a po smrti
a pochovaní. Ná zaèiatok je smr
v Kristovi, zjednotenie sa s Jeiovým pokorným ÁNO.
sr. Stella Mária, SSpSAP
(pokraèovanie v budúcom èísle)
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Fatima stále aktuálna
Pokorná Panna
(Lk 1, 26-27)
Pri treom fatimskom zjavení (13.
júla 1917) Panna Mária ukázala malým vizionárom peklo, diablov
a ve¾ké utrpenie zatratených duí.
Vízia trvala iba chví¾u, ale deti sa
triasli od strachu a Lucia zo zdesenia vykríkla. Pán farár Marián Kuffa
zo akoviec èasto hovorí, e v naom
ivote sú pred nami dve cesty  cesta
pýchy a cesta pokory. Na konci cesty
pýchy a èaká nenávis voèi Bohu,
¾uïom i sebe samému. A to je peklo. Na konci cesty pokory a èaká láska: láska k Bohu, k ¾udom a k sebe
samému. A to je nebo.
Na zaèiatku Boh stvoril anjelov.
Prvý a najkrají z nich sa volal Lucifer: Ten, ktorý nosí svetlo. Lucifer
si vak vybral cestu pýchy. Peklo
vzniklo jedinou vetou: Non serviam!  Nebudem slúi! Panna
Mária si vybrala cestu pokory. Lucifer povedal: Nebudem slúi. Panna Mária hovorí: H¾a, sluobnica
Pána. Chcem ti Pane slúi. Panna
Mária nás uèí, e cesta pokory znamená: Ukáte mi, kde mám slúi.
Cesta pýchy je: Slúte mne.
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Hovoríme o rôznych nebezpeèenstvách, ktoré ohrozujú nae povolanie. Hovoríme o nebezpeèenstvách,
ktoré na ná útoèia z vonku,
ale niekedy zabúdame na tie, ktoré sú
v naom srdci. Ko¾ko je napr. pýchy
v naich vzahoch, rozhovoroch,
mylienkach, súdoch, postojoch, dokonca aj v naich modlitbách.
V iestom mesiaci poslal Boh
anjela Gabriela do galilejského
mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej muovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno
panny bolo Mária (Lk 1, 26-27).
Opát a uèite¾ Cirkvi sv. Bernard
z Clairvaux (1090-1153), nazývaný
aj mariánsky uèite¾, sa v knihe
Chvály panenskej Matky pýta: Èo
je to za pannu tak dôstojnú, e ju
pozdravuje anjel, a tak pokornú,
e sa zasnúbila s tesárom? Krásne
spojenie panenstva a pokory! Bohu
sa ve¾mi páèia due, v ktorých pokora zu¾achuje panenstvo a panenstvo ozdobuje pokoru. Preto sv.
Bernard povzbudzuje, e ak nemôeme napodobni panenstvo pokor-
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nej Márie, sname sa napodobni
pokoru panenskej Márie. Lebo panenstvo je chvályhodná ènos,
ale dôleitejia je pokora. Panenstvo sa odporúèa, ale pokora sa prikazuje. Bez panenstva môe by
spasený, ale nie bez pokory. Keby
nebola Mária pokorná, nezostúpil
by na òu Duch Svätý. Panna Mária
poèala z Ducha Svätého, lebo ako
sama povedala: Boh zhliadol
na poníenos svojej sluobnice
(Lk 1, 48). Bohu sa ve¾mi páèilo panenstvo Panny Márie, predsa vak
poèala vïaka svojej pokore.
Pokorný hrienik svoju neèistotu
oèistí pokorou, pyný panic svojou

pýchou pokvrní i panenstvo. astná je Panna Mária, píe sv. Bernard,
lebo jej nechýbala ani pokora,
ani panenstvo. A tieto ènosti neumenilo a neznièilo ani Máriino materstvo. Mária si uchovala milos panenstva a získala slávu materstva.
Bolo vhodné, aby sa Jei, ktorý je
tichý a pokorný srdcom (Mt 11,
29), narodil z nepokvrnenej
a pokornej Panny.
V ivote Panny Márie sa pokora
a èistota dokonale spája a dopåòa.
Sestra Lucia v jednom liste (24. júla
1927) povzbudzovala svoju mamu,
aby pri modlitbe svätého ruenca rozjímala o týchto ènostiach Panny Má-
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rie. Vo svojom ivote môeme pokorou ve¾a napravi a pýchou znièi
vetko, èo je v nás krásne a dobré. Sv.
Frantiek z Assisi v siedmom veri
svojej oslavnej piesne Pieseò brata
Slnka napísal: Buï pochválený, môj
Pane, za sestru Vodu, ktorá je ve¾mi
uitoèná, pokorná, vzácna a èistá.

Voda steká stále niie. Mono aj preto ju sv. Frantiek nazval pokornou.
V slovách sv. Frantika môeme
nájs povzbudenie na nasledujúce
dni. Sname sa by uitoèní, pokorní
a èistí a vtedy budeme vzácni
v oèiach Pána i naich blízkych.
Vdp. Jaroslav Barta

Zabudnutý s¾ub
Mala som iba dvadsapä rokov,
bezstarostný ivot a slabú vieru
v Boha, ktorá bola len akýmsi pozostatkom z môjho detstva. Pána
Boha som jednoducho k svojmu
ivotu nepotrebovala. Celú mlados
som si myslela, e je úplne zbytoèné stráca èas nejakými modlitbami alebo chodením do kostola.
Lene stará ¾udová múdros hovorí: Èlovek mieni, Pán Boh
mení. Zrazu som ochorela. Moja
choroba bola ve¾mi záhadná, lebo
ani jeden z lekárov, ktorých som
vtedy navtívila, mi nevedel stanovi diagnózu, ani poradi ako sa lieèi. Myslela som si, e mám paradentózu, lebo sa mi uvo¾nili vetky
zuby, a tak, e som nemohla
do nièoho zahryznú. A ak som nechcela o vetky zuby prís, musela
som presta jes tuhú potravu. ila
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som na polievkach a riedkych kaiach. Ak som bola dovtedy chudá,
tak v období svojej choroby som sa
zaèala úplne stráca.
Zrazu som pochopila, e tento
svet mi nepomôe a jediný, kto by
mi mohol pomôc, ak by chcel, by
bol Boh. Lene nemala som odvahu prosi o nieèo toho, kto bol doposia¾ pre mòa nièím. Aj napriek
tomu som k¾akla na kolená, zopäla
ruky a prihovorila som sa Panne
Márii. Najprv som ju odprosila.
Prosila som ju, aby mi prepáèila,
e som dovtedy na òu ani nepomyslela. Bola to asi moja prvá modlitba od detských èias.
Hoci som neuívala iadne lieky,
ani nerobila niè mimoriadne
na záchranu svojich zubov  veï
som ani nevedela, èo by sa s tým
dalo robi  moje zuby sa predsa
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len postupne akosi samy od seba
prestali kýva. Chrup mi po krátkom
èase opä spevnel a keï som si uvedomila, e sa mi u ani jeden zub
nekýve, dala som si do úst plátok
mrkvy a opatrne som ho hrýzla.
Od astia, e mám vetky svoje
zuby a opä môem jes aj tvrdú
stravu, si ani nespomínam, èi som
sa Panne Márii vtedy vôbec poïakovala. Bola som síce presvedèená,
e to ona vyslyala moju modlitbu,
ale ako sa vraví zíde z oèí, zíde
z mysle. Na splnenie s¾ubu som

postupne zabúdala èím ïalej, tým
viac, a som naò úplne zabudla.
A dnes, keï som sa pripravovala na generálnu svätú spoveï, som
si na tento svoj s¾ub opä spomenula. Odvtedy uplynulo u tridsajeden rokov. Toto svedectvo píem
ani nie tak preto, e s¾uby sa majú
plni, ale najmä preto, e chcem
svedèi o tom, akú máme v Panne
Márii pomocnicu! Ona skutoène
pomáha bez rozdielu vetkým, ktorí sa k nej utiekajú.
Zuzana

Ohlasy
Vatikán, Vianoce 2020
Svätý Otec Frantiek s vïakou prijal Vae srdeèné blahoelania, ktoré
ste mu zaslali pri príleitosti vianoèných sviatkov a výroèia jeho 84. narodenín.
Jeho Svätos Vám vrelo ïakuje za pozorný akt úcty a povzbudzuje
Vás, aby ste prijímali Boha, ktorý sa stal èlovekom v slabosti dieaa,
aby tak kadý deò bol naplnený jeho veènou láskou. Vyzýva prináa
¾udstvu postihnutému pandémiou oznámenie anjela, ktorý opakuje kadému èloveku: Neboj sa! A srdeène ude¾uje Apotolské poehnanie so
elaním, aby Vám Pán doprial rados a pokoj.
Mons. L. Roberto Cona
Asesor
Milé spoloèenstvo Rodiny Nepokvrnenej, pozdravujem Vás
a ïakujem Vám za Vau pozornos  zaslaný kalendár, pozdrav a zvlá
za duchovnú kyticu.
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Ve¾mi si cením Vae obety a modlitby, ktoré vetci tak potrebujeme
a zvlá v tejto ne¾ahkej dobe. Modlitby èlenov Rodiny Nepokvrnenej
sú oporou pre náho Svätého Otca aj pre nás, biskupov. Modlime sa aj
naïalej za seba navzájom.
Do nového roku vyprosujem Boí pokoj, poehnanie a tie potrebné
zdravie. Zo srdca Vám ehnám.
: Mons. Marián Chovanec,
banskobystrický biskup
Vyjadrujem úprimné Pán Boh zapla za duchovnú kyticu, ktorú ste
zaslali Svätému Otcovi Frantikovi a biskupom Slovenska.
Bez duchovných obiet a modlitieb by kadé nae úsilie pri budovaní
Boieho krá¾ovstva bolo nedostatoèné. Preto Vás prosím o túto formu
pomoci aj naïalej.
Prajem Vám a vyprosujem aj v tomto roku hojnos Boieho poehnania.
: Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup
Ve¾mi sa teím, e sme sa mohli zapoji do Pompejskej novény
za odvrátenie a ukonèenie pandémie. Budem povzbudzova aj iných,
aby sa tejto novény neobávali  mnohí sa boja, e to èasovo nezvládnu.
Priznám sa, e i ja som si to zo zaèiatku myslela, ale teraz je to u pre
mòa samozrejmosou a budem v tejto modlitbe pokraèova aj naïalej,
lebo by mi to u chýbalo. Ak èlovek povie Bohu ÁNO  v tom prípade:
áno, chcem sa zapoji, chcem sa modli  Pán sa urèite postará a èas
nebude problém! Verím, e Pán na príhovor Pompejskej Panny Márie
zastaví írenie epidémie, aby sa ¾udia vnútorne oèistení mohli vráti
k normálnemu ivotu.
Mária

Informácie
õ Ve¾mi pekne vám ïakujeme za vetky vae priania k Vianociam aj
do nového roka. Osobitne sa vám chceme poïakova za vetky vae
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modlitby a obety za nás. Aj my na vás nezabúdame vo svojich denných modlitbách. Ïakujeme aj vetkým tým, ktorí sa v minulom roku
pripojili k modlitbe Novény k Panne Márii z Pompejí za odvrátenie
a ukonèenie epidémie. Nech vám to nebeský Otec odmení a zahrnie
vás svojím poehnaním.
õ Pozývame èlenov Rodiny Nepokvrnenej, aby sa zapojili do modlitieb
za naich novokòazov. Tí, ktorí sa rozhodnú do konca svojho ivota
modli a prináa obety za jedného z tohtoroèných novokòazov, nech
sa prihlásia na naej adrese. V dnenej dobe potrebujeme pastierov,
ktorí budú odváne hlása evanjelium. Na to, aby ostali verní Bohu,
jeho láske a pravde, sú potrebné vae modlitby. Preto vás aj v tomto
roku prosíme o vau duchovnú podporu pre novovysvätených pastierov svätej Cirkvi.
õ V roku 2020 sa do Rodiny Nepokvrnenej prihlásilo 240 nových èlenov zo Slovenska a traja zo zahranièia. V uplynulom roku ste do Rodiny Nepokvrnenej nahlásili 294 zomrelých èlenov. Povzbudzujeme
vetkých èlenov RN, aby pre Nepokvrnenú získavali nových èlenov.
Nech sa èím viacerí modlia posvätný ruenec a obetujú svoje akosti
a kríe za Svätého Otca a Kristovu Cirkev. V tejto nároènej dobe môete pozva ïalích bratov a sestry aj k modlitbe Pompejskej novény.
Spoloènými silami dokáeme viac ako sami a okúsime aj silu modlitby celého náho spoloèenstva.
õ O akciách RN a kadoroènom stretnutí Rodiny Nepokvrnenej vás budeme priebene informova v ïalích èíslach náho èasopisu. Uskutoènia sa pod¾a toho, ako sa bude vyvíja epidemiologická situácia.
Vlaková pú s chorými do Lúrd sa z dôvodu pandémie v tomto roku
neplánuje.
õ Ak si chcete objedna èi doobjedna nae publikácie, stále vám ponúkame knihu Ve¾kos sv. Michala, archanjela, Zlatú knihu fatimskú
a broúrku Novéna k Panne Márii z Pompejí.
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Osemsmerovka
Po vykrtaní vetkých slov zvyných 30 písmen tvorí tajnièku:
Rok svätého Jozefa je príleitosou...
AREKA, ASKÉTA, BDENIE, ÈISTOTA, DEKAN, DOBRO, DÔVERA,
ESTÉT, ETIKA, ETIKETA, HRANA, JASLE, JEI, MÁRIA, MILOTA,
NAZARET, ODOVZANOS BOHU, OBETA, ODVAHA, OFERA, OCHOTA,
OCHRANCA, OPORA, PESTÚN, POKORA, PROSBA, RADOSTI, REVÍR,
SNÚBENEC, SPASITE¼, SRDCE OTCA, STRÁCA, SÚHRA, SVÄTEC,
AFÁR, TESÁR, ÚTEK DO EGYPTA, ÚVAHA, VIERA, ENÍCH.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 15. marca 2021.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 5/2020 znie: Chví¾a svätá, ak Boh
a èlovek sa v láske stretá. Výhercovia sú: Anna Koboriová z Bo¾a,
Otília a Alojz Bujnovskí z Koíc a Valéria Baranová z Vranova
nad Top¾ou. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Modlitba za lekárov,
sestričky a zdravotníkov
Pane Ježišu, Božský lekár,
ktorý si počas svojho pozemského života
ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia,
a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať.
Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov,
sestričky a zdravotníkov,
ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom,
avšak často už na pokraji svojich síl
skláňajú k pacientom nakazených vírusom.
Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce
a nevyhnutnú trpezlivosť,
nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky
a v každom trpiacom človeku vidia teba,
aby si im raz za túto ich službu
„jednému z tvojich maličkých“
udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve.
Amen.
Imprimatur: Mons. Marek Hriadel – generálny vikár
Žilina 11. januára 2021, prot. č. 11/2021-3

Fotografia na zadnej strane:
Slovenskí pútnici pri modlitbe krížovej cesty v Lurdoch.

Foto: Mária Žarnayová

„Pod krížom
sa človek učí láske.“
sv. Páter Pio

