
Časopis Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

12
-2

01
6FATIMA

Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!



FATIMA
Časopis zameraný na šírenie fatimského apoštolátu formou večeradla

Vychádza 1 × ročne.
Vydáva: 
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n.o., 
Lidické nám. 6, Košice
Šéfredaktor: 
Marta Uchalová
Redakčná rada: 
Ing. Jana Šutorová, PhDr. Mária Grinvalská, 
Ing. Emília Králiková, Ing. Kamila Čiešková
Jazyková úprava: 
Mgr. Mária Kokoruďová
Grafické spracovanie a výroba: 
Mgr. Stanislav Andiľ
Cena: 
Dobrovoľný príspevok na účet INSPM
Bankové spojenie: 
č. účtu: 2622770295/1100 (Tatra banka, a. s.) 
IBAN: SK7111000000002622770295
Nihil obstat: 
Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: 
Mons. Pavol Dráb – generálny vikár
ABÚ Košice – Prot. č. 1187/15,  1.12.2015

Obsah
Úvodník   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
Naplnenie odkazu Fatimy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Modlitbové stretnutie s generálnym predstaveným MKH  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12
Duchovné cvičenia a duchovné obnovy v roku 2016   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16
Svedectvá z duchovných cvičení  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18
Ruženec na kolenách  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20
Diecézne Fatimské soboty na Slovensku v roku 2016  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
Diecézne večeradlá Košickej arcidiecézy   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24
Modlitbový zápas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26
Ruženec – poklad, ktorý treba znovu objaviť  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 29
Modlitby za kňazov  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -31
Varovné svedectvo kňaza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33
Krst Duchom Svätým -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 35
Turíčna novéna – Gaboltov  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36
Svätý rok milosrdenstva   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36
Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38
Ako ďalej rodina?  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 39
Sviatky Panny Márie   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 41
Panna Mária nám neprichádza povedať nič nového  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 42
Katechéza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 42
Láska  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 42
Modlitba o Lásku   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 43
Nepredstierajme svätosť!  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 44
Odpustenie vyžaduje odpúšťať  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 44
Vedieť správne obviniť sám seba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 45
Vaše otázky   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 46
Vaše svedectvá   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 47
Zasvätenie farnosti Čemerné  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 47
Fatimská sobota v kostole sv. Andreja v Chmeľnici   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 48
Fatimská sobota v Úhornej  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 48
Milión detí sa modlí ruženec  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 49
Svedectvo biskupa Olivera Dashe Noema z Nigérie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50
Púť sochy Fatimskej Panny Márie do Sýrie   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50
Informácie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -51
Myšlienky sv. Pátra Pia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 52

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,  
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom 
diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže  
svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov,  
Božou mocou zažeň do pekla satana  
a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší  
potulujú po svete. Amen.
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Panna Mária nám ukazuje chyby a zlo, 
ale zároveň nám dáva nádej a ukazuje cestu 
ako kráčať vo svetle aj teraz, keď na svet 
a Cirkev zostúpila noc. Pripomína nám, aby 
sme sa nebáli a predpovedá obnovu Cirkvi: 
„V tom istom okamihu, keď bude satan tró -
niť ako pán sveta, a bude sa domnievať, že 
má isté víťazstvo, ja sama mu vyrvem korisť 
z rúk. Naraz bude stáť s prázdnymi rukami 
a nakoniec pripadne víťazstvo len môjmu 
Synovi a mne; toto bude triumf môjho Ne -
poškvrneného Srdca vo svete“. (MK 19.12.1973)

„Premáhajte pokušenia strachu, malomy-
seľnosti a smútku! Nedôvera ochromuje vašu 
činnosť, a to veľmi pomáha môjmu protivní-
kovi. Buďte veselí a plní radosti! Toto nie je 
koniec mojej Cirkvi; pripravuje sa začiatok jej 
plnej a obdivuhodnej obnovy.“ (MK 18.10.1975)

Panna Mária nám ukazuje cestu pre túto 
dobu, je to cesta zasvätenia sa jej Nepoškvr -
nenému Srdcu, modlitby, pokánia a jednoty 
s pápežom: „Dnes, keď tma stále viac všetko 
zahaľuje a keď sa stále viac šíri v Cirkvi 
blud, vy musíte všetkým ukazovať cestu 
k prameňu, z ktorého Ježiš necháva vyvie -
rať svoje slová pravdy, totiž k evanjeliu, zve -
renému hierarchickej Cirkvi, to znamená 
pápežovi a biskupom s ním spojeným. Nie 
jednotlivým kňazom ani jednotlivým bis-
kupom, ale jedine kňazom a biskupom, 
spojeným s pápežom.“ (MK 7.8.1976)

Pripomína nám Ježišove slová: „Ty si Pe-
ter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 

a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18) 
Podľa týchto slov my katolíci veríme, že bis -
kupi spojení s pápežom, ako nástupcovia 
apoštolov a svätého Petra, vedú správne im 
zverený Boží ľud. Toto je Ježišov dar pre jeho 
Cirkev až do konca sveta a kto prijíma tento 
učiteľský úrad, bude stále v pravde viery.

Žijeme v záplave informácií a slov, každý 
kričí do sveta svoje názory a presviedča 
ostatných, že má pravdu. A  to nielen 
v otázkach profánnych, svetských ale aj 
v otázkach viery. Ale „maličkí“ dokážu aj 
v našej dobe vidieť Božie skutky a počuť 
Boží hlas, ktorý zjavuje pravdu a ukazuje 
cestu. A tento hlas hovorí o obnove Cirkvi 
a víťazstve Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie.

Marta Uchalová

Naplnenie odkazu Fatimy
„V tento deň sa tu zhromažďujete do večeradla a pripomínate si moje posledné zjavenie 
v Cova da Iria, potvrdené slnečným zázrakom.

Z tejto krajiny, ktorú uprednostňujem, pretože ma tak miluje a uctieva, vysielam ešte raz 
ustarostený výkrik do sveta, ktorý som vyslovila v ten istý deň vo Fatime, a ktorý niekoľ-
kými slovami vyjadruje posolstvo, s ktorým som prišla z neba, aby som vám ho zverila.

Nehrešte viac! Neurážajte už môjho Syna Ježiša, ktorý je už priveľmi pourážaný. Na-
vráťte sa späť k Bohu modlitbou a pokáním!

Drahí bratia a sestry,
v dnešných časoch sa zo všetkých strán 
na nás valí veľké množstvo informácií. 
Počúvame o vojnách, vraždách 
a katastrofách, ale tiež sa dozvedáme 
mnoho informácií zo života Cirkvi.

Bohužiaľ sú to mnohokrát informácie 
o  problémoch a  prenasledovaní kresťa -
nov, ale aj o rôznych názoroch biskupov 
a kňazov v Katolíckej cirkvi. Samozrejme, 
nie je potrebné, aby vo všetkom mali vždy 
rovnaký názor, ale je potrebná jednota, 
o ktorej hovorí svätý Augustín: „In neces-
sariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus 
caritas“, čo môžeme preložiť následovne: 
„V podstatnom jednota, v pochybnostiach 
sloboda a vo všetkom láska.“

V týchto časoch počúvame o nejednote 
pri vysluhovaní sviatostí a to veru nie je 
pre Cirkev nepodstatná záležitosť. Čítame 
v novinách, časopisoch a na internete, že 
sa navrhujú rôzne zmeny. Niektorý teológ 
navrhuje jedno a druhý, rovnako vzdelaný, 
navrhuje niečo úplne opačné. V médiách 
často čítame, že Katolícka cirkev nevedie 
správne veriacich, ba dokonca sa šíria rôzne 
„varovania“, ktoré vraj hovorí Panna Mária 
alebo Pán Ježiš.

Ako potom máme nasledovať Ježiša a Má -
riu, keď je toľko protichodných názorov aj 
v Cirkvi? V Písme Svätom čítame: „V tej ho -
dine (Ježiš) zaplesal v Duchu Svätom a pove -
dal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum -
nými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, 
tebe sa tak páčilo.“ (Lk 10,21) Ako majú v našej 
dobe „maličkí“ poznať „tieto (Božie) veci?“

V tejto dobe musíme prosiť: „Pane, daj 
nám jasne poznať zjavenú pravdu!“

Ježiš je stále s nami, aj so svojou Cirkvou 
a hovorí nám: „Čo sa bojíte, vy maloverní“?! 
(Mt 8,26). Duch Svätý stále vedie Cirkev, aj 

keď mnohokrát už musela prejsť cez pre -
nasledovania, rozkoly a pohoršenia. Boh 
dáva Cirkvi stále mimoriadne charizmy, aby 
neupadla viera Božieho ľudu. Takýmto da -
rom je v našich časoch aj Mariánske hnutie. 
Panna Mária sa cez P. Gobbiho prihovára 
k tým, ktorých si vyvolila a celé toto hnu -
tie je mimoriadnou pomocou pre Cirkev 
v týchto časoch veľkého zmätku.

Panna Mária nás dávno pripravovala na 
túto dobu: „Dospelo sa až k ospravedlňo -
vaniu a vychvaľovaniu nečistých skutkov 
proti prírode a dokonca k návrhu zákonov, 
stavajúcich na roveň rodiny spolužitie ho -
mosexuálov. Nikdy sa tak, ako dnes, usta -
vične nepropagovala tlačou a  všetkými 
hromadnými oznamovacími prostried -
kami nemorálnosť, nečistota a oplzlosť.“ 
(MK 13.10.1989)

Kedysi sme si mohli povedať: „Nás sa to 
netýka, ale teraz už nie!“

A ďalej čítame: „Nastali časy všeobecného 
zmätku a najväčšieho zmätenia duchov. 
Zmätok vstúpil do duší a do života premno -
hých mojich synov.

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 – a to pravdy, 
ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy 
hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek 
heretickej úchylke.“ (MK 11.7.1988)

Žiaľ, tieto slová Panny Márie sa v našich 
časoch stali pravdou. Veď ako je možné, že 
kňaz pôsobiaci v Ríme a vyučujúci teológiu, 
verejne zastáva názor, že homosexuálne 
vzťahy nie sú hriechom? Čo asi takýto kňaz 
učil?!
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Na prvé výročie atentátu 13. mája 1982 šiel 
pápež Ján Pavol II. na púť do Fatimy, aby sa 
poďakoval za mimoriadnu záchranu života. 
Pri tejto príležitosti povedal: „prišiel som 
do Fatimy preto, aby som ešte raz v mene 
celej Cirkvi vypočul posolstvo, ktoré pred 
65 -timi rokmi zaznelo z úst našej Matky, 
ustarostenej o osud svojich detí“.

Dnes je to posolstvo ešte aktuálnejšie 
a naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. 
Dramatickými slovami pápež vyjadril svoju 
bolesť, „že výzva na pokánie, obrátenie 
a  modlitbu sa nestretla, ani sa nestretá 
s takou odozvou, ako by sa mala“.

Fatimské zjavenie je jasné a jednoznačné: 
aby sa ľudstvo zachránilo od záhuby seba -
zničenia, je nutné jeho obrátenie a návrat 
k Bohu. Neexistuje žiadna iná cesta. Sme 
buď pre Boha, alebo sme proti nemu. 

Od fatimských zjavení už uplynulo 98 
rokov a možno si mnohí myslia, že by sme 
sa mohli venovať novším posolstvám. No 
pravdou je, že tieto posolstvá sú veľmi dô -
ležité práve v tejto dobe, sú naliehavejšie 
dnes, ako keď ich Panna Mária povedala 
v roku 1917.

Pápež Benedikt XVI. povedal pri svojej 
návšteve vo Fatime v r. 2010 tieto slová:

„Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, 
že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené. 
V ňom ožíva Boží zámer, ktorý sa pýta od 
počiatku človeka: «Kde je tvoj brat Ábel? […] 
Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme 
ku mne.» (Gn 4,9) Človek dokázal spustiť ko -
lobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedo -
káže... Vo Svätom písme sa často uvádza, 
že Boh hľadá spravodlivých, aby zachránil 
mesto ľudí a to sa deje aj tu vo Fatime, keď 
sa Panna Mária pýta: «Chcete sa ponúknuť 
Bohu a znášať každé utrpenie, ktoré na vás 
zošle, ako obetu za odčinenie hriechov, kto -
rými ho ľudia urazili a ako prosbu za ob -
rátenie hriešnikov?» (Spomienky sestry Lucie, 
I, 162). Do ľudskej rodiny, ktorá je ochotná 
obetovať najposvätnejšie putá na oltár ma -

licherného egoizmu národa, rasy, ideoló -
gie, skupiny, jednotlivca, zostúpila z Neba 
naša blahoslavená Matka, aby vložila do 
sŕdc tých, ktorí sa k nej utiekajú, Božiu 
lásku, ktorá horí v jej srdci. V tej dobe boli 
len traja, ale ich príklad života sa rozšíril 
a znásobil v nespočetných skupinách po 
celej zemi, osobitne tam, kam prichádza 
putovná socha Panny Márie, medzi tými, 
ktorí sa zasvätili bratskej solidarite. Nech 
týchto sedem rokov, ktoré nás delia od stého 

výročia Zjavení, urýchlia ohlásené víťaz -
stvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
na slávu Najsvätejšej Trojice.“

Sestra Lucia v knihe Výzvy Fatimského 
posolstva spomína až 20 výziev, ktoré patria 
do obsahu celého fatimského posolstva:
›› 1. výzva – k viere: Vyplýva z modlitby, 
ktorú anjel učil deti modliť sa: Môj Bože, 
verím v teba.
›› 2. výzva – k poklone, adorácii: Klaniam 
sa ti.
›› 3. výzva – k nádeji: dúfam v teba.
›› 4. výzva – k láske voči Bohu: milujem ťa.
›› 5. výzva – k odproseniu a odpusteniu: 
prosím ťa o odpustenie.
›› 6. výzva – k modlitbe: „Modlite sa, mod -
lite sa mnoho!“

Žiaľ, toto moje posolstvo zostalo nepovšimnuté! A tak ľudstvo pokračovalo na ceste 
vzbury proti Bohu a zatvrdilého odporu k jeho zákonu lásky. Zašlo dokonca tak ďaleko, 
že popiera hriech a ospravedlňuje aj najťažšie mravné prečiny v mene falošne chápanej 
slobody. Tak sa podarilo satanovi, môjmu protivníkovi, doviesť vás tak ďaleko, že ste 
privolili k jeho zvodom.

Mnohí stratili vedomie hriechu, preto sa mu vždy viac oddávajú a ospravedlňujú ho. 
Zmysel pre ľútosť, ktorá je prvým krokom k obráteniu, skoro celkom vymizol.“ (MK 13.10.1980)

Zjavenia Panny Márie vo Fatime uka -
zujú, ako Trojjedinému Bohu záleží, aby 
sme ho milovali, aby sme napravili svoj 
život pokáním, aby sme sa modlili za ob -
rátenie hriešnikov aj modlitbou ruženca 
a aby sme boli zasvätení Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, ktorému sa zasvätil aj 
Boh v tajomstve vtelenia.

Katolícka cirkev prijala a schválila zjave -
nie Panny Márie vo Fatime. Najskôr to bol 
biskup v Leirie, pod ktorého právomoc patrí 
Fatima, potom ostatní biskupi Portugalska, 
ktorí zasvätili krajinu Panne Márii v roku 
1931. Aj pápeži vyjadrili súhlasné stano -
visko k týmto zjaveniami. Pius XII. zasvätil 
svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má -
rie v roku 1942, Pavol VI. navštívil Fatimu 
v roku 1967, Benedikt XVI. v roku 2010. 
Svätý Otec František sa chystá navštíviť 
Fatimu na sté výročie fatimských zjavení 
„ak mu Boh dá život a zdravie“.

Svätého Jána Pavla II. môžeme priamo na -
zvať „fatimským pápežom“, lebo sa najviac 
pričinil o rozšírenie posolstiev Panny Márie 

z Fatimy. Po atentáte v roku 1981 začal inten -
zívne skúmať fatimské posolstvo, výsled -
kom čoho bolo zasvätenie sveta Nepoškvr -
nenému Srdcu Panny Márie v roku 1982 
a 1984 a modlitba svätého ruženca v prvé 
soboty mesiaca tak, ako si to Panna Mária 
žiadala. Fatimské posolstvá Učiteľský úrad 
Cirkvi schválil a veriacim vrelo odporúča.

13. mája 1917 Panna Mária povedala: „Pri-
šla som napomenúť ľudstvo, aby sa obrá-
tilo a robilo pokánie za svoje hriechy.“

Panna Mária svojou úzkostlivou výzvou 
na pokánie a na obrátenie chce zmobilizo -
vať našu vôľu a sily k dôslednému kráčaniu 
cestou viery, k pokániu a k ustavičnej mod -
litbe. Len tak predídeme nenávisti, vojnám, 
prelievaniu krvi, mravnej i fyzickej degra -
dácii národov, len tak môžeme ochrániť 
seba aj iných od večného zatratenia.
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Celé fatimské posolstvo  
je veľkou výzvou k svätosti.

Sestra Lucia poznáva túto výzvu k svä -
tosti z niektorých detailov v zjaveniach.

Pri poslednom zjavení vo Fatime 13. ok -
tóbra 1917 traja pastierikovia videli Pannu 
Máriu, sv. Jozefa a Dieťa Ježiša, a to ako po -
žehnávajú svet v čase, keď desaťtisíce ľudí 
boli svedkami slnečného zázraku.

Prítomnosť sv. Jozefa chápala ako nalie -
havú výzvu k svätosti rodiny.

Toto krátke videnie v rámci posledného 
zjavenia v októbri 1917 je akoby nepovšim -
nuté, zostalo v tieni „slnečného zázraku“ 
no pre túto dobu, v ktorej žijeme, kedy je 
rodina v rozklade, má veľký význam.

Lucia sa v posledných rokoch života za -
merala predovšetkým na svätosť, ktorá by 
mala byť v každej rodine. Vo svojej posled -
nej knihe Výzvy fatimského posolstva sestra 
Lucia píše: „V časoch, ako sú tieto, kedy sa 
často zdá rodina nepochopená v tej podobe, 
v ktorej bola daná od Boha, Boh nám chcel 
pripomenúť účel, pre ktorý založil rodinu 
vo svete. ...“

Sestra Lucia pokračuje: „V  posolstve 
z Fatimy, nás Boh vyzýva, aby sme obrátili 
oči k Svätej rodine z Nazareta, do ktorej sa 
rozhodol narodiť a rásť s cieľom predložiť 
nám model, ktorý máme napodobniť, spo -
lupracujúc s ním na diele stvorenia. Toto 
rozhodnutie spojiť svoje úbohé stvorenie 
s jeho tvorivou prácou je veľká demonštrá -
cia otcovskej Božej dobroty.“

Rodina je dnes pod neustálym útokom 
na celom svete. Posolstvo Fatimy je dôleži -
tejšie dnes, kvôli týmto útokom na rodinu. 
Rodina je srdcom sveta. Keď je rodina slabá, 
aj naša spoločnosť zoslabne.

V dnešných rodinách chýba oddanosť, 
čistota a aj pokánie, ktoré pomáha človeku 

k dodržiavaniu čistoty. Dnes v rodinách ab-
sentuje modlitba – vo Fatime žiadala Panna 
Mária modliť sa ruženec každý deň. Ak 
chceme všetky tieto čnosti dodržiavať, stojí 
nás to námahu a musíme priniesť obetu.

Svätá rodina sa objavila vo Fatime, aby 
nám ukázala príklad svätosti, ktorý máme 
nasledovať. Každý člen rodiny má svoju 
úlohu: otec ako hlava rodiny, matka ako 
srdce a deti ako milujúci poslušní členovia.

„Denne sa opakujú útoky na ľudský život. 
Každý rok je usmrtených niekoľko desiatok 
miliónov nevinných detí v lone matiek a po-
čet vrážd, násilností, lúpeží a únosov stále 
rastie. Nemravnosť sa šíri ako potopa a pod-
porujú ju masovokomunikačné prostriedky, 
najmä film, tlač a televízia – touto sa do kaž-
dej rodiny vkráda prefíkaná a diabolská 
taktika korupcie a zvodov. Obeťami sú deti 
a mladiství, ktorí sa môžu najmenej brániť 
– na nich pozerám so starostlivou nežnosťou 
Matky. Len mohutná sila modlitby a odpro-
sujúceho pokánia ochránia svet pred tým, 
čo mu pripravila Božia spravodlivosť, ak by 
tvrdohlavo odmietal každú výzvu k obráte-
niu.“ (MK 31.12.1982)

Ján Pavol II. vo Fatime povedal, že najpod-
statnejšou časťou fatimského posolstva 
je výzva „modliť sa, modliť sa a ešte raz 
modliť sa“.
›› 7. výzva – k obete: Panna Mária vo Fa -
time povedala: „Prinášajte neustále Naj -
vyššiemu modlitby a obety.“ „Modlite 
sa, modlite sa mnoho a prinášajte obety 
za hriešnikov. Vedzte, že mnohí idú do 
pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí 
a neprináša obety.“
›› 8. výzva – „Vezmite a jedzte telo a pite 
krv Ježiša Krista, ktorého hrozne 
urážajú nevďační ľudia. Odčiňujte ich 
previnenia a potešujte svojho Boha.“
›› 9. výzva – k dôvernému vzťahu s Naj -
svätejšou Trojicou: „Najsvätejšia Trojica, 
Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti kla -
niam.“ Panna Mária, ktorá bola už na 
zemi „Príbytkom Najsvätejšej Trojice“, je 
ním zaiste ešte dokonalejším spôsobom 
v nebeskej sláve. Trojjediného Boha mô -
žeme preto smelo zvelebovať aj v Márii, 
pričom sa v podstate pripájame k jej 
chválospevu v nebi.
›› 10. výzva – ku každodennej modlitbe 
ruženca. Ján Pavol II. hovorí, že „modliť 
sa ruženec znamená vlastne kontemplo -
vať s Máriou Kristovu tvár.“
›› 11. výzva – k úcte k Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie: „Ježiš chce... zaviesť 
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrne -
nému Srdcu.“
„Preto dnes z mojej svätyne vo Fatime opa-

kujem svoje naliehavé pozvanie, aby ste sa 
uchýlili ku mne svojím zasvätením sa môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu, aby ste všade roz-
množovali večeradlá modlitby, o ktoré som 
vás žiadala, medzi kňazmi, medzi deťmi 
a mládežou, a tiež v rodinách.“ (MK 15.3.1993)

Okrem zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie k obsahu fatimského 
posolstva patrí aj praktizovanie Fatimských 
prvých piatich sobôt. Táto pobožnosť pri -
spieva k návratu k sviatostnému životu ako 
i k pravej mariánskej úcte, a tak privádza 

veriacich k Ježišovi Kristovi. Pobožnosť pr -
vých piatich sobôt treba vykonať s úmys -
lom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú 
Nepoškvrnenému Srdcu našej nebeskej 
Matky. Zvlášť dôležité je pristúpiť s týmto 
úmyslom k sv. prijímaniu na prvú sobotu, 
ako to výslovne povedal Lucii Pán Ježiš.

Lucia v liste svojmu spovedníkovi v r. 1939 
napísala závažné slová: „Od vykonávania 
tejto pobožnosti, spolu so zasvätením Ne-
poškvrnenému Srdcu Panny Márie, bude 
závisieť vojna alebo mier vo svete.“
›› 12. výzva – uvažovanie o večnom živote.
›› 13. výzva – apoštolát.
›› 14. výzva – k vytrvalosti v dobrom.
Panna Mária vyzýva k vytrvalej mod -

litbe: „Pokračujte v modlitbe ruženca, aby 
sa skončila vojna“.

Vo svete je toľko zla a hriechu, že potrebu -
jeme duchovne dezinfikovať svoje svetským 
duchom často nainfikované srdcia a to vy -
slovovaním svätých mien Ježiša a Márie 
v modlitbe ruženca. Ruženec sa naozaj stáva 
akoby Dávidovým prakom proti spupnému 
Goliášovi svetského, bezbožného, hrieš -
neho zmýšľania. Preto vytrvalo konajme 
to, k čomu nás vyzýva Božia Matka a znovu 
s dôverou berme do rúk ruženec.
›› 15. výzva – prestať urážať Boha. Ako 
spomenula Panna Mária: „Neurážajte 
viac Boha, nášho Pána, lebo je už veľmi 
urážaný“.
›› 16. výzva – k posväcovaniu rodiny.
›› 17. výzva – k dokonalosti kresťanského 
života.
Sv. Ľudovít Grignion hovorí: „Celá naša 

dokonalosť spočíva v tom, že sa pripodob -
níme, spojíme a oddáme Ježišovi Kristovi. 
Pretože Mária sa mu zo všetkých stvorení 
najviac pripodobnila, z toho vyplýva, že čím 
viac jej bude duša oddaná, tým viac bude 
oddaná Ježišovi Kristovi“.
›› 18. výzva – k životu úplného zasvätenia 
sa Bohu.
›› 19. výzva – k svätosti.
›› 20. výzva – pokračovať na ceste do neba.
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Milosťou musí zažiariť, aby oduševnila 
a podržala chrabrých bojovníkov a verných 
služobníkov Ježiša Krista bojujúcich za jeho 
záujmy.

Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu 
viac poznali, viac milovali a viac si ju ctili. 
Máriini služobníci okúsia jej materskú 
láskavosť aj dobrotu a budú ju nežne milo -
vať ako jej milované deti. Budú apoštolmi 
posled ných čias a dobijú slávne víťazstvá 
nad svojimi nepriateľmi. V jednej ruke budú 
mať kríž a v druhej ruženec a v srdciach 
sväté mená Ježiš a Mária.

V čom spočíva oddanosť Márii v jednot -
livých životných oblastiach? V  praxi to 
môže znamenať postupné, veľmi konkrétne 
kroky dôvery, načúvania a spolupráce s Bo -
žím Duchom – v škole Panny Márie, v škole 
mystiky všedného dňa. Prvým krokom 
môže byť pozvanie Panny Márie do oblasti 
nášho fyzického bytia. Zasväťme Panne 
Márii svoje zdravie, telo, celý náš vnú -
torný život, všetky emócie a vzťahy, celý náš 
dom, štúdium, zamestnanie, radosť i bolesť. 
Zverme to všetko Márii a zažijeme skutočné 
oslobodenie, zbaví nás to mnohých úzkostí 
a strachu. Zasvätenie sa Márii je vlastne ce -
loživotné zvolanie: „Nech je k Tvojej dispo-
zícii všetko, čo mám a čo som.“

Je potrebné počúvať v srdci hlas Matky. 
Potrebujeme ju počuť pre vnútorné uzdra -
venie svojho uboleného srdca, potrebujeme 
jej dych, jej pofúkanie našich zranení. Ona 
sa k nám prihovára ako k svojmu Synovi. 
Vidí a vníma nás v Kristovi, miluje nás ako 
Ježiša. Nechajme k  sebe hovoriť Matku. 
Vstúpme do Máriinho jasotu a velebenia 
Pána a jej očami hľaďme na Krista, ktorého 
tvár žiari nad nami a ktorého máme kon -
templovať Máriiným pohľadom v tajom -
stvách ruženca.

Máriino Nepoškvrnené Srdce napokon 
zvíťazí, ako to predpovedala Panna Mária 
vo Fatime. Ako k tomu príde? Nuž cez jej 
drobné víťazstvá v našich životoch. Keď 
jej vytvoríme priestor, ako malé deti, ako 

nás k tomu vyzýva aj Kristus: ak nebudete 
ako deti nevojdete do nebeského kráľov -
stva. A k tomu patrí aj počúvanie Máriinho 
materinského hlasu v našom srdci. A bez 
ruženca to nejde; lebo ružencom sa dostá -
vame do bezprostrednej blízkosti Panny 
Márie, čo je nevyhnutné, aby sme vstúpili 
do dôverného počúvania, aby sme zažili jej 
materinské objatie, aby sme začuli jej hlas, 
tlkot jej srdca, jej milé, žehnajúce slová, jej 
materinské dobrorečenie.

Spracovala: Ing. Jana Šutorová.

„Viem, že dnes má každá rodina veľa sta-
rostí. Sú vaše, ale stanú sa mojimi. Pode-
lím sa s vami o všetky vaše utrpenia. Práve 
preto som v týchto neľahkých časoch súčas-
nej očisty prítomná v rodinách, ktoré sa mi 

zasvätili, ako starostlivá a bolestná Matka, 
ktorá má skutočnú účasť na všetkom vašom 
trápení. Kiež vás to poteší.“ (MK 23.7.1987)

Modlitba pápeža Františka  
k Svätej rodine
„Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme 
žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou ob-
raciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj 
z našich rodín miesta spoločenstva a veče-
radlá modlitby, opravdivé školy evanjelia 
a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská 
rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje 
násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, 
kto bol zranený alebo pohoršený, nech 
sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. 
Svätá nazaretská rodina, nech biskupská 
synoda dokáže všetkých nanovo upevniť 
vo vedomí posvätného a nedotknuteľného 
charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. 
Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte 
našu prosbu. Amen.“

Zjavenie Panny Márie Bolestnej, ktorá 
zotrváva pri nohách kríža, je pre Luciu 
výzvou k dokonalosti kresťanského života. 
Napokon v zjavení Panny Márie Karmelskej 
v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti 
zasväteného života, k nasledovaniu Krista 
po ceste evanjeliových rád čistoty, chudoby 
a poslušnosti. Lucia vysvetľuje, že posolstvo 
je naliehavou výzvou k svätosti pre všet-
kých kresťanov. Je to výzva, ktorá vychádza 
od Márie, vzoru najdokonalejšej svätosti, 
na akú môže byť stvorenie povýšené. Je to 
Máriina výzva k svätosti pre pokoj a spásu 
všetkých ľudí v Kristovi.

Aká je teda úloha Panny Márie v posled -
ných časoch? Spása sveta sa začala cez Má -
riu a takisto bude cez ňu dokonaná. Duch 
Svätý ju vyjaví a urobí známou a cez ňu 
privedie ľudí k  tomu, aby poznali Ježiša 

Krista, aby ho milovali a jemu slúžili. Ten, 
kto nájde Máriu, nájde život, čiže Ježiša 
Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Preto 
je nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac 
známa než dosiaľ.

V týchto posledných časoch Mária musí 
zažiariť viac než kedykoľvek predtým svo -
jim milosrdenstvom, svojou mocou a svo -
jou milosťou.

Milosrdenstvom zažiari, aby zhromaž -
dila a s láskou prijala tých úbohých hriešni -
kov a blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia 
do Katolíckej cirkvi.

Mocou zažiari proti nepriateľom Božím, 
ktorí sa vzbúria, aby sľubmi a hrozbami 
zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze.
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Gréckokatolícka slávnosť začala modlitbou 
svätého ruženca, Akatistom požehnania 
rodín a pokračovala archijerejskou svätou 
liturgiou, s hlavným slúžiacim prešovským 
arcibiskupom Jánom Babjakom, SJ.

Homíliu mal páter Laurent Larrouque. 
Pozval k zasväteniu sa Panne Márii. Kaž -
dého z  nás Ježiš vo svojom testamente 
z kríža zveril svojej matke a ona nás prijala 
za svoje deti. Všetci sme pozvaní prijať ju 
do svojho domu a do svojho srdca. A my ju 
prijímame ako apoštol Ján. MKH odporúča 
prijať Máriu za svoju matku a zasvätiť sa 
jej, ako žiadala naša Pani vo Fatime. Upo -
zornil nás, aby nás nepohltila zlá šelma, 
pretože „otec lží“ dnes žne veľký úspech. 
Citoval sv. Jána Pavla II., ktorý vo Fatime 
povedal, že v 20. storočí sa ľudstvo stalo 
hračkou draka. Zasvätenie Panne Márii je 
spôsob ako správne žiť svoj krst. Čo robí krst 
v nás? Dáva nám večný život. Dnes sa po -
trebujeme stále viac vzpierať pokušeniam 
zlého, aby sme sa nevrátili do otroctva, 
ktoré on nazýva slobodou. Žijeme v dobe 
veľkého zápasu a potrebujeme si zachovať 
nádej. Satan nás pokúša, aby sme stratili 
vieru a nádej. Potrebujeme stáť pod krížom 
ako Mária. Keď Ježiš zomiera, ona si nezúfa, 
ale má nádej. Potrebujeme naďalej dúfať aj 
v situácii, keď Cirkev trpí. Panna Mária nám 

dala veľký prísľub – napokon moje Nepoš -
kvrnené Srdce zvíťazí.

Po svätej liturgii páter Laurent požehnal 
deti a zasvätil ich Panne Márii. Nasledovalo 
večeradlo, za účasti vladyku Jána Babjaka, 
SJ. Po ňom katechéza, v ktorej pripomenul 
fatimské zjavenia a  zdôraznil eucharis -
tickú úctu a vyzval ľudí nanovo prehĺbiť 
svoj vzťah s Bohom, aby pocítili jeho lásku. 
Nasledovalo požehnanie Najsvätejšou Svia -
tosťou. Za celé spoločenstvo poďakoval o. 
Miroslav Čajka CSsR. a vladyka Ján, ktorý 
bol obzvlášť oslovený slovami pátra Lau -
renta, ktorými presne pomenoval súčasné 
problémy Cirkvi.

Jaroslav Dvorščák, Prešov

Františkánsky kostol Prešov, 
Košická arcidiecéza – 26.9.2015
Modlitbové stretnutie s generálnym pred -
staveným MKH p. Laurentom Larroquom 
sa uskutočnilo za účasti o. arcibiskupa 
Mons. Bernarda Bobera a 20 kňazov.

V preplnenom kostole odzneli povzbu -
divé slová pátra Laurenta, aby sme sa v tejto 
dobe viac sústredili okolo Eucharistického 
Krista. Zdôraznil úlohu Panny Márie a jej 
odkaz z Fatimy, zasväcovať sa Nepoškvr -
nenému Srdcu Panny Márie a spolu s ňou 
klaňať sa Eucharistickému Kristovi, ktorý 
je v tejto dobe často opustený v Bohostánku.

„Ježiš Kristus je stále živý, skutočne prí-
tomný medzi nami.“

Pred začiatkom večeradla modlitby s Pan -
nou Máriou sa k nám prihovoril páter Lau -
rent Larroque. Upozornil nás na šírenie 

Modlitbové stretnutie 
s generálnym predstaveným 
MKH
Generálny zodpovedný MKH páter 
Laurent Larroque navštívil v dňoch 
24. – 28.9.2015 niekoľko miest na 
Slovensku, kde sa zúčastnil na 
večeradlách veriacich.

Kostol sv. Mikuláša Višňové, 
Žilinská diecéza – 24.9.2015

Páter Larroque nám hneď na úvod pripome -
nul, že „Mária nás vedie k Ježišovi“. Spoločná 
modlitba večeradla bola pred vyloženou 
Oltárnou sviatosťou. Celý chrám ako je -
den chorál, vyprosoval dar druhých Turíc 
„Príď, Duchu Svätý...“ Páter mal príhovor 
o Eucharistii. So zármutkom konštatoval, 
že v niektorých krajinách majú v kosto -
loch bohostánok umiestnený v bočných 
priestoroch kostola! Zabúdajú, že chrám 
je postavený nie pre ľudí, ale pre Ježiša! 
A preto musí mať Eucharistia čestné miesto. 
Podobné nepochopenie sa týka i významu 
svätej omše! Prítomnosť Ježiša v Eucharistii 
je reálna, nie symbolická. Citoval Katechiz -
mus Katolíckej cirkvi, zdôraznil nutnosť 
veľkej opatrnosti pri návrhoch, ktoré zavá -
ňajú bludom a otvárajú cestu pre pôsobenie 

Zlého. Svojim životom podľa evanjelia máme 
svedčiť o vernosti Cirkvi. Naša nezničiteľná 
nádej je v tom, že nakoniec bude trium -
fovať Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. 
Nasledovala koncelebrovaná sv. omša a po 
nej slávnostné spoločné zasvätenie kňazov 
pred sochou Panny Márie. V homílii páter 
Larroque zdôraznil veľkú hodnotu zasväte -
nia sa Panne Márii. V každej veriacej rodine 
máme mať obraz alebo sochu Panny Márie, 
čo svedčí o dôvernom vzťahu k Márii. Boj, 
podľa Apokalypsy, medzi „drakom“ a „ženou 
odetou slnkom“ vrcholí. Mária prichádza 
vo Fatime, aby nám to pripomenula a uká -
zala cestu pre urýchlenie jej víťazstva. „Žena 
odetá slnkom“ zhromažďuje „malých“, ktorí 
sa nechcú dať zviesť „drakom“ a žijú svoje 
zasvätenie podľa krstných sľubov.

Po spoločných prosbách si veriaci ob -
novili svoje zasvätenie Panne Márii. Pred 
záverečným požehnaním nasledovalo po -
ďakovanie všetkým prítomným, ktorých 
napĺňalo povzbudenie vo viere i v  láske 
k našej nebeskej matke Márii.

Ladislav Štefanec, Žilina

Katedrála sv. Jána Krstiteľa  
Prešov – 25.9.2015
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Katedrála sv. Františka 
Xaverského, Banská Bystrica 
– 27.9.2015
Nezaslúžený dar dostala Banskobystrická 
diecéza v  podobe návštevy P. Laurenta 
Larroqua. Po krátkom uvítaní nasledovalo 
vyloženie Oltárnej sviatosti. V spojení s Ježi -
šom a jeho i našou Matkou Pannou Máriou 
sa konalo večeradlo, ktoré viedol v duchu: 
„Ježiš v tajomstve Eucharistie“.

Vyvrcholením bola slávnostná sv. omša 
a  následne zasvätenie všetkých prítom -
ných Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má -
rie. Všetko, čo sa v toto popoludnie konalo 
v tichu a pokore bolo v réžii Panny Márie. 
V tomto stretnutí bolo cítiť jej prítomnosť. 
Katedrála bola preplnená do posledného 
miesta mariánskymi ctiteľmi z celej diecézy. 
Z tejto atmosféry, ktorá tu vládla, som cítila 
naplnenie prisľúbenia Panny Márie z posol -
stva z modrej knihy 22.8.1976:

„...vy ste všetci bratia spojení v  láske, 
ktorá musí stále viac rásť. Keď niekto chce 
byť najväčší, nech sa stane naozaj najmen-
ším. Len ten, kto viac miluje, kto viac slúži, 
kto ma viac počúva, kto sa stáva menším, 
až zmizne v mojom Nepoškvrnenom Srdci, 
toho ja sama budem robiť stále väčším...“

Z úprimného srdca za všetkých prítom -
ných ďakujem.

Oľga Žiaková, Zvolen

Kostol sv. Vincenta de Paul 
Bratislava-Ružinov – 28.9.2015
Kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislave -Ru -
žinove bol miestom posledného stretnutia 
pátra L. Larroqua na jeho ceste po Slo -
vensku. V kostole sa zhromaždili veriaci 
– členovia laickej vetvy MKH z hlavného 
mesta, bratislavského okolia i z Trnavskej 
arcidiecézy. Pred oltár v sprievode kňazov 
a miništrantov predstúpil páter Laurent 
Larroque. Nástupca don Gobbiho je človek 
iného, opačného naturelu. Je to potvrdenie 

toho, že v pláne nebeskej Matky sú zahrnutí 
energickí, rázni, rozhodní ľudia, ale rovnako 
v ňom majú svoje miesto tichí, nenápadní, 
pokorní ľudia, ktorí pod jej velením sú po -
volaní vybojovať konečné Božie víťazstvo.

P. Larroque vo svojej meditácii spomenul 
aj pápeža Jána Pavla II., ktorý si počas blaho -
rečenia Františka a Hyacinty 13. mája 2000 
vo Fatime vybral čítanie zo Zjavenia sv. Jána 
o Žene odetej slnkom. Panna Mária prišla 
z neba, aby pozvala maličkých, ktorých si 
vybral Otec. Podľa slov otca Larroqua don 
Gobbi v tom videl poslanie Mariánskeho 
kňazského hnutia. „Ak máme srdce malič -
kých, chápeme, čo chce Matka. Viera a po -
kora čerpajú svetlo zo Srdca Panny Márie.“

Osobne som si znova uvedomila, akú veľkú 
milosť sme dostali my všetci, ktorí sme boli 
oslovení nebeskou Matkou, aby sme patrili 
k jej bojujúcemu šíku. V prvom rade aká je 
to milosť daru života práve v tejto našej dobe 
– dobe ťaživej, zmätenej, komplikovanej, ale 
zároveň v dobe s takým úžasným prísľubom; 
milosť pochopenia znamení čias a orientácie 
v ich udalostiach. A uvedomila som si tiež, 
akú veľkú zodpovednosť má každý z nás, aby 
sme splnili svoju úlohu a mohli tak patriť aj 
k Máriinmu víťaznému šíku.

Silvia Duchková, Bratislava

ducha protestantizmu zo Západu. V snahe 
o ekumenizmus mnohí kňazi stratili vieru 
v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucha -
ristii. Protestanti totiž neveria v skutočnú 
prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii. Po 
skončení večeradla pred vystavenou Oltár -
nou sviatosťou, sa nám P. Laroque prihovo -
ril a vysvetľoval nám tieto časy, ktoré žijeme 
a na ktoré nás Panna Mária upozorňovala 
posolstvami v modrej knihe. Pripomenul 
Vyznanie viery, ktoré zostavil pápež Pavol 
VI. a tiež vydanie Katechizmu Katolíckej 
cirkvi pápežom sv. Jánom Pavlom II., ktorý 
ho chcel vyhlásiť ako svoj posledný závet. 
Naša nebeská Matka nás často vyzýva mod -
liť sa Vyznanie viery, čítať katechizmus, aby 
sme ostali verní pravej viere.

Pripomenul nám slová evanjelia, ktoré 
Pán Ježiš povedal apoštolom pri Poslednej 
večeri „Toto je moje telo...“ a „Toto je moja 
krv...“. nie symbol môjho tela a mojej krvi, 
a aj slová kňaza počas sv. omše pri uka -
zovaní premenenej hostie: „Hľa, Baránok 

Boží“. Upriamil nás na Kristovu obetu na 
Kalvárii. Poukázal, že oltár, nie je iba stôl 
ako pri Poslednej večeri, ale je to Kalvária, 
kde sa dokonala Kristova obeta za spásu 
sveta a ktorá sa stále vo sv. omši sprítom -
ňuje. Sme na Kalvárii, kde prebodli Pánu 
Ježišovi bok a vyšla z neho krv, ktorá zmýva 
naše hriechy. Tam pod krížom stála Ježišova 
a naša Matka Mária. Preto je stále prítomná 
tam, kde sa slávi najsvätejšia obeta svätej 
omše. S ňou je tam prítomné celé nebo. Naj -
väčšie temno v Cirkvi nastane, keď bude 
zrušená každodenná obeta sv. omše ako je 
napísané u proroka Daniela (Dan 12,1 -13) 
a v evanjeliu Mt 24,15. V tom období si vieru 
uchovajú tí, ktorí budú združení na modlit -
bách s Pannou Máriou a budú sa zasväcovať 
jej Nepoškvrnenému Srdcu. Preto je nutné, 
aby sa šírili rodinné večeradlá a aby sme žili 
toto zasvätenie. Večeradlo je zjednotenie sa 
dvoch – troch sŕdc s Máriou, ktoré v čase 
temna budú jedinými blikajúcimi svetiel -
kami, v ktorých sa udrží pravá viera.

Vo svätej omši nás P. Larroque upozornil 
na text v Zjavení sv. Jána 12,1 -4:

„A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: 
Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať 
rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho 
chvost zmietol tretinu nebeských hviezd 
a vrhol ich na zem.”

Dnešné časy víťazstva draka (diabla) vo 
svete sú charakteristické tým, že sa pácha 
vo veľkej miere sedem hlavných hriechov 
a je očividná vzbura proti Desatoro Božím 
prikázaniam. Víťazstvo patrí Bohu cez Ne-
poškvrnené Srdce Panny Márie prisľúbené 
vo Fatime.

Záverečnou myšlienkou povzbudil prí -
tomných nestrácať v  tejto dobe ťažkej 
skúšky nádej, že Máriino Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazí, lebo je to prísľub Panny Má -
rie z Fatimy, ktorý Boh dal ľudstvu práve 
pre tieto naše časy. Ovocie tohto stretnutia 
ukáže budúcnosť, ale veriaci aj kňazi odchá -
dzali povzbudení vo viere, nádeji a láske.

Anna Ivanišová, Michalovce
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Namešpetrová, Kapušany 383, tel.: 0918 
832 298 a Marta Matúšova, Žipov 9, tel.: 
051 778 3407, 051 778 3174.

›› 18.2. – 21.2.2016 budú DC pre dekanáty 
Humenné a Snina. Prihlášky prijíma 
a informácie podá Margita Mochorov -
ská, Kamenica nad Cirochou, Gaštanová 
11, tel.: 0907 275 767; margitamaria@
post.sk, a Mária Pavliková, Nemocničná 
19, 066 01 Humenné, tel.: 057 778 3375 
alebo 0940 803 010.

›› 22.2. – 25.2.2016 budú DC pre dekanát 
Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma 
a informácie podá Magdaléna Balber -
čaková, Vranov n. Topľou, Lúčna 818/25, 
tel.: 057 442 3969, 0902 668 315; balbo.t@
gmail.com.

›› 10.3. – 13.3.2016 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; zoht@
hornatorysa.com.

›› 31.3. – 3.4.2016 budú DC v Exercičnom 
dome v Nitre pre dekanáty Trnava, Se-
nica Nitra. Informácie podá a prihlášky 
prijíma Beáta Tačovská, Križovany nad 
Dudváhom, tel.: 0907 760 305, 033 558 
4106; beata.tacovska@gmail.com.

›› 14.4. – 17.4.2016 budú DC pre Topoľ-
čany. Prihlášky prijíma a informácie 
podá Drahomíra Krošláková, Topoľčany, 
tel.: 0907 891 419; drahomira.krosla -
kova@gmail.com.

›› 13.5. – 15.5.2016 budú DC pre dekanáty 
Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, Ma-
lacky, Šaštín a Skalica. Informácie podá 
a prihlášky prijíma Zuzana Dobšinská, 
Tel.: 0904 689 482; zuzana.dobsinska@
gmail.com alebo Silvia Duchková, tel.: 
0919235 921; s.duchkova@gmail.com.

›› 19.5. – 22.5.2016 budú DC pre dekanáty 
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves 
a Stará Ľubovňa. Informácie podá a pri -
hlášky prijíma p. Ing. Emília Králiková, 
Jánovce, tel.: 0911 861 588; ekralikova1@
gmail.com, a p. Mgr. Anna Leščinská, 
Vyšné Ružbachy tel. 0902 682236; mgr -
lescinska@gtsmail.sk.

›› 26.5. – 29.5.2016 budú DC pre dekanát 
Zlaté Moravce a Hronský Beňadik. 
Informácie podá a prihlášky prijíma p. 
Anna Havettová, Veľké Vozokany 118, 
tel.: 037 634 2151, 0918 918 985; steve.
havetta@gmail.com.

›› 28.7. – 31.7.2016 budú DC pre deka-
nátnych responzabile v Smižanoch 
v Exercičnom dome. Prihlášky prijíma 
INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 
0911 912 537; fatima@maria.sk

›› 4.8. – 7.8.2016 budú DC pre dekanáty 
Žilina, Varín, Rajec, Kysucké Nové 
Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská 
Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín a Bá-
novce nad Bebravou. Informácie podá 
a prihlášky prijíma Štefanec Ladislav, 
Pod Hradiskom 7, Žilina 010 04, tel.: 
0904 274 528; stefanec.ladislav@lucom.
sk, Vančo Julián, Švermova 22, Trenčín, 
tel.: 0903 904 397, 0915 875 444.

Duchovné cvičenia  
a duchovné obnovy v roku 2016

„Buďte všetkým dobrým príkladom v mod-
litbe. Modlite sa modlitbou srdca. Modlite sa 
odovzdane, s dôverou a vytrvalosťou. Blížia 
sa chvíle tak ťažké a nebezpečné, že sa môžu 
zachrániť len tí, ktorí príjmu moje pozvanie 
modliť sa stále so mnou.“ (MK 21.11.1991)

„Modlite sa so mnou a mojím prostredníc-
tvom hovorte modlitbu takú prostú, ale veľmi 
účinnú, ktorú som od vás žiadala: Svätý ru-
ženec.“ (MK 28.1.1975)

„Boh sa hľadá v knihách, no nachádza sa 
v modlitbe. Krízy vo viere vyplývajú z ne-
dostatku modlitby. Boha nenachádzame 
v knihách, ale pri modlitbe. Čím viac sa 
niekto modlí, tým viac nachádza Boha 
a jeho viera rastie. Deti moje, nikdy neza-
nedbávajte modlitbu. Modlite sa často aj 
počas dňa. Len modlitbou nájdete a zakú-
site Božiu lásku. Modlitba je chlebom a ži-
votom duše, dýchaním srdca, stretnutím 
s Bohom. Keď prežívate stavy nedôvery, 
pochybností, strachu, utrpenia, osobitne 
sa utiekajte k Pánovi v modlitbe a v nej náj-
dete posilu a povzbudenie.“ Páter Pio

Tým, ktorí chcú nájsť Boha vo vytrva-
lej modlitbe, ponúkame aj v tomto roku 
následovné termíny duchovných cvičení.

›› 7.1.– 10.1.2016 budú DC v Herľanoch 
pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 
fatima@maria.sk.

›› 14.1. –17.1.2016 budú DC v Herľanoch 
pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 
fatima@maria.sk.

›› 28.1. – 31.1.2016 budú DC v Herľanoch 
pri Košiciach pre dekanáty Prešov-
-Solivar a Košice-Juh. Prihlášky prijíma 
a informácie podá Daniela Komadová, 
Janovík 104, tel.: 0904 477 200; fatima@
maria.sk a Paulína Miľová, Vyšná Myšľa 
213, tel.: 055 694 3822, 0904 222 391; 
paulamilova@centrum.sk.

›› 11.2. – 14.2.2016 budú DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanáty Prešov I. a Prešov II. Infor -
mácie podá a prihlášky prijíma Gabriela 
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rácia a sila modlitby posvätného ruženca, 
ktoré boli pre mňa ako „lavína spustená 
pre záchranu duší“, napĺňali väčšinu po -
žehnaného času. Duch Svätý sa v hojnej 
miere vylieval na nás a napĺňal nás svojou 
uzdravujúcou láskou, pokojom a radosťou. 
Je to neopísateľné, musí sa to zažiť.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám 
pripravili takýto milostivý priebeh duchov -
ných cvičení, pani Marte Uchalovej, ktorá 
nás po celý čas duchovných cvičení viedla 
a sprevádzala a pánovi Ladislavovi Štefan -
covi, za jeho láskavý prístup ku všetkým, 
obetavosť a úplnú oddanosť Panne Márii. 
Touto cestou im chcem v mene všetkých 
účastníkov z celého srdca poďakovať.

Osobitnú vďaku vyjadrujem duchov-
nému otcovi Marekovi Kunderovi, ktorý 
bol pre mňa veľkým darom z neba, lebo cez 
jeho príhovory, prednášky a osobné svedec -
tvá hovoril sám Duch Svätý. Cítila som veľké 
povzbudenie, poučenie, naplnenie. Zvlášť 
vtedy, keď nám objasňoval Fatimské posol -
stvo a jeho význam. Nech ho naša drahá 
Matka Mária sprevádza, ochraňuje a požeh -
náva, aby bol kňazom podľa Ježišovho Srdca.

O to ťažšie sa mi odchádzalo domov, pre -
tože odkaz Fatimy je stále aktuálny aj pre 
nás, ľudí dnešných čias. Matka stále čaká 
na odpoveď každého z nás. Stále Jej zasvä -
cujeme svoje srdcia, seba, svojich drahých 
i celý svet, takže týmto svojím „Áno“ chceme 
vytrvať v plnení odkazu, ktorý nám cez Fa -
timu zanechala a pomáhať pri záchrane 
duší a skorého víťazstva jej Nepoškvrne -
ného Srdca. A to nie je ľahké. Cítim veľkú 
zodpovednosť aj náročnosť pri zachovávaní 
vernosti a obsahu Fatimského posolstva, 
ale viem, že sama nič nezmôžem. Preto sa 
s láskou zverujem Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. Nech ona riadi naše kroky 
a ochraňuje nás. Nech Duch Svätý osvecuje 
naše srdcia a mysle. Srdečne pozývam aj 
tých, ktorí chcú aj takýmto spôsobom po -
máhať Nepoškvrnenej Matke a ešte neboli 
na duchovných cvičeniach formou veče -

radla, aby tak urobili. Je to jedinečný pros -
triedok, ako rásť v láske k Bohu a blížnym. 
Teším sa už na ďalšie duchovné cvičenia.

Danka Piláthyová

Duchovné cvičenia, na ktorých som sa zú -
častnila v dňoch 30.7. – 2.8.2015 v Salezián -
skom dome v Žiline, mi priniesli radosť a po -
koj, po ktorom som tak túžila. Stretla som 
sa tam s úžasnými ľuďmi – mariánskymi 
ctiteľmi, no i s hodnotnými prednášajúcimi, 
o. Marekom Kunderom, p. Martou Uchalo -
vou, i mladou hudobníčkou. Títo ľudia sa 
snažili vniesť do našich sŕdc radosť, ktorú 
nám svet dať nemôže. Boli to modlitby sv. 
ruženca, piesne, žalmy, adorácie – chvíle, 
z ktorých som načerpala duchovnú silu. 
Bol to čas, keď som si viac uvedomovala 
Božiu prítomnosť i prítomnosť Panny Má -
rie, ktorá robí pre nás ľudí všetko, aby nás 
priviedla k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. 
O. Marek okrem iného povedal, že Panna 
Mária je „baterkou“ pre nás v dnešných 
tmách. Vtedy som objavila nový duchovný 
rozmer, čo ma vedie teraz k tomu, aby som 
sa častejšie modlila sv. ruženec a utiekala 
sa pod ochranu Panny Márie. Prednášky 
o. Mareka boli veľmi zaujímavé a pútavé.

Aspoň touto cestou chcem vyjadriť svoje 
poďakovanie prednášajúcim i všetkým or -

›› 5.10. – 7.10.2016 budú DC pre Rožňav-
skú diecézu. Prihlášky prijímajú a in -
formácie vám podajú Elena Gubániová, 
Špitalská 19, Lučenec, tel.: 0908 426 868 
alebo Gabriela Bartóková, Rúbanisko 
1/3, Lučenec, tel.: 047 432 7903 a Ľubo -
míra Olahová, nám. L. Svobodu 2862, 
Lučenec.

›› 13.10. – 16.10.2016 budú DC pre deka-
náty Sereď, Nitra, Senec, Galanta, Nové 
Zámky a Hlohovec. Informácie podá 
a prihlášky prijíma Helena Hudáková, 
Vinohrady nad Váhom, tel.: 031 789 
9362 alebo 0903 726 255; helenahuda -
kova621@szm.sk.

›› 20.10. – 23.10.2016 budú DC pre deka-
náty Michalovce, Trebišov, Sobrance 

a Kráľovský Chlmec. Informácie podá 
a prihlášky prijíma Mária Prosbová, 
Vojčice 46, tel.: 056 676 13 27, 0904 
942 260, 0918 667 949; mprosbova@
gmail.com.

›› 8.12. – 11.12.2016 budú DC v Herľanoch 
pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma 
INSPM, tel.: 055 633 4924, 0911 912 537, 
0905 412 040; fatima@maria.sk

›› 28.12.2016–1.1.2017 budú silvestrovské 
DC v Herľanoch. Pozývame na nich 
všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do 
nového roka v tichu, sústredení a mod -
litbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 
633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537; 
fatima@maria.sk

Svedectvá  
z duchovných  
cvičení

V dňoch 30.7. – 2.8.2015 som sa zúčastnila 
duchovných cvičení v Žiline. V tom čase 
som intenzívne cítila potrebu akéhosi „na -
smerovania“, hľadala som cestu a pýtala 
som sa v modlitbe ako ďalej. Dostala som 
jasnú odpoveď: „Choď za Máriou, rob ako 
Ona, povedie ťa. Takto ma budeš nasledo -
vať.“ Vtedy ma naplnila veľká radosť, a keď 
som si prečítala v časopise Fatima oznam 
o konaní duchovných cvičení formou ve -
čeradla, s istotou som vedela, že toto je od -
poveď a cesta pre mňa.

Od chvíle, ako som sa prihlásila, nemys -
lela som od radosti na nič iné a tešila som 
sa, lebo som vedela, že Pán prichystal pre 
nás veľké veci, a tak naozaj aj bolo. Bola som 
už viackrát na duchovných cvičeniach, ale 
tieto boli veľmi výnimočné. Počas vystave -

nej Oltárnej sviatosti som prežívala inten -
zívnu prítomnosť Pána Ježiša, Panny Márie 
i Ducha Svätého.

Zaujímavý bol celkový priebeh a náplň 
duchovných cvičení, ktoré boli v duchu 
mariánskeho večeradla. Najsilnejšie a naj -
krajšie chvíle boli tie, ktoré sme prežívali 
pred Sviatostným Pánom. Nepretržitá ado -



|  20  | |  21  |

a toho, kto sa do nej zahĺbi, doslova „dostane 
na kolená“. Je to malá učebnica teológie na 
kolenách, pre tých ktorí sú „Zaľúbení do 
Márie“ a tých, ktorí sa nimi chcú stať.

Najcennejšie dary sú tie, ktoré majú vy -
sokú cenu. To znie materialisticky a falošne 
a tak to nie je myslené. Drevený ruženec vo 
vrecku mojich nohavíc má cenu iba zopár 
eur, a predsa jeho cena je nezmerateľne 
vysoká. Je to dar Márie, za ktorý sa draho 
platilo. Je to – istým spôsobom – Ježiš vo 
všetkých tajomstvách jeho života. S ružen -
com nám Mária daruje vlastné Dieťa, ktoré 
nám dala pred viac ako 2000 rokmi v Bet -
leheme a na Golgote. Modliť sa ho sprítom -
ňuje všetko, čo sa vtedy stalo.

Akú cenu má ruženec?
V početných znázorneniach Márie mô -

žeme pozorovať, ako Božia Matka ruženec 
podáva. Tým nám dáva Ježiša, svoje jediné 
Dieťa – to je to najvzácnejšie čo má. Takú 
cenu má ruženec.

Ruženec je Máriinou školou, v ktorej nám 
Matka ukazuje Syna, s ňou vstupujeme do 
tajomstiev vykúpenia a držiac sa jej za ruku, 
načúvajúc tlkotu jej Srdca sa učíme stretá -
vať s Ježišom, milovať ho a nechať sa ním 
prenikať v rytme modlitby Zdravas Mária. 
Práve o to pri modlitbe ruženca ide: počúvať 
Máriu, byť v jej prítomnosti a prosiť ju, aby 
nás viedla k Ježišovi.

Tajomstvá, ktoré meditujeme v ruženci, 
hýbu našim srdcom, aby sme sa stali po -
dobní Kristovi.

„Cieľom ruženca je svätosť, nielen jed-
notlivca, ale aj celého sveta. Pretože neexis-
tuje nijaký, čo ako veľký časný, duchovný, 
národný alebo medzinárodný problém, 
ktorý by sme nemohli vyriešiť modlitbou 
ruženca!“ – hovorí bl. Matka Terézia.

On, ktorého nedokážu obsiahnuť nebe -
sia, spočíva v Máriinom lone. Ona je živou 
monštranciou, ktorá nesie Ježiša. Ten, ktorý 
chcel byť ako Dieťa prinesený Máriou k Já -
novi, chce skrze ňu prísť aj ku mne. Ona 

je vždy cestou, po ktorej On prichádza do 
tohto sveta, do tohto domu, do mojej duše. 
A vždy je to ona, skrze ktorú sa aj ja s ním 
stretávam a moje srdce poskakuje radosťou: 
Ako Dávid pred archou a Ján v lone matky.

Autor: Florian Kolfhaus – pracovník  
Pápežského sekretariátu v Ríme a asociovaný člen 

Medzinárodnej pápežskej akadémie pre mariológiu.

Modliť sa za svätosť nielen svoju, ale aj za 
celý svet nás vyzýva v svojich posolstvách 
často Panna Mária. Preto Vás pozývame 
poslednú stredu v mesiaci na duchovnú 
obnovu formou večeradla v kostole Krista 
Kráľa v Košiciach na Moyzesovej ulici so 
začiatkom o 17.00 h. v týchto termínoch:

27.1.2016 24.2.2016 30.3.2016
27.4.2016 25.5.2016 27.7.2016
31.8.2016 28.9.2016 26.10.2016

30.11.2016

Informácie k týmto duchovným obnovám 
podá INSPM Košice,
tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537 
alebo fatima@maria.sk.

ganizátorom. Vďaka patrí aj p. Štefancovi, 
ktorý všetko zvládal zodpovedne a s láskou. 
Verím, že nikto z prítomných nebol skla -
maný. Naopak – bol to pre nás čas zastave -
nia sa v objatí Panny Márie a nášho Učiteľa 
Pána Ježiša. Stretli sme sa v modlitbe, ti -
chosti a v adorácii. Srdečná vďaka.

M.K., Považská Bystrica

Pred dvomi rokmi som čítala oznamy 
a zrazu ma zaujal tento – Duchovné cvi -
čenia formou večeradla – Smižany. Už 
dávno som chcela vedieť niečo viac o Bohu 
a toto bola príležitosť pre mňa, a tak som 
sa prihlásila.

Čím bližšie však boli duchovné cvičenia, 
tým viac sa mi nechcelo ísť. Nechápala 
som, kde zmizla moja radosť. Musím po -
dotknúť, že v tom čase som sa modlila len 
krátke modlitby (Otčenáš, Zdravas a Sláva), 
ale nikdy nie ruženec. Bola to pre mňa dlhá 
a nudná modlitba. A na týchto duchovných 
cvičeniach sa modlilo viac ružencov. A ďal -
šie prekvapenie? Piatok – pôstna večera – 
dukátové buchtičky – jediné jedlo, ktoré 
mi nechutí. Takže som bola smutná, ner -
vózna a ešte aj hladná. Volala som domov 
mame, že sa tu modlia veľa ružencov, že 
idem domov. Odpoveď mojej mamy, ktorá 
nechodí do kostola – dala si sa na boj, tak 
bojuj! A posledné prekvapenie – nočná ado -
rácia pred Oltárnou sviatosťou. Hneď som 

sa opýtala, či je to povinné, odpovedali mi, 
že dobrovoľné, tak som sa rozhodla, že ne -
pôjdem ani raz. Moje spolubývajúce však 
išli na nočnú adoráciu, tak som išla s nimi. 
Hodinka zbehla ako nič.

Vôbec som nevedela, čo mám robiť. V tom 
som si uvedomila, že som tu len ja a Pán 
pánov a Kráľ kráľov! Len ja a ON! Čo mám 
robiť? Mala som v sebe všetky pocity naraz 
– bála som sa, hanbila som sa, bolo mi do 
plaču... a tak som sa začala rýchlo modliť 
ruženec. Vôbec mi to nešlo. Môj pohľad som 
otočila k soške Panny Márie a so slzami 
v očiach som jej povedala: „Mária, viem, že 
si Kráľovná posvätného ruženca, tak ma, 
prosím, nauč modliť sa ruženec.“

Keď som odchádzala z duchovných cvi -
čení, tak som sa vyjadrila, že už neprídem. 
Ostala som sama so svojimi pocitmi a myš -
lienkami. Ujala sa ma moja spolubývajúca 
z duchovných cvičení, začali sme sa stretá -
vať a môj vzťah k Ježišovi a Panne Márii sa 
prehlboval. Druhých duchovných cvičení 
o rok neskôr som sa nevedela dočkať a z tre -
tích som nechcela odísť domov. Bol to môj 
najlepšie strávený čas tak blízko Ježiša. A ru -
ženec? Nemodlím sa ho perfektne a možno 
ani nikdy nebudem, ale s určitosťou viem 
povedať, že nie je pre mňa nudný a už vôbec 
nie dlhý. Modlím sa ho rada. Vďaka ti Pane 
Ježišu a Panna Mária.

Martina, Poprad

Ruženec  
na kolenách
„Zveriť sa Márii a v modlitbe ruženca sa 
jej chytiť za ruku neznamená nič iné ako 
vstúpiť do dynamiky lásky a nasledovať 
logiku vtelenia. Mária je najrýchlejšia, naj-
bezpečnejšia a najľahšia cesta ku Kristovi“ „Ruženec na kolenách“ autora Mons. Dr. 

Floriana Kolhausa je kniha, pri čítaní kto -
rej spozorujeme, že vznikla na kolenách 
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  Trnavská diecéza
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď

(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – modlitba večeradla,
10.00 h. – sv. omša
po sv. omši krátka adorácia, modlitby  
za kňazov a duchovné povolania

  Nitrianska diecéza
Kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika  
na Malej Skalke pri Trenčíne

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)
15.30 h. – bude sv. omša, po nej tema -
tická prednáška a modlitbový program

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
Nitra-Kalvária

(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. modlitba večeradla
10.00 h. sv. omša.

Kostol sv. Gorazda, Nitra-Klokočina
(každú prvú sobotu v mesiaci)
6.30 h. – sv. omša,
7.00 h. – modlitba večeradla

  Žilinská diecéza
Bazilika Narodenia Panny Márie,  
Rajecká Lesná

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)
17.00 h. – procesia so sochou Panny Má -
rie od baziliky k vonkajšiemu oltáru
17.15 h. – modlitba posvätného ruženca
18.00 h. – svätá omša (za účasti biskupa 
Mons. Tomáša Galisa)

Kostol Panny Márie – Matky Cirkvi,  
vrch Živčáková – Turzovka

(každú prvú sobotu v mesiaci)
10.00 h. – Mariánske večeradlo
11.00 h. – sv. omša

  Banskobystrická diecéza
Raticov Vrch, kostol  
Fatimskej Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
14.00 h. – modlitba večeradla
15.30 h. – sv. omša

Staré Hory, Bazilika  
Návštevy Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.15 h. – akadémia
9.45 h. – ruženec
10.30 h. – sv. omša

  Spišská diecéza
Levoča – Mariánska Hora,  
Bazilika Navštívenia Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
Fatimské soboty so začiatkom o 9.30 h.

  Rožňavská diecéza
Kaplnka Panny Márie Snežnej,  
pri obci Úhorná, RKFÚ Smolník

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)
9.00 h. – pri jaskynke Panny Márie 
(večeradlo)
10.00 h. – svätá omša

Diecézne Fatimské soboty  
na Slovensku v roku 2016
Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu 
a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie. Panna Mária sestre Lucii povedala: 
„Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na 
prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému 
prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ru-
ženca a strávia so mnou pätnásť minút v roz-
jímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom 
odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem 
pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami 
potrebnými na spásu ich duše“.

Prečo päť prvých sobôt?
V jednom zo svojich listov sestra Lucia 

píše o tom, čo jej bolo zjavené: „Dcéra moja“, 
povedal Ježiš, „ide o päť druhov urážok a rú-
haní, ktorými je urážané Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie:
1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti jej panenstvu.
3. Rúhanie proti jej Božiemu materstvu.
4. Rúhanie tých, ktorí sa snažia vštepiť  

do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie,  
ba i nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Rúhanie, ktorým ju urážajú tí, ktorí 
ju potupujú priamo v jej posvätných 
obrazoch.“

Pozývame Vás na diecézne fatimské so -
boty, ktoré sa konajú na úrovni diecéz na 
Slovensku následovne:

  V Košickej arcidiecéze:
Diecézne sanktuárium v Obišovciach
so začiatkom o 9.00 h.

7.5.2016 – Dekanát Stropkov
4.6.2016 – Dekanát Prešov I
2.7.2016 – Dekanát Snina
6.8.2016 – Dekanát Trebišov
3.9.2016 – Dekanát Košice -Západ
1.10.2016 – Dekanát Bardejov

  Bratislavská diecéza
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, 
Šaštín-Stráže

(každú prvú sobotu v mesiaci)
od 14.30 h. – v zimnom období
od 16.00 h. – v letnom období

Bazilika Narodenia Panny Márie, 
Marianka

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od apríla do októbra)
15.00 h. – modlitba večeradla, sv. omša
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V septembri 2015 sa na príprave Fatimskej 
soboty podieľal dekanát Košice -Východ pod 
vedením p. dekana Mgr. Stanislava Stron -
čeka, ktorý pripravil program putovania 
sochy Fatimskej Panny Márie. Našu farnosť 
sv. Rodiny navštívila v dňoch 26. – 27.8.2015. 
Na počesť tejto vzácnej návštevy večerad -
lová skupina mužov pripravila fatimskú 
pobožnosť – rozjímania k posvätnému ru -
žencu s hudobným organovým sprievodom, 
po ktorej nasledovala sv. omša.

Septembrová Fatimská sobota sa každo -
ročne koná v Dóme sv. Alžbety a je spojená 
s kňazskými rekolekciami za účasti kňazov 
košickej arcidiecézy. Fatimská pobožnosť 
začala čítaním posolstva z knihy Kňazom, 
najmilším synom Panny Márie: ...„vy, moji 
synovia, ktorých zvlášť milujem, dávam 
vás jedného druhému ako dar. Musíte sa 
mať radi, musíte sa spolu radovať a trpieť 
pre moje plány... ako veľmi vás milujem, 
s akou nežnou láskou na vás pozerám, ako 
vás zo srdca žehnám!“ (MK 9.8.1973)

Po slávnostnom sprievode so sochou 
Panny Márie nasledovala spoločná mod -
litba posvätného ruženca s rozjímaniami 
k  jednotlivým tajomstvám. Ruženec bol 
obetovaný zvlášť za kňazov a predmodlie -
vali sa ho farníci dekanátu Košice -Východ 
podľa stavov: muži, ženy, rodiny, deti. Na 
záver sme sa všetci opäť zasvätili Nepoškvr -
nenému Srdcu Panny Márie.

Krásu tejto slávnosti kňazstva umoc -
nil Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety 
v Košiciach. V homílii sa otec arcibiskup 
prihovoril kňazom a vyzdvihol príklad sv. 
Košických mučeníkov – ich nebojácnosť 
opustiť domov, aby posilnili vieru tam, kde 
vyhasínala. Všetkých troch oslavujeme ako 
košických, pretože práve v Košiciach polo -
žili svoje životy za vieru.

Na záver Mons. Bernard Bober – arcibis-
kup povedal prítomným veriacim: „Drahí 
bratia a sestry, modlite sa za svojich kňazov 
a spolu s nimi sa zasväcujte Panne Márii. 
Dajte im spätnú väzbu, nech sa cítia po-
trební i užitoční. Nebuďte k nim iba kritickí, 
ale aj dobrosrdeční a vďační.“

Októbrová Fatimská sobota sa konala 
v  predvečer sviatku Ružencovej Panny 
Márie. Pripravili ju veriaci z humenského 
dekanátu. Svätú omšu celebroval emeritný 
biskup Alojz Tkáč, ktorý v homílii vyzdvihol 
význam modlitby svätého ruženca pre súčas -
ného veriaceho človeka. Svätý ruženec roz -
deľujúci sa na štyri časti postupne prechádza 
rôznymi aspektmi veľkých tajomstiev spásy 
týkajúcich sa vtelenia, vykúpenia a večného 
života a v týchto tajomstvách je vždy neja -
kým spôsobom prítomná i Panna Mária.

Diecézne večeradlá  
Košickej arcidiecézy
Slovensko má stáročnú tradíciu v putovaní 
najmä na miesta spojené s  uctievaním 
Panny Márie. Pútnickým miestom v Ko -
šickej arcidiecéze je aj malá obec Obišovce 
ležiaca medzi Košicami a Prešovom.

Z historických dokladov sa dozvedáme, že 
mariánska úcta sa v Obišovciach začala ší -
riť pod vplyvom prešovských františkánov 
až po roku 1769, keď kostol získal marián -
ske patrocínium Panny Márie Ružencovej. 
Zväčšenie a rozšírenie tejto úcty nastalo 
pravdepodobne až niekedy po roku 1774.

Košický arcibiskup metropolita Mons. 
Bernard Bober vyhlásil dňa 1. októbra 2011 
počas odpustovej slávnosti v Obišovciach 
mariánsky pútnicky chrám Ružencovej 
Panny Márie za diecézne sanktuárium. Pre 
udelenie tohto titulu sa košický arcibiskup 
metropolita rozhodol kvôli stále väčšej ob -
ľúbenosti tohto pútnického miesta medzi 
veriacimi. Do Obišoviec radi putujú veriaci 
z celého východného Slovenska, ale aj ďal -
ších jeho častí.

Pri tejto príležitosti arcibiskup povedal: 
„Tento kostol a táto lokalita dostáva udelením 
titulu vyšší honor a bude pozývať v ďalšom 
období ľudí, aby ešte viac vo svojom živote 
prehĺbili svoj duchovný život a vzťah, nielen 
k Pánu Bohu, ale aj medzi sebou.“

Prvé slávenie diecéznej Fatimskej soboty 
v Obišovciach konalo v roku 2004 a začalo 
ako zvyčajne modlitbou sv. ruženca formou 
večeradla a pokračovalo slávením sv. omše. 
Mariánski ctitelia sa na tomto obľúbenom 
pútnickom mieste schádzajú každoročne, 
od mája do októbra, každú prvú sobotu 
v mesiaci. Celodiecézne Fatimské soboty 
sa konajú za účasti otcov biskupov a kňazov 
z jednotlivých farností, ktorí prichádzajú 

spolu so svojimi veriacimi, aby si spoloč -
nou modlitbou ruženca a slávením sv. omše 
vyprosovali potrebné milosti a aby plnili 
prianie Panny Márie z Fatimy modliť sa po -
čas piatich prvých sobôt ruženec a rozjímať 
o jeho tajomstvách. Homília, prednesená 
prítomným otcom biskupom, je vždy pov -
zbudením našej viery a ešte viac prehlbuje 
našu lásku k Ježišovej Matke.

V Košickej arcidiecéze sa na príprave Fa -
timských sobôt zúčastňuje každý mesiac 
iný dekanát arcidiecézy, ktorý absolvuje 
v  mesačnom predstihu modlitbovú prí -
pravu pred putovnou sochou Panny Márie 
Fatimskej, ktorá potom putuje po farnos -
tiach dekanátu. Veriaci dekanátu spolu so 
svojím dekanom a kňazmi prinesú v sprie -
vode sochu do Obišoviec a pripravia ma -
riánske večeradlo.

„Váš celý ruženec, ktorý sa vo večeradlách 
modlíte na naliehavú žiadosť vašej nebes-
kej Matky, je ako nesmierna reťaz lásky 
a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby 
a situácie a dokonca mať vplyv na všetky 
udalosti vášho času. Pokračujte v jeho mod-
litbe, rozmnožte vaše večeradlá modlitby.“ 
(MK 7.10.1979)
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diny hľadia na televíziu, do novín alebo na 
internet alebo len tak klebetia.

Niektorí tvrdia, že na ruženec vôbec ne -
majú čas. Je to tak ťažké nájsť si štvrťho -
dinku na ruženec? I keby to bola pravda, 
je potrebné povedať to, čo hovoril svätý 
Vincent de Paul a svätý Ján Bosco: Snažte 
sa modliť ruženec rozložený na celý deň. 
Môžeme sa ho modliť aj cestou do práce, 
v aute alebo keď čakáme na zastávke na 
autobus alebo vlak. Ak čakáme v obchode 
alebo sme v čakárni u lekára, cez prestávku 
v práci, či medzi štúdiom.

Keby sme využívali dôsledne tieto chvíle, 
koľko ružencov by sme sa dokázali pomod -
liť!!! Ruženec nám pomôže, aby sme si „zhro -
mažďovali poklady v nebi“. (Mt 6,20)

Je potrebné sa modliť ruženec každý deň 
ako prejav lásky k Panne Márii.

Modlitba ruženca zmení tvoj pohľad na 
svet, na život, na problémy, na chorobu. Ak 
sa modlíš ruženec nebudeš bohatší. Ak sa 
modlíš ruženec nebudeš slávnejší. Modlitba 
ruženca ti nezaistí povýšenie v práci. Tak 
prečo sa potom modliť ruženec? Modlitbou 
ruženca začneš vidieť veci tak, ako Boh chce, 
aby si ich videl. Modlitba ruženca ti pomôže 
sústrediť sa na to, čo je naozaj dôležité – na 
tvoj vzťah s Bohom. 

Pred niekoľkými rokmi sme zorganizo -
vali modlitbový zápas – reťaz nepretržitej 
modlitby, aby sme tak zadosťučinili za tých, 
ktorí sa nemodlia, ktorí tvrdia, že nemajú 
čas. Tak sa vytvorila na Slovensku reťaz 
nepretržitých modlitieb. Mnohí z  tých, 
ktorí sa modlili a obetovali sa aj v nočných 
hodinách za spásu duší, sú dnes už v nebi. 
Ich miesta na zemi v tomto boji však je po -
trebné obsadiť, lebo nebojujeme proti telu, 
ale proti duchu. V roku 2015 sme urobili 
„inventúru“ týchto modlitieb. Mnohí z tých, 
ktorí sa modlili, vypadli z tejto reťaze. Je 
dobré pozývať aj ďalších ľudí, aby sa nebáli 
venovať jednu hodinu cez deň, či týždeň 
modlitbe za záchranu duší. Ak cítite v srdci, 

že chcete pomôcť v tomto apoštoláte, skúste 
osloviť ľudí vo svojom okolí a zorganizujte 
takúto reťaz. Ktorí ste zapojení, pokračujte 
v modlitbe aj napriek ťažkostiam, ktorých 
dnes čoraz viac pribúda. Modlitba spojená 
s obetou má veľkú cenu. Veď Panna Mária 
aj od fatimských detí žiadala, aby sa modlili 
a obetovali.

Úmysly modlitbového zápasu:
›› 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. Týmto pred -
savzatím sa neviažete pod hriechom. Je 
vhodné, ak sa prihlásite naraz viacerí a je -
den si to zoberie na zodpovednosť, aby bolo 
možné zabezpečiť kontakt s nami. Prihlásiť 
sa môžete na adrese: Inštitút Nepoškvrne -
ného Srdca Panny Márie, Mäsiarska 28, 040 
01 Košice

Odpustová slávnosť v Obišovciach vy -
vrcholila v nedeľu 4. októbra 2015, kedy 
slávnostnú svätú omšu celebroval arcibis -
kup Mons. Bernard Bober spolu s kňazmi, 
diakonmi a bohoslovcami Košickej arcidie -
cézy. V homílii povedal: „Keď ti ruky oťažejú 
a budú padať od únavy, ruženec ti ich znovu 
zdvihne. Keď ti tvoje srdce uzamknú starosti, 
bolesť a strach, ruženec ti ho znovu otvorí pre 
novú nádej. V tvojich bojoch, pokušeniach 
a prázdnote ťa posilní a upriami tvoje oči 
na nebo. Ak sa vyskytnú problémy v tvojej 
rodine, hádky, rozchody a podozrievania, 
ruženec ti pomôže hľadať odpustenie a zmie-
renie. Zamiluj si svoj ruženec! Veľkou silou 
ruženca je, že sa dá modliť spoločne. Modlia 
sa ho spolu deti, mladí i starší, intelektuáli 
i menej vzdelaní. Dá sa modliť všade, v kos-
tole i v rodine! Toto so sebou prináša mimo-
riadne požehnanie. Môj a tvoj ruženec sa 
tak stáva našim ružencom, našou spoloč-
nou modlitbou. Cez pravidelnú modlitbu 
a dobrý život sa ruženec stáva našim ružen-

com, našim najväčším bohatstvom. Stáva sa 
našou radosťou, útechou, svetlom a slávou. 
Päťdesiattri perál, na ktorých sme tak často 
vyslovovali modlitbu Ave – Zdravas Mária, 
sa zmení na ruže, ktoré zložíme pri nohách 
Božej Matky Panny Márie. V ten deň v nej 
nájdeme svoju najlepšiu advokátku a oro-
dovníčku u Ježiša Krista“...

Na tomto milostivom mieste, pri nohách 
Božej Matky Márie sme zažili radosť, pokoj 
a povzbudenie, ktoré zanechá v našich srd -
ciach nezabudnuteľnú spomienku na túto 
krásnu oslavu nebeského Otca, Ježiša a jeho 
Matky. Ružencom voláme Matku Božiu, aby 
sa modlila s nami a pritom aby ona sama 
odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho 
života. Mária je najistejším spôsobom, pros -
triedkom i cestou, ako prísť ku Kristovi. No 
nielen jedenkrát v mesiaci, keď slávime 
Fatimskú sobotu, snažme sa touto cestou 
kráčať každý deň.

MUDr. Mária Vargová, Košice

Modlitbový zápas
Modlitbový zápas je boj s ružencom v ruke 
za záchranu duší a za skoré víťazstvo Ne-
poškvrneného Srdca Panny Márie prisľú-
bené vo Fatime.

„Nemajte strach z ťažkostí a nepochope-
nia, s ktorými sa stretnete na svojej ceste. Ja 
budem neustále s vami a vy napriek tomu 
všetkému budete mať vždy radosť. Aby ste 
zvíťazili v blížiacom sa boji, chcem vám dať 
jednu zbraň: modlitbu.

Na všetko ostatné zabudnite a zvyknite 
si používať len túto zbraň. Rozhodná doba 
je tu a niet už času na nejaké márne a zby-
točné veci. Niet času na neužitočné diskusie, 
niet už času na reči a plánovanie: Toto je čas 
modlitby!“ (MK 19.12.1973)

Ani jeden náš deň by nemal uplynúť bez 
modlitby svätého ruženca. Nemal by uply -
núť ani krátky čas v záhaľke, bez toho, aby 
bol pretvorený modlitbou ruženca. Koľko 
ľudí sa ruženec vôbec nemodlí a celé ho -
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Ruženec – poklad,  
ktorý treba znovu  
objaviť
Ruženec Panny Márie je modlitbou, ktorú 
milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj 
Učiteľský úrad Cirkvi. Napriek marián -
skemu charakteru je ruženec kristocentric -
kou modlitbou – zahŕňa vo svojej celistvosti 
hĺbku celého evanjeliového posolstva. Na 
pozadí slov Zdravas’ Mária sa pred očami 
duše objavujú základné udalosti života 
Ježiša Krista. Ruženec patrí medzi najlep -
šie a najhodnotnejšie tradície kresťanskej 
kontemplácie – je typicky meditatívnou 
modlitbou a istým spôsobom sa zhoduje 
s modlitbou srdca.

Kontemplácia Krista má v Márii nepre -
konateľný vzor. Synova tvár patrí jedineč -
ným spôsobom Márii. Od Zvestovania po 
Veľkonočné ráno bol Máriin pohľad na 
Ježiša neustále naplnený úctou a obdivom. 
Mária stále predkladá veriacim tajomstvá 
svojho Syna s túžbou, aby rozjímanie nad 
týmito tajomstvami uvoľnilo všetku ich 
spásonosnú silu.

A tak pri jednotlivých udalostiach ružen -
cových tajomstiev môžeme s Máriou „kon -
templovať Ježišovu tvár“. Každá modlitba 
posvätného ruženca prináša mnoho ovo -
cia, ale modlitba s rozjímaním podľa slov 
svätého Jána Pavla II. – vovádza veriaceho 
človeka do hĺbok Kristovho srdca, oceánu 
radosti a svetla, utrpenia a slávy.

Úvaha k Apoštolskému listu pápeža svätého Jána 
Pavla II. – RUŽENEC PANNY MÁRIE (krátené)

„Modlite sa spolu so mnou modlitbu svä-
tého ruženca. Modlite sa a robte pokánie, aby 
doba bola skrátená a veľké množstvo mojich 
detí sa zachránilo pre večnosť.“ (MK 22.01.1980)

Ruženec radostný
1. Ježiš, ktorého si, Panna,  

z Ducha Svätého počala.
Mária svojim čistým srdcom chápe 

zvláštny odkaz Neba, ktorý presahuje 
všetky ľudské predstavy. I pre mňa osobne 
má Boh pripravený plán – Mária, vypros mi 
milosť, aby som bol vnímavý na Boží hlas vo 
svojom srdci.
2. Ježiš, ktorého si, Panna,  

pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace 

– aké vznešené rozhovory museli byť me -
dzi týmito nastávajúcimi matkami! Aké 
smutné, až hriešne rozhovory vediem ja, 
keď nosím Ježiša vo svojom srdci po svätom 
prijímaní!
3. Ježiš, ktorého si, Panna,  

v Betleheme porodila.
Betlehemská maštaľ – Ježiš sa chcel naro -

diť v takej biede. To mi dáva odvahu prijať 
ho v Eucharistii do svojho biedneho srdca.
4. Ježiš, ktorého si, Panna,  

so svätým Jozefom v chráme obetovala.
V chráme ich hneď privítal staručký Si -

meon – prišiel vedený Duchom Svätým, 
ktorý mu vyjavil, že neumrie, kým neuvidí 
Pánovho Mesiáša. Ježišu, uvidím Ťa raz tvá-
rou v tvár, ako Simeon?

Prehľad o modlitbovom zápase k 1.12.2015
Uvádzame počet zapojených podľa diecéz:

Bratislava 195

Trnava 223

Nitra 346

Žilina 1 415

Banská Bystrica 200

Spiš 201

Košice 2 317

Rožňava 179

Gréckokatolíci 67

Iné – zahraničné 2

Spolu: 5 145

V porovnaní s minulým rokom sa počet 
tých, ktorí sa zapojili do modlitieb, znížil 
o 1403 členov. Za vás všetkých, ktorí sa tou to 
výzvou pripojíte k apoštolátu, ktorý šíri 
náš Inštitút, sú slúžené každý mesiac po-
slednú stredu sväté omše, aby ste vytrvali 
v tomto apoštoláte. Marta Uchalová

„Ak sa ruženec modlí v spoločenstve, je 
to oveľa desivejšie pre diabla, ako keď sa ho 
modlíme súkromne, pretože spoločenstvo 
sa modlitbou ruženca stáva armádou, ktorá 
na neho útočí.“ Ľudovít Grignion z Montfortu

„Zo všetkých pobožností schválených 
Cirkvou žiadna nebola obdarená toľkými 
zázrakmi ako modlitba najsvätejšieho  
ruženca.“   pápež Pius IX. 

„Pokiaľ chcete, aby vo vašich domovoch 
panoval pokoj, modlite sa v rodine ruže-
nec.“   Sv. Pius X.

„Ruženec je nádherná a  univerzálna 
modlitba za potreby Cirkvi, národov a ce-
lého sveta.“   sv. pápež Ján XXIII. 

„Mám dojem, že ruženec má najvyššiu 
hodnotu nielen podľa slov Panny Márie, 
ktoré povedala vo Fatime, ale aj podľa jeho 
účinkov, ktoré môžeme vidieť v celej histó-
rii. Mám dojem, že Panna Mária chcela dať 
obyčajným ľudom, ktorí ani nevedia, ako 
sa modliť, tento jednoduchý spôsob, ako sa 
dostať bližšie k Bohu.“   Sestra Lucia z Fatimy 

Ruženec je modlitba prostá a jednoduchá, 
avšak zároveň v tejto svojej jednoduchosti 
nesmierne hlboká. Je to modlitba vhodná 
pre všetkých: pre ľudí na začiatku duchov -
ného života i pre ľudí, ktorí dosiahli vrchol 
svätosti; pre ľudí jednoduchých i učených; 
pre mužov i ženy; pre mladých, dospelých 
i starých...
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smrť. Ó, Ježišu, pre moje hriechy pýchy vzal si 
na seba takéto poníženie. Prosím o odpustenie!
4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

Ježiš je odsúdený – prijíma výrok smrti, 
aby od nás odstránil výrok večného 
zatratenia.

Berie kríž na svoje plecia a kráča na Gol -
gotu. Bude to obeta za všetky hriechy sveta 
– minulé i budúce! Ja odmietam niesť svoj 
kríž, aj keď si ho niekedy zaslúžim. V jeho 
prebodnutom Srdci môžem nájsť útechu a po-
moc, keď by som nevládal uniesť svoj kríž.
5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Ježiš vyzdvihnutý na kríži nesmierne trpí! 
Ako málo je tých, čo majú účasť na jeho bo -
lestiach. Odpusť, Pane, že som sa vyhýbal 
pohľadu na kríž, ktorý je znakom mojej spásy. 
Môj Ježišu – radšej nech zomriem, ako by som 
ťa mal zraniť ťažkým hriechom!

Ruženec slávnostný
1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Peter a Ján utekali k hrobu. Keď sa pre -
svedčili, že tam Ježiš naozaj nie je, rýchlo 
sa vrátili nazad – aby aj ostatní uverili. Keby 
Ježiš nevstal, márna by bola naša viera!
2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte 
teda, učte všetky národy a  krstite ich 

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Bol to 
misijný rozkaz, ktorý bude Cirkev napĺňať 
až do konca sveta. Aj ja som, ako člen Cirkvi, 
pozvaný k apoštolátu – plním toto poslanie 
dostatočne?
3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Vytrvalá modlitba vo Večeradle spôso -
bila, že srdcia učeníkov boli pripravené 
a schopné prijať dary Ducha Svätého. Je to 
pre nás vzácne poučenie, že o dary Ducha 
Svätého musíme prosiť v modlitbe.
4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Prišiel deň, ktorý na Východe nazývajú 
„Usnutie Panny Márie“. Panna Mária bola 
vzatá aj s  telom do neba. Teraz môžeme 
v plnosti zakúsiť jej príhovor v nebi – veď 
je i naša Matka – Pomocnica kresťanov. 
A  denne sa môžeme u  Márie uchádzať 
o mnohé dary a milosti pri svätom prijí -
maní a adorácii jej Syna.
5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Nastala výnimočná, prorokom predpo -
vedaná udalosť, aby Panna Mária, Matka 
večného Kráľa, bola povýšená na Kráľovnú 
neba a zeme. V Loretánskych litániách si 
môžeme i my s radosťou pripomínať kráľov-
ské tituly našej Matky. To sú tí, ktorí na zemi 
túžili po nebeskej vlasti a teraz prišli osobitne 
pozdraviť svoju Kráľovnú.

Ladislav Štefanec, Žilina

Modlitby  
za kňazov
„Keď vy, moji milovaní synovia, trpíte so 
mnou a modlíte sa, darí sa vám privádzať 
denne mnoho duší na cestu, ktorá vedie 
do neba. Preto vy, moje dietky, ktoré ste za -
svätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, 
buďte dnes nástrojmi môjho materského 
milosrdenstva. Koľko duší prichádza do 
pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa za 
nich modlil a obetoval! – povedala som Hy -
acinte, Františkovi a Lucii vo Fatime.

Dnes hovorím vám: Koľko duší môžete 
zachrániť pred ohňom zatratenia a voviesť 
ich do neba, ak sa so mnou denne modlíte 
za ne a obetujete sa!…

5. Ježiš, ktorého si, Panna,  
so svätým Jozefom v chráme našla.
Po troch dňoch ho našli v chráme. Priblížili 

sa k zhromaždeniu učiteľov Zákona a s ra -
dosťou i údivom vidia, že Ježiš sedí medzi 
nimi, počúva ich a kladie im otázky. Ježišu, 
nauč ma počúvať tvoje slová a rozumieť im.

Ruženec svetla
1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.

Keď bol Ježiš pokrstený a  vystupoval 
z vody, videl Ján otvorené nebo a Ducha, 
ktorý ako holubica zostupoval na neho. 
A Ján počul hlas: „Ty si môj milovaný Syn, 
v tebe mám zaľúbenie.“ Vždy, keď v pokore 
odchádzam zo spovednice, môžem v srdci 
počuť tie isté slová!
2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého  

na svadbe v Káne.
Keď starejší ochutnal vodu premenenú 

na víno, všetci prítomní počuli chválu na 
ženícha za dobré víno. Tento zázrak urobil 
Ježiš ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. 
A jeho učeníci uverili v neho. Nikdy nesmiem 
pochybovať o sile príhovoru Panny Márie 
a veľkosti Ježišovej milosrdnej lásky k nám.
3. Ježiš, ktorý ohlasoval  

Božie kráľovstvo a pokánie.
Ježiš učil v chráme, v domoch, pri mori, 

v prírode – každé prostredie bolo vhodné, 
aby priam vášnivo rôznymi podobenstvami 
nabádal k náprave života a zachovávaniu 
Desatora a Blahoslavenstiev – „Buďte do -
konalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. 
Aj ja mám využívať každú príležitosť svedčiť 
o Kristovi.

4. Ježiš, ktorý sa premenil  
na vrchu Tábor.
Mnohokrát sa Ježiš vzdialil od učeníkov 

a utiahol do samoty, aby sa modlil. Je to  
výzva aj pre mňa. Teraz urobil Ježiš výnimku 
a pozval so sebou Petra, Jakuba a Jána. Cítili 
sa uprednostnení a mlčky vystupovali na 
vysoký vrch. Aj pre mňa môže byť príprava 
na modlitbu spojená s obetou.
5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a  dobrore -
čil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: 
„Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom 
vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, ho -
voriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých 
na odpustenie hriechov.“

Ako ja pristupujem k tomuto nesmiernemu 
tajomstvu Božej lásky? Odpusť mi, Pane, 
moju vlažnosť, s akou často prichádzam 
k svätému prijímaniu.

Ruženec bolestný
1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

Ježiš trocha poodišiel, padol na zem 
a modlil sa: „Otče, vezmi odo mňa tento 
kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“ Ako 
sa ja ťažko rozhodujem prijať Božiu vôľu – 
keď mám znášať i malé utrpenie.
2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

Turínske plátno je svedkom krutosti bi -
čovania – Pane, prečo si dovolil, aby ťa takto 
mučili?! Takáto bola výkupná cena za naše 
– moje hriechy. Drahý Je-
žiš, prosím o milosť, aby 
som sa dokázal vyhýbať 
hriechu, a tak nerozmno -
žoval tvoje rany.
3. Ježiš, ktorý bol 

pre nás tŕním 
korunovaný.
Len čo ho zazreli 

veľkňazi a ich sluhovia, 
kričali: „Ukrižuj! Ukri -
žuj ho!“ Pilát nedokázal 
odporovať a vydal ho na 
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Podľa členenia diecéz

Bratislava 335

Trnava 225

Nitra 412

Žilina 672

Banská Bystrica 277

Spiš 407

Košice 1 153

Rožňava 229

Zahraničie 12

Prešov (GK) 77

Spolu: 3 799

V prehľade sú uvedené počty 7 -členných 
skupín. V roku 2015 sme zaevidovali 130 no -

vých skupiniek, t.j. 910 osôb zareagovalo na 
túto výzvu a pridalo sa k týmto modlitbám 
v uplynulom roku.

Modlitba za kňazov: 
„Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý pastier 

prebývaš medzi nami v Oltárnej sviatosti, 
prosíme ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče 
svojej milosti, ktoré potrebujú na svoje 
i naše posvätenie. Žehnaj ich, keď v modlitbe 
dvíhajú svoje srdcia k tebe. Žehnaj ich, keď 
nám zvestujú tvoje sväté slovo. Žehnaj ich, 
keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu 
nesmrteľných duší. Vrúcne ťa prosíme, daj, 
aby boli pastiermi podľa tvojho Božského 
Srdca. A až raz prídeš súdiť pastierov a ich 
stáda, nech dosiahnu korunu večného  
života. Amen“.

VAROVNÉ  
svedectvo kňaza
Farár Steven Scheier z Kansasu (USA) bol 
pri autonehode 18. októbra 1985 smrteľne 
zranený. Prežil svoj rozsudok večného za -
tratenia, ktorý na príhovor Matky Božej Pán 
Ježiš zrušil, zatiaľ čo sa jeho farníci modlili 
za záchranu jeho života.
Svedectvo kňaza Stevena Scheiera (na obr.) 
vyšlo knižne pod názvom: VAROVNÉ SVĚ -
DECTVÍ, Matice cyrilometodějská s.r.o., 
Olomouc 2002. Ukážka z knihy (citácia zo 
str. 10 – 24):

„Náhle som si spomenul na udalosť, ktorá 
sa udiala krátko po mojej nehode: Bol som 
pred súdnou stolicou Všemohúceho Boha 
a Jeho Syna Ježiša Krista. Pán veľmi rýchlo 
prešiel celým mojim životom. Zvlášť ma 
obžaloval z ťažkých smrteľných hriechov, 
z ktorých som sa už nemal čas vyspovedať, 
alebo ich ľutovať. Myslel som, že by som 
na to mohol mať čas ešte teraz. On však 

zmýšľal inak. Keď skončil svoju obžalobu 
povedal: „Rozsudok znie: Peklo na veky!“ 
Nebolo to prekvapenie.

Povedal som: „Áno, Pane, viem. To si za -
slúžim!“ Keď hovoríte s Večnou Pravdou, 
nemáte ospravedlnenie, alebo výhovorku. 
Všetko, čo povedal som poznával ako 
správne a pravdivé. Nebolo nič, čo by sa 
dalo ospravedlniť.

Je to teda predovšetkým moje a vaše mi -
losrdné záchranné dielo, ktoré spôsobuje 
triumf môjho Srdca.“ (MK 13.8.1982)

V dnešnej dobe potrebujeme viac svätých 
kňazov, aby odrážali svetlo Krista, odhaľo -
vali nehu jeho Najsvätejšieho Srdca, vyža -
rovali krásu jeho Svätej Tváre, aby hlásali 
pravdu jeho Slova. Niekedy si ani neuvedo -
mujeme, aké je dôležité mať kňazov. Kňaz 
je životne dôležitý pre život Cirkvi a pre 
spásu našich duší. Kňaz je ten, ktorý môže 
zachrániť mnoho duší pred peklom. Kňaz 
je druhým Kristom na zemi. Je pomazaný, 
v jeho moci je udeľovať sviatosti. A práve 
preto je kňaz ako prvý, koho satan pokúša, 
pretože vie, že kňaz má veľkú moc a že bez 
neho nebude Eucharistia a nebudú ani iné 
sviatosti a z nich plynúce milosti.

Verní kňazi utešujú Boha, pretože ich srd -
cia sú čisté, ich úmysly sú dobré a oni vytr -
valo plnia vôľu Otca. Žiaľ sú aj takí kňazi, 
ktorí sa už dávno prestali modliť, dokonca 
prestali veriť. Sú ako suché kosti vädnúce 
v púštnej horúčave. Stratili schopnosť mi -
lovať. Práve oni sú na tej ceste vedúcej do 
pekla. A aby nezviedli so sebou aj stádo, 
je veľmi potrebné modliť sa za posväcova -
nie svojich pastierov. Na kňazoch spočíva 
ťažká a zodpovedná úloha, ktorá musí byť 
podporovaná modlitbami veriacich. Kňaz 
nie je kňazom pre seba, ale je kňazom pre 
veriacich.

Matka Božia nás roky pozýva, aby sme 
sa modlili a obetovali za kňazov, aby sme 
im pomáhali niesť kríž. Verné stádo má byť 
blízko svojho pastiera na strmej ceste, ktorá 
vedie do neba. Modliť sa za kňaza je ako ne -
vyhnutný akt lásky a povinnosť veriacich, 
ktorý by nemal byť zaradený len do klášto -
rov. Aj my všetci sme pozvaní k modlitbe za 
vyliatie Ducha Svätého na kňazov, za vylia -
tie toľko potrebnej lásky, ktorá nás privedie 
k novej jari, k novým Turícam.

Vytrvajme v modlitbách za našich kňa -
zov, buďme hrdí na to, že môžeme byť du -
chovnými mamami a duchovnými otcami 
kňazov. Je to mnohokrát veľmi ťažké, ale 
verte, že odmena za záchranu kňaza je 
nepredstaviteľne väčšia než obeta, ktorú 
musíme vynaložiť za ich záchranu.

Pozývame Vás vytvoriť vo farnostiach 
alebo na stretnutiach veriacich sedem -
členné modlitebné skupiny, ktoré sa budú 
modliť za konkrétneho kňaza. Veriaci, ktorí 
sa rozhodnú modliť sa, si rozdelia jednot -
livé dni v týždni (každý člen skupiny tak 
dostane jeden deň v týždni). Počas nich sa 
budú modliť a obetovať za kňaza, ktorého si 
vyberú, alebo o ktorého meno môžu požia -
dať Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie (INSPM).Vedúci modlitbovej skupiny 
zašle svoju adresu a meno kňaza, za ktorého 
sa modlíte, 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.

Za všetkých, ktorí sa touto výzvou pri -
poja k apoštolátu, sú slúžené v Košiciach 
poslednú stredu v mesiaci sväté omše, aby 
ste vytrvali v tomto apoštoláte.

Nové skupiny alebo zmeny môžete na -
hlásiť na adrese: INSPM, Mäsiarska 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 1.12.2015:
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Krst Duchom Svätým
„...vy budete o niekoľko dní pokrstení 
Duchom Svätým“ (Sk 1,5)

Takto sa nám prihovárajú slová Svätého 
písma v Skutkoch apoštolov. Čo znamená 
krst Duchom Svätým, o  ktorom hovoril 
Ježiš, a prečo je taký dôležitý? Kazateľ pá -
pežského domu Raniero Cantalamessa 
hovorí, že krst v Duchu Svätom síce nie je 
sviatosť, ale súvisí s krstom a birmovaním. 
Je to skúsenosť, v ktorej hlbokým spôsobom 
pocítime Ježišovu lásku a začneme si novým 
spôsobom uvedomovať milosť vlastného 
krstu a birmovania. Akoby boli plnšie zo -
slané do nášho života a my nachádzame 
novú silu žiť podľa evanjelia i podeliť sa 
o svoju vieru s ľuďmi okolo nás. Je to ten 
druh milosti, akú Peter a ďalší zažili na Tu -
ríce – a ktorá je určená pre nás všetkých! 

Kto je teda Duch Svätý? Katechizmus Ka -
tolíckej cirkvi nám na úvod ponúka krátke 
zoznámenie sa: Ježiš už pred svojou Veľkou 
nocou (Paschou) zvestuje, že pošle „iného 
Tešiteľa“ (Obrancu), Ducha Svätého. Duch, 
ktorý pôsobí už od stvorenia a kedysi ho -
voril skrze prorokov, bude teraz s učeníkmi 
a v nich, aby ich učil a uviedol do plnej 
pravdy. (Jn 16,13) Tak je Duch Svätý zjavený 
ako iná božská osoba vo vzťahu k Ježišovi 
a k Otcovi. (KKC 243)

Ak by sme sa však stretli s historickým 
Pavlom, kto z nás by vedel povedať, že Du -
cha Svätého pozná, že si uvedomuje pôso -
benie tejto tretej božskej osoby vo svojom 
živote? Poznáme jeho úlohu pri počatí 
Ježiša, vieme o jeho prítomnosti v podobe 
holubice počas Ježišovho krstu v Jordáne. 
Už tisíckrát sme počuli o zoslaní Ducha Svä -
tého na apoštolov, vrátane Ježišovej matky 
Márie. Počuli sme aj o mnohých charizma -
tických spoločenstvách, charizmatických 
konferenciách, ale poznáme Ducha Svätého 
aj z našich večeradiel?

A  tu nám prichádza na pomoc sama 
Panna Mária prostredníctvom príhovorov 
v modrej knihe. „On sa vám dáva, aby vás 
priviedol do hlbín Božieho života a pretvoril 
v horiace plamene lásky a horlivosti, aby 
rozlial všade svoje najčistejšie svetlo.“

Panna Mária nás pozýva spojiť našu 
modlitbu s jej modlitbou, veď ona bola prvá 
pokrstená Duchom Svätým pri počatí. Pros -
tredníctvom modlitby vo večeradle a na jej 
príhovor, môžeme byť aj my pokrstení Du -
chom Svätým. Vo večeradlách sa zasväcu -
jeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
a učíme sa vnímať prítomnosť a moc Ducha 
Svätého, veď ho pozývame na jej mocný 
príhovor. Pozvanie na modlitbu k Duchu 
Svätému je modlitba za správne rozpozná -
vanie, modlitba za úplné uzdravenie duše 
a ducha, srdca a života.

Duch Svätý sa nám dáva aj so svojimi 
siedmimi darmi a vytvára z nás vhodné ná -
stroje svojho pôsobenia. Preto vylieva dnes 
svoje charizmy spôsobom ešte mocnejším 
a mimoriadnejším, ako v čase počiatkov 
Cirkvi.

Keď sa cítime premožení ťažkosťami ži -
vota, krízou a mnohými inými bremenami, 
nechajme sa pozvať Pannou Máriou a vyjsť 
do hornej siene k nej, začať s modlitbou, 
ktorá nás otvára Duchu Svätému, k mod -
litbe, ktorá otvára nebo, s ktorou vyprosu -
jeme nové Turíce pre tento svet.

Krátko nato som počul ženský hlas. Nevi -
del som osobu, len som ju počul. Hlas pove -
dal: „Syn môj, nechceš zachrániť jeho život 
a jeho nesmrteľnú dušu?“

Nato povedal Ježiš Kristus: „Matka, bol 
dvanásť rokov kňazom len sám pre seba 
a  nie pre Mňa. Nech má trest, ktorý si 
zaslúži.“

Nato ženský hlas: „Ale aké by to bolo, 
Syn môj, keby sme mu dali zvláštnu milosť 
a potom videli či prinesie ovocie? Keď ho 
neprinesie, potom nech sa stane Tvoja vôľa.“

Nasledovalo krátke mlčanie. Potom som 
Ho počul hovoriť: „Matka, patrí tebe!“

A tak tu dnes môžem byť!

Od tej doby už prešlo viac ako dvanásť 
rokov. Matka Božia je teraz mojou matkou. 
Patrím jej úplne, a to v prirodzenom i nad -
prirodzenom zmysle. Neviem, ako by som 
dnes mohol žiť bez nej. Predtým som k nej 
neprechovával žiadnu zvláštnu úctu. Dnes 
ju mimoriadne ctím. Môj kňazský život 
sa dramaticky premenil. Teraz viem, že je 
k tomu potrebný celý život, áno, skutočne 
celý život, stať sa dobrým kňazom, ako ho 
Boh chce mať. To nezvládneme za mesiac, 
za rok či za päť rokov. Náš Pán povedal, že 
máme byť dokonalí ako je dokonalý Jeho 
nebeský Otec. A to platí i pre kňaza. Spo -
znal som, že je mojím poslaním „vrátiť sa“ 
a povedať ľuďom, že po prvé peklo existuje,  
a po druhé, že i kňazi môžu byť odsúdení 
naveky do pekla.

Po lekárskej stránke to bol zázrak. Prežil 
som, pretože sa nebeská Matka prihovorila 
za môj život. Bolo to takpovediac vyhradené 
nášmu Pánovi, aby „vypol prúd“. Ale On 
to neurobil. Bol veľmi milosrdný a nechal 
ma žiť. Ušetril nielen moju dušu od večnej 
smrti. Zachránil i môj telesný život. Pova -
žujem to za dvojitý zázrak. Ani vo svojich 
najsmelších snoch som nepomyslel na to, 
že sa niekedy stanem objektom takéhoto 
Jeho milosrdenstva.

Pre nás kňazov platia rovnaké prikázania 
ako pre všetkých ostatných. Desatoro Božích 
prikázaní. Keď prekročíme jedno či viac 
z týchto prikázaní, musíme ísť k sv. spovedi, 
pretože sme zhrešili. Možno sme sa proti 
Pánovi previnili ťažko. I kňazi môžu hrešiť 
ťažko. Kolárik, ktorý kňaz nosí, mu v žiad -
nom prípade nezaručuje nebo. Musíme na 
sebe rovnako tvrdo pracovať, a veľakrát viac 
než priemerný katolík. To preto, že máme väč -
šiu zodpovednosť, veď dávame rady veriacim 
ako žiť. Predstavujeme pre nich Jeho Cirkev. 
Hovoríme o tom, čo hovoril Ježiš. Z toho vy -
plýva, že máme oveľa väčšiu zodpovednosť.

Od prvého dňa po svojom obrátení som 
vedel, že je potrebné povedať oveľa viac, než 
len podať správu o existencii pekla. Som do 
určitej miery poverený a poslaný, ak to tak 
môžem povedať, vrátiť sa, aby som hovoril 
o pekle a ďalších dôležitých veciach. Práve 
toto musím robiť! Vydať svedectvo o sku -
točnosti, že Cirkev a kňazstvo musí byť ob -
novené, to je nepohodlná úloha, ktorá mi 
nepôsobí nejaké zvláštne potešenie. Ale je 
to niečo, k čomu nemôžem povedať: „Prečo 
práve ja?“ Častejšie som o tom premýšľal, 
prečo som mal také šťastie a ako môžem za 
to poďakovať Pánovi a Jeho presvätej Matke, 
pretože s každou milosťou a s každým požeh -
naním je spojená zodpovednosť. A to platí 
i pre mňa. Som veľmi rád, že to môžem robiť 
z lásky k Nemu a ku svojim spolubratom 
v kňazskom úrade ako i k bratom a sestrám 
v Kristovi, ktorí sa Ho rozhodli nasledovať.

Spracovala: Ing. Šutorová Jana
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Počas jubilea budú nedeľné texty liturgic -
kého medziobdobia z evanjelia sv. Lukáša, 
ktorý je nazývaný „apoštolom milosrden -
stva“. K najznámejším textom evanjelistu 
patrí podobenstvo o stratenej ovci, o stra -
tenej minci a o milosrdnom otcovi (Lk 15). 
V  týchto podobenstvách sa zdôrazňuje 
Božia radosť najmä vo chvíli, keď odpúšťa. 
Nachádzame v nich jadro evanjelia i na -
šej viery, pretože milosrdenstvo sa v nich 
predstavuje ako sila, ktorá všetko premáha, 
napĺňa srdce láskou a utešuje odpustením.

Rok milosrdenstva, oznámený pápežom 
Františkom, bude „momentom ozajstnej 
milosti“ pre všetkých kresťanov a prebu -
dením, aby sme pokračovali na ceste novej 
evanjelizácie a pastoračnej konverzie. Pápež 
si praje, aby toto jubileum bolo prežívané 
v Ríme rovnako ako v miestnych cirkvách. 
Na Tretiu adventnú nedeľu sa otvorí aj 
Svätá brána na Bazilike sv. Jána v Lateráne 
a potom na ďalších pápežských bazilikách.

Prvýkrát v histórii jubileí bude daná mož -
nosť otvoriť Svätú bránu milosrdenstva aj 
v  jednotlivých diecézach, predovšetkým 
v katedrálach alebo v zvlášť významných 
kostoloch alebo sanktuáriách významných 
pre pútnikov. Každá partikulárna cirkev 
bude takto priamo zapojená do prežívania 
Svätého roka ako mimoriadneho času mi -
losti a duchovnej obnovy.

Putovanie je osobitným znakom Svätého 
roka, kedy je možné za obvyklých podmie -
nok získať jubilejné odpustky, nezabúdať 
pritom na skutky telesného a duchovného 
milosrdenstva. Táto púť symbolizuje, že 
aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba 
dosiahnuť a  ktorý si vyžaduje námahu 
a obetu. Prostredníctvom Svätej brány sa 
dáme objať Božím milosrdenstvom a zavia -
žeme sa, že budeme milosrdní voči druhým, 
ako je Otec milosrdný voči nám.

výber: Misericordiae vultus, bula, ktorou sa  
vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

S veľkou láskou a sta -
rostlivosťou matky nás 
aj Panna Mária pro -
stredníctvom prího -
vorov v modrej knihe 
pozýva, aby sme sa 
stali nástrojmi milosr -
denstva. Jej nežný po -
hľad nech nás v tomto 
Svätom roku sprevádza, aby 
sme všetci mohli znovu objaviť 
radosť z Božej nehy. V našich večeradlách 
nech zaznie pokorná modlitba, vyprosujúca 
milosrdenstvo zvlášť pre tých, ktorí ho naj -
viac potrebujú.

Buďte nástrojmi môjho milosrdenstva!
„Dnes ľudstvo tak veľmi potrebuje Božie 

milosrdenstvo! Len milosrdenstvo ho môže 
celkom obnoviť a zachrániť. Svojím odmie-
taním Boha ľudstvo onemocnelo. To mu pre-
káža na ceste, určenej Bohom na záchranu. 
Je ťažko choré, lebo sa stalo neschopným 
milovať. Svet sa stal nesmiernou púšťou 
bez lásky – na nej vyrastajú jedovaté byliny 
nenávisti, nesvornosti, hriechu, nespúta-
ného egoizmu, nečistoty, násilia a vojen. 
Len veľký zázrak Božieho milosrdenstva 
môže zachrániť toto poblúdené a umiera-
júce ľudstvo, ktoré sa teraz dostalo do svojej 
najhlbšej biedy.“ (MK 8.5.1986)

Naša modlitba nech smeruje aj k toľkým 
svätým a blahoslaveným, pre ktorých sa 
milosrdenstvo stalo životným poslaním. 
Osobitne ku veľkej apoštolke milosrdenstva 
– sv. Faustíne Kowalskej. Zahĺbme sa v tomto 
Svätom roku milosrdenstva do čítania jej 
Denníčka, aby nás prenikla nekonečná láska 
Boha Otca, ktorý obetoval svojho Syna za 
záchranu nás všetkých. Nechajme sa počas 
tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy ne -
prestáva otvárať dvere svojho srdca dokorán, 
aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa 
s nami deliť o svoj život.

Ing. Emília Králiková, Poprad

Turíčna novéna – Gaboltov
Aj v roku 2016 bude pokračovať Turíčna 
novéna v Gaboltove v dekanáte Bardejov. 
Každý deň od 17.00 h. bude spoločný mod-
litbový program, vrátane sv. omše. Spoloč-
ného programu sa budú zúčastňovať mod-
litbové skupiny týchto dekanátov:

5.5.2016 Dekanát Stropkov, Bardejov
6.5.2016 Dekanát Sabinov
7.5.2016 Dekanát Prešov II
8.5.2016 Dekanáty Trebišov, Michalovce
9.5.2016 Dekanát Solivar
10.5.2016 Dekanát Vranov nad Topľou
11.5.2016 Dekanát Lipany
12.5.2016 Dekanáty Humenné, Snina
13.5.2016 Dekanát Prešov I
14.5.2016 Dekanáty Košíc

Srdečne Vás pozývame – od slávnosti Na-
nebovstúpenia Pána, do slávnosti Zoslania 
Ducha Svätého – spolu sa modliť a vypro-
sovať potrebné dary Ducha Svätého do 
diecéznej svätyne v Gaboltove.

Marta Uchalová

Svätý rok milosrdenstva
Svätý otec pápež František ohlásil slávenie 
Svätého roku milosrdenstva prečítaním 
buly pri Svätej bráne vatikánskej baziliky 
sv. Petra v Nedeľu Božieho milosrdenstva 
– 12. apríla 2015.

“Často som premýšľal, ako môže Cirkev 
viac poukázať na svoje poslanie byť svedkom 
milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína du-
chovným obrátením. Preto som sa rozhodol 
vyhlásiť mimoriadne jubileum, v ktorého 
strede bude milosrdenstvo. Chceme ho preží-
vať vo svetle Pánovho slova: „Buďte milosrdní 
ako Otec,“ povedal pápež.

Slávenie jubilea začína na sviatok Nepoš -
kvrneného počatia Panny Márie, 8. decem -
bra 2015 otvorením Svätej brány Baziliky 
sv. Petra. Zakončenie Svätého roka je naplá -
nované na 20. novembra 2016 zatvorením 
tejto brány.
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vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

(Oficiálne slovenské znenie (preklad KBS) modlitby Svätého Otca Františka  
na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začína sláviť 8. decembra 2015.)

Ako ďalej rodina?
V dnešnej dobe sa čoraz častejšie skloňuje 
slovo rodina. Stvorením človeka ako muža 
a  ženy Boh vložil do človeka povolanie 
a tým aj schopnosť a úlohu milovať a žiť 
v spoločenstve (porov. Familliaris Consortio 11). 
Manželstvo a rodina teda nie je čisto ľud -
skou inštitúciou.

Muž a žena sú stvorení na Boží obraz. 
Obaja vlastnia rovnakú dôstojnosť, úctu 
a slobodu, ktorú je potrebné v každej dobe 
chrániť a rozvíjať. Muž a žena sú stvorení 
jeden pre druhého, lebo nie je dobre byť 
človekovi samotnému (Gn 2,18). Majú sa 
navzájom dopĺňať a ich vzájomná láska je 
spôsobom zjavovania sa Boha vo svete a ob -
razom jeho večnej a bezvýhradnej lásky, 
ktorou miluje človeka. Je to spoločenstvo 
muža a ženy, kde deti majú možnosť vidieť 
vzory milujúcej mamy a láskavého otca.

V dnešnej spoločnosti možno vidieť snahy 
o  systematickú likvidáciu manželského 
a rodinného života. Boží model rodiny je 
potláčaný, vysmievaný, považovaný za ne -

moderný a prekonaný. Ako jeho náhrada sú 
ponúkané iné druhy partnerstiev. V posled -
nej dobe sa stretávame so snahami žiť iba 
s partnerom bez manželského zväzku, alebo 
na druhej strane uzatvárať manželstvo osôb 
toho istého pohlavia.

Aby si rodina dokázala zachovať pravé 
hodnoty a podstatu, ktorú jej dal Boh, musia 
do nej muž a žena vstupovať zodpovedne 
pripravení. Príprava na manželský a ro -
dinný život sa ukazuje ako veľká pasto -
račná nevyhnutnosť pre dobro manželov. 
Veľkým prínosom pre kvalitnú prípravu 

Rady sv. Maximiliána Kolbeho
Všetci sme to už zažili – boje, ako je tento, sú 
súčasťou života katolíka. Ale ako zvládnuť 
takýto druh opakovaného hriechu bez toho, 
aby sme upadli do zúfalstva? Sv. Maximilián 
Kolbe má naporúdzi zopár rád.

Kedykoľvek sa cítiš previnilo, aj keď je to 
preto, že si vedome spáchal hriech, vážny 
hriech, niečo, čo si spravil už veľa, veľakrát, 
nikdy sa nenechaj diablom oklamať tým, že 
mu dovolíš, aby ťa odradil. Kedykoľvek sa 
cítiš previnilo, ponúkni všetky svoje viny 
Nepoškvrnenej ako niečo, čo jej patrí, a to 
bez toho, aby si ich skúmal či analyzoval…

Moji milovaní, nech sa každý náš pád, aj 
keď to bude vážny a opakovaný hriech, pre 

nás vždy stane malým krokom smerom k vyš-
šiemu stupňu dokonalosti.

V skutočnosti jediným dôvodom, prečo 
nás Nepoškvrnená nechá padnúť, je to, 
aby nás vyliečila z našej pýchy, aby nás tak 
spravila pokornými a tým pádom posluš-
nými Božej milosti.

Diabol sa namiesto toho do nás za takýchto 
okolností snaží zasiať odradenie a vnútornú 
depresiu. To v skutočnosti nie je ničím iným 
ako našou pýchou, ktorá sa zas objavuje na 
povrchu.

Ak by sme poznali hĺbku svojej biedy, vôbec 
by sme zo svojich pádov neboli prekvapení. 
Skôr by sme boli ohromení a ďakovali by sme 
Bohu po tom, ako zhrešíme, že nás nenecháva 
padať ešte hlbšie a častejšie.

Modlitba na 
mimoriadny  
Svätý rok 
milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
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Sviatky Panny Márie
13. október – Výročie posledného  
zjavenia Panny Márie vo Fatime
Sviatok: 12. september
Liturgické slávenie: ľubovoľná spomienka

Zjavenie Panny Márie vo Fatime v Portu -
galsku si pripomíname 13. mája. Úradne 
bol povolený kult Panny Márie Fatimskej 
13.10.1930. Vo Fatime sa Panna Mária zjavila 
trom malým deťom, pastierikom – Františ -
kovi, Hyacinte a Lucii. Predstavila sa ako 
Matka a ako Ružencová Panna Mária a dala 
prisľúbenie, že 13.októbra urobí zázrak, 
ktorý potvrdí pravosť zjavenia. Na miesto 
zjavenia do Cova da Iria prišlo v tento deň 
asi 70 000 ľudí. Sľúbený zázrak sa stal ako 
tzv. tanec slnka, keď sa slnko začalo točiť 
a meniť farby. Farebné lúče padali na ľudí, 
takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. 
Začalo veľmi rýchlo rotovať a v tej rotá -
cii, akoby padalo na zem. Bolo to úžasné 
a hrozné zároveň. Všetci si mysleli, že sa 
blíži koniec sveta, modlili sa a prosili o od -
pustenie hriechov. Zázrak slnka trval asi 
10 minút. Pri pohľade do slnka deti v po -
predí uvideli Svätú Rodinu, potom sa Panna 
Mária ukázala v karmelitánskom rúchu 
a ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia 
spoznala v tom posolstvo, že Panna Mária 
prichádza v rôznych podobách, ale vždy si 
želá jedno a to, aby nám pomohla kráčať 
cestou svätosti, k čomu žiada o zasvätenie 
sveta jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Modrá kniha,  
13. októbra 1977
Slnečný zázrak  
– Výročie  
posledného  
zjavenia  
vo Fatime

„Dnes si s  ra -
dosťou pripomí -
nate znamenie, 
ktoré som pred šesťdesiatimi rokmi dala 
v tejto krajine, ktorú som si vyvolila pre 
svoje zjavenia. Vy to nazývate slnečným 
zázrakom. Áno, synovia, aj slnko poslúcha, 
tak ako celé tvorstvo, zákony, ktoré pevne 
stanovil jeho Stvoriteľ. Niekedy však môže 
byť jeho počínanie iné, keď to chce Boh. Aj 
slnko, ako všetky stvorené bytosti, poslú -
cha Božie rozkazy. Týmto zázrakom som 
vám chcela ukázať, že moje víťazstvo bude 
spočívať v tom: Privádzať ľudí ochotných 
poslúchať vôľu nášho Boha. Niektorí me -
dzi prítomnými na tomto mieste si dnes 
myslia: „Aký by to bol veľký zázrak, keby 
sa slnečný zázrak opakoval!“ – A ja ho opa -
kujem pre každého z vás každý deň! Keď 
vás vediem na ceste svojho Syna, keď vám 
pomáham uzdraviť sa z hriechu, keď vás 
vediem k modlitbe, keď vás vychovávam 
k svätosti, to je svetlo tohto slnka, ktoré ne -
chávam stále viac žiariť vo vašich dušiach 
a vo vašom živote: Slnko môjho Syna Je -
žiša. Slnečný zázrak, ktorý sa tu stal, bol 
len znamením pre toto. Prítomní pozorovali 
svojimi očami mimoriadny zjav, ktorý mno -
hých priviedol k tomu, že uverili v moje ma -
terské pôsobenie. Ja ako Matka mám úlohu 
rozsvecovať v srdciach všetkých ľudí svetlo 
Pána Ježiša, ktorý je pravým slnkom sveta.“

Spracovala: PhDr. Mária Grinvalská

mladých na manželstvo môžu byť cirkevné 
hnutia a rôzne spoločenstvá, najmä malé 
rodinné a mládežnícke spoločenstvá, kde 
pod vedením duchovnej autority sa môžu 
mladí ľudia deliť o svoje názory, poznatky 
a skúsenosti a tak sa pripravovať na budúci 
život. Jedným z takých spoločenstiev môže 
byť aj spoločenstvo rodín schádzajúcich sa 
na modlitbách vo večeradle, kde sa môžu 
vzájomne obohacovať modlitbou, ale i zdie -
ľať so svojimi ťažkosťami.

Osobitne modlitbu v rodine zdôraznil 
pápež František na stretnutí rodín v ok -
tóbri v roku 2014 v Ríme. Zdôraznil tiež, 
že rodina je zodpovedná za uchovávanie 
pokladu viery v  rodine a  za prežívanie 
radosti v rodine, ktorá je prejavom hlbo -
kého súladu medzi osobami v rodine. Aj 
v tomto roku v septembri sa konalo Sve -
tové stretnutie rodín vo Filadelfii v Spoje -
ných štátoch amerických na tému Láska je 
naším poslaním – rodina plná života. Na 
stretnutí sa prejavila jednota tých, ktorí 
veria, že rodina je uholným kameňom spo -
ločnosti, s cieľom zjednotiť sa v úsilí znovu 
potvrdiť jej najdôvernejšie putá a dôležitosť 
v našom živote. Svätý Otec na zdôraznenie 
tejto skutočnosti zopakoval: „Všetku lásku, 
ktorú má Boh v sebe, všetku krásu, ktorú má 

Boh v sebe, celú pravdu, ktorú má Boh v sebe, 
odovzdal rodine. A rodina je naozaj rodinou, 
keď je schopná otvoriť náruč a prijať všetku 
túto lásku.“

Práve túto lásku a radosť sme mohli vidieť 
a prežiť na „Národnom pochode za život“ 
20. septembra 2015 v Bratislave. Pamätné 
novembrové námestie SNP znovu zaplnili 
ľudia, ktorí sú nositeľmi života a nádeje. 
Cieľom Národného pochodu za život bolo 
na celospoločenskej úrovni pokojne vy -
jadriť jednoznačné požiadavky, aby zákon 
a spoločnosť:
›› chránili ľudský život od počatia  
po prirodzenú smrť,
›› chránili, podporovali a vyzdvihovali 
rodinu založenú manželstvom  
muža a ženy,
›› chránili rodičovské práva  
na výchovu detí.

Veríme, že mnohotisícový zástup účast -
níkov bol výrazným prejavom ich vôle 
po rešpektovaní týchto hodnôt a nebude 
prehliadnutý.

Bratislavský pochod za život však pouká -
zal aj na činnosť mnohých charitatívnych 
a neziskových organizácií, ktoré poskytujú 
aktívnu ochranu a pomoc tehotným ženám 
v núdzi i starým a chorým ľuďom v termi -

nálnom štádiu ich života.

S modlitbou na perách po -
hliadnime teda na svätého 
Jozefa, Máriu a na Dieťa Je -
žiša, a vrúcne ich poprosme, 
aby ochránili naše rodiny 
v týchto časoch. Pamätajme 
na to, čo sám Boh povedal 
svojmu ľudu v čase veľkého 
súženia: „Toto nie je váš boj, 
ale Boží“. Nech nám pomôžu, 
nech nás chránia a nech nás 
sprevádzajú v tomto Božom 
boji.

Ing. Králiková Emília
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znamená vytvoriť priestor tejto láske Boha, 
znamená vytvoriť priestor moci, vláde Boha. 
Nie však moci toho, kto je silný, ale moci 
toho, ktorý ma miluje, ktorý je do mňa za -
milovaný a ktorý sa so mnou chce radovať. 
Toto je viera. Toto znamená veriť: vytvoriť 
priestor Pánovi, aby prišiel a zmenil ma.

KKC:
733 „Boh je láska“ (1Jn 4,8.16) a láska je prvý 

dar, ktorý obsahuje všetky ostatné dary. 
Táto „láska je rozliata v našich srdciach 
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“. 
(Rim 5,5) 

Aby rástla láska, musíme si dať srdce ožia-
riť Kristovým svetlom. (kardinál Jozef Tomko)

Aby sme mohli z  lásky  umrieť,  mu-
síme z lásky žiť. (Terézia z Lisieux)

Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucha-
ristii, vráťte sa k adorácii. (Matka Tereza)

Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale 
pre lásku s akou konáme. (Sv. František Saleský)

Kritériá skutočnej lásky: konkrétnosť 
a odovzdávanie sa.

Ako poznamenal Svätý Otec, „existujú 
dve kritériá, ktoré nám pomáhajú rozlíšiť 
pravú lásku od nepravej“. Prvým kritériom 

je, že láska je „viac 
v  skutkoch než 
v slovách“:

P r a v á  l á s k a 
je konkrétna, je 
v skutkoch, je lás -
kou trvalou. Nie je 
nejakým jednodu -
chým oduševne -
ním. Mnohokrát je 
tiež láskou bolesti -
vou: pomyslime na 
lásku Ježiša nesú -
ceho kríž.

Kto teda miluje, 
koná takto: Bol som 
hladný, dali ste mi 
jesť, bol som smädný, dali ste mi piť... a tak 
ďalej. Konkrétnosť.

Druhým kritériom lásky je to, „že sa dáva 
ďalej, nezostáva izolovaná. Láska dáva 
samu seba a prijíma, je tu komunikácia 
medzi Otcom a Synom, komunikácia, ktorú 
sprostredkuje Duch Svätý“:

„Zostať v Ježišovej láske znamená konať“ 
a znamená to „schopnosť komunikovania, 
dialógu, a to ako s Pánom, tak i s našimi 
bratmi“:

http://sk.radiovaticana.va/news/2015

Modlitba o Lásku
(sv. Terezka Ježiškova)

Nekonečný Bože,  
nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:

moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,

moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,

moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,

moja pokora nech je láskou,
moje sebazaprenie nech je láskou,

môj odpočinok nech je láskou,

moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,

moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,

ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
premeň ma celú v lásku.

Panna Mária nám neprichádza  
povedať nič nového
Z homílie Sv. otca Františka pri sv. omši, 
Caacupé – Paraguay 11.7.2015

Svätý Otec slávil svätú omšu v predposledný 
deň svojej apoštolskej cesty v Latinskej Ame-
rike v bazilike zasvätenej Nepoškvrnenému 
počatiu Panne Márie, kde Pannu Máriu 
predstavil ako vzor plnenia Božej vôle, ako 
učeníčku, ktorá verne na plnila svoje „áno“, 
dané Bohu.

V evanjeliu anjel Márii hovorí: «Raduj 
sa plná milosti, Pán je s tebou». Raduj sa, 
Mária, raduj sa. Pred týmto pozdravom 
zneistela a pýtala sa, čo znamená. Nerozu -
mela veľmi tomu, čo sa dialo. Ale pochopila, 
že prichádza od Boha a odpovedala «áno». 
Áno na Boží plán, áno Božej vôli. Také «áno», 
ktoré, ako vieme, nebolo vôbec jednoduché 
uskutočňovať v živote. Také «áno», ktoré 
jej neprinieslo privilégiá či pocty, ale ako 
jej povedal Simeon vo svojom proroctve: 
«A tvoju dušu prenikne meč» (Lk 2,35). Nuž, 
a ako ju prebodol! Preto ju tak veľmi mi -
lujeme a nachádzame v nej pravú Matku, 
ktorá nám pomáha udržiavať živú vieru 
a nádej uprostred komplikovaných situácií.

Ona je žena viery, Matka Cirkvi, ona uve -
rila. Jej život je svedectvom, že Boh nesklame, 
že Boh neopustí svoj ľud aj keď prídu chvíle 
či udalosti, v ktorých sa zdá, akoby tu ne -
bol. Matka, ktorá sa naučila načúvať a žiť 
uprostred toľkých ťažkostí vďaka tomuto: 
«Neboj sa», «Pán je s tebou» (Lk 1,30.28). Matka, 
ktorá nám neprestáva opakovať: «Urobte 
čokoľvek vám povie» (Jn 2,5). Jej pozvanie je 
ustavičné a vytrvalé: «Urobte čokoľvek vám 
povie».

Mária nemá svoj vlastný program, ne-
prichádza nám povedať nič nové, ba viac, 
páči sa jej zostať ticho, ibaže svojou vierou 
sprevádza našu vieru. 

Oroduj za nás, svätá Božia Matka, aby 
sme boli hodní prijať prisľúbenia a milosti 
nášho Pána, Ježiša Krista.

Ing. Kamila Čiešková, Zvolen

Katechéza
LÁSKA
Boh o nás sníva sen lásky

Boh je do nás zaľúbený, my sme jeho snom 
lásky. Toto nemôže vysvetliť žiaden teológ. 
Môžeme nad tým len plakať od lásky.

„Boh myslí na každého jedného z nás“ 
a „zmýšľa v dobrom, má nás rád, „sníva“ 

o nás. Sníva o radosti, ktorú si s nami bude 
vychutnávať.

„Pomysleli ste na to? Pán o mne sníva! 
Myslí na mňa! Ja som v mysli a v srdci Pána! 
Pán je schopný zmeniť môj život!“

„Čo však musím urobiť?“ Veriť, veriť, že 
Pán ma môže zmeniť, že on je mocný. Viera 
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nám ublížil odpustíme alebo nie. Musíme si 
však uvedomiť, že neodpustenie je hriech. 
Škodíme tým sami sebe pretože ak my ne -
odpustíme ani Boh nemôže odpustiť nám 
naše previnenie. Spomeňme si na Petrovu 
otázku Ježišovi o odpustení: „Vtedy k nemu 
pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko 
ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa 
proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš 
mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, 
ale sedemdesiatsedem ráz.“
Svätý Otec František  
v homílii v Dome sv. Marty hovorí:
Ak chceme poprosiť Boha o odpustenie, 
máme postupovať podľa modlitby Otče náš. 
Úprimne konať pokánie za hriechy, vediac, 
že Boh vždy odpúšťa a s rovnako širokým 
srdcom odpúšťať druhým. Boh je všemo -
húci, ale aj jeho všemohúcnosť sa v istom 
zmysle zastaví pred zatvorenými dverami 
srdca. Srdca, ktoré nemá v úmysle odpustiť 
tým, ktorí ho zranili.

Všetko vychádza z toho, ako sa my sami 
prezentujeme pred Bohom, prosiac o odpus -
tenie, vysvetľuje Svätý Otec. Príklad uvádza 
z čítania (Dan 3,25.34 -43), ktoré predstavuje 
proroka Azariáša prosiaceho o milosť za 
hriech svojho ľudu, ktorý trpí, ale je aj vin -
ným, pretože „opustil Pánov zákon“. Azariáš 
neprotestuje, „nesťažuje sa pred Bohom“ za 
utrpenie, skôr uznáva chyby ľudí a kajá sa.

„Prosiť o odpustenie je niečo iné ako sa 
ospravedlňovať. Mýlim sa? Prepáč, pomýlil 
som sa... Zhrešil som! Jedno s druhým nemá 

nič spoločné. Hriech nie je jednoduchá 
chyba. Hriech je modlárstvo, je uctieva -
ním modly, idolu pýchy, márnivosti, peňazí, 
seba samého, blahobytu... Máme veľa idolov. 
A preto Azariáš neprosí o prepáčenie: prosí 
o odpustenie.“

O odpustenie sa prosí úprimne, srdcom, 
a zo srdca musí byť dané tým, ktorí nám 
ukrivdili. Ako pán v podobenstve rozpove -
danom Ježišom, ktorý odpúšťa obrovský dlh 
svojmu sluhovi, pretože sa nad ním zľutuje 
pre jeho vrúcne prosby. A nie tak, ako ten 
istý sluha urobí so seberovným, s ktorým 
zaobchádza bez milosrdenstva a vrhne ho 
do väzenia napriek tomu, že bol veriteľom 
mizernej sumy.

„Ježiš nás učí modliť sa takto: ‚Otče, odpusť 
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim 
vinníkom.‘ Keď nie som schopný odpustiť, 
nie som schopný poprosiť o odpustenie.

Svätý Otec uzatvára homíliu zhrnutím: 
„odpustenie, ktoré ti dáva Boh“ vyžaduje 
„odpustenie, ktoré ty dáš ostatným“: „Toto 
sú slová, ktorými nás Ježiš učí odpusteniu.

Po prvé: poprosiť o odpustenie nie je jed -
noduché ospravedlnenie, je to byť si vedomý 
hriechu, modlárstva, ktoré som urobil, 
mnohého modlárstva.

Po druhé: Boh vždy odpúšťa, neustále. Ale 
žiada, aby som aj ja odpustil. Ak ja neod -
pustím, v istom zmysle zavriem dvere pred 
Božím odpustením. ‚Odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom‘.“

http://sk.radiovaticana.va/news/2015

Vedieť správne  
obviniť sám  
seba
Je ľahké súdiť druhých, no na kresťanskej 
ceste môžeme napredovať jedine vtedy, 
keď máme múdrosť sami si priznať vinu.

Nepredstierajme svätosť!
Ak chceš byť svätý, musíš prísť k  Bohu 
s úprimným srdcom v plnosti viery a po-
tom, ak budeš trpezlivo čakať pred ním, 
budeš odmenený.

Ak sa „učíme robiť dobro“, Boh „veľkoryso 
odpúšťa“ každý hriech. To, čo neodpúšťa, je 
pokrytectvo, „predstieranie svätosti“.

Na jednej strane sú tu falošní svätí, ktorí 
ešte aj zoči -voči nebu majú väčšiu starosť 
o to, aby vyzerali svätými, než aby nimi sku -
točne boli, a na druhej strane sú tu hriešnici, 
ktorí sa posväcujú, keď sa odhliadnuc od 
spáchaného zla naučili konať väčšie dobro.

„Ale ako sa môžem obrátiť? – «Učte sa ro -
biť dobro!» – Konverzia. Nečistota srdca sa 
neodstraňuje tak, ako sa odstraňuje škvrna, 
že ideme do čistiarne a vyjdeme čistí... Od -
straňuje sa „konaním“. Vykročením na inú 
cestu, odlišnú od cesty zla. «Učte sa robiť 
dobro!» znamená cestu robenia dobra. 
A ako budem robiť dobro? Je to jednodu -
ché! «Hľadajte spravodlivosť, pomôžte utlá -
čanému, vymôžte právo sirote, obhajujte 
vdovu.» Choďte tam, kde sú rany ľudstva, 
kde je tak veľa bolesti... A tak, robiac dobro, 
si obmyješ svoje srdce.“

A prísľub očistenia srdca, čiže odpuste -
nia, prichádza od samotného Boha, ktorý 

nevedie viac účet hriechov u tých, ktorí blíž -
nemu prejavujú konkrétne skutky lásky:

„Ak toto konáš, ak ideš touto cestou, na 
ktorú ťa pozývam – hovorí Pán – aj «keby 
boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako 
sneh». Je to prehnané, Pán preháňa, ale je to 
pravda! Pán nám dáva dar svojho odpuste -
nia. Pán odpúšťa veľkoryso. – ‚Nuž, potiaľto 
ti odpúšťam, potom sa pozrime na ďalšie...“ 
– Nie, nie! Pán odpúšťa vždy všetko! Všetko! 
No ak chceš mať odpustené, musíš sa dať na 
novú cestu konania dobra. Toto je ten dar.“

Farizeji a zákonníci predstavujú skupinu 
prefíkaných, „ktorí hovoria správne veci, 
ale robia pravý opak“. „Všetci sme chyt -
ráci a vždy nachádzame nejaký spôsob, 
iný ako ten správny, len aby sme sa zdali 
byť spravodlivejšími, než sme: To je cesta 
pokrytectva“:

„Títo predstierajú, že sa obrátili, ale ich 
srdce je samá lož: sú klamári! Je to lož... Ich 
srdce nepatrí Pánovi; patrí otcovi každej 
lži, satanovi. A toto je falošná svätosť. Ježiš 
tisíckrát radšej dával prednosť hriešnikom 
pred týmito. Prečo? Hriešnici hovorili o sebe 
pravdu. „Odstúp odo mňa, Pane, lebo som 
človek hriešny!“ – povedal raz Peter. Ani je -
den z týchto by niečo také nikdy nepovedal!

http://sk.radiovaticana.va/news/2015

Odpustenie vyžaduje odpúšťať
KKC:
734 Pretože sme mŕtvi alebo aspoň zra -

není hriechom, prvým účinkom daru lásky 
je odpustenie našich hriechov. (1987) A je to 
práve „spoločenstvo Svätého Ducha“ (2Kor 
13,13), ktoré v Cirkvi vracia pokrsteným Bo -
žiu podobu stratenú hriechom. 

My ľudia máme od Boha slobodnú vôľu, 
preto sa môžeme rozhodnúť, či tomu kto 
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ružen ca, „nádherná vo svojej jednoduchosti 
a hĺbke“. Ak je Oltárna sviatosť vyložená, 
nech sa vysvetlí povaha tejto modlitby, že 
je to kontemplácia nad tajomstvami života 
Krista Vykupiteľa a nad zámerom spásy 
všemohúceho Otca; nech sa na to použijú 
najmä čítania zo Svätého písma.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí: Rok Eucharistie 15.10.2004

16. Adorácia a ruženec. Apoštolský list Rosa -
rium Virginis Mariae nám pomohol prekonať 
predstavu o ruženci ako o výlučne mariánskej 
modlitbe a vyzval nás doceniť jej výsostne 
kristologický ráz – kontemplovať Kristove 
tajomstvá Máriinými očami a srdcom, v spo -
ločenstve s ňou a podľa jej príkladu.

Ak aj naďalej platí, že počas vystavenia 
Najsvätejšej sviatosti sa nemajú praktizovať 
iné pobožnosti na počesť Panny Márie alebo 
svätých (porov. Direktórium o ľudovej zbožnosti 
a liturgii, 165), teraz už chápeme, prečo Uči-
teľský úrad nevylúčil modlitbu ruženca: 
práve vďaka tomuto jej charakteru, ktorý 
bol zdôraznený a rozvinutý. Práve s ohľa -
dom na Rok Eucharistie pápež napísal: „Sa -
motný ruženec, chápaný v jeho hlbokom 
biblickom a kristocentrickom význame, 
ktorý som odporúčal v apoštolskom liste 
Rosarium Virginis Mariae, môže byť oso -
bitne vhodným spôsobom eucharistickej 
kontemplácie, prežívanej v spoločenstve 
s Máriou a v jej škole“ (Mane nobiscum Domine, 

18; porov. Redemptionis sacramentum, 137; Direk -
tórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 165). Nech 
sú teda v pastoračnej praxi znovuobjavené 
a podporované prvky opísané v tretej kapi -
tole Rosarium Virginis Mariae. Počúvanie 
biblického textu, ticho na rozjímanie, kris -
tologický dodatok po mene Ježiš uprostred 
modlitby Zdravas’, Mária, spievané „Sláva 
Otcu“ a vhodná záverečná modlitba obra -
cajúca sa na Krista, aj v podobe litánií, pod -
porujú kontemplatívny charakter modlitby 
pred Najsvätejšou sviatosťou uchovávanou 
vo svätostánku alebo vystavenou.

Ján Pavol II.: Mane nobiscum Domine 
(7.10.2004)

18. Samotný ruženec, chápaný v jeho hl -
bokom biblickom a kristocentrickom výz -
name, ktorý som odporúčal v apoštolskom 
liste Rosarium Virginis Mariae, môže byť 
osobitne vhodným spôsobom eucharistic -
kej kontemplácie, prežívanej v spoločenstve 
s Máriou a v jej škole.

Kongregácia pre Boží kult a  disciplínu 
sviatostí: Direktórium o ľudovej zbožnosti 
a liturgii, 165

Predsa však, pre úzke puto, ktoré spája 
Pannu Máriu s Ježišom Kristom, modlitba 
posvätného ruženca by mohla pomôcť dať 
modlitbe (adorácii) hlbšie kristologické za -
meranie meditáciou o tajomstvách vtelenia 
a vykúpenia. Vdp. Dušan Lupčo, Parchovany

Vaše svedectvá
Zasvätenie farnosti Čemerné
Zasvätiť sa Márii je obrovské privilégium. 
S úctou a bázňou sme ako farnosť prijali 
túto Máriinu ponuku. V prvý deň mesiaca 
máj, v ktorom je ona Kráľovnou, sme obno -
vili po desiatich rokoch zasvätenie farnosti 
jej Nepoškvrnenému Srdcu.

S vďakou, ale aj s vedomím obrovskej zod -
povednosti prijímame toto zasvätenie zvlášť 
v Roku zasväteného života, ktorý spolu s celou 
Cirkvou prežívame. V tomto milostivom roku 
sme dvakrát putovali do Fatimy. Navštívili sme 
miesta, kde Mária odovzdala posolstvo veľkého 

Pápež pripomínajúc, že „všetci sme 
hriešnikmi“, a  to nie len teoreticky, ale 
skutočne, poukázal na „kresťanskú cnosť, 
ba viac než cnosť“, ktorou je „schopnosť 
obviniť seba samého“. Toto je prvým kro -
kom toho, kto chce byť kresťanom. „Je 
jednoduchšie obviniť druhých“. No ak sa 
pokúsime zachovať iným spôsobom, do -
chádza k jednej zvláštnej veci: „keď zač -
neme vidieť, čoho všetkého sme schopní“, 
spočiatku „sa cítime zle, cítime odpor“, po -
tom nám to však „dáva pokoj a zdravie“. 
Keď vo svojom srdci zbadám závisť a viem, 
že táto závisť je schopná ohovárať druhého 
a morálne ho tak zabiť“, toto je „múdrosť 
obviniť seba samého“. „Ak sa nenaučíme 
tento prvý krok života, potom naozaj nikdy 
nepokročíme na ceste kresťanského života, 
duchovného života“: 

„Je to prvý krok, pripísať vinu sebe sa -
mému. Bez nejakých rečí. Len ja a moje 
svedomie. Idem po ulici, prechádzam popri 
väznici a pomyslím si: ‚Títo si to zasluhujú‛. 
No uvedomuješ si, že keby nebolo bývalo 
Božej milosti, bol by si tam ty sám? Pomyslel 

si na to, že si schopný vykonať tie isté veci, 
ktoré urobili oni, dokonca horšie? Toto zna -
mená obviniť seba samého, neskrývať pred 
sebou korene hriechu, ktoré máme v sebe 
– mnohé veci, ktoré sme schopní vykonať, 
aj keď to nevidno.“

Pápež zdôrazňuje ďalšiu cnosť: hanbiť sa 
pred Bohom, a to v istom druhu dialógu, 
pri ktorom uznáme hanbu nášho hriechu 
a veľkosť Božieho milosrdenstva:

„Tebe, Pane, Bože náš, pristane milosr -
denstvo a odpustenie. Hanba mne, a tebe 
milosrdenstvo a odpustenie“.

„Kto som ja, aby som súdil iného?“ vy -
chádza práve z poslušnosti voči Ježišovým 
slovám: «Nesúďte a nebudete súdení, neod -
sudzujte a nebudete odsúdení, odpúšťajte 
a odpustí sa vám.» Avšak, „ako sa nám len 
páči súdiť iných, nepekne o nich hovoriť!“

„Zmiluj sa nado mnou, Pane, pomôž 
mi cítiť zahanbenie a udeľ mi milosrden -
stvo, takto dokážem byť milosrdným voči 
ostatným“.

http://sk.radiovaticana.va/news/2015 
spracovala: Ing. Jana Šutorová

Vaše otázky
Prosím Vás, môžme sa modliť ruženec  
pred vyloženou Oltárnou sviatosťou?
Ruženec sa môžeme modliť pred vyloženou 
Oltárnou sviatosťou, dokonca Ján Pavol II. 
to aj odporúča, o čom svedčia nasledujúce 
dokumenty Cirkvi:

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí: Redemptionis Sacramentum 
(Sviatosť vykúpenia) (25.3.2004)

137. Vyloženie najsvätejšej Eucharistie 
nech sa koná vždy podľa predpisov litur -
gických kníh. Nech sa pred uschovanou 
alebo vyloženou Najsvätejšou sviatos -
ťou nevylučuje ani modlitba posvätného  
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4. mája konala púť mladých z diecézy Rož -
ňava, ktorá začala svätou omšou o 9.00 h. 
na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je do -
minantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef 
Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, 
srdečne na nej privítal mládež, svojich ol -
tárnych spolubratov i ostatných pútnikov 
a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol 
motto stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení 
hesla: „Cez Máriu k Ježišovi“. Poznamenal, 
že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou 
láskou ku každému. A ako nosila pod srd -
com Ježiša, tak nosí pod srdcom každého 
z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym 
darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že 
Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním 
z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, ne -
presviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už 
raz pre Neho rozhodli – vytrvajme!

Následne sa pokračovalo podľa programu 
a veriaci sa spoločne spojili cez modlitbu 
ruženca, aby sa tak pripravili na prežitie 
tohto nevšedného dopoludnia.

Program Fatimskej soboty pokračoval 
Večeradlom a ružencom, ktorý sa modlili 
mladí z diecézy Rožňava a program vyvrcho -
lil o 10.30 h. svätou omšou celebrovanou vdp. 
Patrikom Balážom, ktorý pôsobí ako kaplán 
v Rimavskej Sobote a je koordinátorom pre 
mladých našej diecézy. Ten prostredníctvom 
kázne apeloval na všetkých prítomných, aby 
nepovažovali desatoro Božích prikázaní za 
zbierku príkazov a zákazov, ale aby ich pri -
jali ako univerzálny návod. Návod, vďaka 
ktorému dokážu konať správne rozhodnutia 
i v najťažších situáciách, ktorým budú ich 
mladé duše na ceste životom vystavené.

Takto posilnení pútnici sa vydali späť do 
svojich domovov a veríme, že si so sebou 
okrem dobrej nálady odniesli aj množstvo 
Božej milosti, síl do každého dňa a len tie naj -
príjemnejšie spomienky. Nech im všetko spo -
menuté pomáha premieňať každodenné sta -
rosti na radosti, aby tak aj ich známi mohli 
na chvíľu pocítiť ducha Fatimskej soboty.

Zdroj: http://rkcsmolnickahuta.sk

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany – Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v  mesiaci o  9.30 h. 
máme Fatimskú sobotu spojenú so svätou 
omšou, kedy sa môžeme stretnúť pri mod -

litbe svätého ruženca a hlbšie preniknúť do 
posolstva Božieho slova.

Drahuša Krošláková, Topolčany

Milión detí sa modlí ruženec
S radosťou oznamujem, že akcia „Milión 
deti sa modlí ruženec“ 18.10.2015 sa vydarila 
a účasť v porovnaní s minulým rokom bola 
omnoho väčšia. Potešilo nás, že boli zastú -
pené všetky generácie. Akcia bola spojená 
aj s misijnou nedeľou. Kňaz to vyhlásil už 
v  nedeľu pred akciou a  pozval veriacich 
k tejto modlitbe. Zároveň Vám oznamujem, 

že sme boli vo Višňovom na večeradle s pát -
rom Larroquom. Bolo to úžasné, vďaka Bohu. 
S pozdravom  Žofia Králová, Ružomberok

Božieho milosrdenstva, lásky, modlitby a cesty, 
ktorou sa má uberať každý z nás hľadiac do 
budúcnosti s nádejou, že jej Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazí. S týmto miestom nás spája puto, 
ktorým je ten istý deň posviacky nášho novo -
postaveného Kostola Fatimskej Panny Márie 
a zároveň zasvätenie celého sveta práve jej, 
sv. Otcom Františkom, 13. októbra 2013. Toto 
duchovné puto, ktoré odráža naše osobitné 
poslanie a aj túžbu spolupracovať s Máriou 
na jej tajomnom Božom pláne nám pripomína 
aj viditeľný znak – kameň z Kaplnky Zjavenia 
Panny Márie donesený priamo z Fatimy.

Obnovenie zasvätenia seba, aj našej far -
nosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
sme začali modlitbou Večeradla a po ňom slá -
vením sv. omše, v ktorej sa nám prihovorila 
p. Marta Uchalová z INSPM. Ďakujeme za 
jej vzácne slová, ktoré nanovo otvárali naše 
srdcia pre poslanie, ktoré nám je zverené. Po 

sv. omši sme v sviečkovom sprievode, nesúc 
sochu Fatimskej Panny Márie pri speve ma -
riánskych piesní, prišli do centra mestskej 
časti, kde sme obnovili zasvätenie farnosti 
modlitbou k  jej Nepoškvrnenému Srdcu. 
Slávnostný sprievod sme ukončili poklonou 
pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou.

Okamihy práve prežívanej chvíle zo -
stanú v našich srdciach ako vzácny poklad 
a ovocie, ktoré prinesie naša ochota znovu 
sa zveriť do jej rúk, vkladáme do Božej vôle. 
Prajeme si, aby tento deň bol pre nás stálym 
pripomenutím a výzvou vkladať celý svoj 
život do Máriinho srdca. Zverovať jej svoje 
plány, ťažkosti, problémy, naše rodiny aj 
celý svet.

Tebe Mária, Tvojmu Nepoškvrnenému 
Srdcu zverujeme a zasväcujeme celú bu -
dúcnosť tretieho tisícročia. 

Dominika Čechová, Vranov-Čemerné

Fatimská sobota v kostole sv. Andreja v Chmeľnici

Dňa 15. augusta 2015 o 20.30 h. bola v kos -
tole sv. Andreja v Chmeľnici požehnaná 
nová socha Fatimskej Panny Márie, ktorú 
si pútnici zakúpili vo Fatime v  dňoch 
30.4. – 6.5.2015.

Na úvod Fatimskej soboty bola požeh -
naná socha Panny Márie, potom nasledo -
vala modlitba sv. ruženca a následne bol 
sviečkový sprievod, ktorý prechádzal po 
uliciach Chmeľnice spolu so sochou Panny 
Márie za neustálej modlitby a spevu. Po 
ukončení sprievodu sa v kostole konalo za -

svätenie farnosti Panne Márii a spev „Totus 
tuus Mária“.

Septembrová Fatimská sobota 5.9.2015 bola 
aj poďakovaním za uplynulé prázdniny a za 
požehnaný začiatok nového školského roka.

„Pane Bože, aj v tejto chvíli sa skláňame, 
ďakujúc ti za pomoc a ochranu počas prázd-
nin. Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v škol-
skom roku, do ktorého opäť vstupujeme. 
Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme šli za 
tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň 
Duchom Svätým, aby sme teba počúvali 
a len pre teba žili. Posilni aj našich učiteľov, 
kňazov, otcov biskupov, katechétov, aby nám 
s trpezlivosťou a láskou odovzdávali vedo-
mosti. Daj nám múdrosť, odvahu, aby sme 
žili a rástli na česť a chválu tvojho svätého 
mena. Amen“. Zdroj: www.chmelnica.sk

Fatimská sobota v Úhornej
Mariánska úcta má na Slovensku dávnu 
tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kosto -

lov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne 
Márii. Pri príležitosti Fatimskej soboty sa 
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 Teroristi z Boko Haram budú prekonaní ružencom.  
Biskup Oliver Dashe Doeme to videl vo vízii!

Radikálna islamistická 
teroristická organizácia 
Boko Haram bude pre -
konaná ružencom. „Vi -
del som to vo vízii!“ ho -
vorí Mons. Oliver Dashe 
Doeme, biskup nigérij -
ského Maiduguri.

Koncom roku 2014 sa biskup vo svojej 
kaplnke modlil ruženec pred vystavenou 
Oltárnou sviatosťou.

„Zrazu sa mi zjavil Ježiš, Ježiš nič nepove-
dal a ponúkol mi meč. Ja som ho vzal a v tej 
chvíli, ako som ho vzal do ruky, stal sa z neho 
ruženec. Potom Ježiš trikrát povedal: „Boko 
Haram zmizla,“ povedal biskup Doeme pre 
spravodajskú agentúru CNA.

Význam tejto vízie mu bol okamžite jasný, 
ako spomína biskup: „Bolo mi jasné, že s ru-
žencom dokážeme Boko Haram vypudiť,“ 
povedal pre CNA.

Biskup najprv o tom nechcel hovoriť, no po -
tom cítil, že Duch Svätý na neho nalieha. Najprv 
o tom hovoril s kňazmi vo svojej diecéze na se -
verovýchode Nigérie. Pred niekoľkými dňami 
porozprával o svojej vízii aj na kongrese o nábo -
ženskej slobode v Madride. Konferencia, ktorú 
organizovali organizácie Hazteoir a CitizenGO, 
sa zaoberala otázkou, ako môžu kresťania prežiť 
v krajinách, kde sú najviac prenasledovaní. -zg-

Prevzaté: http://modlitba.sk

Púť sochy Fatimskej Panny Márie  
do Sýrie sa odkladá 
Portugalsko/Sýria 20.8.2015

V  tento deň bola oznámená radostná 
správa pre sýrskych kresťanov, že: Socha 
Panny Márie z Fatimy poputuje do Sýrie. 
Do Damasku mala doraziť z portugalského 
pútnického miesta 7.9. Púť sochy má byť 
prejavom solidarity a blízkosti voči kresťa -
nom Blízkeho východu trpiacim vyčíňaním 
takzvaného Islamského štátu.

Biskup diecézy Leiria -Fatima Mons. An -
tónio Augusto dos Santos Marto v tejto sú -
vislosti uviedol: „Týmto spôsobom chceme 
odpovedať na apel biskupov regiónu Blízkeho 
východu, svedkov vyhladzovania kresťanov 
tvárou v tvár ľahostajnosti medzinárodného 
spoločenstva. ... Sýria prežíva drámu, ktorá 
si vyžaduje urgentnú, konkrétnu a účinnú 
solidaritu na medzinárodnej úrovni.“

Rektor Pútnického chrámu vo Fatime Otec 
Carlos Cabecinhas vyzval katolíkov duchovne 
sprevádzať túto mariánsku púť, ktorá má byť 
nositeľkou posolstva pokoja. Vyzýva ich mod -

liť sa za to, aby Pán obdaroval Sýriu pokojom 
a aby dodal silu kresťanom, ktorí tam bývajú.“

Dňa 31.8.2015 bola uverejnená nová 
správa, ktorá oznamuje, že púť sochy Panny 
Márie z Fatimy do Sýrie, ktorá sa mala usku -
točniť 7.9m, sa odkladá na neskôr. Dôvodom 
je zlá bezpečnostná situácia v Damasku. 
Oznámil to rektor pútnického chrámu vo 
Fatime otec Carlos Cabecinhas po tom, 
ako prijal od sýrskeho gréckokatolíckeho 
patriarchu Antiochie Gregora III. Lahama 
nasledujúcu správu: „Keďže sa situácia v Da-
masku veľmi zhoršila, nie je vhodné uskutočniť 
túto vytúženú púť sochy Panny Márie z Fa-
timy“. Patriarcha však zároveň požiadal o to, 
aby sa púť vykonala neskôr „vo vhodnejšom 
čase“ a veriacich tiež prosí o to, aby v mod -
litbách nezabúdali na sýrskych kresťanov.

http://sk.radiovaticana.va/news

Informácie
Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k  tomu, že Inštitút NSPM mohol 
vyvíjať tento apoštolát. Ďakujeme 
predovšetkým za Vaše modlitby 
a uisťujeme Vás, že sme s Vami spo-
jení v modlitbe a za všetkých dobro-
dincov je každý mesiac slúžená sv. 
omša, vždy v poslednú stredu v me-
siaci. Všetkým, ktorí sa zapojili do 
nášho apoštolátu, vyprosujeme mod-
litbou aj v roku 2016 Božie požehna-
nie, potrebné milosti a  vytrvalosť 
v modlitbách.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete 
tak urobiť a platbu poukázať na náš účet: 
Tatra banka, č. účtu: 2622770295/1100, 
IBAN: SK7111000000002622770295.

Aby sme mohli vydať ďalšie číslo časopisu, 
prosíme Vás o príspevok na úhradu vý-
robných 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
Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri 
ročnom zúčtovaní dane 2 % z nej pre 
tento apoštolát, 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 2016 aj na našej interne -
tovej stránke: www.maria.sk

Pre vašu osobnú návštevu, resp. telefo -
nické vybavovanie záležitostí, týkajú -
cich sa apoštolátu, sme pre vás k dispo -
zícií v kancelárii na ul. Mäsiarska č. 28  
v Koši ciach, v tomto čase:

Pondelok: 9.00 – 12.30. h.
Utorok: 13.30 – 17.00. h.
Streda: 9.00 – 12.30. h.
Štvrtok: 13.30 – 17.00. h.
Piatok: 9.00 – 12.30. h.

Sídlo organizácie:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Lidické námestie č. 6, 040 22 Košice
email: marta@maria.sk, fatima@maria.sk
tel.: 055/633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537

Socha Panny Márie pri procesii vo Fatime – AP



„Kto začína milovať, musí byť pripravený na utrpenie.“

„Kríž vás nebude nikdy deptať; možno sa pod jeho ťarchou  
zapotácate, ale jeho sila vám bude oporou.“

„Modli sa a dúfaj; nerozčuľuj sa.“ 

„Úzkosť ničomu neslúži.“ 

„Boh je milosrdný a začuje tvoju modlitbu.“

„Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.“

„Pokušenia proti viere a čistote sú diela diabla,  
ale neboj sa ho, len ním pohŕdaj.“

„Dokiaľ vrieska, je to znamenie, 
že nevlastní tvoju vôľu.“

Myšlienky sv. Pátra Pia




