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Čas oslobodenia
Skončil sa Jubilejný rok fatimských zjavení. Sme svedkami toho, ako sa prorocké posolstvo napĺňa v našom každodennom živote. Mnohé zasvätenia krajín, spoločenstiev,
farností, rodín, i jednotlivcov svedčia o tom, že ľudia si po sto rokoch začínajú viac všímať
Božie znamenia našich čias. Mária nás prišla požiadať o zasvätenie jej Nepoškvrnenému
Srdcu, aby sme ukrytí v jej srdci, ktoré žije v Bohu, týmto znameniam lepšie rozumeli.
„Pozrite sa na figovník a na ostatné
stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete,
že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte,
že sa toto deje, vedzte, že je blízko
Božie kráľovstvo.“ (Lk 21, 29-31)
Panna Mária vo svojich príhovoroch v modrej
knihe hovorí, odvolávajúc sa na svoje posol stvo vo Fatime, že máme sledovať znamenia
doby, ktorú žijeme. Dnes vidíme, že všetko, čo
nám oznámila vo Fatime a objasňuje vo svo jich posolstvách v modrej knihe, je pravdou.
Svedčí o tom vývoj udalostí v Cirkvi,, aj vo
svete. Posolstvá v ničom neprotirečia učeniu
Cirkvi a potvrdzuje to aj najvyššia autorita
Cirkvi, Svätý otec František vo svojich ho míliách. Vo Fatime Mária prisľúbila: „Nako niec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Aké
bude toto víťazstvo? Ona sama dáva odpoveď
v modrej knihe... „prostredníctvom vás môj
veľký plán lásky bude môcť byť vyplnený
skrze triumf môjho Nepoškvrneného Srdca,
ktorý je triumfom milosrdnej lásky Božej
nad svetom.“ (MK 29. 7. 1979)
„V roku 1917 som vám predložila vo Fatime
plán, ako predpoveď v okamihu, keď sa zreteľne začínal veľký boj medzi Ženou odetou
slnkom a červeným drakom – boj, ktorý mal
trvať cez celé storočie – ako pyšná výzva Bohu
zo strany môjho protivníka, ktorý sa ukájal istotou, že dokáže zničiť Cirkev a zviesť celé ľudstvo k všeobecnému odvrhnutiu sa od Boha.
Pán mu toto obdobie povolil, aby pýcha
červeného draka bola na konci zlomená
a porazená pokorou, malosťou a silou vašej
nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá
teraz zhromažďuje všetky svoje malé deti do
družiny pripravenej na boj.“ (MK 9. 11. 1984)
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„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami
mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich
hviezd.“ (Zj 12,1)
Dve znamenia, žena a drak, sú postavené
v boji tvárou v tvár. Drak, ktorý jasá, že zís kal vládu nad týmto ľudstvom a svetom,
bude zničený a to práve touto pokornou
ženou. A to je koniec čias, o ktorých nám
hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách.
Je to koniec vlády Satana a nastolenie vlády
Krista. Teda Mária tu nehovorí o konci
hmotného sveta, ako sa mnohí nazdávajú,
ale hovorí o ére Ježišovho slávneho kráľov stva. Táto éra nastane po bolestnej skúške,
ktorú musí ľudstvo podstúpiť, aby bol ob novený Boží poriadok na zemi.
...„Pán ma k vám posiela splniť úlohu, ktorú
mi v týchto vašich časoch zverila Najsvätejšia Trojica. Otváram vám zapečatenú knihu,

aby boli odhalené tajomstvá v nej obsiahnuté.
Zhromaždila som vás zo všetkých strán
a sformovala som vás, aby ste boli pripravení
na veľké udalosti, ktoré vás čakajú. Len tak
môžete vykonať svoje významné poslanie.“
(MK 13. 10. 1988)

Čo je zapečatená kniha? Je to kniha Zja venia sv. apoštola Jána opisujúca udalosti,
ktoré budú predchádzať druhému príchodu
Krista. Je písaná v obrazoch a mnohé ge nerácie pred nami prežívali čosi podobné,
čo prežívame aj my. Cieľom tejto knihy je
upozorniť cirkevné spoločenstvá na nebezpečenstvá vnútri Cirkvi, hroziace nielen
zo strany sektárov, ale aj z náboženského
ochabnutia, ktorého znakom je vlažnosť.
Kniha ohlasuje dôležité pravdy o konečnom víťazstve Boha nad všetkými nepriateľmi, najmä v zápase posledných dní,
kedy sa rozhodne o osude Cirkvi i bezbožného sveta. Chce posilniť kresťanov v odvahe, stať sa mučeníkmi za vieru.
Ak sa dívame na posolstvá modrej knihy
v tomto svetle, potom lepšie chápeme, prečo
Panna Mária prišla vo Fatime varovať ľud stvo a prečo nás neustále pozýva do svojho
vojska. Rozumieme, prečo chce, aby sme
sa jej zasvätili a nechali sa skrze posolstvá
vyformovať pre tento boj, pre odvahu
k smelému boju za vieru. Otvorene hovorí
o tomto boji – o vojne, ktorú vypovedala
Satanovi. Do tohto zápasu potrebuje voj sko, no vojsko musí byť zocelené, vycvičené,
aby vedelo dobre zaobchádzať so zbraňami,
ktoré mu Boh ponúka. Sú to duchovné
zbrane, pretože my nebojujeme proti telu
a krvi, ale proti duchovným mocnostiam.
Svetská vojna má vopred vycvičených
vojakov, ktorí sa učia ovládať a používať
zbrane, plniť a počúvať rozkazy veliteľov.
Vojaci sú formovaní k tomu, ako napredo vať v boji tak, aby bol nepriateľ porazený.
Vždy je tu veliteľ, ktorý rozkazy vydáva,
a vojsko, ktoré jeho rozkazy plní.
Panna Mária prichádza ako Nebeská veli teľka. Ona vo svetle Najsvätejšej Trojice vidí

celú tú spúšť, ktorú v duchovnom boji za necháva knieža tohto sveta. Preto nám po núka zbrane a účinnú taktiku boja, ktorou
najviac môže zasiahnuť Božieho nepriateľa
priamo do srdca.
Tou zbraňou je svätý ruženec a zasväte nie sa jej srdcu, aby v jej srdci bola naša
viera ochránená a pevná aj v čase skúšky,
aby každá naša myšlienka, slovo a čin boli
zamerané na Boha.
V evanjeliu čítame: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,8)
„Dnes vás chcem pozvať na meditáciu
o týchto slovách, prednesených mojím synom Ježišom. Sú to vážne slová, ktoré nútia
k zamysleniu, a ktoré vám môžu dať pochopiť časy, ktoré prežívate.
Predovšetkým sa môžete pýtať, prečo
ich Ježiš predniesol. – Aby vás pripravil na
svoj druhý príchod a objasnil vám okolnosť,
ktorá bude ukazovať na blízkosť jeho slávneho návratu. Touto okolnosťou je strata
viery.
Tiež v inej časti Písma svätého, v liste
sv. Pavla Solúnčanom, je ešte oznámené,
že pred slávnym návratom Krista sa musí
uskutočniť veľký odpad. Strata viery je
ozajstným odpadom. Rozšírenie odpadu je
teda znamením, ktoré ukazuje na veľmi
blízky druhý príchod Krista.
Vo Fatime som vám predpovedala, že
príde doba, keď sa stratí pravá viera. Toto
je tá doba. Vaše dni sa vyznačujú touto
bolestnou a význačnou situáciou, predpovedanou vám vo Svätom písme: ...„u stále
väčšieho počtu mojich synov mizne pravá
viera.“ (MK 13. 3. 1990)
Mnohí kňazi a laici majú problém prijať
posolstvá z modrej knihy práve pre tie state,
kde je odhalená táto pravda. No Panna Má ria nehovorí, že sa stratí viera, ale zdôraz ňuje, že sa vytratí pravá viera.
Na konci Druhého vatikánskeho koncilu
pápež Pavol VI. vyhlásil Pannu Máriu za
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Matku Cirkvi a povedal: ...„toto je Máriina
doba, vstupujeme do Máriinej doby. Mária
je Prorokyňa týchto našich čias, týchto bo lestných čias.“
„Keď prorok dôjde k pravde a dotkne sa
srdca, ono sa buď otvorí, alebo ešte viac
skamenie a rozpúta sa hnev, prenasledova nie“, povedal Svätý Otec František vo svojej
homílii 17. 4. 2018. Nepohodlná pravda sa
nepočúva príjemne. Ako povedal pápež
František: ...„proroci boli vždy prenasledo vaní za to, že hovorili pravdu.“
Podobnými slovami ako Panna Má ria nás na tieto udalosti upozorňoval aj
Svätý Otec František, keď sa prihovoril
28. 11. 2013 v Dóme sv. Marty na záver cir kevného roka.
...„v zmätku na konci sveta, opísanom
v evanjeliu (Lk 21, 20-28), pôjde o viac než len
to, čo nám predstavujú prírodné katastrofy.“
Keď Ježiš v tej stati rozpráva o týchto
pohromách, hovorí, že to bude znesvätenie chrámu, zneuctenie viery, ľudí. Bude
to ohavnosť, ohavné spustošenie. Čo to znamená? Bude to ako víťazstvo kniežaťa tohto
sveta. Ako porážka Boha. Bude sa zdať,
že v tom poslednom okamihu katastrofy sa
knieža tohto sveta zmocní všetkého, že bude
pánom sveta.
„Potupenie viery je podstatou ,záverečnej skúšky‘, čo je mimochodom veľmi
jasné“ – pripomína pápež – „ohavnosť
spustošenia“ má podľa Svätého Otca presnejší názov „zákaz uctievania“: „O náboženstve neslobodno hovoriť, je vecou
súkromnou, o ktorej sa na verejnosti
nerozpráva. Náboženské symboly sú odstránené. Musíme sa riadiť príkazmi,
ktoré prichádzajú od svetskej moci. Je dovolené robiť veľa vecí, pekných vecí, no nie
klaňať sa Bohu. Zákaz uctievania. Tu je
podstata tohto konca.“
Zhodnoťme tieto slová Svätého Otca s re alitou nášho každodenného života. Či nie je
viera na mnohých miestach zneuctená? Či
|6|

ideológie, ktoré šíria rodovú rovnosť a zne važujú manželstvo ako zväzok muža a ženy,
ktoré nanucujú eutanáziu nielen starých
ľudí, ale aj detí, nezasiahli celý svet? Či to nie
sú hriechy proti prírode, to obrovské množ stvo potratov, ktoré volajú o pomstu pred
Božou tvárou a už celé ľudstvo je namočené
v ich krvi? Veriaci človek je neustále vy stavovaný tlaku médií a verejnej mienky,
ktorá takticky vtláča tieto absurdnosti ako
normálne veci, a takto sa vysmieva platným
Božím zákonom. Toto je ohavnosť pred Bohom a tragédiou je, že mnohí veriaci týmto
tlakom sveta podliehajú.
Odstraňovanie prvého miesta, ktoré patrí
Bohu v praktizovaní lásky a skutkoch mi losrdenstva funguje veľmi inteligentne!
Dnešný svet nehovorí, že nemáme pomá hať druhým, alebo sa venovať charite. To
všetko môžeme a je nám to dovolené, avšak
s jednou podmienkou: nech svet vidí, akí
sme dobrí, čo všetko robíme, a hlavne, aby
sme oslavovali svoje meno. Boh v týchto
skutkoch milosrdenstva nemá miesto. To
nie jeho milosť nás pohla konať dobro, to
my sme bohmi, ktorí ho konajú s cieľom,
aby svet oslavoval iba nás.
...„Nedajte sa ovládnuť skľúčenosťou. Prišla doba, ktorú som vám predpovedala, keď
tých, ktorí ma uctievajú, poslúchajú a nasledujú, vysmievajú, opovrhujú a ponižujú...
...Nedajte sa ovládnuť strachom. Nastal
čas vášho obetovania.
Budete prenasledovaní. Ba tí, ktorí vám
kladú prekážky, ktorí vás ohovárajú, vami
opovrhujú a vás prenasledujú, budú veriť,
že konajú vec milú nebeskému Otcovi a dokonca mne, vašej nepoškvrnenej Matke. To
je časťou temnej doby, v ktorej žijete. Lebo
teraz vstupujete do najbolestnejšej a najtemnejšej fázy očisty a Cirkev bude skoro
otrasená strašným novým prenasledovaním, aké doteraz nepoznala. „Žite v modlitbe. Žite v dôvere.“ (MK 12. 11. 1988)
Svätý Otec vo svojej kázni pokračuje:

štatistického hľadiska je tak kresťanstvo
najviac prenasledovaným náboženstvom
na svete. Každú hodinu usmrtia na svete
11 kresťanov za vernosť Kristovi – každú
jednu hodinu!
Svet sa stáva svedkom toho, ako sa zvidi teľňuje úplne nová generácia kresťanských
mučeníkov. Krvavý kúpeľ sa uskutočňuje
tak masovo, že ho možno nazvať „nielen
najdramatickejšou históriou našej doby, ale
aj hlavnou výzvou ľudských práv tejto éry,“
(Rím, 7. 10. 2013 kath.net/pl)

„Jestvujú mocnosti sveta, ktoré by chceli,
aby bolo náboženstvo ,súkromnou záležitosťou‘. Ale Boha, ktorý premohol svet, si máme
uctievať až po samý koniec ,s dôverou a vernosťou‘. Touto myšlienkou pápež sústredil
pozornosť na prenasledovanie kresťanov
v dnešnej dobe. Označil ho za znamenie
skúšky, ktorá predchádza záverečnému Ježišovmu víťazstvu.“
Prenasledovanie kresťanov je v tejto
dobe najväčšie aké Cirkev doteraz poznala.
Protikresťanským prekrúcaním pravdy sa
ideologicky šliape po ľudskej dôstojnosti
kresťanov. Až 100 miliónov kresťanov po ce lom svete patrí do skupiny, ktorá je najviac
ohrozovaná vraždami, prenasledovaním
a mučením! (Zdroj: „Kirche in Not“ ŽC 25/2018).
Iné kresťanské organizácie dokonca hovo ria až o 200 miliónoch.
Prenasledovanie kresťanov je „globálnou
vojnou proti kresťanom“ a súčasne je to naj väčšia katastrofa raného 21. storočia, o kto rej sa zaryto mlčí. Poukázal na to americký
žurnalista John L. Allen.
Na celom svete 80 percent všetkej náboženskej diskriminácie sa obracia proti kresťanom, ako informovala „Medzinárodná
spoločnosť pre ľudské práva“ (IGFM) – sekulárna organizácia pre ľudské práva. Zo

Potupenie viery je podstatou „záverečnej
skúšky“ hovorí pápež.
A keď príde plnosť času – „kairos“ tohto
pohanského postoja, keď sa tento čas naplní – potom príde On: „A uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou
slávou.“
Napriek tomu, hovorí Svätý Otec, „keď sa
naplní čas pohanov“, vtedy je čas zodvihnúť hlavu, pretože sa blíži „víťazstvo Ježiša
Krista“: „Nebojme sa, On od nás žiada len
vernosť a trpezlivosť.“
Ak sa dívame na posolstvá Panny Márie
v tomto svetle, v našom srdci by mala vy trysknúť vďačnosť voči Bohu za tento dar, za
dar jej slova, pretože ono sa v ničom nelíši od
slova jej Syna. Roky nás učila, pripravovala
žiť tieto časy veľkého súženia a upozorňovala nás, že sa napĺňajú časy pohanov.
...„Tento veľký odpad sa šíri stále viac i vo
vnútri Katolíckej cirkvi. Bludy sa vyučujú
a rozširujú, kým základné pravdy viery sa
popierajú s veľkou ľahkosťou. Keď môj pápež statočne hovorí a opakovane zdôrazňuje
pravdy katolíckej viery, nikto ho nepočúva,
ba verejne ho kritizujú a vysmievajú sa mu.
Je to prefíkaná a diabolská taktika. Obeťami
veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi,
rehoľníci i veriaci. V týchto časoch zostane
v Katolíckej cirkvi malý zvyšok, ktorý bude
verný Kristovi, evanjeliu a celej jeho pravde.
Malý zvyšok vytvorí malé stádo, celé chránené v hlbine môjho Nepoškvrneného Srdca.
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Toto malé stádo budú tvoriť biskupi, kňazi,
rehoľníci a veriaci, ktorí zostanú pevne spojení s pápežom...“ (MK 11. 6. 1988)
Najnovší prieskum z Vatikánu ukazuje,
že mnohí katolíci sa už nedržia morálnej
náuky Cirkvi. Dožadujú sa, aby Cirkev zme nila túto náuku a dokonca aj niektorí bis kupi sa domáhajú zmien v jadre morálky.
Očakávajú, že pápež František náuku Cirkvi
v tomto bode zmení. Katolícka cirkev však
nemôže zmeniť svoje dogmy. Pápež Franti šek je rímsky biskup, a tým najvyšší strážca
viery. On sám o sebe povedal, že chce byť
dobrým synom Cirkvi. A to sa mnohým nepáči – začína nový druh prenasledovania:
odtrhnúť veriacich od pápeža, biskupov
a kňazov, ktorí chcú zostať verní evanjeliu.
A tak vidíme, že utrpenie Cirkvi prichádza
aj z jej vnútra a je spôsobené hriechom,
ktorý je prítomný v samotnej Cirkvi. Nie
je to nič nové, no v súčasnosti to možno ba dať v obzvlášť hrozivom rozmere. Najväčšie
prenasledovanie prichádza kvôli hriechom
v Cirkvi, a to práve od tých, ktorí ju zrádzajú,
pretože chcú Cirkev podľa svojich vlastných
predstáv, a nie Cirkev postavenú na Božích
zákonoch. Sme svedkami útokov nielen voči
pápežovi, ale aj voči biskupom, kňazom a ve riacim, ktorí ostávajú verní Kristovi.
Pápež Benedikt XVI. v interview pri lete
do Lisabonu, 11. mája 2010 povedal: „Najväčšie prenasledovanie Cirkvi neprichádza od vonkajšieho nepriateľa, ale vyrastá
z hriechu v Cirkvi. A preto je pre Cirkev
bytostne nutné, aby sa nanovo naučila robiť pokánie, prijať očisťovanie, aby sa na
jednej strane naučila odpúšťať, ale videla
aj potrebu spravodlivosti – pretože odpustenie nenahrádza spravodlivosť! Jedným
slovom, musíme sa nanovo naučiť práve
to podstatné: obrátenie, modlitbu, pokánie
a božské cnosti.“
Vidíme, že fatimské tajomstvo sa odhaľuje samotným vývojom udalostí vo svete,
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a aj v Cirkvi. Matka Božia nás prišla na to
upozorniť vo Fatime a skrze svoje posolstvá
v modrej knihe pripraviť najmä biskupov,
kňazov a veriacich na tieto ťažké časy, ktoré
dnes žijeme.
Božie Slovo nám pripomína, že kresťa nia, ktorí v týchto časoch trpia prenasle dovaním, sú prorockým znamením, že
sa časy napĺňajú, a to je čas oslobodenia.
Preto nemáme byť smutní, keď vidíme tieto
znamenia, ale máme zdvihnúť hlavu, lebo
víťazstvo Boha je blízko. A kedy to bude?
Písmo sväté hovorí: ...„kým nepríde najprv
odpad...“ (2 Sol 2, 3-4)
„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na
vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“
(Mt 5, 11-12)

Nezarmucujme sa pre to, čo prežívame!
Sú to znaky k radosti, lebo naše oslobode nie je blízko. Toto úbohé ľudstvo potrebuje
Krista a jeho lásku, lebo iba jeho Láska nás
uzdraví a vráti do náručia Otca. Mať pohľad
upriamený na nebo, k tomu nás povzbu dzuje i sám Pán Ježiš, keď hovorí o úzkos tiach a zmätku týchto udalostí: „Keď sa to
začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,
lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)
Sv. Augustín hovoril: „Akou láskou to
milujeme Krista, ak sa obávame, že príde?
Nehanbíme sa za to, bratia? Milujeme ho,
a máme strach, že príde? No milujeme
naozaj? Alebo nemilujeme náhodou svoje
hriechy viac, ako Krista?“
Nebojme sa prosiť o jeho príchod s veľkou
dôverou v modlitbe, ktorú nás on naučil:
„Otče náš – príď kráľovstvo tvoje – Maranathá – Príď, Pane Ježišu!“
Zdroj: kázne sv. Otca: https://w2.vatican.va/content/
francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131128_faith-never-private.html
Marta Uchalová

Pôst, modlitba a Eucharistia
– bezpečná cesta svätosti
„Zostúpila som z neba, aby som Vám ukázala cestu v tomto storočí, po ktorej musíte ísť,
aby ste našli pokoj: cestu obrátenia a návratu k Pánovi, v modlitbe a v pokání. Zostúpila
som z neba, aby som Vám darovala svoje Nepoškvrnené Srdce ako útočište, v ktorom sa
uchránite a bezpečnú cestu, ktorá vás privedie k Bohu spásy a pokoja.“ (MK 13. 5. 1996)
Panna Mária dáva vo svojich posolstvách jasné pokyny, čo máme robiť, aby sme nezišli
z cesty spásy a s dôverou očakávali Pána. V dnešnej dobe plnej chaosu a pochybností nám
ponúka útočisko, kde budeme v bezpečí – svoje Nepoškvrnené Srdce a zbrane, ktorými
sa máme brániť pred zlom – pôst, modlitbu, Eucharistiu a pokánie. Tieto prostriedky
nás vedú k pravde, ktorou je Ježiš Kristus. On je cieľ nášho putovania a Matka Božia je
naša sprievodkyňa, ktorá nás vedie istou cestou k nemu. Vo svojich posolstvách hovorí,
že v tejto dobe máme k dispozícii aj mnoho iných ciest, možno ľahších. No tieto nevedú
k stretnutiu s Bohom spásy a Otcom milosrdenstva. Náš život má smerovať k Bohu a na
toto stretnutie sa máme pripravovať už tu na zemi a to každý jeden deň.
1. Pôst: V dnešnej dobe prepychu, cham tivosti a materializmu nás Nebeská Matka
žiada o pôst. Prečo ho od nás chce? „...Vy šírte
svetlo svätosti a čistoty, umŕtvovania zmyslov
a pokánia, a tak ponúkajte všetkým pomoc,
ktorú vám darúva moje Nepoškvrnené Srdce,
aby ste dosiahli spoločenstvo života s Bohom...“ (MK 13. 5. 1996) Tento svet útočí na
všetky zmysly človeka. Odvracia pozornosť
od podstatných vecí a ponúka nám v prvom
rade uspokojenie tela. Preto je pôst dôležitý.
Umŕtvuje naše zmysly, no zároveň posilňuje
dušu. „Ako tuční vtáci nemôžu vysoko vzlietnuť, tak aj tí, ktorí slúžia svojmu telu, nemôžu
vystúpiť na nebesia“ (Sv. Efrém Sýrsky). Panna
Mária nás prosí o drobné skutky umŕtvo vania a pokánia, konané pre spásu našich
blížnych. Tieto máme každý deň obetovať
jej Nepoškvrnenému Srdcu a motívom
týchto skutkov má byť naša láska, pretože
akýkoľvek skutok bez lásky je ničím.
Je tiež dôležité zvoliť si vhodnú formu
pokánia. Keď sa nemôžeme postiť od jedla,
zrieknime sa niečoho iného, napr. televízie,
internetu, pomodlime sa s blízkymi ruže nec, navštívme chorého. Panna Mária nás

žiada, aby sme boli umŕtvení, čo sa týka
zmyslov, vytrvalí v modlitbe a sústredení
okolo Ježiša v Eucharistii ako horiace lampy
lásky. Pôst tela zdokonaľuje modlitbu. Keď
sa postíme, naša modlitba nie je len pár slov
a viet, ale je v nej zapojená celá bytosť člo veka. Je to modlitba telom aj dušou, kedy
človek ľahšie prežíva svoju bezbrannosť.
Preto je jeho duša otvorenejšia Bohu. „Pôst
dáva modlitbe dôveru a rozohňuje ju... Modlitba vyprosí silu k pôstu a pôst získa milosť
k modlitbe. Pôst posilňuje modlitbu, modlitba
posilňuje pôst a prednáša ho pred Božiu tvár.“
(svätý Bernard z Clairvaux)
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Pôstom sa človek pripravuje na stretnutie
s Bohom. Z tohto dôvodu je pôst prepojený
s Eucharistiou. Eucharistia je to najvzneše nejšie stretnutie s Pánom. A práve tu nám
pôst umožňuje uskutočniť základný cieľ
modlitby – stretnúť sa so Spasiteľom telom aj
dušou, teda celou svojou bytosťou. Ak každý
deň zomieram svetu, tak každé stretnutie
s Kristom sa mi stáva cestou do večnosti.
2. Modlitba: Chce, aby sme menej hovo rili a viac sa modlili. „Moje milované dietky,
nikdy nestrácajte dôveru a nádej! Pod veľkým
a prenikavým hlukom, ktorý zlo všade rozširuje, vyháňajú toľké výhonky dobra a svätosti
v tichosti a skrytosti.“ (MK 1. 1. 1985) Dôleži tosť modlitby a jej nevyhnutnosť pre spásu
sa uvádza aj vo Svätom písme. Treba sa
„stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1). Ako píše
svätý Alfonz Mária de Liguori vo svojich
dielach – dôvod je jasný! Bez Božej milosti
nemôžeme urobiť nič. „Svojho ducha vložím
do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať
podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36,27) Ako píše svätý
Augustín, Boh dáva niektoré veci ako po čiatok viery. Zotrvanie v dobrom si človek
vyprosí iba modlitbou. Bez modlitby teda
niet spásy. Boh veľmi túži rozdávať svoje
milosti tomu, kto o ne prosí. Ako vraví Bib lia: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7,7) Modlitbou
nám Boh dáva silu urobiť veci, ktoré sami
nedokážeme. Ako hovorí svätý Augustín:
„Boh neprikazuje nemožnosti, ale keď prikazuje, nabáda ťa urobiť, čo môžeš, a prosiť o to,
čo nemôžeš. A pomôže ti, aby si mohol.“
Boh nám dáva aj orodovníkov, ktorí žili
na zemi rovnaký život ako my a dosiahli
večnú blaženosť. Mali problémy ako my, te šili sa, či plakali ako my, boli hladní aj chorí.
Presne tak ako my. Podľa učenia Cirkvi je
dobré vzývať svätých v modlitbe a utiekať
sa k ich pomoci. „Svätí z nebies osvecujú váš
život, pomáhajú vám svojou mocnou pomocou, ochraňujú vás pred klamnými zvodmi
môjho nepriateľa, vedú vás za ruku po ceste
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svätosti v rozochvenom očakávaní, že jedného
dňa sa i vy pridružíte k ich večnému blahoslavenstvu. Preto vás dnes pozývam, aby ste
prežívali radostný zážitok zo spoločenstva
svätých. Dostanete tak silu a odvahu na prekonávanie chvíľ skúšky a pozerajúc z neba
sa vám bude stávať jasnou bolestná cesta, po
ktorej musíte všetci prejsť, aby ste prekročili
prah nádeje. Nebo sa spája so zemou v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca, aby
s jeho víťazstvom zostúpila z neba rosa nebeského milosrdenstva, ktoré povedie celý svet
k novému životu.“ (MK 1. 11. 1995)

Svätý Alfonz píše, že nesporne väčšiu
hodnotu než modlitby celého neba majú
u Boha modlitby Božej Matky. „Boh vložil
plnosť všetkého dobra do Márie práve preto,
aby ak jestvuje pre nás nejaká nádej alebo
milosť či spása, boli sme obnovení z hojnosti
tej, ktorá prekypuje útechami. Je záhradou
rozkoší, kde sa zo všetkých strán zlieva a rozlieva jeho vôňa, totiž dary milostí.“ (Svätý
Bernard) Svätec dodáva, že máme hľadať
milosti skrze Máriu, lebo o čo ona prosí, to
dosiahne a nebude sklamaná.
Tam, kde je Matka Božia, tam je prítomné
osobité pôsobenie Ducha Svätého. Ona nás
učí ako Ho máme prijať a byť pozorní na
Jeho pôsobenie. V dnešnej dobe, ktorá je
plná chaosu, je potrebné zotrvávať s Máriou

vo večeradle neustálej modlitby. Tam pri chádza Duch Svätý a posilňuje naše srdcia.
Svätý Ján Pavol II. vo svojej homílii pove dal: „Prijmite Ducha Svätého a buďte silní!
Hľadiac na Máriu, pokornú služobnicu Pána,
ktorá sa poddala každému vnuknutiu Ducha Svätého, dovoľte, aby Duch múdrosti
a rozumu, Duch rady a sily, Duch vedomosti
a zbožnosti a Duch bázne voči Bohu, prenikal
vaše srdcia a vaše životy, aby sa vaším prostredníctvom zmenila tvárnosť zeme. Podobne
ako v deň birmovania vám hovoril váš biskup, aj ja vám hovorím: ,Prijmite Ducha Svätého! Nech Vás prenikne sila, ktorá vychádza
z Neho, stávajte sa staviteľmi nového sveta;
sveta iného; sveta, ktorý sa opiera o pravdu,
spravodlivosť, solidaritu a lásku.‘ “
Matka Božia od nás žiada predovšetkým
modlitbu posvätného ruženca. Je to mod litba jednoduchá, pokorná, je to modlitba
Matky. Preto má táto modlitba najväčšiu
moc v boji proti zlu, pýche a egoizmu. Samo zrejme, že existujú aj iné modlitby. No pri
tejto modlitbe nehrozí, že skĺzneme do pý chy z veľkosti slov, ktoré si myslíme, že naša
modlitba obsahuje. Ruženec je modlitba
zvlášť milá Panne Márii. Počas modlitby ru ženca sa ona sama pripája k našej modlitbe.
Tak sa modlíme spolu s našou Nebeskou
Matkou. Nie je to úžasné? Panna Mária nás
pozýva k inému postoju v modlitbe. Stať sa
podobným Ježišovi. Takáto modlitba vedie
k obráteniu. Nechávame sa viesť Bohom
a nespoliehame sa len na vlastné sily.
Panna Mária nás žiada, aby sme pokračo vali v modlitbe posvätného ruženca a roz množovali večeradlá modlitby. „Váš celý
ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte na
naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je
ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby a situácie a dokonca
mať vplyv na všetky udalosti vášho času.“ (MK
7. 10. 1979) Povzbudzuje nás, aby sme rozši rovali rodinné večeradlá, ako liek na zlo,
ktoré ohrozuje naše rodiny, a to rôznymi,
dômyselnými spôsobmi.

3. Eucharistia: Naša modlitba má byť
stále orientovaná na stretnutie Ježiša
prítomného v Eucharistii. Ako pôst, tak
aj modlitba predchádzajú tomuto stretnu tiu. Eucharistia je vrcholom kresťanského
života. Je to obrovský dôkaz lásky Otca,
ktorý za nás obetoval svojho Syna. Ježiš sa
nám dáva v podobe chleba a vína. Je denne
prítomný medzi nami. Tak ako boli apoštoli
užasnutí gestami a slovami počas Poslednej
večere, keď im Pán Ježiš pred svojou smrťou
umýval nohy, takým istým spôsobom nás
Ježiš miluje aj dnes. Miluje nás do krajnosti
a dôkazom tejto lásky je, že nám dáva svoje
telo a krv. „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13)
Prítomnosť Ježiša v Eucharistii nám vy svetľuje Katechizmus Katolíckej cirkvi:
„Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu.
Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti,
a preto Eucharistia je ‚akoby zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí.‘
V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté ´opravdivo, skutočne a podstatne telo
a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána
Ježiša Krista, a teda celý Kristus´. ´Táto prítomnosť sa nazýva ,skutočnou‘ nie výlučne,
ako keby ostatné neboli ,skutočné‘, ale v najplnšom zmysle slova, pretože je podstatná;
ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný
Kristus, Boh a človek.“ (KKC 1374)

Ako píše kardinál Tomko vo svojej homílii:
„Nedeľná a sviatočná Eucharistia je pre nás
sviatkom, kde sa stretávame s Pánom a s na| 11 |

šimi blížnymi. Je to deň pokoja a odpočinku
pre naše telo i dušu. Časté pristupovanie k svätému prijímaniu je zdrojom mimoriadnej
sily. Adorácia a osobný rozhovor s Ježišom
v Eucharistii je zdrojom pokoja pre dušu
a pomáha pri riešení ťažkostí. Pán nám vidí
do duše. On nás najlepšie pozná. Pred Ježišom
v Eucharistii rastú zdravé rodiny a deti, dozrievajú povolania.“ (Homília kardinála Tomka
na ukončenie Tretieho celoslovenského eucharis tického kongresu, Bratislava 18. 9. 2005)

Svätá omša a Eucharistia majú byť stredo bodom nášho života. Keď denne prežívame
svätú omšu, pocítime potrebu rásť vo svä tosti. Matka Božia nás uisťuje, že Kristovo
slávne kráľovstvo zažiari najmä v eucharistickom triumfe. Eucharistia bude znova
stredobodom života Cirkvi. Eucharistia sa
stane vrcholom každej našej modlitby, všet kých liturgických úkonov, všetkých cirkev ných zhromaždení v chrámoch. V dnešnej
dobe je Ježiš odsúvaný, zraňovaný množ stvom urážok a pochybností. Mária nás vy zýva, aby sme boli adorátormi a služobníkmi
Ježiša v Eucharistii. Aby sa Ježiš mohol da rovať všetkým dušiam. Prinášajme Ježišovi
ku adorácii, ku sv. prijímaniu, čo najväčšiu
lásku. Dávajme ostatným príklad svojim dôs tojným správaním voči Eucharistii, potrebu
pristupovať k svätej spovedi ako nutnosti
pre toho, kto sa nachádza v ťažkom hriechu,
aby mohol prijať Ježiša. Kto iný nám môže
dať príklad ako správne uctievať, prijímať
a milovať Ježiša, ak nie jeho Matka. Ona bola
prvou monštranciou, ktorá s pokorou a veľ kou láskou dovolila Ježišovi rásť v jej vnútri.
Keď rozjímame o Eucharistii, nesmieme
zabúdať ani na kňazov. Práve oni sú tí
sprostredkovatelia, bez ktorých by sme ne mohli prijímať Ježiša a klaňať sa mu v Eu charistii. Panna Mária nás obzvlášť vyzýva,
aby sme sa modlili za kňazov. Nemáme ich
odsudzovať, nech sú akýkoľvek. Oni sú no vými Jánmi Ježiša Krista v tomto svete. Bez
ich osoby Kristus nemôže byť prítomný
medzi nami pod spôsobom chleba a vína.
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Pôsobenie pôstu, modlitby a Eucharistie
sa má odzrkadliť aj v našom živote. Nezna mená to však, že hneď budeme svätí. Je to
cesta, ktorá je taká dlhá ako samotný život.
Niektoré nedostatky nám Pán ponechá až do
smrti, aby nás očisťoval a uchránil od pýchy.
No prostriedky, ktoré nám ponúka Panna
Mária nás budú postupne pretvárať. Bude
nám odhaľovať naše chyby, ktoré by sme
si bez pôstu, modlitby, Eucharistie a zasvä tenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu nikdy
neuvedomili. Naše ego síce utrpí, ale dôle žité je vytrvať. Musíme sa spoliehať na Boha
a Jeho milosrdenstvo. My sami nedokážeme
nič. Sme veľmi nedokonalí, ľahko zblúdime
a sme náchylní k pýche. Ale Panna Mária nás
po zasvätení sa jej Nepoškvrnenému Srdcu
vedie a používa ako svoje nástroje. Zároveň
nás vedie k pokore, a tým umožňuje plne nie Božej vôle. Miluje nás a chce nás priviesť
k najväčšej láske – k Bohu. „Veď tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, ale mení;
a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme
pripravený večný príbytok v nebesiach.“ (Rím sky misál, Prefácia o zosnulých I, s. 399)

Panna Mária nás uisťuje, že nás chráni,
vedie po ceste k Bohu a je neustále po na šom boku. „Nebojte sa!... Pripúšťam prekážky
svojho protivníka, aby som vás očistila, ale
potom osobne zasahujem, aby som vám pomohla, prekážky premohla a odstránila.“ (MK
15.8.1985)

„Na zemi pozostáva moja družina zo všetkých tých, ktorí žijú zodpovedajúc milosti,
prijatej pri svätom krste, aby milovali a oslavovali Boha, ktorí napredujú po istej ceste dokonalého zachovávania Pánových príkazov...
S touto družinou pripravujem v týchto časoch
svoje víťazstvo. So svojou družinou uskutočňujem každý deň triumf môjho Nepoškvrneného
Srdca. So svojou družinou pripravujem cestu,
ktorou príde k vám kráľovstvo slávy Ježiša, kráľovstvo lásky a milosti, svätosti, spravodlivosti
a pokoja... Čo možno najrýchlejšie sa zhromaždite v tejto mojej družine!“ (MK 13. 10. 1985)
Dana Belišová

Pokánie ako jediná cesta
návratu ľudstva k Bohu
... „Prichádzam z neba, aby som vám ukázala cestu, po ktorej máte ísť: Cestu modlitby
a pokánia. Moji chorí synovia, prichádzam z neba, aby som vám dala liek, ktorý potrebujete
k uzdraveniu: Choďte sa umyť k prameňu! Umyte sa v prameni živej vody, ktorá tryská z prebodnutého Srdca môjho Syna Ježiša a ktorú vám Cirkev aj dnes dáva vo svojich sviatostiach,
najmä vo sviatosti zmierenia. Umývajte sa často v tomto prameni, pretože to potrebujete,
aby ste sa očistili od hriechu a uzdravili z rán, ktoré zlo zanecháva vo vás.“ (MK 11.2.1977)
Panna Mária nás vo všetkých posolstvách
vyzýva k pokániu a obráteniu. Jej ustaros tený výkrik vo Fatime by nás mal prebudiť
z našej ľahostajnosti. Zostali sme hluchí a ne všímaví voči Jej hlasu a preto bolesti a utr penie ľudstva stále rastú. Koľkí kresťania
zišli z cesty, ktorá vedie k Bohu! A začalo to
celkom nenápadne, malými ústupkami. Pre stali sa spovedať, stratili povedomie hriechu
a vytratila sa ľútosť nad spáchaným zlom.
Príčinou je nevedomosť, náboženská
ľahostajnosť, povrchnosť a zotrvávanie
v sebaklame. Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie nám ukazuje pravú cestu. Na zák lade svojej vlastnej bolestnej skúsenosti
a materinskej lásky vie, čo znamenajú naše
trápenia, a preto nám pomáha nájsť túto
cestu. Lucii ukázala svoje Srdce ako útočište
a cestu, ktorá vedie k Bohu. Ona tou cestou
tiež prechádzala, keď žila na zemi. Chce nás
oduševniť svojim príkladom. V evanjeliu
mlčala, ale teraz nám často hovorí, ako tou
cestou kráčala, keď žila na zemi.
Žiaľ, dnešný človek si myslí, že problémy
jednotlivcov, rodín, národov vyrieši vlast nými silami a neprosí Boha o milosť poká nia skrze tú, ktorá bola „plná milosti“.
Ešte vždy však máme čas zmeniť svoj
život. Stačí urobiť prvý krok, ktorým je
ľútosť nad našimi hriechmi a dobrá svätá
spoveď. Zmierenie však musí byť skutočné,
nie iba tak naoko, aby si o mne ľudia ne mysleli niečo zlé. Milosrdný Boh vidí všetko
aj v skrytosti. Bojujme s hriechmi tou naj -

silnejšou zbraňou: modlitbou a pôstom.
Pozýva nás k tomu aj Panna Mária skrze
svoje posolstvá.

Veľa ľudí si dnes chce urobiť poriadok
vo svojom rozbitom živote, a hľadá pomoc
u psychológov. V nádeji, že sa dočkajú od
nich pomoci, pred nimi zverejňujú skryté
a hanblivé okamihy svojho života. No na
druhej strane, veľa ľudí pochybuje o zmysle
vyznania svojich hriechov pred Bohom a pri tom princíp je rovnaký: nahlas hovoríme
o svojich pokleskoch, pričom Boh má určite
väčšiu moc ako psychológ. Jedine On je tým,
ktorý nás pozná najlepšie a túži po našom
šťastí a môže nám pomôcť dať do poriadku
náš život. Vo sviatosti zmierenia vyznávame
svoje hriechy, prosíme o ich odpustenie a sme
vyzbrojení milosťou posväcujúcou, aby sme
mali silu sa im v budúcnosti vyhýbať.
Je potrebné zamyslieť sa nad dobrou spo veďou, lebo iba skrze dobrú spoveď sa môže
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Božia milosť dotknúť nášho srdca. Často
sú naše spovede formálne, neúprimne, po vrchné a potom sa pýtame, prečo sa v na šich životoch nič nemení! Naša spoveď musí
byť predovšetkým pokorná. Som vinník,
ktorý stojí pred sudcom. Obviňujme sa
sami, nečakajme na otázky od spovedníka.
S pokorou vyznávajme svoje hriechy, ne buďme ľahostajní a už vôbec nehovorme
o hriechoch iných ľudí. Hovorme o svojich
hriechoch! Neobhajujme sa v spovednici
tým, že obviňujeme svoju ženu, muža či
deti, že sú zlí a to je dôvod nášho nepokoja.

Napríklad, ak pijem, tak neobviňujem
svojho kolegu, že to on mi ponúkol pohá rik. Ak cítim v srdci pomstu voči druhému,
tak nehovorím, že to on mi spôsobil krivdu,
a preto mám právo sa na neho hnevať; ak
rád ohováram, tak sa nepresviedčam, že
to vlastne bola pravda a mohol som takto
hovoriť... Alebo čo sa týka svätenia nedele:
mnohí si zvykli ťažko pracovať v tento deň
a potom sa ospravedlňovať, že to bola neod kladná práca. Takýmto spôsobom však zva ľujú vinu na druhých, a nežalujú na seba,
nevyznávajú svoj osobný hriech. Potom aké
odpustenie a milosrdenstvo očakávame,
keď sme svoje hriechy ani nevyznali, ale
celý čas sme sa len obhajovali?
Boh nám chce odpustiť, ale nemôže, pre tože naše srdce nemá pokoru. Pokora je
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pravda o sebe samom. A otázka, pred kto rou stojí každý z nás, znie: „Predstavujem sa
spovedníkovi v pravdivom svetle?“
Naša spoveď má byť zároveň jednoduchá,
vyhýbajme sa nepotrebným a zbytočným
slovám. Dobrá spoveď nás povzbudzuje
k väčšej bdelosti a ostražitosti pred hrie chom. Napomenutie spovedníka nám
ukáže cestu k náprave. Rozhrešenie, ktoré
dostávame, nám dodáva silu, aby sme vstali,
nezostali ležať na zemi a aby sme sa mohli
v budúcnosti týmto hriechom vyhýbať.
A teda: stručne a jasne vyznávajme svoje
hriechy, ak máme nejakú otázku, môžeme
sa opýtať po vyznaní hriechov. Spovední kovi neskáčeme do reči a hlavne uverme
tomu, že cez neho nás vedie sám Ježiš.
Matka Tereza povedala: „Sviatosť zmierenia
nie je miestom na neužitočné rozhovory. Hlavnou vecou sú moje hriechy, moja ľútosť a odpustenie; ako premáhať pokušenia, ako sa zdokonaľovať v čnosti a ako rásť v láske k Bohu.“
„Dnes viac než kedykoľvek inokedy sa darí
diablovi vás zvádzať. Zvádza vás pýchou,
a tak vás učí dokonca ospravedlňovať mravný
neporiadok. A po pádoch sa mu podarí vo vás
udusiť výčitky svedomia, ktoré sú skutočným
darom Ducha Svätého, ktorý vás vyzýva k obráteniu. Ako veľa je mojich úbohých detí, ktoré
sa už roky nespovedajú! Spráchniveli v hriechu a stravuje ich nečistota, vystupňovaná
túžba po peniazoch a pýcha.“ (MK 20. 11. 1976)
Správne vyformované svedomie nám
jasne ukazuje, čo hriech je a čo hriech nie je.
Aby sa naň v tomto dalo spoľahnúť, musíme
si ho dobre vychovať. Nesprávne svedomie
je dvojaké, laxné a škrupulózne.
Škrupulózne, úzkostlivé svedomie vidí
hriech aj tam, kde nie je. Vtedy sa spoved ník snaží presvedčiť kajúcnika, že všetko,
čo vyznal, nie sú hriechy. Ak sa nám to
stáva často, tak máme počúvnuť spovedníka
a uvedomiť si, že naozaj nie všetko, čo za
hriech považujeme, aj skutočne hriechom je.
V Denníčku svätej Faustíny čítame:

„Na druhý deň cítim zreteľné slová: ,Vidíš,
Boh je taký svätý a ty si hriešna. Nepristupuj
k nemu a spovedaj sa každý deň.‘ A naozaj, na
čo som pomyslela, zdalo sa mi hriechom. Ale
nevynechala som sväté prijímanie a na spoveď som sa rozhodla ísť vo svojom zvyčajnom
čase, keď nebude výrazná prekážka. Ale keď
sa priblížil deň spovede, pripravila som si celú
kopu tých hriechov, aby som sa z nich obvinila.
Keď som sa priblížila k mreži spovednice, Boh
mi dovolil obviniť sa z dvoch nedokonalostí,
hoci som sa namáhala, aby som sa tak spovedala, ako som bola pripravená. Keď som odišla
od spovednice, Pán mi povedal: ,Dcéra moja,
všetky tie hriechy, z ktorých si sa chcela spovedať, nie sú v mojich očiach hriechmi, preto som
ti odobral možnosť vypovedať ich.‘ Spoznala
som, že satan chce narušiť môj pokoj, dáva mi
prehnané myšlienky. Ó, Spasiteľu, aká veľká je
Tvoja dobrotivosť!“ (Denníček, č. 1802)
Druhý extrém je laxné svedomie, ktoré
nevidí a nechce vidieť hriech, napriek tomu,
že je hriech prítomný. Vtedy sa ho spovedník
snaží z kajúcnika „vymámiť“, ale niekedy sa
to nepodarí. V tomto prípade ani nemôže dať
hriešnikovi rozhrešenie, lebo povedal veľa
o hriechoch iných a o svojich takmer nič.
Všetci okolo sú vinní, len on nie. Nedokáže si
priznať, že urobil niečo zlé a prosiť o odpuste nie. Ako často sa spovedať? Frekvencia spo vedania sa závisí od životného stavu, zdravia
a príležitosti k spovedi. Ak by sme spáchali
ťažký hriech, máme ísť na spoveď hneď ako
je to možné. Keď sme sa nehanbili zhrešiť,
nesmieme sa hanbiť ani hriech vyznať.
V modrej knihe žiada Panna Mária od
kňazov, aby sa spovedali každý týždeň, vo
Fatime všetkých veriacich vyzvala k mesač nej spovedi. Je dobré, že naši veriaci nestra tili pocit hriechu a ešte stále prichádzajú
na spoveď, no nesmie to byť len formalita.
Spoveď je zvyčajne spojená aj s duchov ným vedením a z tohto pohľadu je jasné,
že pýtať sa svojho vodcu na cestu len raz za
niekoľko mesiacov znamená, veľmi ľahko
na duchovnej ceste zablúdiť.

Samozrejme starší ľudia, takí, ktorí za búdajú, alebo ľudia s mentálnym postih nutím sa nemusia spovedať až tak často.
Duchovný život musíme rozvíjať vtedy, keď
sme ešte plní síl, pri „zdravom rozume.“ Ten,
kto odkladá život viery až na „staré kolená“,
ho v skutočnosti ani nikdy nezačne.
V tejto úvahe sa chceme zamýšľať nad
niektorými našimi pádmi. Toto zamyslenie
nám má pomôcť, aby naše spovede boli prav divé a úprimné. Budeme postupovať podľa
Desatora, no ešte predtým začnime touto
krátkou modlitbou: „Pane, ľutujem, odpusť
mi, chcem byť iný, rozhodujem sa nanovo
vstať, pomôž mi.“ Nie je dôležité koľkokrát
padneme, ale ako rýchlo sme ochotní vstať.

I. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš
mať iných bohov okrem mňa,
aby si sa im klaňal!
Prvé prikázanie od nás žiada, aby sme
rozvážne a bedlivo pestovali a chránili svoju
vieru a odvrhli všetko, čo sa stavia proti nej.
Chce, aby sme oslavovali Boha svojim živo tom, a tak si zachránili dušu pre večný život.
Previnením voči tomuto prikázaniu je ateiz mus – popieranie Boha, nevera v jeho lásku
a dobrotu, nevera Bohu a v Boha. Ateizmom
popierame našu závislosť na Bohu, našom
Stvoriteľovi.
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Proti prvému prikázaniu sa previňujú aj
tí, ktorí uctievajú falošných bohov, a to sa
môže prejavovať nasledovnými skutkami.
Horoskopy – Veštenie
Veštením sa snažíme predpovedať bu dúce udalosti, alebo objavovať skryté ve domosti okultnými alebo nadprirodzenými
prostriedkami. Biblia dôrazne varuje pred
praktizovaním veštenia: „Keď prídeš do
krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa
napodobňovať ohavnosti tamojších národov!”
(Dt 18,9)

Máme tu do činenia s jedným z najväčších a najničivejších hriechov – s hriechom
proti prvému Božiemu prikázaniu.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že
modlárstvo je „zbožšťovanie toho, čo nie je
Boh.“ (KKC 2113)

Modlárstvo je, keď človekovi, veci, činnosti alebo duchu, pripisujem moc, ktorú
má iba Boh. Modlárstvo je, keď to, čo si
mám získavať cez modlitbu, vieru, sviatosti a sväteniny, chcem získať vlastnou
silou alebo pomocou mágie a okultizmu.
Modlou nemusí byť len socha. Môže to byť
červená šnúrka, či amulet pre šťastie. Mod lou sa môžem stať aj ja sám, keď sa nechcem
podriadiť Bohu, jeho zákonom a chcem ro biť len to, čo sa mi zachce.
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Prečo nám Boh zakazuje poznávať bu dúcnosť cez horoskopy? Určite jedným
z hlavných dôvodov je to, že chce, aby sme
ostali slobodnými ľuďmi. Keď sa vložíme do
rúk veštca, alebo budeme riadiť svoj život
podľa horoskopov, stratíme svoju slobodu.
Prestaneme byť tvorcami svojho života
a okamžite sa pripútame k tomu, čo nám
bolo predpovedané. Potom už len bezmocne
čakáme, čo sa stane a čo sa s nami bude diať.
Stávame sa otrokmi. Biblia netvrdí, že ľudia
nemôžu mať dar poznania budúcnosti. Upo zorňuje však na to, že nie každý tento dar
musí pochádzať od Boha. Boh môže zjaviť
budúcnosť svojim prorokom alebo iným
svätým. No správny postoj kresťana spočíva
v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk
Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej
zvedavosti v tomto ohľade.
Mágia je zariekanie alebo činnosť, kto rou si chceme privlastniť okultnú silu v náš
prospech. V Katechizme Katolíckej cirkvi
sa píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť
skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich
služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –
vážne odporujú čnosti nábožnosti.“ (KKC 2117)
Každá mágia je vždy hriechom, nech
ju nazveme čierna, či biela – za každých
okolností je to druh povery. Každý, kto po užíva mágiu, teda aj ľudový liečiteľ, hreší;
a hreší aj ten, kto využíva jeho služby. Tu
je ale potrebné rozlišovať, či daný človek
používa mágiu, alebo sa skutočne vyzná
v liečivých bylinkách a vie poradiť, ktoré
čaje sú vhodné na tú ktorú diagnózu.
Nosenie amuletov, ktorým prisudzujeme istú moc, je hriechom proti prvému
Božiemu príkazu!!! Vo svojich ťažkostiach
sa nemôžeme spoliehať na inú, než Božiu
moc. Využívaním rôznych alternatívnych
prostriedkov, ktoré nám síce prvotne môžu
pomôcť, sa odvraciame od Boha a odmietame
pomoc, ktorú nám s milosrdným očakáva ním ponúka. Obraciame sa na Zlého a pro -

síme ho o pomoc. Takýto spôsob „uzdravenia“
pomocou rôznych amuletov a červených šnú rok spravidla nesie so sebou iné ťažkosti, pre dovšetkým duchovné. Prejavujú sa stratou
pokoja, vzdialením sa od Boha, problémami
s osobnou modlitbou a podobne.
Proti prvému prikázaniu sa previňuje
ten, kto v sebe prechováva pýchu.
Cesta pýchy znamená: „mne slúžte!“ Pý cha je príčinou rozličných nešťastí vo svete.
Zvláštnym spôsobom charakterizuje pý chu to, že osoba, ktorá jej podlieha, nevidí
v sebe žiadnu vinu. Pyšný človek nechce
uveriť, že je pyšný, nechce priznať, že nemá
pravdu. Zdá sa mu, že všetko, čo hovorí, je
dobré. Pyšný nechce uznať zásluhy druhých,
ostro kritizuje, ponižuje, súdi iných len preto,
aby povýšil seba. Hovorí tiež o svojich die lach, rád sa chváli, len aby sa iní o ňom vyjad rovali s uznaním. Keď vidí niekoľko osôb po spolu, hneď sa mu zdá, že hovoria o ňom: buď
že ho chvália, alebo ho ohovárajú. Človek,
ktorý vyhľadáva pochvaly od ľudí je hlúpy,
lebo stráca všetky zásluhy za svoje skutky
a vystavuje sa odsúdeniu. Hľadá slávu, no
nenájde ju; ľudia ho vysmejú. Čím je niekto
pokornejší a nebaží po svetskej sláve, tým
viac ho oslavuje Boh, tým viac sa jeho meno
stáva známe pred Bohom.
Pýcha sa prejavuje:
Namyslenosťou – človek si myslí, že sa
môže ku všetkému vyjadrovať, pričom
vlastný názor považuje za najprínosnejší
a akúsi konečnú pravdu. Stále hovorí len
o sebe a svojich schopnostiach.
Nadradenosťou a povýšenosťou voči
druhým – človek neznesie pohŕdanie sebou
ani napomenutia od iných a hneď sa urazí,
ak sa mu vytkne akákoľvek chyba.
Túžbou po moci, obdive a vplyvných
priateľoch – človek túži byť niekým v očiach
druhých, nechce slúžiť, ale chce vládnuť.
Pestovaním kultu tela a prílišným dbaním na svoj výzor – človek svoje chyby za krýva a chyby iných zveličuje. Skrýva sa za
bezchybný dokonalý zjav svojho tela.

Povrchnosťou – človek posudzuje
druhých na základe oblečenia, prízvuku
a veľkosti bankového konta.
Samochválou – človek sa chváli s niečím
dobrým, čo urobil. Rozpráva, čo dobre vy konal, len aby ostatní videli, aký je dobrý
kresťan. Ak potrebuješ, aby ostatní vedeli
o tvojich dobrých skutkoch, potrebuješ pre hodnotiť svoje konanie.
Pán Ježiš opisuje v evanjeliu pyšného člo veka v osobe farizeja, ktorý prišiel do svä tyne a pred ľuďmi sa nahlas modlil týmto
spôsobom: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako
ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.“ (Lk 18,11)
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa
ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs
a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ (Lk 18,13)
Farizej je obrazom pyšného človeka, mýt nik predstavuje človeka pokorného, napl neného pocitom osobnej ničoty a dôveru júceho Bohu. Zabúda na všetko, čo dobré
mohol v živote vykonať a pravdivo uznáva
svoju úbohosť a nehodnosť. Jeho srdce pre niká ľútosť, oči má naplnené slzami. Z jeho
duše sa vydiera prosba: „Bože môj, zmiluj sa
nado mnou, lebo som veľký hriešnik.“ A je to
mýtnik kto dosahuje odpustenie vín a do stáva pochvalu z úst Ježiša Krista.
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„Ako Matka som po boku tohto úbohého
ľudstva, chorého a gniaveného ťarchou svojho
tvrdošijného odmietania Boha a jeho Zákona
lásky. Ako sa vzdialilo Pánovi! Zaumienili si vybudovať ateistickú a materialistickú civilizáciu,
predložili nové hodnoty, založené na uspokojení
všetkých vášní, na vyhľadávaní všetkých rozkoší, na ospravedlňovaní každého morálneho
neporiadku. Tak namiesto lásky nastúpilo sebectvo a nenávisť, namiesto viery pýcha a nevera,
namiesto nádeje lakomstvo a luxus, namiesto
čestnosti klamstvo a podvod a namiesto dobroty
zloba a tvrdosť srdca.“ (MK 1. 1. 1991)

Rúhanie je hriechom proti druhému
prikázaniu. Spočíva v tom, že sa proti
Bohu vyslovujú (vnútorne alebo navonok)
slová nenávisti, výčitky a provokácie; že sa
o Bohu hovorí zle, že chýba k nemu úcta
v slovách a že sa zneužíva jeho sväté meno.
Zákaz rúhania sa vzťahuje aj na reči proti
Kristovej Cirkvi, proti svätým alebo proti
posvätným veciam.
Rúhaním je aj odvolávanie sa na Božie
meno, aby sa zakryli zločinné praktiky,
zotročovali národy, mučili, alebo zabíjali
ľudia.
Zneužitie Božieho mena na páchanie zlo činov vyvoláva odmietanie náboženstva.
Rúhanie je v rozpore s povinnou úctou voči
Bohu a jeho svätému menu. Svojou povahou je ťažkým hriechom. Bohužiaľ je u nás
tento hriech veľmi častý.

III. Spomni, aby si deň
sviatočný svätil!

II. Nevezmeš meno Božie
nadarmo!
Božie meno treba mať v úcte, rovnako
meno Ježiša, Márie a svätých. Nemáme ich
vyslovovať zbytočne, len vtedy, ak tým člo vek Boha velebí a oslavuje. Nemôže byť pou žité ako zahrešenie alebo rúhanie. Toto pri kázanie obsahuje aj prísahu. Veriaci nemá
prisahať a volať si Boha za svedka. Patrí sem
aj nedodržanie sľubu, ktorý dáme.
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Svätá Cirkev nám prikazuje účasť na celej
svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
Nerobí to preto, aby nám pridala ďalšiu po vinnosť, ale pre naše dobro, lebo slávenie
Eucharistie je prameňom všetkých milostí.
„Preto tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia
túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu.“ (KKC 2181)
V nedeľu sa zdržiavame vykonávania ta kých prác a činností, ktoré sú prekážkou uc tenia Božieho kultu a potrebného zotavenia
sa ducha i tela. Platí pravidlo: ak je práca
každodenným zamestnaním človeka,
vtedy nie je v nedeľu dovolená. Taktiež si
neslobodno z nedele urobiť nákupný alebo
upratovací deň.
V nedeľu nemáme dobiehať, čo sme za meškali v zamestnaní cez týždeň. Niekedy
môže vzniknúť naliehavá potreba nakúpiť, či
upratať, alebo dobehnúť zameškané v práci.
Nesmie sa to však stať pravidlom. V nedeľu
určite nemusíme kupovať skrine alebo umý vať okná. Veľké porušenie nedeľného odpo -

činku je ťažkým hriechom a treba sa z tohto
hriechu spovedať. Súčasná rodina sa dostala
do krízy a jednou z príčin je znesvätenie ne dele, rozbitie rodinného spoločenstva.

IV. Cti otca svojho i matku svoju!
Štvrté prikázanie sa výslovne obracia na
deti v ich vzťahu k otcovi a k matke, lebo
tento vzťah je najuniverzálnejší. Takisto
sa týka príbuzenských vzťahov s ďalšími
členmi rodiny. Žiada, aby sme preukazovali
úctu, láskavosť a vďačnosť starým rodičom
aj svojim predkom. Toto prikázanie sa tiež
vzťahuje na povinnosti žiakov voči učite ľom, zamestnancov voči zamestnávateľom,
podriadených voči svojim nadriadeným,
občanov voči svojej vlasti a voči tým, ktorí
ju spravujú a vládnu v nej.
Toto prikázanie zahŕňa a predpokladá
aj povinnosti rodičov, poručníkov, vyuču júcich, vedúcich, vysokých štátnych úrad níkov, vládnych činiteľov a všetkých, ktorí
vykonávajú moc nad inými.

V. Nezabiješ!
Ľudský život je posvätný, pretože už od
svojho začiatku vyžaduje stvoriteľské pôso benie Boha a navždy zostáva v osobitnom
vzťahu k svojmu Stvoriteľovi, k svojmu je dinému cieľu. Jedine Boh je Pánom života
od jeho počiatku až po jeho koniec: nikto
a za nijakých okolností si nemôže náro kovať právo zničiť nevinnú ľudskú bytosť.
Vražda nenarodených detí a eutanázia sú
ťažké hriechy.
Každé úmyselné poškodenie zdravia a te lesnej integrity je hriechom. Veľmi ľahko
prepadneme hnevu a vtedy spôsobíme ublí ženie druhému človeku.
Hriechom je aj závisť – smútok, ktorý po ciťujeme pri dobre, ktoré stretlo druhého
človeka a zároveň je to pocit radosti a uspo kojenia, ktoré pociťujeme, keď vidíme zlo,
ktoré ho postihlo. (porov. KKC 2553) Závist -

livý človek si myslí, že všetka úcta patrí len
jemu, a preto akákoľvek úcta, ktorá je pre javená blížnemu, sa u neho premieňa na hl boký vnútorný smútok. Závisť sa prejavuje
najčastejšie tak, že sa s blížnym dostávame
do nezhôd, pociťujeme voči nemu nenávisť
a škodoradosť. Zároveň cítime potrebu znížiť
jeho dôstojnosť v očiach iných ľudí tým, že
ho poohovárame a zničíme mu dobré meno.
Keď túžime mať Božiu milosť, čnosti
a majetok ako má druhý, to nie je hriech.
Hriechom je smútok nad tým, že ich ten
druhý má a my nie.
Hriechom je aj obžerstvo – neprimeraná spotreba množstva jedla a pitia nad
nevyhnutnú mieru. Mnohé z argumentov,
ktoré používame proti fajčeniu a pitiu, ako
je otázka zdravia a závislosti, platia rovnako
aj pre prejedanie sa.
Na Slovensku je rozšírený alkoholizmus
a podporujeme ho tým, keď súhlasíme, aby
sa alkohol používal neprimerane pri každej
príležitosti.
Workoholik je osoba závislá na práci.
Nikdy neodpočíva a ak náhodou áno, má
pocity viny. Má silné nutkanie pracovať
a na prácu neustále myslí. Čo sa týka práce,
nedokáže sa ovládať. Určuje si šibeničné
termíny a usiluje o ich splnenie len kvôli
tomu, aby si nabudúce stanovil termíny
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oveľa tvrdšie. Ponáhľa sa, aj keď nemusí.
Stráca realistický náhľad a svoje sľuby ne dokáže obvykle splniť.

VI., IX. Nezosmilníš! Nepožiadaš
manželku blížneho svojho!
Nečistota, smilstvo – „je telesné spojenie
slobodného muža so slobodnou ženou mimo
manželstva. Je v závažnom rozpore s dôstojnosťou osôb a ľudskou sexualitou, ktorá je
prirodzene zameraná na dobro manželov, ako
aj na plodenie a výchovu detí. Okrem toho je
aj veľkým pohoršením, keď sa tým kazí mládež.“ (KKC 2353)
Hrešíme najskôr myšlienkami a potom
aj túžbami. Rozdiel medzi myšlienkou
a túžbou spočíva v tom, že túžba smeruje
k vykonaniu toho, na čo myslíme. Túžbou
hreší ten, kto chce hriech nečistoty spáchať
a hľadá k tomu príležitosť.
Hrešiť môžeme aj slovami. Rečou navonok
vyjadrujeme to, čo si myslíme, naše slová sú
odrazom toho, čo sa deje v našom srdci. „Veď
z plnosti srdca hovoria ústa.“ (Mt 12,34)
Hrešiť možno skutkami. K takýmto skut kom patria okrem iného nedovolené dotyky
seba alebo iných, či nemravné bozky. Hreší
aj ten, kto vytvára príležitosti k nečistým
hriechom. Vzťahuje sa to predovšetkým na

ženy, ktoré sa nemravne obliekajú a tým
spôsobujú pohoršenie u iných. Až na Bo žom súde sa dozvedia, koľko pádov tým
spôsobili. Veľkú vinu nesú tie osoby, ktoré
sa dopúšťajú rôznych flirtov a koketovania.
Prostitúcia, pornografia, znásilnenie a anti koncepcia sú porušením šiesteho prikázania.

VII., X. Nepokradneš!
Nepožiadaš majetku blížneho
svojho, ani ničoho, čo jeho je!
Lakomstvo je náruživá dychtivosť po ma teriálnych veciach, teda nezriadená láska
k peniazom a matérii. To, čo ničí človeka
je túžba sa s nikým nedeliť o materiálne
dobro, ale ho hromadiť a držať pod zámkou.
Lakomec prežíva strach zo straty majetku.
Lakomstvo robí človeka chamtivým, a preto
sa snaží druhého pripraviť o majetok. Ľudia
posadnutí lakomstvom a chamtivosťou sa
stále za niečím ženú, ale nikdy im to nepri nesie uspokojenie. Chamtivec je ten najúbo hejší človek, ktorý nikdy nemá dosť.
Čím má bohatý človek viac majetku, tým
viac verí, že je v núdzi. Vo svojom vlastnom
ponímaní je stále chudobným. Ako hovorí
svätý Pavol: „Lebo koreňom všetkého zla je
láska k peniazom; niektorí po nich pachtili,
a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho
bolestí.” (1Tim 6,10)
Lakomý človek viac dôveruje peniazom
ako Bohu. Za Bohom prichádza s očakáva ním, že tento vzťah mu vynesie materiálne
dobro. Takáto povrchná viera je však iba
vypočítavosťou.

VIII. Nepreriekneš krivého
svedectva proti blížnemu
svojmu!
Posudzovanie, osočovanie, ohováranie.
„Nepodliehajte ľahkému pokušeniu posudzovať a odsudzovať.“ (MK 4. 3. 1987)
Ak niekoho posudzujeme, zabúdame, že
aj my sme hriešnikmi. Jediným spôsobom,
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ako sa vyhnúť tomuto hriechu, je v pokore
uznať svoje vlastné slabosti.
Ohovárania sa dopúšťa aj ten, kto bez
dostatočného dôvodu vynáša skrytý omyl
alebo vinu blížneho. Ohovárať znamená vy javovať chyby a omyly blížneho za účelom
poškodenia jeho dobrého mena. Ohovárania
sa dopúšťa ten, kto blížnemu vyčíta čosi ne spravodlivo, alebo mu pripisuje chybu, ktorú
nemá. Tento druh ohovárania nazývame
osočovaním. Ohovárania sa dopúšťa ten,
kto zveličuje zlo, ktorého sa dopustili blížni.
Z ohovárania sa nestačí vyspovedať –
treba aj napraviť spôsobené zlo. Tak ako
zlodej nedostane odpustenie, pokiaľ nevráti
cudziu vec (ak je v stave urobiť to), takisto aj
ľudia, ktorí ohovárali iných, musia napraviť
krivdy, ktoré ohováraním spôsobili.
Kto sa dopustil osočovania, ten ho musí
odvolať pred tými osobami, ktoré ho počuli.
Hriech je najväčším nešťastím, aké nás
môže vo svete stretnúť. Otvorme svoje oči,
uznajme vlastné omyly, robme pokánie
a použime prostriedky, ktoré Boh ustanovil pre našu spásu. Lepšie je, ak stratíme
všetko, akoby sme sa dopustili hriechu!
Viac túžme po nebi; vedzme však, že nič
poškvrnené nevojde do týchto rozkošných
príbytkov.
„V mojom Nepoškvrnenom Srdci vás všetkých budem vychovávať k čistej láske. To je
pokánie, ktoré od vás žiadam, milovaní sy-

novia: To je víťazstvo nad sebou samým,
ktoré musíte dosiahnuť, aby ste sa pripravili
na úlohu, ktorá vás očakáva a dokázali uniknúť nástrahám, ktoré vám pripravuje môj
protivník. Nasledujte svoju nebeskú Matku
denne v čistote, tichosti a vernosti, ona sama
vás zavedie na cestu Ježiša ukrižovaného. To je
odriekanie, cesta dokonalej poslušnosti, cesta
utrpenia a sebaobetovania.“ (MK 4. 3. 1981)
Ďakujme Bohu za jeho milosrdenstvo,
lebo „ak vyznávame svoje hriechy, on je verný
a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí
nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 1,8)
Spracovala: Jana Šutorová

Diecézne fatimské soboty
na Slovensku v roku 2019
Panna Mária vo Fatime žiadala konať
zmierne pobožnosti v prvé soboty, obetu júc ich za obrátenie hriešnikov a odčinenie
urážok, ktorých sa dostáva jej Nepoškvr nenému Srdcu. Prisľúbila pokoj vo svete
a víťazstvo Cirkvi, ak ľudia príjmu jej ma terinskú výzvu.

Už pápež Pius X. udelil pre pobožnosti
prvých sobôt 3. 6. 1912 za obvyklých podmie nok úplné odpustky pre tých, ktorí budú
konať tieto zmierne pobožnosti. Benedikt
XV. 9. 11. 1920 potvrdil tieto zmierne pobož nosti. (Jedná sa o prvú sobotu v mesiaci, nie
sobotu po prvom piatku).
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Sestre Lucii 10. decembra 1925 Panna Má ria povedala: ...„sľubujem všetkým, čo sa
počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia
sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní
15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich
v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré
potrebujú ku spáse.“
Boh si želá, aby táto úcta sa rozšírila vo
svete. V mnohých farnostiach sa konajú
tieto pobožnosti spoločne v kostole, no sú aj
farnosti, kde sa tieto pobožnosti nekonajú.
Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa ich
na týchto miestach vašej diecézy.

Košická arcidiecéza

Obišovce
Farský kostol Ružencovej Panny Márie
Od roku 2004 sa každú prvú sobotu
v mesiaci, od mája do októbra v Obišov ciach, v diecéznom sanktuáriu, stretávajú
kňazi a veriaci z jednotlivých dekanátov,
aby sa spolu so svojimi biskupmi zjednotili
v modlitbe ruženca – pobožnosti fatimskej
soboty. Verejné zasvätenie Košickej arcidie cézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
sa vykonalo 1. októbra 2017 práve v tejto
diecéznej svätyni.

Diecézne fatimské soboty v Košickej ar cidiecéze budú aj v roku 2019 v diecéznom
sanktuáriu v Obišovciach so začiatkom
o 9.00 h v uvedených termínoch:
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4. 5. 2019 – dekanát Snina, Humenné,
Sobrance
1. 6. 2019 – dekanát Stropkov, KE-Západ,
KE-Stred
6. 7. 2019 – dekanát Prešov II, Prešov I,
Prešov-Solivar
3. 8. 2019 – dekanát Sabinov, Lipany,
Bardejov
7. 9. 2019 – všetky dekanáty v košickej katedrále, fatimská pobožnosť so
začiatkom o 9.00 h (vedie INSPM) 400.
výročie mučeníckej smrti Košických
mučeníkov
5. 10. 2019 – Vranov n/Topľou, Trebišov,
Košice-Juh, V. Kapušany, Moldava n/
Bodvou (o 15.30 h.)
6. 10. 2019 – Arcidiecézna púť k Panne
Márii Ružencovej, fatimská pobožnosť
so začiatkom o 9.15 h. (všetky dekanáty)

Bratislavská arcidiecéza

Šaštín-Stráže
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Naši otcovia nám v Šaštíne zanechali
výnimočné pútnické miesto, na ktorom si
Pannu Máriu uctievame ako patrónku Slo venska. Tu sa každú prvú sobotu v mesiaci
o 16.00 h konajú fatimské pobožnosti, ktoré
sú každú prvú sobotu v mesiaci. V centre
tejto pobožnosti je Eucharistia (slávenie
obety a sväté prijímanie), ktorá má mať cha rakter zmierenia. V tejto pobožnosti nám
Matka Božia ukazuje, na čom jej najviac
záleží: aby kresťania v rozjímaní nad tajom stvami ruženca otvorili svoje srdcia Pánu
Ježišovi, jeho evanjeliu, zmierili sa s Bohom
i spolu navzájom, zanechali hriech a prijali
Eucharistiu – nebeský pokrm.
Marianka
Bazilika narodenia Panny Márie
Marianka je najstaršie pútnické miesto
na Slovensku. Počas 20. storočia sa tu konali
veľké púte za účasti tisícov ľudí. Súčasťou
mariánskeho miesta je aj zázračný prameň,
ktorý je spojený so vznikom Marianky. V let nom čase sa od apríla do októbra v prvú so -

10.00 h – svätá omša. Po nej nasleduje
adorácia a modlitby za kňazov a nové du chovné povolania.

Nitrianska diecéza

botu v mesiaci o 15.00 h konajú fatimské
soboty. Púť začína spoločnou modlitbou po svätného ruženca a pokračuje svätou omšou.

Nitra-Kalvária
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Každú prvú sobotu v mesiaci sa vo Far skom kostole nanebovzatia Panny Márie
na Kalvárii v Nitre konajú fatimské soboty.

Trnavská arcidiecéza

Katedrála svätého Jána Krstiteľa
Každú prvú sobotu sa konajú fatimské
pobožnosti pred vyloženou Oltárnou svia tosťou s týmto programom:
6.40 h – ruženec
7.30 h – svätá omša

Program sa začína vždy o 9.00 h spoloč nou modlitbou posvätného ruženca a po kračuje o 10.00 h svätou omšou.

Žilinská diecéza

V roku 2008 bol farskému kostolu svätého Mikuláša udelený čestný titul Bazilika minor a stal sa mariánskym pútnickým miestom Trnavskej arcidiecézy. Je
v ňom umiestnený milostivý obraz Panny
Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava.
Každú prvú sobotu v mesiaci sa koná
v Bazilike minor obvyklá pobožnosť fatim skej soboty.
Začína o 9.00 h a pokračuje mariánskou
svätou omšou o 10.00 h.
Sereď – Kostol svätého Jána Krstiteľa
Fatimské soboty sa konajú každú prvú
sobotu v mesiaci s týmto programom:
9.00 h – modlitba večeradla

Rajecká Lesná-Frivald
Bazilika narodenia Preblahoslavenej
Panny Márie
Pútnické miesto Rajecká Lesná-Frivald,
bolo v minulosti miestom, kde prichádzali
mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého oko lia, aby prednášali svoje modlitby a prosby
Panne Márii. Jej socha sa nachádza na hlav nom oltári Baziliky narodenia Preblaho slavenej Panny Márie. V prejavoch ľudovej
zbožnosti je venovaná osobitá pozornosť
mariánskej úcte a pobožnosti fatimských
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sobôt. Každú prvú sobotu v mesiacoch máj
až október sa konajú fatimské soboty, ktoré
vedie biskup Mons. Tomáš Galis. Program
je nasledovný:
17.00 h – procesia so sochou fatimskej
Panny Márie
17.15 h – modlitba posvätného ruženca
18.00 h – svätá omša
Višňové
Chrám svätého Mikuláša

vyhlásená za mariánske pútnické miesto
a miesto modlitby. Chrám Panny Márie
Matky Cirkvi bol slávnostne vysvätený
4. októbra 2015.
Každú prvú sobotu v mesiaci sa ko najú tieto pobožnosti s nasledovným
programom:
10.00 h – Mariánske večeradlo – Kaplnka
Panny Márie Kráľovnej Pokoja
11.00 h – svätá omša – Kostol Panny Márie
Matky Cirkvi

Banskobystrická diecéza

Pobožnosti sa konajú vždy trinásteho
v mesiaci o 17.00 h v miestnom pútnickom
chráme s týmto programom:
Modlitba posvätného ruženca
Slávnostná procesia so sochou fatimskej
Panny Márie
Modlitba zasvätenia
Svätá omša
Uctenie si relikvií svätých detí z Fatimy
Turzovka
Kostol Panny Márie – Matky Cirkvi,
vrch Živčáková
Dekrétom žilinského biskupa z 19. ok tóbra 2008, kedy bol položený základný
kameň stavby, bola hora Živčáková oficiálne
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Raticov Vrch
Kostol fatimskej Panny Márie
Kostol fatimskej Panny Márie na Ratico vom vrchu patrí do správy bratov kapucí nov. Typickou aktivitou kláštora je organi zovanie fatimských pútí vždy v prvú sobotu
v mesiaci s týmto programom:
15.00 h – modlitba večeradla
15.30 h – svätá omša
Staré Hory
Bazilika navštívenia Preblahoslavenej
Panny Márie (november – apríl)
Areál na Studničke (máj – október)
V Banskobystrickej diecéze sa na pútnic kom mieste Staré Hory vypína starodávny
a preslávený kostol, zasvätený navštíveniu
Preblahoslavenej Panny Márie. Už od 15.
storočia sa v ňom uchováva pamätná socha
Bohorodičky. Staré Hory sa stali známymi
aj vďaka fatimským sobotám, na ktoré sem
pravidelne prichádzajú tisíce veriacich.
Program púte fatimských sobôt:
8.00 h – svätá omša a adorácia
9.15 h – akadémia
9.45 h – ruženec
10.30 h – svätá omša
V zimných mesiacoch (november – apríl)
býva fatimský program v Bazilike navští venia Panny Márie. V mesiacoch máj –
október sa veriaci schádzajú v prírodnom
areáli na Studničke. Pútnici majú možnosť
pristúpiť k svätej spovedi, ktorú tu s veľkou
ochotou vysluhujú prítomní kňazi.

Spišská diecéza
Bazilika navštívenia Panny Márie
Bazilika na Mariánskej hore v Levoči
patrí medzi najstaršie pútnické miesta vý chodného Slovenska.
Každú prvú sobotu v mesiaci sa koná
fatimská sobota spojená s modlitbami
a spevmi z knihy Večeradlo modlitby s Pannou
Máriou. Pobožnosti prebiehajú od 9.30 h do
12.00 h a sú zakončené svätou omšou. Vedie
ich prof. Amantius Akimjak, PhD.

Rožňavská diecéza

RKFÚ Smolník pri obci Úhorná
Kaplnka Panny Márie Snežnej
Kaplnka Panny Márie Snežnej s prame ňom liečivej vody sa nachádza nad obcou
Úhorná. Pri kaplnke sa nachádza aj prístre šok, ktorý slúži pre slávenie liturgií pod ho lým nebom. Fatimské soboty sa konajú od
mája do októbra s týmto programom:
9.00 h – večeradlo pri jaskynke P. Márie
10.00 h – svätá omša

Každú prvú sobotu v mesiaci býva v Ba zilike zosnutia presvätej Bohorodičky
fatimská sobota. Jej obsahom je sviatosť
zmierenia, modlitba posvätného ruženca,
rozjímanie o tajomstvách kresťanskej viery,
svätá liturgia, akatist k presvätej Bohoro dičke, prípadne moleben.

Začiatok je o 9.00 h, svätá liturgia je vždy
o 10.00 h.

Košická Gréckokatolícka
archieparchia

Prešovská Gréckokatolícka
archieparchia
Hora Zvir v Litmanovej
patrí medzi najznámejšie mariánske pút nické miesta na Slovensku. Každú prvú so botu v mesiaci sa tu konajú fatimské soboty
so začiatkom o 10.00 h.
Ľutina
Bazilika zosnutia presvätej Bohorodičky

Pútnické miesto v Klokočove
Najvýznamnejším pútnickým miestom
gréckokatolíkov na Zemplíne je Klokočov.
Každú prvú sobotu v mesiaci od mája do
októbra sa konajú pobožnosti prvých sobôt
s nasledovným programom:
8.30 h – svätý ruženec
9.30 h – archijerejská svätá liturgia
Michalovce
Bazilika zostúpenia Svätého Ducha
Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je
materským chrámom redemptoristov východ ného obradu na Slovensku. Každú prvú sobotu
v mesiaci od novembra do apríla sa tu konajú
fatimské soboty s nasledovným programom:
8.30 h – svätý ruženec
9.30 h – archijerejská svätá liturgia.
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Prvé výročie zasvätenia
košickej arcidiecézy a Veľké
jubileum mučeníckej smrti
Košických mučeníkov

1. októbra 2017 sme si v košickej arcidiecéze
v Obišovciach slávnostne uctili storočnicu
fatimských zjavení. V tento deň sa usku točnilo slávnostné zasvätenie košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, ktoré vykonal arcibiskup Mons.
Bernard Bober. Toto zasvätenie sme si pri pomenuli a zároveň obnovili na odpustovej
slávnosti 7. októbra 2018. Eucharistickej
slávnosti predchádzala modlitba ruženca
formou večeradla, ktorej predsedal Mons.
Bernard Bober. Slávnostný sprievod s fatim skou sochou Panny Márie za spevu fatim ského AVE, AVE MÁRIA sa otvoril hlavný
program slávnosti ku cti Ružencovej Panny
Márie, za prítomností asi osem tisíc pút nikov. Po modlitbe zasvätenia Nepoškvr nenému Srdcu Panny Márie pokračovala
slávnostná svätá omša, ktorú celebroval
kardinál Jozef Tomko.
Vo svojom príhovore poukázal na jednodu chý a každému prístupný prostriedok, ktorý
môže použiť každý veriaci, či už starý alebo
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mladý, dievča alebo mládenec, ba dokonca
aj dieťa; žena alebo muž, učený, alebo menej
vzdelaný. Áno, je to ruženec, ktorý je najľah šou, môžeme povedať ľudovou meditáciou
o živote Ježiša Krista a jeho nebeskej Matky.
Reči ruženca všetci veriaci ľahko porozumejú.
Nielen v Obišovciach, v Levoči, na Starých Ho rách, ale aj na medzinárodných mariánskych
miestach, ako sú Lurdy, Fatima či Guadalupe,
kde tisícky veriacich spievajú „AVE MÁRIA“
a v rukách posúvajú zrnká ruženca.
Pri krásnom počasí sme si pripomenuli
prvé výročie zasvätenia košickej arcidie cézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Vo svojom príhovore o. arcibiskup Mons.
Bernard Bober zdôraznil, že vidí ovocie
tohto zasvätenia v dare blahoslavenej Anky
Kolesárovej. Anka, mučeníčka čistoty, mi lovala modlitbu ruženca, a ten jej dal silu
radšej obetovať svoj život, ako zhrešiť.
Mladé dievča, laička, Anka Kolesárová, nám
dokazuje, že svätosť nie je iba pre kňazov
a zasvätených. Ak túžite byť svätí, zasväťte
svoje srdce Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, aby vás ono formovalo k čistote.
Košický arcibiskup vyzval prítomných
modliť sa, zvlášť za duchovné a kňazské
povolania, najmä v roku, kedy sa naša
arcidiecéza pripravuje na štyristé výročie
mučeníckej smrti Košických mučeníkov –
Marka Križina, Štefana Pongrácza a Me lichara Grodzieckeho, ktorí boli umučení
7. septembra 1619 v Košiciach, počas povsta nia Gabriela Bethlena.
Dňa 2. 9. 2018 košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyhlásil
Prípravný rok na veľké jubileum štyri-

stého výročia mučeníckej smrti Košických
mučeníkov. Stalo sa tak v závere ďakovnej
svätej omše za blahorečenie Anny Kolesárovej v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Od sviatku sv. Ondreja apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra
2018 boli do jednotlivých farností celej
arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami Košických mučeníkov, ako aj materiály s formačnými a pastoračnými aktivitami. Veľké jubileum mučeníkov sa zavŕši
7. septembra 2019 v košickej katedrále.
Vidíme, že dnes zvlášť platí výrok, že krv mu čeníkov je semenom nových kresťanov. Nielen
v Košickej arcidiecéze, ale aj v iných diecézach
na Slovensku Kristus posilnil svojou milosťou
mnohých ľudí k odvážnemu hrdinstvu vydať
svedectvo pravej katolíckej viery.

Nech nám Matka Božia vyprosí dar vytr valosti vo viere práve v tomto čase skúšky,
keď sme vábení ísť ľahšou cestou, no za
cenu zapretia našej viery.
Martina Vaľková

Fatimská sobota
– bazilika Šaštín
Od roku 1990 sa datuje pravidelné slávenie
fatimských sobôt v Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie – národnej svätyni v Šaštíne.
Hlavným celebrantom bol pomerne pravi delne otec biskup Dominik Tóth, a to až do
svojej smrti v roku 2015. V posledných rokoch
sa otcovia biskupi na fatimských sobotách
striedajú. Fatimská sobota sa slávi každú
prvú sobotu v mesiaci so začiatkom o 16.00 h.
Priemerný počet účastníkov je cca 600.
Fatimská sobota sa začína slávnostným
vstupom asistencie, koncelebrujúcich kňa zov, hlavného celebranta a mužov, ktorí na
nosidlách nesú sochu fatimskej Panny Má rie za spevu piesne: „Keď žiaril a prekvital
trinásty máj...“ Nasleduje modlitba posvät ného ruženca s meditáciami pred vystave nou Oltárnou sviatosťou. Po skončení mod litby a eucharistickom požehnaní začína
sv. omša. V homílii sa veriacim prihovára
hlavný celebrant. Okrem koncelebrujúcich
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kňazov sú tu prítomní aj kňazi, ktorí počas
celého trvania fatimskej soboty vysluhujú
sviatosť zmierenia.
Prvá septembrová sobota je každoročne
vzdávaním vďaky Bohu za požehnanie
úrody – tzv. dožinková slávnosť. Do sprie vodu obetných darov, ktoré tvoria pekne
naaranžované plody zeme, a ktoré pri nášajú deti, mládež a starší v tradičných

dedinských krojoch sa zapájajú aj okolité
farnosti.
Fatimská sobota v Šaštíne sa takto stáva
pre prítomných veriacich nielen pravidel ným stretnutím sa so Sedembolestnou Mat kou a jej Synom, ale tiež duchovnou obno vou, povzbudením na ceste ich nasledovania,
a pre mladých hľadaním odpovede na svoje
životné povolanie.
Sr. Lucia, Malacky

Večeradlo Rožňavskej diecézy
v Rimavskej Sobote
V sobotu 5. 5. 2018 sa konali večeradlá v die cézach po celom Slovensku. V kostole Mu čeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej
Sobote sa uskutočnilo večeradlo za celú
Rožňavskú diecézu.

Prišli sem pútnici z viacerých dekaná tov a farností. Aj z nášho Novohradského
dekanátu pricestovali ctitelia Panny Márie
v hojnom počte.
Ráno o deviatej hodine bol slávnostný
vstup do chrámu. V sprievode duchovných
otcov a otca biskupa Mons. Stanislava Sto lárika, za doprovodu spevokolu a krásnej
organovej hudby, priniesli sochu Fatimskej
Panny Márie.
Nasledovala pobožnosť modlitby radost ného ruženca s rozjímaniami v slovenskom
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a maďarskom jazyku. Viedli ich vikár vdp.
Gabriel Rákai a vdp. Jozef Markotán a mod lili sa veriaci z dekanátu Rimavská Sobota.
V modlitbách, a hlavne v úkone zasvätenia sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, sme
boli spojení so všetkými pútnikmi večeradiel,
aj s ostatnými pútnikmi na celom svete.
Prežili sme silu modlitby ruženca, do kto rého sme vkladali prosby za naše farnosti, ro diny, ale aj za chorých a trpiacich a tiež všet kých, ktorým sme sľúbili naše modlitby.
Potom nasledovala prednáška pátra
Jozafáta Jozefa Brigana. Bola zameraná
na fatimské zjavenia. Obsahovala hlboké
myšlienky, ktorými pobádal prítomných
o vlastné obrátenie, zdôrazňoval, že s po káním je potrebné začať od seba.
Slávnosť pokračovala svätou omšou.
Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav
Stolárik za asistencie všetkých prítomných
duchovných otcov. Otec biskup v homílii
vyzdvihol potrebu vnášať do svojich rodín
modlitbu posvätného ruženca.
Popoludní o štrnástej sme pokračovali
v modlitbách posvätného ruženca formou
večeradla. Slávnostné tajomstvá sa modlili
veriaci z Novohradského dekanátu. Viedol
ich vdp. Ivan Kaličiak. Piesňou k Duchu Svä tému sme otvárali srdcia k ďalšej modlitbe.

Po prečítaní posolstva z modrej knihy
nasledovali modlitby ruženca v sloven skom aj v maďarskom jazyku a zasvä tenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Na záver sme zaspievali hymnu
k Nepoškvrnenej.
O pätnástej sme zotrvali v modlitbe hl bokej dôvery v Božie milosrdenstvo pred
vyloženou Sviatosťou oltárnou. S vdp.
Stanislavom Andrekom sme sa pomodlili
Korunku Božieho milosrdenstva aj Litánie
k Božiemu milosrdenstvu.
Záverečným eucharistickým požehna ním vdp. S. Andrek ukončil naše diecézne
modlitbové stretnutie vo večeradle.

Dekan farnosti Rimavská Sobota vdp. Ras tislav Polák – poďakoval všetkým prítom ným: otcovi biskupovi, kňazom, pútnikom
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o krásny priebeh tohto slávenia. Bol
to požehnaný deň, ktorý nám daroval Pán
na príhovor Panny Márie. Prežili sme ho
v radosti a pokoji, v srdciach sme cítili od hodlanie prispieť k naplneniu želania Panny
Márie: modliť sa a so zmenou začať od seba.
Duchovne naplnení a povzbudení sme sa
rozchádzali do svojich domovov s nádejou,
že sa opäť stretneme na ďalšom diecéznom
stretnutí vo večeradle.
Helena Gubániová, Lučenec

Veľa sa modlite za nás,
svojich kňazov!
Keď som sa nedávno rozprával s jedným
spolubratom kňazom, na otázku, ako sa má
a ako sa mu darí, mi odpovedal: „To, čo by
som chcel ponúknuť a odovzdať ľuďom, o to
záujem nemajú, a to, čo oni odo mňa požadujú, to im dať nemôžem. Kvôli tomu som
sa ja nestal kňazom!“ Povedal som mu, že
ho chápem, ale tiež som ho poprosil, aby
pouvažoval nad tým, prečo ľudia netúžia
po Bohu, ale viac si žiadajú veci, ktoré s Bo hom a večným životom nesúvisia. A tiež
som mu adresoval otázku, prečo ho ovládla
chuť rezignovať?
Pouvažujme nad tým spoločne: Ako
vzbudiť u ľudí záujem o vieru a ako ďaleko
zájsť v každodennej službe, aby to ešte bolo
v súlade s mojím kňazským povolaním
a poslaním?
Pri dnešnej obnove našich kňazských
sľubov zaznie päť otázok. Budú zamerané
v podstate na dve základné oblasti nášho
kňazského života: úzka jednota s Ježišom
a ochotná služba ľuďom. Sú to dva piliere
nášho kňazského života.

Na prvom mieste je jednota s Ježišom.
Tá sa upevňuje cez vysluhovanie sviatostí,
ohlasovanie a hlavne cez osobnú modlitbu.
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Ak teda chceme napodobňovať Ježiša, začnime tam, kde začal on, od modlitby. Sle dujme ho a dávajme pozor, ako sa on modlí.
Ježiš v prvom rade chváli a zvelebuje svojho
Otca. Nezačína slovami: Potrebujem toto
alebo tamto. My sme zavalení žiadosťami
našich ľudí, ktorí nás prosia o modlitby. Pri chádzajú za nami a prosia nás o príhovor
za chorých, alebo aby sme sa pomodlili na
rôzne úmysly. Tak nám zostáva málo času
na osobnú modlitbu oslavy a chvály, nemáme priestor a čas na skutočnú adoráciu.
Každý si môže položiť otázku: Ako adorujem? Kedy adorujem? Kedy zvelebujem
a chválim Boha?
Osobný kontakt je dôležitý – Ty a ja –
v tichu pred Pánom. Je to úkon lásky, je to
bytostné zotrvanie s Bohom. Až potom mô žeme účinne zveriť Pánovi svojich bratov
a sestry, veci a situácie. Iba takto si môžeme
zobrať na starosť klopať na Božské Srdce,
aby sa otvorila brána milosrdenstva pre
biedne ľudstvo. Ak to neurobíme my, kto
to urobí?
Naplnení chuťou modlitby poďme ešte
ďalej. Pozývajme k modlitbe našich farní kov, učme ich modliť sa. Zakladajme a zveľaďujme vo svojich farnostiach modlitbové
skupiny, či už ružencové, alebo adoračné.
Podporme toto úsilie vlastnou prítomnosťou a spolu s nimi sa modlime.
Je nás tu v tejto chvíli zhromaždených
viac ako tristo kňazov. Ak pri tejto Eucha ristii spojíme našu chválu a modlitbu spolu
s našimi veriacimi, podnietime vznik veľkej
sily. Táto spojená sila všetkých dobrých duší
je tým, čo hýbe svetom, obnovuje svedomia,
uzdravuje chorých, posväcuje naše aktivity,
dáva morálnu silu, šíri úsmev a Božie požeh nanie na každú skľúčenosť a slabosť. Tak
to vyjadril svätý páter Pio, muž modlitby.
Preto si uchovávajme v srdci tieto slová
a znova sa spytujme: Modlím sa? A keď sa
modlím, viem chváliť, viem adorovať Boha?
Viem prinášať svoj život a život všetkých
mojich veriacich Bohu?
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V druhom kroku obnovy nášho kňaz ského nadšenia sa pozrime bližšie na
naše vzťahy s ľuďmi a tiež na naše vzťahy
s bratmi kňazmi.
K ľuďom buďme otvorení. Ochotne na čúvajme našim jednoduchým veriacim, Bo žiemu ľudu. Sú to naši maličkí, pre ktorých
nás Ježiš pomazal a ku ktorým nás posiela.
Ich srdce je ako anténa čo zachytáva Boží
signál. Nedajme sa zvábiť pokušením, že
sme väčší, že sme múdrejší ako oni. Ježišovo
tajomstvo, ako to vidíme v hostii pri každej
svätej omši, je tajomstvom umenšenia. On
sa znížil, zriekol sa seba samého, rozhodol
sa pre poníženú lásku. My sa mu môžeme
podobať iba vtedy, keď sa stávame malič kými a stretávame sa s maličkými. Kto sa
stará o maličkých, stojí na strane Boha.
Teda „múdry nech sa nechváli múdrosťou,
silák nech sa nehonosí silou.“ (Jer 9, 23) Lebo
pravá múdrosť netkvie vo veľkom nadaní
a pravá sila nespočíva v moci. Náš kňaz ský život nachádza svoj zmysel vo výkriku:
„Dávam sa!“ Život vonia vtedy, keď ho po núkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď
si ho držíme pre seba. Darovali sme svoje
životy Bohu a Cirkvi. A dávame ich každý
deň znova – komunite, farnosti a diecéze.
Za túto vašu ochotu dávať svoj život, vám
všetkým úprimne ďakujem.
Takto pomaly, deň za dňom spolu putu jeme do domu Otca, sme vždy bližšie k več nosti. Kňaz je človekom, ktorý je stále na
ceste. Je to muž načúvania, nekráča individualisticky, sám, ale naopak má pokoru
byť sprevádzaný.
Bratia kňazi! Pomôžme si navzájom strá žiť náš vnútorný duchovný život. Poznajme
svoje limity a buďme ostražití napr. v použí vaní komunikačných prostriedkov, aby člo vek dokázal odolávať pokušeniam proti čis tote a uchránil sa od pýchy, naviazanosti na
moc a aby vzdoroval pohodlnosti. Rozhodu júcim prostriedkom pre zotrvanie v ochotnej
službe je svätá spoveď, sviatosť zmierenia,
ktorú aj my potrebujeme, niekedy dokonca

viac ako naši veriaci. Veď Ježiš zdôrazňuje:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení.“ (Mt 11, 28) Kto z nás sa môže cítiť
byť mimo tohto pozvania? Kto môže pove dať: Ja to nepotrebujem? Aj v spovedi nám
môže náš spolubrat, spovedník pomôcť otáz kou: Kam vlastne ideš, kam sa obraciaš? Za
svojimi skľúčenosťami, horekovaním, hrie chom? Nechaj to, poď a začni znovu!
Drahí bratia a sestry!
Pomôžte nám! Buďte s nami v modlitbe
i v službe. Spolupracujte, povzbudzujte, dví -

hajte naše pomazané ruky, aby sme si viac
vážili svoje povolanie k hlbšiemu zjednote niu s Ježišom a k obetavej službe. Žiadajte
od nás Krista, pýtajte si silu požehnania,
krásu modlitby a chuť večnosti. A nado všetko, veľa sa modlite za nás, svojich kňa zov! Proste Pannu Máriu, Matku kňazov,
nech nás prijme do svojho prečistého Srdca
a vyprosí nám radosť z povolania, aby nás
nikdy neovládla chuť rezignovať, ale nao pak, stále napredovať. Amen.
✠ Mons. Bernard BOBER, 29. 3. 2018, krátené

Modlitby za kňazov
Pri každom kňazovi stojí démon, ktorý
bojuje za jeho pád. Keď už máme taký jazyk, aby sme ich skritizovali, potom ho
dvojnásobne použime v modlitbe za nich.
(Sv. Terézia z Avily)

Pozývame vás menej kritizovať a viac sa
prihovárať za kňazov v modlitbe pred Pá nom. Vytvárajte vo farnostiach alebo vo ve čeradlách sedemčlenné modlitebné skupiny
a modlite sa za konkrétneho kňaza. Veriaci,
ktorí sa rozhodnú modliť, nech si rozdelia
jednotlivé dni v týždni (každý člen skupiny
tak dostane jeden deň v týždni). Ak máme
dosť času na kritiku, tak si nájdime čas aj
na zadosťučinenie a modlíme sa zvlášť za
tých, ktorých najviac posudzujeme. Všetci
kňazi potrebujú našu modlitbu, ak chceme,
aby nám slúžili v tejto dobe, kedy sa zvlášť
oni stali terčom útokov nepriateľov Cirkvi.
Aspoň my, ktorí patríme do Kristovej cirkvi
neurážajme nášho Pána tým, že budeme
kritizovať jeho služobníkov, ale prosme ho,
aby ich urobil svätými. Ak naša prosba bude
úprimná, On nás vypočuje.
V rámci skupinky si vyberieme jeden deň
a v tento deň sa modlime a obetujme za
kňaza, ktorého si vyberie skupinka, alebo
o ktorého meno môžete požiadať Inštitút
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (IN -

SPM). Vedúci modlitbovej skupiny zašle
svoju adresu a meno kňaza, za ktorého sa
modlite, a my vám zašleme obrázky pre
vašu skupinu. V deň, keď nechtiac zane dbáte modlitbu za kňaza, nie ste viazaní
hriechom, lebo je to vaše predsavzatie, no
prosíme vás, aby ste nahradili túto mod litbu, lebo váš adoptovaný kňaz ju určite
potrebuje.
Za všetkých, ktorí sa touto výzvou pripoja
k apoštolátu, sú v Košiciach slúžené v pos
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lednú stredu mesiaca sväté omše a mod litba večeradla, aby ste vytrvali v tomto
apoštoláte. Môžete sa k nám duchovne pri pojiť poslednú stredu v mesiaci o 17.00 h.
Nové skupiny alebo zmeny v skupinách
môžete nahlásiť na adrese: INSPM, Mä siarska 28, 040 01 Košice, tel.: 0905 412 040,
055/633 49 24, email: marta@maria.sk,
fatima@maria.sk
Uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapo jili do našej modlitbovej reťaze za kňazov
k dátumu 1. 1. 2019:
Podľa členenia diecéz
Bratislava

345

Trnava

229

Nitra

423

Žilina

725

Banská Bystrica

299

Spiš

422

Košice

1 233

Rožňava

243

Zahraničie

12

Prešov (GK)

131

Spolu:

4 062

V prehľade sú uvedené počty sedemčlen ných skupín, to znamená, že v roku 2018 sa

za kňazov modlilo a obetovalo na Slovensku
28 434 veriacich v 4 062 skupinách. V uply nulom roku 2018 sa otvorilo 107 nových
skupiniek, t. j. 749 osôb zareagovalo na túto
výzvu a pridalo sa k modlitbám za kňazov.
Marta Uchalová

Modlitba za duchovných otcov
Ó, Ježišu, ktorý ako Dobrý pastier
prebývaš medzi nami v Najsvätejšej
oltárnej sviatosti, vylej v najhojnejšej
miere lúče svojej milosti na našich
duchovných otcov, pastierov našich duší.
Daj im všetky milosti, ktoré potrebujú na
vykonávanie svojho zodpovedného úradu.
Spravuj ich, aby bedlili nad ovečkami im
zverenými. Žehnaj ich, keď v modlitbách
povznášajú svoje srdcia. Žehnaj ich vo
svätom úrade, kde pracujú pre blaho
a spásu nesmrteľných duší. Učiň ich
pastiermi podľa svojho Najsvätejšieho
Srdca, aby sme my, keď raz prídeš súdiť
pastierov za ich stáda, boli im korunou
a radosťou a s nimi požívali večné slasti.
Amen.
Pane, pošli robotníkov na svoju žatvu.
Ó, Mária, Kráľovná kňazov, oroduj za nás
a vypros nám mnohých svätých kňazov.

Modlitbový zápas
Modlitba ruženca je veľká pomoc pre našu
dobu. Prináša pokoj do duše, uvádza náš
život do Božích tajomstiev a uvádza Boha
do nášho života.
Pred niekoľkými rokmi sme zorganizo vali modlitbový zápas – reťaz nepretržitej
modlitby – aby sme tak zadosťučinili za
tých, ktorí sa nemodlia a ktorí tvrdia, že
nemajú na modlitbu čas. Tak sa na Sloven sku vytvorila reťaz nepretržitých modlitieb.
Mnohí z tých, ktorí sa modlili a obetovali aj
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v nočných hodinách za spásu duší, sú dnes
už v nebi. Ich miesta na zemi v tomto boji je
však potrebné obsadiť, lebo nebojujeme proti
telu, ale proti duchu. Mnohí z tých, ktorí sa
modlili, vypadli z tejto reťaze. Je dobré po zývať aj ďalších ľudí, aby sa nebáli venovať
jednu hodinu cez deň, či týždeň modlitbe
za záchranu duší, zvlášť v tejto dobe, keď vi díme, že mnohí nemajú na Boha čas. Ak cítite
v srdci, že chcete pomôcť v tomto apošto láte, skúste osloviť ochotných ľudí vo svojom
okolí a zorganizujte takúto modlitbovú reťaz.

Úmysly modlitbového zápasu sú:
›› Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie
›› Duchovná obnova Slovenska
›› Úmysly členov, ktoré si vzbudia
Ten, kto sa zapojí, dá si predsavzatie mod liť sa jednu hodinu v týždni resp. v mesiaci,
ktorú si sám určí. Môže to byť ruženec alebo
adorácia, alebo iná modlitba. Toto predsa vzatie neviaže pod hriechom. Je vhodné, ak
sa prihlásite naraz viacerí a jeden si to zo berie na zodpovednosť, aby bolo možné za bezpečiť kontakt s nami. Prihlásiť sa môžete
na adrese: Inštitút Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie, Mäsiarska 28, 040 01 Košice.
Prehľad o modlitbovom zápase – uvádzame počet zapojených do modlitbového
zápasu podľa diecéz (stav k 1. 1. 2019):
Bratislava

194

Trnava

198

Nitra

342

Žilina

1 417

Banská Bystrica

201

Spiš

207

Košice

2 288

Rožňava

174

Iné – zahraničné

2

Prešov (GK)

67

Spolu:

5 090

O tom, že naše modlitby otvárajú srdcia
ľudí pre modlitbu svedčí aj modlitbová ak cia s názvom „Ruženec na pobrežiach“.
Akcia „Ruženec na pobrežiach“ sa konala
29. apríla 2018 od 14.30 h na 300 rôznych
miestach na pobrežiach Anglicka, Škótska
a Walesu. Viac ako 10 000 veriacich sa zúčast nilo na veľkej modlitbe posvätného ruženca
počas aprílovej nedele na pobrežiach Veľkej
Británie. Iniciatívu „Ruženec na pobrežiach“
zorganizovali katolícki laici. Pápež František
dal tejto modlitbovej iniciatíve svoje požeh nanie. Na akcii sa plánovali zúčastniť aj naj menej deviati katolícki biskupi.
John Mallon, jeden z organizátorov akcie,
videl hneď niekoľko dôvodov na úspešný
priebeh „Ruženca na pobrežiach.“ V prvom
rade to bolo nasadenie sociálnych médií,
ktoré podstatne uľahčili zmobilizovanie
veriacich. Ďalší dôvod videl v politickej
a spoločenskej situácii súčasnosti. Mallon
povedal, že hospodárske problémy, škan dály v takmer všetkých verejných zariade niach i strach z možnej vojny spôsobujú,
že katolíci hľadajú útechu a nádej vo viere
a v modlitbe.
„Pre Katolícku cirkev vo Veľkej Británii
je to pozoruhodný prelomový obrat,“ napí sali noviny Catholic Herald, ktoré o akcii
informovali. Pokles mariánskej zbožnosti
vo všeobecnosti a zvlášť modlitby ruženca
v ostatných desaťročiach bol „veľmi vý razný“, ako povedal pre noviny profesor Ste phen Bullivant z Univerzity Svätej Panny
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Márie. „Ešte v roku 1952 naplnilo 83 000 katolíkov londýnsky štadión Wembley, aby sa
pomodlili ruženec. To bola iba malá časť „Ružencovej krížovej výpravy“, na ktorej sa zúčastnil vcelku celý milión britských katolíkov
v parkoch a na štadiónoch po celej krajine.
O dvadsať rokov neskôr by toto bolo bývalo
nemysliteľné,“ povedal profesor Bullivant.
„No odvtedy mariánska úcta znova
vzrástla. V roku 2017 bola Westminsterská
katedrála plná, keď boli Anglicko a Wales zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má-

rie. Svätyňa Panny Márie vo Walsinghame
zaznamenáva každý rok desaťtisíce návštevníkov,“ píšu noviny.
Ruženec v ostatných rokoch znova obja vili mnohí, zvlášť mladí katolíci, ako hovorí
profesor Bullivant, ktorý v tom vidí aj po vzbudzujúce znamenie pre katolícku vieru
vo Veľkej Británii, rovnako ako aj v podpore
tohto hnutia biskupmi.
Zdroj: https://newsspravy.wordpress.
com/2018/04/30/velka-britania-10-000-katolikov-s-ruzencom-na-pobreziach/

Turíčna novéna
v diecéznej mariánskej
svätyni v Gaboltove
„Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu,
udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi
darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú zem svojím svetlom,
svojou útechou a svojou láskou! Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe plnej úzkostí, osvieť neistú
budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. Naplň všetky srdcia svojimi premnohými
a vzácnymi darmi, ó, božský plod obety Kalvárie.“ (Marta Robinová, Turíce, 26. 5. 1939, krátený text)
Duch Svätý je ten, ktorý nás pobáda k evan jelizácii. Evanjelizácia nie je starostlivým plá nom, že pôjdeme tam a tam a získame toľko
a toľko ľudí. Jedine Duch Svätý otvára srdcia
ľudí pre svetlo evanjelia. Preto nás Panna Má ria volá do večeradla modliť sa a prosiť o nové
vyliatie Ducha Svätého, aby sme prijali veľký
dar, ktorý nám na naše vytrvalé modlitby
zošle Otec so Synom. Duch Pána naplní zem
a zmení svet. Duch Pána premení ľudské srd cia a duše a urobí ich odvážnymi svedkami
svojej božskej lásky. Zvlášť v týchto ťažkých ča soch, kedy ľudstvo stratilo svetlo, musíme vy trvalou modlitbou prosiť o dar nových Turíc.
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Pozývame Vás k ustavičnej modlitbe
pred Oltárnou sviatosťou do mariánskej
diecéznej svätyne v Gaboltove v jednotlivé
dni podľa nasledovného rozpisu:
30. 5. 2019 Dekanát Trebišov,
Veľké Kapušany
Farnosť: Richvald
31. 5. 2019 Dekanát Prešov II
Farnosť: Raslavice
1. 6. 2019 Dekanát Vranov nad Topľou
Farnosť: Bardejov, Vinbarg
2. 6. 2019 Dekanát Košice-Juh, Bardejov
Farnosť: Hrabovec, Bardejovské Kúpele
3. 6. 2019 Dekanát Stropkov
Farnosť: Kurima, Hažlín
4. 6. 2019 Dekanát Sabinov
Farnosť: Gaboltov
5. 6. 2019 Dekanát Humenné, Snina
Farnosť: Mokroluh
6. 6. 2019 Dekanát Lipany
Farnosť: Osikov, Hertník, Vyšná Voľa
7. 6. 2019 Dekanát Solivar
Farnosť: Zborov, Lenartov
8. 6. 2019 Dekanát Prešov I
Farnosť: Kobyly
9. 6. 2019 Dekanáty Košíc-Východ,
Západ, Stred

Brána mariánskej diecéznej svätyne bude
otvorená 24 hodín denne pre každého, kto
sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať
silu a pokoj od Eucharistického Krista.
Spoločný modlitbový program vrátane
svätej omše bude každý deň od 17.00 h do
21.00 h a bude zameraný na štyristé výročie
smrti Košických mučeníkov, aby sme prosili
za obnovu viery a vernosti pre nás i celý
svet. Táto naša doba sa veľmi podobá časom,
v ktorých žili Košickí mučeníci. Naša spo ločnosť tiež potrebuje svedkov, ktorí by mali
odvahu nahlas povedať: „Nehanbím sa za
to, že som kresťan-katolík!“ Buďme prvými,
ktorí prispejú k obrode a očisteniu cirkvi!
Odskočiť od viery by bolo to najľahšie, je
to aj moderné, no zostať a svedčiť aj v ne priaznivých okolnostiach, to už je hrdinstvo
hodné večnosti. Je to mučeníctvo dnešnej
doby. Preto Vás pozývame: príďte a budeme
spoločne prosiť Ducha Svätého o silu a od vahu stať sa svedkami viery v dnešnej ateis tickej dobe. K tomu nás budú povzbudzovať
pozvaní kazatelia na témy sedem sviatosti
a štyri kardinálne cnosti.
Farnosť Gaboltov

Pútnický program
vo Vysokej nad Uhom
1. 11. 2018 vyhlásil otec arcibiskup Bernard
Bober Vysokú nad Uhom, rodisko blahoslavenej Anny Kolesárovej, za pútnické
miesto.
Po celý rok sa tu konajú pravidelné podu jatia pre mládež, ktoré sa tešia medzi mla dými mimoriadnej obľube. Po blahorečení
Anny Kolesárovej začal však stúpať počet
pútnikov do Vysokej nad Uhom. Pre pútni kov sme pripravili nasledovný duchovný
program:
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Pravidelné sväté omše
v nedeľu o 10.00 h a vo štvrtok o 17.00 h.
Pútnické soboty každú tretiu sobotu
v mesiaci s týmto programom:
15.00 h – hodinka Božieho milosrdenstva
16.00 h – krížová cesta
17.00 h – večeradlo s Pannou Máriou
18.00 h – svätá omša
19.00 h – adorácia

Počas pútnických sobôt sa spoločne mod líme za rodiny a zároveň je možnosť pristú piť k sviatosti zmierenia.
Pútnické miesto vo Vysokej nad Uhom
ponúka aj možnosť prijímania pútnikov
– organizovaných skupín (ružencové brat stvá, farské púte, rôzne spoločenstvá, ro diny...) i jednotlivcov, ktorých zároveň pro síme, aby sa nahlásili vopred na e-mailovej
adrese: pavlovce.farnost@gmail.com alebo
na telefóne: 0950 539 695.
Vdp. Slavomír Bakoň

Modlitbové aktivity

Duchovné cvičenia formou
večeradla v roku 2019
Podľa príkladu Jána Pavla II. sa aj pápež
František stal oddaný modlitbe ruženca.
Povedal: „Ak by nebolo svätého Jána Pavla
II., nebol by som strávil posledných 17 rokov
modliac sa denne ruženec s mojou rodinou.“

Pápež František a ani ja sme nezostali
sami oslovení jeho príkladom. Existuje
veľa ľudí, ktorí môžu povedať to isté. Ako
to Ján Pavol II. urobil?
Ján Pavol II. bol obrovským ctiteľom
Panny Márie z Fatimy a obratne spojil
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posolstvo Fatimy s budúcnosťou Cirkvi.
Svoje prežitie pripisoval zjaveniu Panny
Márie trom portugalským deťom po tom,
ako pokus o jeho vraždu zlyhal a to presne
na výročie zjavenia. Fatimské posolstvo,
prosba o konverziu a každodenný ruženec,... „musia byť preberané generáciou po
generácii“, povedal. „Musia sa vždy znovu
a znovu posúvať ďalším.“ Moc príkladu
svätého Jána Pavla II. bola často úžasnou
pomocou.
„Jedného večera som sa odhodlával modliť svätý ruženec, ktorý viedol Svätý Otec.
Bol pred všetkými, kľačal na kolenách.“ Bol
tak odhodlaný, že „odvtedy každodenne vyslovujem 15 tajomstiev ruženca v modlitbe.“
Viem, čo to znamená pre mnohých z nás,
ktorí videli veľkého muža s ružencom
v ruke. Začal cestu, ktorá bude trvať celý
život – aj po ňom. Nepožiadal len katolíkov,
aby sa vrátili k Ježišovi – uskutočnil Veľké
jubileum v roku 2000. Navyše neprikázal
len ľuďom, aby sa modlili ruženec – pridal
päť nových tajomstiev, aby sme naštarto-

vali náš záujem a vytvorili Rok ruženca,
aby sme zabezpečili, aby sa celá Cirkev
pripojila k tejto modlitbe.
Svätý Ján Pavol II. je pravdepodobne
najznámejším pápežom zamilovaným do
modlitby ruženca, blízkym našej dobe, ale
priniesol verejnosti, aj ostatným nových
svätcov. Beatifikoval blahoslaveného Bartolomea Longa, ktorý najskôr upísal svoju
dušu satanovi a nakoniec sa – vďaka modlitbe ruženca – stal z neho oddaný ctiteľ
Panny Márie. Na jeho podnet poznáme
október ako mesiac úcty k Panne Márii,
či môžeme v rukách držať knižočku Fatimských sobôt. Ján Pavol II. svätorečil
Pátra Pia, ktorý nazval ruženec svojou
„zbraňou“. Ján Pavol II. neustále spomínal
svätého Ľudovíta Grigniona de Montfort,
autora „Zasvätenia sa Panne Márii.“ A potom samozrejme blahorečil deti Fatimy,
Hyacintu a Františka Martovcov. (prevzaté
z knihy Toma Hoopsa „The Rosary of Saint John
Paul II“)

Aby sme dosiahli vytrvalosť v modlitbe ruženca, potrebujeme sa vzájomne
povzbudiť modlitbou, potrebujeme sa
spoločne modliť. Preto vám ponúkame
duchovné cvičenia konané formou trvalého večeradla, kde sa spoločne modlíme
ruženec v týchto termínoch:
›› 10. 1. – 13. 1. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca.
Prihlášky prijíma a informácie podá
INSPM Košice, tel.: 055 633 4924 alebo
0905 412 040; fatima@maria.sk,
marta@maria.sk
›› 24. 1. – 27. 1. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca.
Prihlášky prijíma INSPM, tel.:
055 633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537;
fatima@maria.sk, marta@maria.sk
›› 7. 2. – 10. 2. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Prešov I a Prešov II.

Informácie podá a prihlášky pri jíma p. Gabriela Namešpetrová, tel.:
0918 832 298; g.namespetrova1951@
gmail.com a p. Marta Matúšová, tel.:
051 778 3407, martuska.mat@gmail.com
›› 14. 2. – 17. 2. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty košickej arcidiecézy. Prihlášky
prijíma a informácie podá INSPM Ko šice, tel.: 055 633 4924 alebo 0905 412 040;
marta@maria.sk, fatima@maria.sk
›› 21. 3. – 24. 3. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Sabinov a Lipany.
Prihlášky prijíma a informácie podá
Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915 962 364;
zita.dzurikova@gmail.com a Ing. Danka
Bednárová tel.: 0905 259 365;
bednarovadanka@gmail.com
›› 29. 3. – 31. 3. 2019 budú DC pre
rožňavskú diecézu. Prihlášky prijí majú a informácie vám podajú p. Elena
Gubániová, Špitalská 19, Lučenec, tel.:
0908 426 868, d1.varga@gmail.com,
a p. Ľubomíra Olahová, nám. L. Svobodu
2862, Lučenec, tel.: 0911 466 698
›› 25. 4. – 28. 4. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Prešov-Solivar a Košice-Juh.
Prihlášky prijíma a informácie podá
p. Dana Komadová, Janovík 104, tel.:
0904 477 200, marta@maria.sk, fa tima@maria.sk a Jolana Miklošová,
tel.: 0902 866 175,
jolanamiklosova@gmail.com
›› 23. 5. – 26. 5. 2019 budú DC pre dekanáty
Bratislava. Informácie podá a prihlášky
prijíma p. Zuzana Dobšinská,
tel.: 0904 689 482,
mail: zuzana.dobsinska@gmail.com
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›› 18. 7. – 21. 7. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanátnych responzabile. Prihlášky
prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924
alebo 0905 412 040, 0911 912 537,
fatima@maria.sk, marta@maria.sk
›› 29. 8. – 1. 9. 2019 budú DC pre dekanáty
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves
v Exercičnom dome na Mariánskej
hore v Levoči. Prihlášky prijíma
a informácie podá Ing. Emília
Králiková, Jánovce, tel.: 0911 861 588,
ekralikova1@gmail.com
›› 10. 10. – 13. 10. 2019 budú DC pre
dekanáty Sereď, Nitra, Galanta, Nové
Zámky a Hlohovec. Informácie podá
a prihlášky prijíma Helena Hudáková,

Vinohrady nad Váhom,
tel.: 031 789 9362 alebo 0903 726 255,
helenahudakova777@gmail.com
›› 5. 12. – 8. 12. 2019 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca.
Prihlášky prijíma a informácie podá
INSPM Košice, tel.: 055 633 4924
alebo 0905 412 040; 0911 912 537,
marta@maria.sk, fatima@maria.sk
›› 28. 12. – 1. 1. 2020 budú silvestrovské DC
v Herľanoch pri Košiciach. Pozývame
na nich všetkých, ktorí chcú prežiť
prechod do nového roka v tichu,
sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma
INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040,
0911 912 537; fatima@maria.sk,
marta@maria.sk

Duchovné obnovy
konané formou večeradla v kostole Krista Kráľa
v Košiciach v roku 2019
Modliť sa za obrátenie hriešnikov a nové
Turíce pre celý svet, nás vyzýva vo svojich
posolstvách Panna Mária.
Preto Vás pozývame každý mesiac poslednú stredu v mesiaci na duchovnú obnovu formou večeradla v kostole Krista
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Kráľa v Košiciach na Moyzesovej ulici so
začiatkom o 17.00 h v týchto termínoch:
30. 1. 2019
24. 4. 2019
31. 7. 2019
30. 10. 2019

27. 2. 2019
29. 5. 2019
28. 8. 2019
27. 11. 2019

27. 3. 2019
26. 6. 2019
25. 9. 2019
Dana Komadová

Rozhovor „Moje srdce zvíťazí“
Život Marty Uchalovej je veľmi úzko spätý
s apoštolátom pre Pannu Máriu. Naplno žije
pre šírenie Božieho kráľovstva, a to práve
cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.
Z príležitosti vydania knihy Moje srdce
zvíťazí od medžugorskej vizionárky Mirjany Soldo som jej položila niekoľko otázok.
›› Pani Uchalová, mariánska úcta je vo
Vašom živote priam hmatateľne prítomná. Kedy si Vás Panna Mária našla?
Aká bola Vaša cesta k Nej?
Zlom v mojom živote nastal v roku 1985.
Vo Fatime Panna Mária žiadala, aby sme
sa začali viac modliť ruženec a mňa to po solstvo chytilo v čase, keď som sa ruženec
vôbec nemodlila! A to bolo niečo, čo ma
viedlo k hlbokému zamysleniu sa nad svo jou vlastnou vierou a nad otázkou modlitby.
›› Niektorí ľudia majú k Panne Márií
vlažný vzťah, iní ju dokonca považujú
za prekážku na ceste k Bohu. Ako to
vidíte Vy?
Zažila som hlboký dotyk materinskej
lásky Panny Márie. A láska Matky ma pri viedla k veľkej láske k jej Synovi. Keď mnohí
hovoria, že Mária je prekážkou na ceste k Je žišovi, myslím, že sa mýlia. Žiadna matka
nezatieni svojho syna, naopak, Matka túži
po tom, aby bol jej Syn milovaný, uctievaný
a aby sme mu dali v našich životoch miesto,
ktoré mu patrí.
To, čo mení srdce človeka, je jedine láska.
Žiadne presviedčanie, žiadne veľkolepé kázne,
žiadne násilie nemá moc zmeniť človeka. Je dine láska a myslím si, že práve Medžugorie je
v tom originálne, že dotyk lásky Panny Márie
mení aj tie najchladnejšie srdcia ľudí, aby sa
vrátili k Bohu a zažili Otcovskú lásku.
›› Prečo práve Medžugorie?
Túto odpoveď dala samotná Panna Má ria, keď vizionárom odpovedala na otázku:

„Prečo si si vybrala nás, prečo si si vybrala
toto miesto?“ A ona im odpovedala: „Pretože
tu som ešte našla vieru v srdciach ľudí.“ Uve domme si, že aj tam bol v tých časoch komu nizmus a uchovať si vieru bolo veľmi ťažké.
Mne osobne Medžugorie pripomína
miesta, kde žila Panna Mária, Nazaret
a Betlehem, nielen čo sa týka samotnej prí rody, ale aj spôsobu života. Panna Mária
si pri svojich zjaveniach nikdy nevyberá
luxusné miesta, práve naopak: volí si chu dobu a skromnosť, pretože keď je človek
odkázaný na Boha, vtedy pocíti jeho pomoc
a prítomnosť. Ak je však sebestačný, a myslí
si, že má všetko, vtedy odsúva Boha nabok.
›› Aký je zmysel púti v dnešnej dobe?
Môže púť osloviť moderného človeka?
Po svojom obrátení som ešte nechápala
zmysel pútí, aj keď som rodáčka spod le vočskej hory a púte pre mňa neboli žiadnou
neznámou. Pravidelne som putovala na Ma | 39 |

riánsku horu aj počas totality. Nový obraz
o putovaní som dostala až na svojej prvej
púti do Medžugoria. Tu som si uvedomila,
koľko mám v živote zbytočných vecí, ktoré
vlastne vôbec nepotrebujem! Obrovská Bo žia milosť mi ukazovala, čo všetko môžem
získať, ak sa zrieknem svojho pohodlia.
Práve množstvo materiálnych vecí a po hodlie, na ktoré sme tak veľmi naviazaní,
nám bráni v čistom pohľade na našu vieru.
V tomto smere má putovanie veľký význam.
›› Ako vnímate rozporuplné vyjadrenia
pápeža Františka, keď vyjadril pochybnosť, že by sa Panna Mária zjavovala
tak dlho na jednom mieste?
Okolo týchto zjavení boli od začiatku
problémy a miestny mostarský biskup má
k nim negatívny postoj dodnes, je to však
jeho osobný postoj. O mnohých veciach in formoval Svätú Stolicu zo svojho pohľadu
a tak si myslím, že aj preto zazneli niektoré
negatívne vyjadrenia Svätého Otca.
Nuž ale vidíme, že pápež je otvorený
prijímať informácie aj z inej strany. Bola
zriadená komisia pre vyšetrovanie týchto
udalostí v Medžugorií a prvých sedem
dní zjavení bolo v roku 2017 uznaných za
hodnoverné.
Postoj samotného Vatikánu k Medžugo riu nie je negatívny. Pre Medžugorie bol
v roku 2017 menovaný vizitátor arcibis kup Henryk Hoser z Poľska, ktorý pravi delne prichádzal do Medžugoria. Od mája
2018 arcibiskup Hoser žije trvalo v Medžu gorií a jeho úlohou je napomáhať rastu
novej evanjelizácie cez medžugorský féno mén, ktorý sa šíri do celého sveta.
Preto by som ani neposudzovala vyjadre nie Svätého Otca. Nezostal uzatvorený iba
pre jednu stranu, začal sledovať aj pohľady
z druhej strany a vidíme, že všetko sa vyvi nulo v prospech Medžugoria.
›› Prečo sa Panna Mária zjavuje tak dlho?
Ak Mária prichádza toľko rokov a mnohí
o tom pochybujú, je potrebné vedieť, že ona
neprichádza preto, že nám nesie niečo nové,
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ale preto, že nerobíme to, čo nám Ježiš pove dal. Hovorí nám to isté, čomu nás učil Ježiš,
ale hovorí nám to iným, sladkým, materin ským hlasom.
Spomínam si, ako sa raz jedna z našich
pútničiek spýtala vizionára Ivana Dragi čeviča: „Ivan, čo ti včera povedala Panna
Mária?“ A Ivan sa vtedy veľmi nahneval
a povedal: „Prečo sa ma pýtaš, čo mi povedala včera? Veď vieš, čo mi povedala prvýkrát
a robíš to? Vieš, že Panna Mária žiada každodennú modlitbu svätého ruženca a modlíš
sa ho? Kým nezačneš robiť toto, nepýtaj sa,
čo mi povedala včera, pretože to nepochopíš.
Zbytočne budeš poznať všetky posolstvá, ak
ich nebudeš žiť. To ti k spáse nepomôže.“
›› Dajú sa posolstvá zhrnúť pár vetami?
Áno, dajú sa jednoducho zhrnúť do pia tich bodov. Páter Jozo Zovko ich nazval pia timi Dávidovými kameňmi a opakujú sa
počas celých rokov zjavení Panny Márie.
Prvé posolstvo je posolstvo modlitby.
Druhé je pokánie, obrátenie, dobrá svätá
spoveď.
Tretie je čítanie Svätého písma.
Štvrté je účasť na svätej omši.
Piate posolstvo je posolstvo pôstu.
›› Každý jeden zo šiestich medžugorských vizionárov je iný. Majú však
nejakú spoločnú črtu?
Áno, je to láska k Panne Márii. Tá sa odzr kadľuje na tvári a v očiach každého z nich.
Sú v škole Panny Márie, a je to zrejmé z ich
pohľadu, správania a z prístupu k ľuďom.
Jednoducho povedané: život s Máriou majú
v sebe veľmi hlboko.
Z rôznorodosti vizionárov vidieť, že Boh
nás prijíma takých, akí sme. On nechce
zmeniť našu povahu, náš charakter. Nie kto je cholerik, niekto je sangvinik. Človek
sa nemení len tým, že sa stane vizionárom.
Ivan je uzavretý človek. Hovorí stroho
a zo začiatku som ho mala problém prijať,
pretože som mala svoje predstavy o vizioná roch: že sú to svätí, dokonalí ľudia. A práve
on nám pri jednom zo stretnutí povedal:

„Panna Mária si nevybrala dokonalých ľudí,
ja nie som svätý a na svojej svätosti musím
pracovať rovnako, ako vy všetci.“
Vicka je mnohovravná a potvrdili nám
to aj ostatní vizionári: počas zjavení sa ona
prvá ujímala slova a hovorila, hovorila, ho vorila... až sa ostatní ani nedostali k slovu.
Mirjana je veľmi citlivá a hlboko prežíva
niektoré posolstvá. Keď ich prijíma, niekedy
až plače. Ja som ju videla viackrát, keď pla kala. Až mi zvieralo srdce.
›› „Moje srdce zvíťazí“ je autobiografia
Mirjany Soldo – jednej z medžugorských vizionáriek. Čo Vás na nej
oslovuje?
Jej citlivosť voči druhým ľuďom. Možno
práve preto jej Panna Mária zverila úlohu mod liť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.
Panna Mária nás vyzýva, aby sme mali
veľkú lásku k blížnym a modlili sa za ob rátenie neveriacich. Mnohí z nich nemôžu
za to, že sa nedostali k viere, mnohí z nich
nie vlastnou vinou blúdia po týchto cestách.
Áno, niektorí aj vlastnou vinou, ale položme
si otázku: Bola by som lepšia, keby som tú
milosť od Boha nedostala? Mňa zmenil
dotyk Máriinej lásky a v jednom okamihu
celý môj život obrátil naruby. Preto chápem
úlohu danú Mirjane: aby sa modlila za tých,
ktorí nezažili dotyk Božej lásky. Len dotyk
Božej lásky dokáže zmeniť srdce človeka.
›› Komu by ste ju odporúčali prečítať?
Napríklad aj ľuďom, ktorí v Medžugorií ešte nikdy neboli?
Na začiatku mojej cesty do Medžugoria
stála kniha. Práve preto by som ju odporúčala
prečítať aj tým ľuďom, ktorí tam ešte neboli.
Keď sa človek stretne s pútnikmi, ktorí sa
vrátili z Medžugoria, môžu ho v niečom iri tovať. Viete, sme ľudia slabí a púť nie je patent
na svätosť. Svätými sa stávame až vtedy, keď
začneme žiť posolstvá odovzdané v Medžu gorií. Ľudia neprijímajú Medžugorie práve
na základe mnohých negatívnych skúseností
s pútnikmi, keď sa ich hneď snažia presvied čať slovami. Nie životom, ale slovami.

›› Ako na Vás kniha „Moje srdce zvíťazí“
pôsobí?
Táto kniha mi pripadá ako veľmi dobrý
evanjelizačný materiál. Je písaná jednodu cho, pohľadom ženy, matky, vizionárky, tej
ktorá vídavala a vídava Pannu Máriu svo jimi fyzickými očami. Kniha je určená pre
každého, aj pre neveriacich. Veď prvý dotyk
viery môže mať človek z rôznych impulzov.
Sama som ju prečítala v chorvátčine
a opäť ju čítam v slovenčine a čítam ju rada.
Zaspávala som pri jej čítaní s takým poci tom, aký prežívam v Medžugorií. Vidieť, že
Mirjanu pri písaní tejto knihy viedol Duch
Svätý. Duch Svätý je ten, ktorý jej dával
slová a Duch Svätý je ten, ktorý nám odha ľuje tajomstvá Medžugoria.
›› Keď sme už pri tajomstvách: Každý
vizionár dostal, alebo ešte len dostane
desať tajomstiev. Mirjana okrem nich
spomína aj jedno trvalé znamenie,
ktoré sa má ukázať. Čo to je?
Raz nám pri jednom stretnutí povedala, že
trvalé znamenie je časťou tretieho tajomstva.
Hovorila, že v jednom okamihu na mieste
zjavenia, kde teraz stojí socha Panny Márie,
vznikne niečo nádherné, veľkolepé a nezni čiteľné. Bude to trvalý znak toho, že na tomto
mieste sa zjavovala Panna Mária a bude trvať
až do konca sveta. Ľudská ruka ho nezničí.
Mirjana hovorí, že pozná presne deň, me siac i rok, kedy tento znak vznikne. Každý,
kto tam príde a uvidí toto znamenie pochopí,
že ho nemohla vytvoriť ľudská ruka. Nič bliž šie k tomu nepovedala. No hovorí, že to bude
niečo nádherné, krásne, veľkolepé a trvalé.
›› S pojmom medžugorských tajomstiev
súvisia aj znamenia doby. Viete ich
rozpoznať v udalostiach, ktoré sa dejú
okolo nás?
Znamenia doby sú dnes veľmi jasné
a nedá sa o nich pochybovať. Tú veľkú ka tastrofu, ktorá má prísť, mnohí považujú za
prírodné pohromy. No najväčšou katastro fou, ktorá môže postihnúť človeka, je strata
viery, pretože je to strata večnosti.
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Už vo Fatime, v treťom tajomstve, Matka
Božia predpovedala, že prídu časy, keď sa
vytratí pravá viera. Strata viery je niečo
tragické, a časy, ktoré dnes žijeme, sú jej
následkom.
›› Aké sú následky straty viery? Nie je to
len niečo osobné? Veď dnes predsa často
počujeme: „Viera je len a len moja vec!“
Viera môže byť vec osobná, aj ňou musí
byť, ale zasahuje celú spoločnosť. Strata
viery je strata Boha, strata lásky. Človek je
stvorený z lásky a nedokáže žiť bez lásky.
Preto sa dnes rozpadávajú manželstvá,
pretože Boh nemá miesto v našich man želstvách a teda tam nemá miesto ozajstná
láska. Tá prvotná zaľúbenosť veľmi rýchlo
vymizne a ak tam nie je pravá láska, ktorou
je Boh, to manželstvo nemá dlhú trvácnosť.
Nevidíme tragédiu straty viery aj v pre sadzovaní gender ideológie? V legalizácii
potratov, homosexuálnych manželstiev?
Veď to sú veci proti prírode. Človek klesol
až tak hlboko, že nedokáže rozoznať veci už
ani v ich prirodzenej rovine.

Knihu si môžete objednať na www.zachej.sk,
alebo na telefónnom čísle 0850 999 500.
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Ďalej môžeme vidieť veľkú krízu v klére
– medzi kňazmi, biskupmi a myslím si, že
toto je ešte nebezpečnejšie. Pretože oni sú
tí, ktorých Boh povolal, aby viedli jeho ľud.
Ak pastier stratí svetlo, veľmi ľahko zablúdi
celé stádo.
S krízou viery ruka v ruke prichádza veľké
prenasledovanie. Dnešné štatistiky hovoria,
že čelíme vôbec najväčšiemu prenasledova niu Cirkvi v dejinách, dokonca väčšiemu,
ako bolo prenasledovanie ranej Cirkvi. Podľa
odhadov každú hodinu zomrie jedenásť
kresťanov – mučeníkov. Sto miliónov kres ťanov je prenasledovaných pre svoju vieru.
Tieto znamenia, ktoré sa dejú po celom
svete sa nedajú prehliadnuť.
›› No zároveň sú to dosť ťažké veci, ktoré
môžu vzbudzovať strach.
Ak Panna Mária hovorí v tajomstvách
o týchto ťažkých časoch, nehovorí to preto,
aby nás nastrašila, ale preto, aby nás vybur covala robiť niečo pre záchranu ľudstva.
Veď Boh nechce trest! To, čo my dnes žijeme,
sme si spôsobili sami. Odmietli sme Božiu
náuku a prijali sme náuku sveta a ten je
v moci zlého ducha. A tak vidíme, do koho
moci sme sa dostali a následky tejto vlády
žijeme dnes v rodinách, medzi mládežou,
v celej spoločnosti.
Panna Mária zostáva trpezlivo s nami,
aby nám pomohla byť vernými a vytrva lými vo viere. V tom vidím zmysel jej zjavení
i všetkých jej posolstiev: aby sme odolali
tlaku zlého ducha, ktorý chce nad nami
vládnuť.
No my vieme, že Mária nad ním zvíťazí.
V Písme svätom stojí žena, ktorá šliape ha dovi po hlave a toto je jej misia, toto je jej
úloha v dnešných ťažkých časoch.
›› Čo by ste chceli odkázať našim
čitateľom?
Želám všetkým, ktorí budú čítať tento
rozhovor, aby sa otvorili pre dotyk lásky
Panny Márie a všetko ostatné už spoznajú
v hĺbke svojho srdca.
Za rozhovor ďakuje Zuzana Ring, zachej.sk

Rodina, ktorá sa spoločne
modlí, zostáva jednotná

Niekto raz povedal, že keď dieťa vidí modliť
sa na kolenách svojho otca, je to obraz, na
ktorý nikdy nezabudne. Spomínam si, že
môj otec bol pre mňa, asi rovnako, ako pre
každé malé dievčatko, jednoducho hrdina.
Jeho svaly (či „kopčeky“, ako som ich vo lala), strnisko na brade a vôňa garáže robili
z neho pre mňa nepremožiteľného siláka,
synonymum istoty a bezpečia. A veľmi
dobre si pamätám, hoci som vtedy mala len
okolo štyroch, či piatich rokov, ako hlboko
na mňa pôsobilo, keď som ho videla kľačať
na kolenách a modliť sa ruženec. Bez toho,
aby som si uvedomovala duchovnú hĺbku,
na ktorú ma týmto svojím príkladom vtia hol, som bola týmto obrazom fascinovaná
a kládla som si otázku: „Kto je to, pred kým
si kľaká na kolená môj otec? Veď on je naj silnejší muž, akého poznám. To znamená,
že existuje ešte niekto mocnejší ako je on?“
No nielen otec mi dal príklad modlitby.
Moja mama bola tá, ktorá nás – všetky deti
– pravidelne volala na spoločnú modlitbu
ruženca. Ako sa mi vtedy nechcelo modliť!

Ale predsa sme poslúchli a spoločne sme
sa modlievali. Pamätám si, aké som mala
nervy, keď po ruženci mama ešte pridala
„Na úmysel Svätého Otca...“ Vtedy som to
vnímala doslova ako podvod, pretože po vedala, že sa budeme modliť jeden ruže nec a toto bolo predsa niečo navyše! No aj
vďaka jej vytrvalosti som mohla mať účasť
na stavaní absolútne pevného základu našej
rodiny, a to znova bez toho, aby som si uve domovala, čoho som to vlastne súčasťou.
Aj po rokoch, keď už sme všetky deti do spelé a niektoré z nás majú svoje vlastné
rodiny, zostali sme si blízki a občas sa mi
to zdá až neuveriteľné, ako je to možné. Od poveď poznám: „Rodina, ktorá sa spoločne
modlí, zostáva jednotná.“ Je to skutočne tak.
Spoločná modlitba je ten najväčší dar, aký
môžu dať rodičia svojim deťom. Nie je to ani
vzdelanie, ani šport, ani plné peňaženky,
ani materiálne zabezpečenie. Je to tých pár
minút spoločnej modlitby, kedy sa v du chovnom svete rozhoduje o všetkom.
Zuzana Ring
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Keď som sa modlil dvanásty
ruženec, Mária sa rozhodla
„kapitulovať“

Svedectvo o ochrane a pôsobení Panny Márie v mojom živote
Naši starí rodičia zvykli vravievať: Mladosť
– pochabosť. Niečo na tom asi bude, za seba
môžem povedať, že sa nemýlili. Jeden prí klad mojej mladíckej naivity hovorí za
všetko: Po skončení základnej školy som sa
rozhodol ísť študovať na saleziánske gym názium do Šaštína. Naša škola aj internát
tvorili jeden komplex s Bazilikou Sedem bolestnej Panny Márie, čo umožňovalo,
aby sme sa tam dennodenne schádzali na
večerné modlitby. Jedného večera nám po
skončení modlitieb povedal direktor sale ziánskej komunity, že kto chce, môže zostať

hore aj po večierke, pretože do baziliky zaví tala putovná socha Panny Márie Fatimskej
a každý zo študentov má možnosť zotrvať
pri nej v modlitbe. V tom čase som nijako
zvlášť neinklinoval k mariánskej úcte a na
túto ponuku by som za normálnych okol | 44 |

ností určite nereagoval, ale po direktoro vých slovách som si spomenul na to, s akou
pompéznosťou privítal túto sochu v bazilike
sám biskup. Toto nebude len tak s kostol ným poriadkom, hútal som, táto socha bude
určite originál, priamo z Fatimy. Potom som
pokračoval vo svojich úvahách nasledov ným spôsobom: „Nemám síce najmenšiu chuť
zostať pri nej, ale takáto príležitosť sa vyskytuje
len raz za život. Musím z toho niečo vyťažiť.
Budem sa modliť za Máriino požehnanie, raz
sa mi môže zísť.“ A tak som tam, ponorený
do takýchto zištných myšlienok, zotrval až
celkom do konca, kým nezamkli baziliku.
Po pár dňoch som zistil, že socha, pred
ktorou som sa modlil, bola replika, ktorá
putovala po jednotlivých farnostiach die cézy. Už si nepamätám, aké pocity to vo mne
vyvolalo a podľa všetkého by do zabudnutia
zapadla aj celá uvedená príhoda, keby som
o mnoho rokov neskôr nedostal ponuku
preložiť knihu o Fatime. Uvedomil som si, že
Mária na mňa nezabudla. Napriek tomu, že
moja modlitba, s ktorou som sa na ňu pred
rokmi obrátil, hádam ani nebola modlitbou
v pravom slova zmysle, ale skôr niečím na
spôsob magického zaklínadla, ona zhliadla
na moju úbohosť a vypočula ma. Tento pre klad ma podnietil k tomu, aby som sa pozrel
do svojej minulosti a to, čo som tam uvidel,
ma naplnilo úžasom a vďačnosťou.
V priebehu práce na preklade sa nám ne čakane skomplikovala situácia s bývaním
a museli sme si súrne začať hľadať nejaké
iné. Akiste mi dáte za pravdu, že pre mladý
manželský pár s dvojmesačným bábätkom
nie je až také jednoduché nájsť si nový do -

mov a zvládnuť peripetie sťahovania. Celý
ustarostený som sa obrátil na Máriu. Rozho dol som sa, že sa začnem každý deň modliť
ruženec. Bol október 2017 a blížil sa 13. deň
v mesiaci – sté výročie posledného zjavenia
vo Fatime. Dvanásteho októbra som mal
absolvovať veľa vybavovačiek a nákupov,
vedel som však, že väčšinu času mi zaberú
presuny, tak som si povedal, že budem po čas nich „ostreľovať“ nebo ružencami. Keď
som sa podvečer vracal domov a modlil sa
dvanásty ruženec, Panna Mária sa rozhodla
„kapitulovať“ – zazvonil mi telefón. Nasle doval asi trojminútový hovor, ktorý úplne
elegantne vyriešil našu bytovú otázku. Celé
to bolo korunované skutočnosťou, že kľúče
od nášho nového príbytku sme si prevzali
8. decembra – na sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. Tento dátum sme si
nevybrali sami, chceli sme tam začať bývať
už skôr, no nebolo to možné, tak to „zhodou
okolností“ pripadlo na tento dátum.
Bol by som nerád, keby moje svedectvo
budilo dojem, že Pannu Máriu považujem
za nejaký „automat na riešenie problémov“,

do ktorého stačí „vhodiť“ dostatočné množ stvo ružencov a naše problémy sa okamžite
vyriešia podľa našich predstáv. Nebo ne raz odpovedá na naše modlitby za použitia
svojho vlastného načasovania a spôsobmi,
ktorým nerozumieme, alebo nám vôbec nie
sú po chuti. Skôr či neskôr však zistíme,
že Božie riadenie vecí je múdrejšie a v ko nečnom dôsledku aj osožnejšie než naše
najlepšie premyslené plány.
Pár dní pred napísaním týchto riadkov
bola moja rodina postavená pred ďalšiu
nečakanú výzvu. Prijímame ju s dôverou
v Máriu. Jej moc totiž ďaleko presahuje
naše najodvážnejšie predstavy. Ako sa píše
v knihe o Fatime, ktorú som prekladal, pre
Máriu nebol problém ochromiť sovietsku
jadrovú flotilu, zrovnať so zemou dve strate gické zbrojovky znepriatelených svetových
mocností, zabrániť vypuknutiu globálneho
jadrového konfliktu, či z večera do rána,
bez použitia násilia pochovať celé sovietske
impérium. Ona si hravo poradí aj s našimi
ťažkosťami. To je pravda o Fatime v kocke.
Martin

Obrovská sila modlitby,
alebo keď sa milión detí
modlí ruženec
Dňa 18. októbra 2018 sa aj naša škola: Spo jená škola svätého Františka Assiského
v Malackách, tak, ako mnohé iné, zapojila
do medzinárodnej iniciatívy organizova nej pápežskou nadáciou ACN – Milión
detí sa modlí ruženec. Hlavným úmyslom
tejto iniciatívy je ukázať, že modlitba detí je
plná dôvery a letí priamo ako šíp do Božieho
Srdca. Preto má veľkú moc. Detská modlitba
ruženca má obrovskú silu. Dokáže vyprosiť
mier a jednotu v našich rodinách, v našej
krajine i v celom svete.
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O deviatej hodine sa v našej škole na pár
minút prerušilo vyučovanie a cez školský
rozhlas sme sa všetci, počnúc najmenšími
prváčikmi až po najstarších maturantov,
pomodlili desiatok ruženca. Niektoré triedy
v modlitbe pokračovali, iné, povzbudené
myšlienkou, že svojou modlitbou pomohli
deťom v krajinách, ktoré sužuje vojna, po kračovali vo vyučovaní. Samotnej modlitbe

predchádzala iniciatíva katechétov na ho dinách náboženstva, ktorí deťom púšťali
motivačné videá a oboznamovali ich s his tóriou a cieľom danej iniciatívy. Sme radi, že
sme sa aspoň malým dielom pripojili k tejto
krásnej iniciatíve, ktorá vznikla vo Venezu ele v roku 2005 a každým rokom si získava
stále viac a viac priaznivcov.
Petra, Malacky

Apoštolát bez modlitby
nie je možný
Náš duchovný otec nám stále zdôrazňuje:
„Ak chcete niekomu pomôcť, urobte všetko,
čo je vo vašich silách. Pán Boh od vás nikdy
nežiada to, čo by ste neboli schopní urobiť.“
V rámci svojho laického apoštolátu
som vždy v nedeľu popoludní navštevoval
svojho priateľa Michala v domove dôchod cov. Viackrát sa ale stalo, že už predo mnou
ho navštívil istý pán a presviedčal ho, aby
vstúpil k svedkom Jehovovým. To sa mi
samozrejme nepáčilo, tak som tohto pána
pozval ku nám domov. Posadil som ho na
pohovku pod obraz Panny Márie Matky
Ustavičnej Pomoci a odporúčal som ho do
jej ochrany. Rozprávali sme sa celé popo ludnie. Tento pán žil prísnym asketickým
životom, nejedol mäso, bol bylinkárom
a každému radil, ako správne žiť.
Odvtedy sme sa už v domove dôchodcov
nestretli. Stále bol aktivistom a robil agi -

táciu. Neskôr som sa dozvedel, že je v ne mocnici po mozgovej príhode, bol v zlom
zdravotnom stave, ale pri vedomí. Na náv števe som ho povzbudzoval, že mu Pán Boh
určite pomôže. Od tejto chvíle som začal
intenzívny apoštolát za záchranu tela i duše
môjho priateľa. Doniesol som mu posvätený
medailón Panny Márie a navrhol som mu,
že privediem katolíckeho kňaza. Odpovedal,
že o tom uvažuje. Jeho stav sa však začal
zhoršovať, tak som prosil nemocničného
kňaza, aby ho navštívil. Keď sa kňaz opý tal, či sa chce zmieriť s Kristom, súhlasne
prisvedčil. Keď kňaz vyšiel a hovoril, že
všetko je v poriadku, povedal som: „Bože,
ďakujem Ti!“
Každý apoštolát od začiatku až do konca
musí sprevádzať modlitba. Potom Pán po svätí náš úmysel a privedie nás k radosti.
Jozef

Z ruží, ktoré dávali, neubúdalo
(z blahorečenia Anky Kolesárovej)
„Boh rád robí zázraky“, zaznelo počas rozjí mania nad tretím tajomstvom radostného
ruženca v preplnenom Dóme sv. Alžbety
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počas vigílie blahorečenia Aničky Kole sárovej, 31. augusta toho roku. „Urobil ich
v živote Panny Márie, v malom, bezvýznam-

nom Betleheme, kde prišiel na zem Spasiteľ
sveta, i v živote jednoduchého dievčaťa Anky
Kolesárovej, žijúcej v maličkej dedinke na východnom Slovensku.“
Samotná slávnosť blahorečenia sa konala
na druhý deň, v prvú septembrovú sobotu
na štadióne Lokomotíva v Košiciach. Bla horečenie tohto dievčaťa, ktoré radšej obe tovalo svoj život, aby si zachovalo čnosť čis toty, pritiahlo viac ako 35 000 ľudí, väčšinou
mladých, z celého Slovenska. Na ich tvárach
sa odrážala atmosféra radosti a slávnost nosti, ktorá tu vládla. Mnohí sa usmievali
a veselo sa rozprávali.
Slávnostnej svätej omši predchádzal
program chvál a piesní katolíckych umelcov.
Bezprostrednou prípravou na svätú omšu
bola modlitba radostného ruženca s rozjí maniami. Do jednotlivých tajomstiev života
našej nebeskej Matky boli vhodne vložené
aj hlavné udalosti Aničkinho hrdinského,
aj keď skrytého života. Veď aj príslovie ho vorí: „Aký život, taká smrť“. Vskutku, podľa
zachovaných svedectiev Ankiných súčasní kov, sa rada modlievala práve svätý ruženec.
Popri intenzívnom sviatostnom živote práve
z neho čerpala silu a svetlo. Keď bola po mat kinej smrti zavalená povinnosťami, prácou
a voľného času mala veľmi málo, stretnutia
s kamarátkami zmenila na spoločnú účasť
na svätej omši a modlitbách ruženca a litánií.
No poďme späť do Košíc. Po modlitbe ru ženca nasledovalo zasvätenie Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie, ktoré sa modlil
spolu s ľudom otec biskup Marek Forgáč.
Na záver sa zaspievala hymna Mariánskeho
kňazského hnutia – Nepoškvrnené Srdce Márie, si svetlom a cestou nám na zemi.
Pred svätou omšou sme si mohli pozrieť
nový, krátky, ale výstižný film o Ankinom
živote a o desiatej hodine sa už začala sv.
omša. Nový prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých, kardinál Giovanni Angelo Becciu,
slávil túto svätú omšu ako prvú vo svojej
funkcii. Po nej vyznal, že bol veľmi dojatý zo
slávenia a Anku si vezme za svoju patrónku

a ochrankyňu. Vo svojej kázni sa zameral na
veľkú Božiu lásku k nám, ktorá je vždy väč šia než akákoľvek zloba človeka. Preto je náš
vzťah s Bohom to najvzácnejšie dobro, ktoré
nám život môže dať: „Ním sme bezpodmie nečne milovaní. Pre Neho sa oplatí všetko
zniesť“. V kázni tiež vyzdvihol čistotu ako
hodnotu, ktorú si treba chrániť a nedovoliť,
aby bola zneuctená. Zlo sa premáha dobrom
a pre Ježiša sa oplatí všetko zniesť.
Veľmi dojemné bolo prinášanie Anički ných relikvií v relikviári v tvare srdca. Niesli
ho muži prezidentskej čestnej stráže, spre vádzaní šestnástimi mladými dievčatami
oblečenými v bielych šatách, s venčekom
bielych kvetov na hlave. Boli symbolom
šestnástich rokov, ktoré Anka prežila na
tejto zemi. Po slávnosti bol celý relikviár
preložený do vedľajšieho, menšieho šta dióna, kde dievčatá v bielych šatách rozdá vali biele ruže tým, ktorí si prišli Anku uctiť.
Prichádzali davy ľudí – a každý, kto chcel,
dostal nielen jednu, ale aj viacero ruží.
A predsa sa ušli každému – pretože, ako
hovorili dobrovoľníčky, z ruží, ktoré dávali,
neubúdalo, takže tento jav nazvali „zázrak
ruží“. Zostalo z nich dokonca aj na druhý
deň, keď sa v Dóme svätej Alžbety slúžila
ďakovná svätá omša za blahorečenie. Hoci
ľudí bolo toľko, že sa ani nezmestili dov nútra, predsa ruží bolo dosť pre každého.
„Boh rád robí zázraky“, na Aničkinom
blahorečení sme to mohli zažiť a vidieť na
vlastné oči. Dovoľme mu, aby ich mohol
konať aj v našich životoch. Ankin príklad
| 47 |

dosvedčuje, aká nesmierna je hodnota
čistoty. Jej bolesti a obeta priniesli a stále
prinášajú toľko dobrého ovocia v životoch
mnohých mladých. Ukazuje tiež, že sila
na obranu tejto čnosti, aj keby vyžadovala
hrdinstvo, sa dá načerpať vo sviatostnom
živote a v modlitbe svätého ruženca.
Počas blahorečenia som si viackrát spome nula aj na Aničkinho otca. Akú nesmiernu
bolesť musel prežívať, keď mu pred očami
zastrelili jedinú milovanú dcéru? Keď mu
bezvládne padla do náručia? Anka je mu čenica, ale on je tiež nekrvavý mučeník.
Veď mučeníctvo nie je len mučeníctvo krvi.
Táto vražda jeho dieťaťa, pred jeho vlastnými
očami mu určite prebodla srdce ako dýka.
Keď sa generál dozvedel, že ktorýsi vojak
zavraždil nevinné dievča, chcel sa dozvedieť,

ktorý to bol. Zhromaždil všetkých vojakov,
ale žiaden sa nepriznal. Nato dal zavolať
Ankinho otca, aby ukázal na vraha. Otec
to odmietol so slovami, že nechce pomstu.
Previnilý vojak by bol veľmi pravdepodobne
tiež zastrelený, ale takto, vďaka Ankinmu
otcovi, ktorý ho neprezradil, mu bolo preja vené veľké milosrdenstvo a dostal šancu na
pokánie a zmenu života. Ktovie, či ju využil.
Aj Aničkin otec, jednoduchý muž, vydal
svedectvo života podľa evanjelia, keď do kázal odpustiť a nepomstiť sa tomu, kto
mu tak veľmi ublížil. Môžeme si na neho
spomenúť, keď sme pokúšaní k pomstych tivosti či neodpusteniu voči človeku, ktorý
nám zraní srdce. Aj to patrí k čistote, za
ktorú Anka položila svoj život.
(s. Margita OSF)

Zopakovali sme svoje „áno“
dané Panne Márii
(októbrové duchovné cvičenia v Nitre na Kalvárii)
V dňoch 11. – 14. 10. 2018 sme sa na volanie
našej Nepoškvrnenej Matky po roku opäť
zišli na duchovné cvičenia v Nitre na Kal várii, aby sme zopakovali svoje „Áno“ pre jej
apoštolát, ku ktorému nás povolala. Tieto
duchovné cvičenia boli pre nás nezvyčajne
krásne už len preto, že sme boli duchovne
spojení s pútnikmi vo Fatime a spoločne
s nimi sme sa modlili pred našim Pánom,
pod vedením našej nebeskej veliteľky,
Panny Márie. Sme nesmierne vďační za
tieto chvíle a veríme, že sme svojimi mod litbami, prosbami, piesňami, ale najmä
svätými omšami a adoráciami pomohli
vybojovať časť nami tak očakávaného
víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie. Zároveň sme mali možnosť uctiť si
relikvie fatimských malých svätcov Hya cinty a Františka, ktorí sa toľko obetovali
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za obrátenie a záchranu hriešnikov. Vďaka
Bohu a zároveň aj Inštitútu Nepoškvrne ného Srdca Panny Márie za všetky milosti
a dary, ktoré sme získali v tomto požehna nom čase. Počas duchovných cvičení sme
si pripomenuli dôležitý dátum spojený so
„Ženou odetou slnkom“: 13. október 1917.
Helena Hudáková

Medžugorie je pre nás miestom
plným lásky a odpustenia
(komunita sestier z Albánska)

Kráľovná Pokoja – oroduj za nás...
Naša drahá Matka a Kráľovná Pokoja oslovila svojou láskou aj mnohé rehoľné komunity a rodiny žijúce v Albánsku. Albánsko, ako prvý ateistický štát pod ochranou
Panny Márie, si zachovalo vieru! Život tu
bol ťažký a ešte stále aj je, ale ľudia cítia potrebu utiekať sa k Panne Márii a cez dobrú
Matku oslavovať jej Syna Ježiša.
Medžugorie je naše pútnické miesto. Púte
sa organizujú stále častejšie a ľudia cestujú
v noci, strávia jeden deň v modlitbe a v po kání a ďalšiu noc sa vrátia do Albánska.
Aj keď je to vyčerpávajúce, mnohí nemajú
inú možnosť. Zaplatia si len cestovné a vrá tia sa šťastní a obohatení o silné duchovné
zážitky. Duchovný život je naozaj úžasný
dar a mnohí mladí ľudia ho zakúsili práve
na púti. Medžugorie je aj pre nás miesto
modlitby, plné lásky a odpustenia. Kto raz
navštívi toto úžasné miesto, cíti veľkú túžbu
vrátiť sa tam opäť! Mnohí maturanti na vštívili Medžugorie a večerná adorácia za pálila v ich srdciach túžbu po modlitbe, po
stretnutí sa s Pánom Ježišom. Naša komu nita už teraz pripravuje púť, ktorú chceme
zrealizovať začiatkom septembra. Spolu
s našimi animátormi, spolupracovníkmi
a učiteľmi, túžime začať nový školský rok
pod ochranou Panny Márie. Všetci sa veľmi
tešíme a veríme, že sa nám to aj podarí!
V našej osade Tale žijú čisto katolícke ro diny, ktoré počas komunizmu žili ďaleko
v horách, doslova odrezané od sveta. V na šom Centre Laura sa deti a mnohí mladí pri pravujú na prijatie sviatostí a každú nedeľu
slávime svätú omšu. Kňazov je veľmi málo
a chýbajú nám aj misionári, a tak aj my, ses -

try, každý deň cestujeme do farského kos tola vzdialeného 6 km na svätú omšu. Sme
veľmi vďačné za túto možnosť. Sú niektoré
komunity sestier, kde majú svätú omšu len
raz za mesiac! V celej osade je len základná
škola a naše Centrum Laura. Deti k nám
prichádzajú každý deň s veľkou radosťou.
Tu si môžu urobiť domáce úlohy, športujú,
majú rôzne krúžky a hry a na záver sa spo ločne pomodlíme a čítame si Sväté písmo.
Mládež nám taktiež pomáha organizovať
aktivity pre školákov. Naše spoločenstvo
sa rozrastá a Pán si vedie a ochraňuje svoje
malé ovečky.
Spoločne prosme za mládež, za rodiny, za
rehoľné komunity, za kňazov..., aby sme boli
aj my šíriteľmi svetla, lásky a pokoja. Nech
sa šíri len dobro! Nech Pán zvíťazí a nech
jeho láska objíme celý svet!
S veľkou láskou myslíme na vás všetkých!
Sestra Magda Cerovská
a komunita sestier z Albánska
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Boh sa o všetko staral

podobné som chcel vytvoriť i pre náš Fa timský apoštolát v Čechách. Táto brožúra
by bola akýmsi poohliadnutím sa za českou
národnou púťou do Fatimy 12. – 13. októbra
2017 a za putovaním milostivej sochy Panny
Márie z Fatimy po českých a moravských
katedrálach a pútnických miestach.

(svedectvo z misie v Kazachstane)

Vrátila som sa z nádhernej misie z Kaza chstanu. Bol to pre mňa úžasný a požehnaný
čas. Mala som taký pokoj a celé to bolo do konale naplánované. Ľudia boli veľmi otvo rení, zažiť to, bolo pre mňa veľkou milosťou.
Najviac ma oslovila jednota kňazov, bolo
krásne vidieť, ako otec Vladko Dzurenda,
Peťo Sakmár a P. Tondra jednotne pracujú vo
vinici Pánovej v Kazachstane. Som užasnutá
z toľkej lásky, ktorej sa nám dostalo.
Po našich duchovných cvičeniach sme išli
do Ozjona, kde sa konal festival mladých.
Ozjon je pútnické miesto na spôsob Medžu goria. Stačilo vojsť do kostola a vedela som,
že toto je „domov“. Privítala nás nádherná
socha Gospy. Celý festival pre mladých bol
dojímavý, bolo tam dvesto mladých z celého
Kazachstanu, ale boli tam aj starší, takí ako
my. Boh sa naozaj o všetko staral.
Mala som možnosť hovoriť o Panne Márii,
no medzi poslucháčkami boli aj dve pro testantky, a tak som mala určité obavy. No
dopadlo to dobre, oni sa rozplakali a prišli

Václav Kašík

„Som Matkou milosrdenstva
a tvojou Matkou“
sa mi poďakovať. Neskôr mi volala jedna
sestra, že pôjdu za svojimi pastormi, prečo
im nehovoria o Márii... tak ja verím, že Boh
sa oslávi aj v tomto.
Svoju prednášku na misiách som zakon čila vetou, ktorá dodnes znie v mojom srdci:
„Máriino víťazstvo je isté! Amen!“
Ľudia nás pozvali už aj na budúci rok,
dokonca ma pozvali, aby som strávila s nimi
celý rok ako dobrovoľníčka, ale to zatiaľ
vkladám do modlitieb.
Bolo mi s nimi veľmi dobre a som vďačná,
že takú aká som, si ma Pán povolal.
Marta

Počkal si na mňa posledný kus
časopisu Fatima (svedectvo z Čiech)
Pochválený buď Ježiš a Mária, v máji tohto
roku sme si vykonali púť do Litmanovej a na
spiatočnej ceste sme sa zastavili v kostole
v Kežmarku, kde na mňa čakal posledný
kus časopisu Fatima 14/2018. Som si istý,
že to nebola náhoda. Po prezretí som bol
ohromený! Veľmi ďakujem za tak úžasný
časopis, ktorý komentuje celý mimoriadny
rok Jubilea Fatimy a to nielen na Sloven sku. Myslím, že pre mňa bol tento časopis
veľkým impulzom, pretože presne niečo
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Zvlášť ma zaujala kapitola s názvom „Za svätenie diecéz a štátov.“ Ide o prehľadný
a výstižne spracovaný text, ktorý zhŕňa
slávenie Jubilea Fatimy. S Vašim súhlasom
by sme to uverejnili aj v českom časopise.
Prajem požehnanie pre vašu službu.

(Mariánska socha na hore Butkov)
Na vrchu Butkov, pri Ladcoch je pútnické
miesto známe ako Skalné sanktuárium Bo žieho milosrdenstva. Ide o územie kame ňolomu, ktoré je už vyňaté z dobývacieho
priestoru. Sakrálne objekty sa začali stavať
pred piatimi rokmi a postupne pribúdajú.
Ide o monumentálny kríž, kaplnku Božieho
milosrdenstva, pamätníky sv. Faustíny a sv.
Jána Pavla II. a kamennú krížovú cestu Bo žieho milosrdenstva. Počas tradičnej májo vej púte bola požehnaná socha Panny Márie
– Matky milosrdenstva.
Sochu Panny Márie vytvoril z kamennej
hmoty v rokoch 2017 – 2018 akademický
sochár Vladimír Višváder z Bratislavy. Jej
podstatu tvorí cement a mletý vápenec. Šesť
metrov vysoká socha je umiestnená na troj metrovom podstavci s textom z Denníčka
svätej Faustíny: „Som nielen Kráľovnou neba,
ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou mat kou.“ Pamätník dopĺňa ruženec ako symbol
jednej z najmocnejších modlitieb, ktorými
nás Matka Božia priťahuje k svojmu Synovi.
Sochu požehnal 19. mája 2018 žilinský bis kup Mons. Tomáš Galis, za účasti desiatok
kňazov a rehoľníkov a viac ako 6 000 pút nikov zo všetkých diecéz Slovenska, Poľska,
Čiech a Rakúska. Otvorená náruč Matky
milosrdenstva s láskou prijala všetkých
veriacich a symbolicky ich schovala pod

svoj ochranný plášť. Otec biskup počas svo jej homílie poukázal na prítomnosť Panny
Márie v našich životoch a povzbudil všet kých prítomných, aby sa k nej utiekali vo
svojich krížoch a trápeniach. Tiež, aby sa od
nej, a predovšetkým od jej syna Ježiša učili
vydávať svedectvo o svojej viere v rodinách
a v prostredí, v ktorom žijú.
Postavením sochy Panny Márie k doteraj ším sakrálnym dielam na hore, má Skalné
sanktuárium Božieho milosrdenstva tie naj lepšie predpoklady stať sa jedným z najživ ších pútnických miest na Slovensku.
Emília Králiková
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Svedectvá z listov

Katechéza

O tom, ako si ma našla
jedna vzácna kniha

Garantom kresťanskej nádeje
je samotný Boh

Dovoľte mi podeliť sa s vami o radosť
z knihy, ktorú som dostala deň pred ná stupom na duchovné cvičenia konané for mou večeradla v Prešove. Syn mi doniesol
debničku s kresťanskými knihami, ktorú
chcela vyhodiť do zberu mladá žena. Zde dila ju po svojej babke.

Žijeme vo veľmi pohnutých časoch. Niekedy
máme dojem, že niet na svete miesta, kde
by nebol nepokoj, nezhody. Pápež dokonca
vyjadril obavy, že sa pred našimi očami
odohráva tretia svetová vojna rozložená
na niekoľko častí. No napriek tomu hovorí
vo svojich príhovoroch o nádeji. Pozornosť
upriamuje na kresťanskú nádej vyplývajúcu
z milosrdného Boha a z jeho lásky k nám:
„Kresťanská nádej je veľmi dôležitá, lebo
jej garantom nie je človek, ale samotný Boh,
ktorý nás miluje. Optimizmus sklame, ná dej nie! Nádej nesklame. Nezakladá sa na
tom, čo môžeme urobiť alebo čím môžeme
byť, a ani nie na tom, v čo môžeme veriť. Zá kladom kresťanskej nádeje je to najvernej šie a najistejšie, čo len môže byť, totiž láska,
ktorú sám Boh prechováva voči každému
z nás. V nádeji vieme, že Pán chce svojím
milosrdenstvom definitívne uzdraviť zra nené a pokorené srdcia, ako aj všetko to,
čo človek vo svojej krutosti znetvoril, a že
týmto spôsobom znovu tvorí nový svet
a nové ľudstvo, konečne zmierené v jeho
láske. No máme skúsenosť, že prikázanie
lásky nežijeme naplno alebo tak, ako by

Ide o knihu s názvom Fatima – Mária hovorí k svetu. Po tejto knihe som veľmi túžila,
a to, že ju mám len svedčí o tom, že zázraky
sa dejú. Kniha, ktorá mala skončiť v odpade
je teraz moja a to dokonca za okolností, že
sa ku mne dostala tesne pred duchovnými
cvičeniami. Prelistovala som ju vtedy len
zbežne, sem-tam som prečítala pár viet. Opi suje to, čo sme počúvali na prednáškach.
Dokonca je tam uvedené zasvätenie sloven ských biskupov, kňazov z 8. 12. 1985. Som ne smierne rada, že kniha, ktorá je tak vzácna,
neskončila v zbere.
Pozdravujem Vás a želám požehnaný čas
a ochranu našej nebeskej Matky Márie.
Už teraz sa teším na ďalšie duchovné cvi čenia s Máriou a Vami.

Pani učiteľka v koncoch, alebo
tu už ani zázrak nepomôže
Chcem vám vyrozprávať, čo sa mi priho dilo pri rozdávaní obrázkov zasvätenia
a obrazu Panny Márie. V pondelok som
išla na rodičovské združenie a v dcérinej
triede bola istá pani učiteľka úplne v kon coch. Nezvládala správanie detí v tretej
triede. Tak som sa odvážila ponúknuť jej
obrázky zasvätenia Panne Márii a obrázok
Matky s vysvetlením, že je to aktuálne na
problémy, ktoré majú v triede. Povedala
som, že na Východe majú krásne svedectvo
zo školy, keď sa túto modlitbu začali mod liť. Nakoľko je naša škola cirkevná, a pred
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vyučovaním sa modlia, tak jej ponúkam
túto možnosť. Pani učiteľka – nepraktizu júca veriaca – zobrala obrázky so slovami,
že tu ani zázrak nepomôže. Na druhý deň
ráno pred vyučovaním deťom rozdala
obrázky a povedala, že sa spoločne budú
modlievať modlitbu zasvätenia. To sa stalo
v dcérinej triede, ale viem, že druhá pani
učiteľka, do ktorej triedy chodí môj syn,
zatiaľ túto možnosť nevyužila. Prajem
všetkým požehnaný deň a ochranu Matky
Božej.
Martina Cicáková

sme mali. Avšak aj toto je milosťou, lebo
nám to pomáha pochopiť, že sami zo seba
nie sme schopní skutočne milovať: potrebu jeme, aby Pán neustále obnovoval tento dar
v našom srdci, prostredníctvom skúsenosti
jeho nekonečného milosrdenstva.“

Kresťanská nádej
je bdelé očakávanie
„Abrahám je pre nás otcom v nádeji; nielen otcom vo viere, ale aj otcom v nádeji. Abrahám
‚proti nádeji v nádeji uveril.‘ (Rim 4,18) Abrahám uveril a dúfal proti každej nádeji. Naša
nádej sa nezakladá na ľudskom uvažovaní,
na ľudských prognózach a ubezpečeniach;
prejavuje sa tam, kde už viac niet nádeje, kde
viac niet ničoho, v čo by sme mohli dúfať,
presne tak, ako sa to dialo u Abraháma. Nádej založená na prísľube, ktorý sa z ľudského
pohľadu zdá byť neistý a nepredvídateľný,
ktorý však nezlyhá ani len zoči-voči smrti,
keďže ten, kto dáva prísľub, je Boh.“
Neskôr nás upriamuje na nádej, ktorá
plynie z Ježišovho kríža:
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„Ježiš priniesol na svet novú nádej. Ježiš žil
lásku až do konca, nechal sa rozlámať smrťou tak, ako sa semienko nechá rozlomiť pod
zemou. Práve tam, v extrémnom bode svojho
poníženia, ktorý je vlastne aj najvyšším bodom lásky, vzklíčila nádej. Ako sa rodí nádej?
Z kríža. Hľaď na kríž, hľaď na ukrižovaného
Krista a odtiaľ k tebe príde nádej, ktorá viac
nezmizne, ktorá trvá až po večný život. A táto
nádej vyklíčila práve vďaka sile lásky: lebo
láska, ktorá ,všetko dúfa, všetko vydrží‘ (1 Kor
13,7) láska, ktorá je Božím životom, obnovila
všetko k čomu sa dostala.“

Mária je Matkou nádeje
„Ak hovoríme o kresťanskej nádeji, pozrime
sa aj na Máriu, Matku nádeje. Nie je to žena,
ktorú deprimujú neistoty života, osobitne, keď
sa zdá, že nič nejde správnou cestou. Nie je to
ani žena, ktorá násilne protestuje, ktorá sa
obuje do osudu života, ktorý nám častokrát
odhaľuje nevraživú tvár. Je to naopak žena,
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ktorá počúva. Medzi nádejou a načúvaním
je vždy silný vzťah a Mária je ženou, ktorá
počúva, ktorá prijíma existenciu tak, ako
sa nám sama dáva, so svojimi radostnými
dňami, ale aj so svojimi tragédiami, ktoré by
sme najradšej nikdy nestretli. Až po vrcholnú
noc Márie, keď je jej Syn pribitý na drevo
kríža. A Mária ,stála‘ pod krížom, jednoducho bola tam. Mária ,stála‘ v tej najtemnejšej
tme, avšak ,stála‘. Neodišla preč. Mária je tam,
verne prítomná zakaždým, keď treba držať
zažatú sviečku na mieste oparu a hmly. Ani
ona nepoznala osud zmŕtvychvstania, ktorý
jej Syn v tej chvíli otváral pre všetkých nás
ľudí, je tam z vernosti Božiemu plánu. Opäť ju
nájdeme v prvý deň Cirkvi, ju, Matku nádeje,
uprostred toho spoločenstva tak krehkých učeníkov: jeden ho zaprel, mnohí ušli, všetci mali
strach (porov. Sk 1,14). Ona, však, jednoducho
tam stála, tým najobyčajnejším spôsobom,
akoby to bola úplne prirodzená vec, v prvotnej
Cirkvi zahalenej do svetla Zmŕtvychvstania,
avšak aj do chvenia prvých krokov, ktoré
mala urobiť vo svete.
Z toho dôvodu ju všetci milujeme ako
Matku. Nie sme sirotami: máme v nebi
Matku. Je ňou Svätá Božia Matka. Lebo nás
učí cnosti očakávania, aj keď sa všetko zdá
byť nezmyselné: ona, vždy dôverujúca tajomstvu Boha, aj keď sa zdá, že sa vytráca vinou
zla sveta. Vo chvíľach ťažkostí, nech Mária,
Matka, ktorú Ježiš daroval nám všetkým,
nech vždy napomáha našim krokom, nech
vždy prehovorí do nášho srdca: ,Vstaň. Hľaď
vpred. Hľaď na obzor‘, lebo ona je Matkou
nádeje.“
Svätý Otec František adresoval pútnikom
pri generálnej audiencii výzvu hľadieť do
budúcnosti s nádejou a nebáť sa riskovať.
V katechéze hovoril o kresťanskej nádeji
ako bdelom očakávaní. Tento postoj vychá dza z viery v Ježišovo slovo o jeho príchode
na konci čias a vyjadruje ho modlitba, ktorú
nachádzame v poslednom verši Biblie: Maranatha – Príď, Pane Ježišu!

Informácie
Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že Inštitút NSPM mohol
vyvíjať svoj apoštolát. Ďakujeme
predovšetkým za Vaše modlitby
a uisťujeme Vás, že sme s Vami spojení v modlitbe. Za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená sv.
omša, vždy v poslednú stredu v mesiaci. Všetkým, ktorí sa zapojili do
nášho apoštolátu, vyprosujeme modlitbou aj v roku 2019 Božie požehnanie, potrebné milosti a vytrvalosť
v modlitbách.

V roku 2018 sme vydali novú
knihu Rozjímaní k tajomstvám
posvätného ruženca č. VII.
Objednať si ju môžete mailom
alebo telefonicky na našej adrese.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak
urobiť poukázaním platby na náš účet číslo:
2622770295/1100 vedený v Tatra banke,
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2277 0295.
Aby sme mohli vydať ďalšie číslo časopisu,
prosíme Vás o príspevok na úhradu výrobných nákladov na časopis, ktoré činia
1,00 € (bez poštovného). Ak pošlete vyšší
príspevok, budeme to považovať za podporu
nášho apoštolátu.
Podpora poukázaním 2 %
pri ročnom zúčtovaní dane
Ak sa rozhodnete podporiť nás for mou 2% príspevku pri ročnom zúčto vaní dane, na Vaše požiadanie Vám
zašleme tlačivá, resp. uvádzame naše
IČO: 31256589, ktoré je potrebné
uviesť v tlačive „Vyhlásenie“ pre da ňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii
od januára 2019 aj na našej interne tovej stránke: www.maria.sk

Sídlo organizácie:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Mäsiarska 28, 040 01 Košice

email: marta@maria.sk, fatima@maria.sk
tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537

Jana Šutorová
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Matka Tereza a jej zoznam pokory:
1. Hovor čo najmenej o sebe.
2. Zaoberaj sa svojimi vecami, nie cudzími.
3. Vyhni sa zvedavosti.
4. Prijímaj pohŕdanie.
5. Prijímaj napomenutia radostne.
6. Nevšímaj si chýb iných.
7. Prijímaj urážky a bezprávie aj vtedy, keď si si ich nezaslúžil.
8. Netúž po obdive.
9. Nechci riadiť záležitosti iných.
10. Buď zdvorilý a jemný, aj keď niekto vyvoláva provokácie.
11. Zvoľ vždy to, čo je ťažšie.

