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„Prišla som z neba odhaliť vám svoj plán 
v tomto boji, ktorý zahrňuje všetkých, zoradených 

do šíkov dvoch vodcov, stojacich proti sebe: 
Ženy odetej slnkom a červeného draka.

Vám som ukázala cestu, ktorou máte ísť: 
cestu modlitby a pokánia. Vyzvala som vás 

k vnútornému obráteniu vášho života.
Tiež som vám pripravila útočište, aby ste boli 

zhromaždení, chránení a posilňovaní v tejto búrke, 
ktorá sa ešte bude vzmáhať. 

Útočišťom je moje Nepoškvrnené Srdce.“
(Mk 13. 5. 1979)
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Čas obnovy Cirkvi, čas  
Ducha Svätého
Žijeme veľmi zvláštnu dobu. Dobu, kedy 
kríza zasiahla všetky oblasti nášho života. 
No najvážnejšia kríza je tá duchovná, pred 
ktorou nás Panna Mária varovala už vo 
Fatime. Vtedy predpovedala, že sa stratí 
pravá viera.

V posolstvách v modrej knihe nám ozna -
muje, že toto je tá doba, o ktorej hovorila 
vo Fatime. Neprijali sme jej pomoc, s kto -
rou prišla z neba, aby nás varovala pred 
veľkou skúškou, ktorá príde na ľudstvo. 
Preto si nesieme následky neposlušnosti 
ako veľkú skúšku týchto našich čias. Na to 
nás upozorňuje aj Katechizmus Katolíckej 
cirkvi: „Pred Kristovým príchodom Cirkev 
musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie 
vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, 
ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, od-
halí ‚tajomstvo neprávosti‘ v podobe nábožen-
ského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé 
riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od 
pravdy. Najväčším náboženským podvodom 
je podvod antikrista, to znamená určitého 
pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje 
sám seba namiesto Boha a jeho Mesiá ša, 
ktorý prišiel v tele.“ (KKC 675)

Dnešní ľudia nechcú byť od nikoho zá -
vislí, ani od Boha. Myslia si, že vždy vedia 
kam smerovať a prijímajú zákony, ktoré sa 
protivia božím zákonom. Človek sa postavil 
na piedestál ako boh, oslavuje seba ako do -
konalú bytosť, ktorá nahradí Boha, a preto 
chce obnoviť tento svet podľa svojich pred -
stáv a nie podľa božích zákonov. A to je dô -
vod, prečo sa dnes všetko vo svete rúca. Žiaľ, 
aj Cirkev chceme obnoviť tak, aby vyhovo -
vala našim predstavám, aby sa prispôsobila 
nášmu hedonistickému spôsobu života. Čí -
tala som zaujímavé myšlienky arcibiskupa 
Fultona Sheena, s ktorými sa chcem podeliť, 
lebo vystihujú problémy našej doby.

„Ježiš položil apoštolom otázku: ‚Za koho 
pokladajú ľudia Syna človeka?‘ Ježiš sa teda 
apoštolov pýta: Spravili ste si prieskum na uli-
ciach medzi ľuďmi? Prerátali ste hlasy? Čo ho-
voria čísla, kto som? V modernom jazyku by 
boli výsledky nasledujúce: 12 % ťa považuje za 
Eliáša, 14,2 % hovorí, že si Ján Krstiteľ, 31,6 % 
hovorí, že si Jeremiáš a podobne. Ježiš apošto-
lom doprial, aby sami videli, aká rozmanitosť 
názorov v Cirkvi vznikne, ak ľudia nemajú 
zjavenú Pravdu priamo od Boha. To, čo je však 
pozoruhodné, že ani jedna odpoveď ľudí na 
to, kým Ježiš je, nebola správna. Demokracia 
v náboženstve produkuje duchovnú plura-
litu. Pravda nie je nikdy pluralitná. Pravda 
je jedna. Žiadna cirkev nedokáže byť posta-
vená na demokratických procesoch, ale len 
na Božom zjavení. Ježiš, keď vidí bezradnosť 
apoštolov z množstva odpovedí, ide o krok ďa-
lej a dáva apoštolom pocit, že nie ulica, ale oni 
k tejto zhode vedia prísť. Prejde od demokracie 
k autokracii. ‚A za koho ma pokladáte vy?‘ (Mt 
16, 15) Zo strany apoštolov nastalo ticho. Vedeli, 
že všetko, čo ľudia hovoria sú nezmysly, ale 
sami nevedeli povedať viac. Až na jedného 
muža – Šimona Petra. Ten bez toho, aby sa pý-
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tal na názor druhých, bez toho, aby sa s nimi 
radil, dáva Ježišovi správnu odpoveď: ‚Ty si 
Mesiáš, Syn živého Boha.‘ (Mt 16,16)

Presne takto to ustanovil Prvý vatikánsky 
koncil, keď vyhlásil dogmu o neomylnosti pá-
peža v otázke viery. Ako to Peter mohol vedieť? 
Študoval hlbšie Ježišov príbeh? Vedel to na zá-
klade vlastnej skúsenosti a rozumovej úvahy? 
Ježiš mu odpovedá: ‚Blahoslavený si, Šimon, 
syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale 
môj Otec, ktorý je na nebesiach.‘ (Mt 16, 17) To, 
že Ježiš je Bohom nevieme vďaka tomu, že štu-
dujeme teológiu. To sú len písmená. Presved-
čenie, že Ježiš je Božím Synom nám zjavuje 
Duch. Preto svätý Pavol povedal, že žiaden 
človek nemôže nazvať Ježiša Pánom, ak mu 
to nezjavil Duch.“ (porov. 1Kor 12,3)
Zdroj: https://www.facebook.com/fultonjsheen.org

Teda už svätý Pavol apoštol nám povedal 
ako riešiť problém obnovy Cirkvi a sveta. 
Ten neobnovíme demokraciou, kritikou, či 
posudzovaním. Duch Svätý je ten, kto môže 
obnoviť Cirkev i celé ľudstvo. A to je dôvod, 
prečo nás Panna Mária toľko vyzývala a vy -
zýva vstúpiť do večeradla modlitby a prosiť 
spolu s ňou o nové Turíce. Lebo víťazstvo sa 
neuskutoční „dejinným triumfom Cirkvi 

na spôsob vzostupného pokroku, ale ví -
ťazstvom Boha nad posledným náporom 
zla.“ (KKC 677) A teda boj nad finálnym nátla -
kom zla vládnuceho v tomto svete, kde sa 
zdá, že diabol víťazí, môžeme vyhrať jedine 
prijatím ponúknutej Božej milosti – spolu 
s Pannou Máriou máme prosiť, aby zostúpil 
Jeho Duch a obnovil tvárnosť tejto zdevas -
tovanej zeme.

Preto drahý brat, drahá sestra, odpoveď 
na otázku ako obnoviť našu Cirkev nehľa -
daj na ulici, či v diskusiách na sociálnych 
sieťach, ale v Nepoškvrnenom Srdci Panny 
Márie. Ponúkla nám ho pred sto rokmi vo 
Fatime ako istú cestu, ktorá nás privedie 
k Bohu. Aj dnes prichádza na mnohé miesta 
zeme kvôli nám a spolu s nami ako Matka 
Cirkvi prosí Otca, aby zoslal svojho Ducha. 
Čo máme robiť? Večeradlá a adorácie. „Roz-
širujte všade večeradlá modlitby, aby ste pohli 
Božie milosrdenstvo a ono sa znesie ako rosa 
na nekonečnú púšť tohto sveta. Pripravte sa 
uvidieť to, čo ľudské oko od vekov neuzrelo.“ 
(Mk 1. 1. 1981) „V hodine, keď sa všetko bude zdať 
stratené, bude všetko zachránené milosrdnou 

láskou Otca, ktorá sa prejaví najväčším zja-
vením Eucharistického Srdca Ježišovho.“ (Mk 
8. 12. 1980)

Bdejme a modlime sa, zjednotení vo ve -
čeradlách s Máriou, nasledujúc Máriu, nie 
kráčajúc pred Ňou. Sme v temnom čase, 
preto volajme do večeradla aj tých, ktorí sú 
ochotní urobiť ešte niečo pre obnovu Cirkvi 
a sveta. A hlavne majme dôveru, absolútnu 
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dôveru v Božie plány, zverené Márii. Ona 
nám hovorí, že súčasťou jej plánu je pone -
chať čas vyhradený Satanovi ešte krátke 
obdobie, až kým on bude mať dojem „smrti“ 
pre Cirkev, aby jeho porážka bola tým úpl -
nejšia, čím viac si bol istý svojim absolút -
nym víťazstvom. (porov. Mk 18. 10. 1975)

„Dôvera, dôvera, dôvera,“ nalieha Mária. 
(Mk 11. 2. 1978) Potom modlitba, pokánie, ml-
čanie. Modlitba znamená večeradlá, čiže 
ruženec, rozjímanie nad modrou knihou 
a zasvätenie.

Nedá mi tu nespomenúť slová, ktoré anjel 
prehovoril v tretej časti tajomstva 13. júla 
1917 vo Fatime a zopakoval ich trikrát: „Po-
kánie! Pokánie! Pokánie!“ Toto zvolanie sa 
často opakovalo počas niekoľkých zjavení. 
Keď sestra Lucia počula naliehanie niek -
torých ľudí, aby sa odhalila tretia časť ta -

jomstva, bolestne si vzdychla: „Keby len žili 
to, čo je najdôležitejšie, čo sa už povedalo... 
Zaoberajú sa len tým, čo by sa ešte malo 
povedať, namiesto toho, aby sa riadili požia -
davkou, ktorou bola modlitba a pokánie!“ 
(Irmã Lúcia – Spomienka)

Drahý brat, drahá sestra, je znepokoju -
júce vidieť v súčasnom svete neporiadok, 
ktorý prevláda a ľahkosť, s akou sa ľudia 
bezhlavo púšťajú do nemorálnych skutkov. 
Ak chceme, aby sa situácia zlepšila, existuje 
len jedno riešenie: ľudia by sa mali kajať, 
zmeniť svoje životy a konať pokánie. A mu -
síme začať od seba.

„Vo všetkých častiach sveta rozmnožujte ve-
čeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala, ako 
pochodne zažaté v noci, ako bezpečné oporné 
body, ako potrebné a čakané útočištia. Predo-
všetkým žiadam, aby sa stále viac rozširovali 
rodinné večeradlá, aby som vám tak poskytla 
bezpečný útulok vo veľkej skúške, ktorá vás 
čaká.“ (Mk 1. 1. 1990)

Boh netrestá človeka, on nechce smrť 
hriešnika. Je to človek sám, ktorý svojou 
nemiernosťou zapríčiňuje tresty. Ale až 
do posledného okamihu Boh čaká s otvo-
reným náručím na návrat dieťaťa, pretože 
Boh je Láska (porov. 1Jn 4,8) a On vždy miluje.

Marta Uchalová
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Neustále prinášajte 
Najvyššiemu modlitby 
a obety
V lete roku 1916 sa trom malým pastierikom 
vo Fatime pri studni Arneiro, v záhrade za 
Luciiným domom zjavil druhýkrát anjel 
a s jemnou výčitkou sa ich opýtal:

„Čo robíte? Modlite sa! Veľa sa modlite! 
Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány 
milosrdenstva. Neustále prinášajte Najvyš-
šiemu modlitby a obety.“

„Ako sa máme obetovať?“ opýtala sa Lucia.
„Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a po-

núknite ju Bohu na odčinenie hriechov, kto-
rými je urážaný a ako naliehavú prosbu za 
obrátenie hriešnikov. Takto pritiahnete pokoj 
na vašu krajinu. Som jeho anjel strážny, Anjel 
Portugalska. Napokon prijmite a znášajte 
s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na vás Pán 
zošle.“ (Spomienky sestry Lucie I., 2. spomienka)

V dnešnom uponáhľanom svete máme 
problém, aké obety priniesť Bohu a kedy 
sa modliť. Výsledkom tohto zhonu je neu -
stály nepokoj a napätie, ktoré vidíme na 
pracoviskách, v rodinách, v krajine, ale i na 
celom svete. No anjel deťom vo Fatime jasne 
zadefinoval cestu pokoja. Modlitby a obety 
– takto pritiahnete pokoj na vašu krajinu. 
Prečo hľadáme rôzne riešenia svojich prob -
lémov na iných cestách? Cestu pokoja nám 

Boh ukázal aj cez zjavenia vo Fatime. Sestra 
Lucia vo svojich spomienkach podrobne 
premeditovala túto výzvu anjela a vo svojej 
knihe „Výzvy fatimského posolstva“ nám 
dáva nasledovné rady, ako môžeme priniesť 
pokoj do našich rodín, spoločenstiev a aj 
celej krajiny.

CESTA OBETY
Fatimské posolstvo od nás žiada, aby sme 
ponúkali Bohu obetu zo všetkého, čo mô -
žeme. Môžu to byť obety duchovných, 
rozumových, morálnych, fyzických a ma -
teriálnych dobier. Cení sa ochota využiť 
príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú. Máme 
byť schopní obetovať sa, keď si to vyžaduje 
plnenie povinností voči Bohu, blížnemu 
alebo voči nám samým.

Cesta spásy je zriekať sa všetkého, čo nás 
môže viesť k hriechu. Preto nám Pán ho -
vorí: „Kto by si chcel život zachrániť, stratí 
ho“ (Lk 9,24), čiže kto chce uspokojovať svoje 
nezriadené chúťky, kráčať širokou cestou 
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hriechu bez pokánia a nápravy života, stratí 
večný život. Ako sa nepýtať s Ježišom Kris -
tom: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a seba samého by stratil alebo poško-
dil?“ (Lk 9,25)

V tom istom zmysle nás Pán upozorňuje: 
„Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie 
je ma hoden.“ (Mt 10,38)

Niekedy bude krížom naša každodenná 
práca: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj 
chlieb.“ (Gn 3,19) Toto pokánie za hriech ulo -
žil Boh Adamovi. Krížom môžu byť proti -
venstvá života, ktoré vznikajú na každom 
kroku a inokedy to budú neočakávane po -
korenia, ktoré máme prijať a uznať, že sme 
nedokonalí.

V priebehu nášho každodenného života 
máme rozličné druhy obiet, ktoré môžeme 
a musíme prinášať Bohu. Obetu hrdla, ktorá 
je v mnohých prípadoch povinná. Zriekať 
sa nemierneho pitia alkoholických ná-
pojov, lebo kalia úsudok, otupujú rozum, 
znevažujú dôstojnosť človeka a znižujú ho 
pred Bohom i pred čestnými ľuďmi. Koľko 
rodín je nešťastných pre tento hriech! Prečo 
sa radšej neprinesie Bohu obeta nepitia 
a nerozdelí sa medzi chudobných to, čo sa 
premrhá tak zbytočne a hriešne, zatiaľ čo 
toľko našich blížnych nemá ani nevyhnutné 
prostriedky na to, aby prežili?

Toto všetko by sme mali mať na pamäti, 
keď nás Boh vo fatimskom posolstve žiada: 
Obetujte to, čoho máte nadbytok a nepotrebu-

jete to, pomôžte svojim bratom, ktorí nemajú 
ani nevyhnutné a zomierajú od hladu a zimy. 
Obetu odriekania od nás žiada sám Boh. 
Ak sa nebudeme obetovať v tomto živote, 
počká si to na nás vo večnosti a to nielen 
preto, že sme robili zle, ale aj preto, že sme 
nerobili dobre: „Lebo som bol hladný a ne-
dali ste mi jesť;... bol som nahý a nepriodeli ste 
ma;... čokoľvek ste neurobili jednému z týchto 
najmenších, ani mne ste to neurobili... A pôjdu 
títo do večného trápenia, kým spravodliví do 
večného života.“ (Mt 25, 42 -46) Aby sme sa spa -
sili, nestačí vylúčiť zlo, ale vyžaduje sa aj 
čnosť konania dobra, ktorú máme všetci 
povinnosť praktizovať.

Malé obety môžeme a do určitej miery aj 
musíme dávať Bohu. Veľkodušnosť v ma -
lých bežných veciach, ktoré sa vyskytujú 
v každej chvíli, je dokonalosťou prítomného 
okamihu. K tomu patrí:

1. Modliť sa s vierou a pozornosťou a podľa 
možnosti sa vyhnúť roztržitosti. Modliť sa 
s úctou a s vedomím, že hovoríme s Bohom.

Je jedno, či sa modlíme v kostole, doma, 
cestou, na poli, na ulici... Všade je Boh, ktorý 
vidí a počúva naše prosby, chvály i vďaky. 
Boh chce, aby sme naše modlitby predná -
šali pravdivo, aby sme si uvedomovali, kto 
sme: akí sme úbohí a ničotní v porovnaní 
s ním. Chce, aby sme si uvedomovali, čo od 
neho žiadame, čo úprimne sľubujeme a či 
sme to ochotní aj splniť. Boh sa neuspo -
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kojí s našimi slovami, ak sú prázdne a bez 
zmyslu, alebo s naučenými formulkami. 
Naša modlitba musí byť pravdivá, pokorná 
a sprevádzaná duchom obety.

Často bude nevyhnutné Bohu obetovať 
časť svojho odpočinku. Napríklad ráno skôr 
vstať a ísť do kostola na svätú omšu. Alebo 
večer pred spaním venovať aspoň krátky 
čas modlitbe ruženca, zaprieť sa a vypnúť 
rádio či televízor. Boh od nás žiada zrieknuť 
sa vlastných záľub a rozmarov. Ak sa nech -
ceme obetovať v tomto živote, budeme sa 
musieť obetovať v tom večnom, lebo ak sa 
nespasíme nevinnosťou, spasíme sa jedine 
modlitbou a pokáním.

2. Ponúknuť Bohu ako obetu nejakú malú 
záľubu v jedle tak, že si tým nepoškodíme 
fyzické sily potrebné na to, aby sme mohli 
pracovať. Môžeme nahradiť svoje obľúbené 
ovocie nejakým menej chutným druhom, 
alebo sa úplne zrieknuť zákuskov, sladkostí. 
Nejaký čas môžeme tiež znášať smäd a po -
tom sa napiť obyčajnej vody.

Keď si vyberáme jedlo, nerozhodnime sa 
pre to najlepšie. No ak sa ho nemôžeme zriecť 
bez toho, aby to nebolo nápadné, prijmime 
ho jednoducho, bez starosti a vzdávajme 
vďaky Bohu za pochúťku, ktorú nám dal.

3. Obeta, ktorú môžeme a musíme priniesť 
Bohu v obliekaní: zniesť trochu chladu alebo 
tepla bez sťažovania sa. Ak sa nachádzame 
na jednom mieste s inými osobami, ponechať 
na nich, či chcú mať dvere a okná otvorené 
alebo zavreté. Obliekať sa slušne a skromne, 
bez toho, aby sme sa stali otrokmi posled -
ného výkriku módy. Pamätajme, že pred 
Bohom sme zodpovední za hriechy, ktoré 
iní spáchali kvôli nám.

Preto sa musíme obliekať podľa kresťan -
skej morálky. Pokiaľ ide o márnivosť, treba 
Bohu priniesť obetu prílišného ozdobova -
nia sa mnohými šperkami, bez ktorých 
môžeme spokojne žiť a za ich cenu radšej 
pomôžme blížnym, ktorí to potrebujú. Na -

miesto drahého oblečenia sa uspokojme 
s jednoduchším a lacnejším.

4. Znášať pokojne protivenstvá, ktoré sa 
vyskytujú na našej životnej ceste: môže to 
byť nepríjemné, dotieravé, či provokačné 
slovo, ironický úsmev, pohrdnutie, nezhoda, 
vylúčenie, nedostatok úcty. V iných prípa -
doch to môže byť nepochopenie, výčitky, 
odmietnutie, nedostatok pozornosti, zabud -
nutie, či nevďačnosť.

Vtedy je potrebné trpezlivo niesť svoju 
obetu, nevšímať si to, tváriť sa, akoby sme 
boli slepí, hluchí, nemí, aby sme tak mohli 
lepšie vidieť, pravdivejšie hovoriť a počúvať 
Boží hlas. Dovoliť, aby tí druhí mali zdan -
livú prevahu. Hovorím zdanlivú. Ochotne 
umožniť, aby iní mali prvé miesta, aby pre 
nich bolo to najlepšie, aby sa tešili a ťažili 
z ovocia našich prác, našich obiet, aktivít, 
našich schopností a z nášho dobra.

Táto obeta zahŕňa aj ochotne znášať spo -
ločnosť tých, ktorí sú nám nesympatickí 
a nepríjemní. Tým, ktorí nám protirečia, 
obťažujú nás dotieravými, ba až zlomyseľ -
nými otázkami, máme odpovedať s pokoj -
ným úsmevom, službou a priazňou.

Toto zrieknutie sa seba samého je možno 
najťažšou obetou pre našu úbohú ľudskú pri -
rodzenosť, no zároveň je tou najmilšou v Bo -
žích očiach a najzáslužnejšou pre našu dušu.

5. Vonkajšie obety a  pokánia, povinné 
a dobrovoľné. Povinné obety sú napríklad 
pôsty a zdržiavanie sa, ktoré stanovila Cir -
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kev. No nemusíme a nesmieme sa obme-
dzovať len na ne, pretože to by bolo zúfalo 
málo v porovnaní s tým, aké veľké pokánie 
máme všetci robiť a to nielen za svoje hrie-
chy, ale aj za hriechy našich blížnych.

Ježiš Kristus ako božská osoba nemohol 
hrešiť, a predsa nám dal veľký príklad ka -
júceho života. Predtým, ako začal verejne 
účinkovať, strávil štyridsať dní na púšti 
v modlitbe a v pôste. Ako nám dosvedčujú 
evanjeliá, aj počas troch rokov verejného 
účinkovania sa často utiahol od zástupov 
do ústrania, aby sa v samote modlil k Ot -
covi. Predtým, ako sa vydal na smrť, zotrval 
v dlhej modlitbe v Getsemanskej záhrade.

Je možné, aby sme sa my, takí úbohí 
a slabí, nepotrebovali modliť? Modlitbu po -
trebujeme a to veľmi! Práve v nej sa stretá -
vame s Bohom a tu získavame nevyhnutnú 
milosť a silu, aby sme boli schopní prinášať 
obetu, ktorá sa od nás žiada: „Vchádzajte tes-
nou bránou, lebo široká brána a priestranná 
cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo 
cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka 
cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju 
nachádzajú!“ (Mt 7,13 -14) Ježiš Kristus nám tu 

zdôrazňuje, že bez ducha osobného sebaza -
pierania nevojdeme do večného života. Preto 
tak veľmi potrebujeme mať ducha obety.

„Ustavične prinášajte Pánovi modlitby 
a obety.“

CESTA KAŽDODENNEJ 
MODLITBY RUŽENCA
Boh vie, ako veľmi potrebujeme modlitbu, 
no vie i to, v akých odlišných životných si -
tuáciách a možnostiach sa nachádza každý 
jeden z nás. Aby mohol mať na všetkých rov -
nakú požiadavku, rozhodol sa pre dennú 
modlitbu ruženca. Znížil sa na prostú a spo -
ločnú úroveň nás všetkých. Hneď v zjavení 
13. mája 1917 žiadala Naša Pani: „Modlite sa 
ruženec každý deň,“ a túto výzvu obnovovala 
každý mesiac až do októbra.

Uvedomme si, ako naliehavo Boh odpo -
rúča cez svoje fatimské posolstvo modlitbu 
ruženca. Nie preto, že by pre vstup do neba 
bola nevyhnutná podmienka modliť sa. Bez 
modlitby sa ťažko niekto spasí.

Z akého dôvodu nám Naša Pani priká-
zala modliť sa ruženec každý deň, ale neká-
zala nám, aby sme sa denne zúčastňovali 
na svätej omši?

Vzhľadom na uvedenú otázku verím, že 
Boh je Otec a ako Otec sa prispôsobuje po -
trebám a možnostiam svojich detí. Keby 
nás Boh skrze Našu Pani žiadal ísť každý 
deň na svätú omšu a prijímať, určite by 
mnohí povedali, že to z oprávnených dô -
vodov nie je možné. Niektorí pre vzdiale -
nosť, ktorá ich delí od najbližšieho kostola, 
kde sa slávi Eucharistia; iní preto, že im to 
nedovoľujú ich starosti alebo povinnosti 
stavu. No modlitba ruženca je prijateľná pre 
všetkých: chudobných i bohatých, múdrych 
i nevedomých, malých i veľkých.

Všetci ľudia dobrej vôle sa môžu a musia 
každý deň modliť ruženec. Prečo? Aby sa 
spojili s Bohom, ďakovali mu za jeho dob-
rodenia a žiadali o potrebné milosti. Mod -
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litba nás privádza k rodinnému stretnutiu 
s Bohom, podobne ako dieťa, ktoré ide k Ot -
covi, aby mu ďakovalo za prijaté dary, aby 
s ním hovorilo o osobných veciach a aby 
prijalo jeho radu, či pomoc.

A keďže sa všetci potrebujeme modliť 
a Boh nás žiada o každodennú modlitbu, 
modlime sa práve tú, ktorá je nám dostupná: 
modlitbu ruženca. Dá sa modliť spoločne 
i súkromne, v kostole pred Najsvätejšou 
sviatosťou, aj doma v rodine. Môžeme sa 
ju modliť aj sami, či už pri cestovaní, ako 
aj na pokojnej prechádzke. Matka rodiny 
sa môže modliť, kým hojdá v kolíske svoje 
malé dieťa, alebo upratuje dom. Náš deň 
má 24 hodín, takže vôbec nebude veľa, ak 
duchovnému životu, dôvernému a rodin -
nému rozhovoru s Bohom vyhradíme štvrť 
hodiny.

Potrebuje Boh, aby sme počítali, koľko -
krát mu venujeme svoje prosby, chvály či 
vďaky? Nie, veď on to všetko vie! To my 
potrebujeme počítať, aby sme si jasne uve -
domovali svoje skutky a aby sme vedeli, či 
sme splnili alebo nesplnili sľub každoden -
nej modlitby ruženca. Tiež preto, aby sme 
povzbudení v modlitbe vytrvali a aby sa 
upevnilo naše puto dôvery s Bohom.

Ľudia, ktorí majú možnosť byť každý deň 
na svätej omši, nesmú pritom zanedbávať 
každodennú modlitbu svätého ruženca. No 
nie je vhodné, aby sa ruženec modlili po-
čas svätej omše. Títo ľudia by mali chápať 
ruženec ako dobrú prípravu na Eucharistiu 
alebo ako modlitbu vďaky po uplynulom 
dni.

Zo skúseností, ktoré mám z priamych 
kontaktov s ľuďmi vidím, že len obmedzený 
počet skutočne kontemplatívnych duší má 
a udržiava vnútorný, intímny kontakt s Bo -
hom, ktorý ich pripraví na to, aby hodne 
prijali Krista v Eucharistii. Preto je aj pre 
tieto duše nevyhnutná ústna modlitba, čo 
najviac premeditovaná a premyslená, akou 
by mal byť ruženec.

Existujú mnohé krásne modlitby, ktoré 
nám môžu dobre poslúžiť ako príprava na 
prijatie Krista. No zdá sa mi, že ani jedna 
z nich nie je lepšia, ako modlitba ruženca.

Preto Boh skrze svoju Cirkev a Našu Pani 
naliehavo odporúča ruženec. Je to univer -
zálna modlitba pre všetkých. Je to cesta 
a brána spásy: „Modlite sa ruženec každý 
deň.“ (Naša Pani, 13. mája 1917)

Zdroj: „Výzvy Fatimského posolstva“ 
Martina Vaľková
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Posledný zápas medzi Pánom 
a Satanom bude o rodinu
„Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa. 
Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny, bude mať protivníkov a oponentov, 
pretože toto je rozhodujúca otázka. Panna Mária už však rozšliapala hlavu Satana.“ Tieto 
slová, vychádzajúce zo zjavení Panny Márie vo Fatime a tretieho fatimského tajomstva, 
napísala sestra Lucia dos Santos v liste adresovanom kardinálovi Caffarrovi. 

(http://www.lifenews.sk/node/10396)

Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu vo 
svete a postavenie rodiny, je očividné, že 
Panna Mária hovorila o našich časoch.

„Sväté písmo sa začína stvorením muža 
a ženy na Boží obraz a podobu a končí sa 
videním ‚Baránkovej svadby.‘ (Zjv 19,7.9) Od 
svojho začiatku až do konca Písmo hovorí 
o manželstve a jeho ‚tajomstve,‘ o jeho usta-
novení a  o  význame, ktorý mu dal Boh, 
o jeho pôvode a cieli, o rozličných spôsoboch 
jeho realizácie v priebehu dejín spásy, o jeho 
ťažkostiach vyplývajúcich z hriechu a o jeho 
obnovení ‚v Pánovi‘ (1Kor 7,39) v novej zmluve 
Krista a Cirkvi.“ (KKC 1602)

Z Katechizmu Katolíckej cirkvi je zrejmé, 
že manželstvo ako „domáca Cirkev“ má ne -
zastupiteľnú úlohu. To potvrdzuje aj Encyk -
lika pápeža Pavla VI. – Humanae vitae, v kto -
rej sa píše: „Manželská láska nám najlepšie 
odhalí svoju pravú podobu a vznešenosť vtedy, 

keď si uvedomíme, že pochádza akoby z naj-
vyššieho prameňa, z Boha, ktorý ‚je Láska‘ 
a ktorý je Otcom, ‚od ktorého má meno každé 
otcovstvo na nebi i na zemi.‘ Manželstvo teda 
nevzniklo náhodou alebo pôsobením slepých 
prírodných síl, ale múdro a prozreteľne ho 
ustanovil Boh Stvoriteľ s úmyslom, aby v ľu-
ďoch uskutočnil plán svojej lásky. Manželia 
sa vzájomným darovaním, ktoré je im vlastné 
a výlučné, usilujú o také spoločenstvo osôb, 
ktorým sa navzájom zdokonaľujú, aby spo-
lupracovali s Bohom pri plodení a výchove 
nových bytostí. U pokrstených je manželstvo 
obdarené takou hodnosťou, že sa stáva svia-
tostným znakom milosti, pretože označuje 
spojenie Krista a Cirkvi.“

Matka Božia nám toto učenie Cirkvi po -
tvrdzuje: „Som Matkou a Kráľovnou rodín... 
Keďže sviatosť manželstva vám dáva zvláštnu 
sviatostnú milosť pre rast spoločného života, je 
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mojou úlohu, aby som hlboko upevňovala jed-
notu rodiny, aby som priviedla muža a ženu 
k stále hlbšiemu a duchovnejšiemu spoločen-
stvu, k zdokonaľovaniu ich ľudskej lásky, aby 
bola stále dokonalejšou, aby som ich priviedla 
do Ježišovho Srdca.“ (Mk 23. 7. 1987)

Manželstvo a rodina sú miestom, kde muž 
a žena v spolupráci s Bohom, posväcujú 
jeden druhého. Malými sebazapreniami 
a obetami v prospech druhého, zabúdajú na 
seba z lásky k Bohu a blížnemu. V podstate 
sa v manželstve uvádza do praxe to, čo od 
nás žiada Pán Ježiš: „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby 
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja 
miloval vás.“ (Jn 13,34) A nielen to. Manželstvu 
muža a ženy je zverené jedinečné poslanie 
plodenia a výchovy nových ľudí. Je to miesto 
formácie človeka. Je to rozhodujúce pros -
tredie pre fyzický a duševný vývin človeka. 
Rodičia majú veľkú zodpovednosť a nezastu -
piteľnú úlohu vo výchove svojich detí. Je to 
miesto prvého kontaktu s Bohom, s Cirkvou. 
Rodina je základná jednotka Cirkvi. To nám 
potvrdzuje aj Panna Mária: „Najvzácnejším 
dobrom rodiny sú deti. Deti sú znamením 
zvláštnej priazne Ježišovej i mojej. Deti majú 
byť chcené, prijaté, chránené ako najvzácnej-
šie perly rodinného vlastníctva.“ (Mk 23. 7. 1987)

Dôležitosť rodiny potvrdil sám Pán Ježiš, 
keď prišiel ako malé dieťatko na tento svet. 
„Boh sa chcel narodiť a vyrastať v rodine. Tým 
ju posvätil a urobil ju miestom stretnutia 
Boha s človekom. Počas svojho života v Na-
zarete si Ježiš ctil Máriu a Jozefa ako dieťa 
i neskôr ako mladík a bol im poslušný. (po -
rov. Lk 2, 51 -52) Týmto spôsobom poukázal na 
hodnotu rodiny pri výchove ľudskej osoby. 
Mária a Jozef Ježiša voviedli aj do nábožen-
ského života. Prinášajú ho do chrámu, ako 
nám to hovorí evanjelium, navštevujú s Ním 
synagógu, putujú každoročne do Jeruzalema, 
denne sa v rodine modlia.“ (Pastiersky list die -
cézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na 
sviatok Svätej rodiny, 31. 12. 2017) Panna Mária 

a svätý Jozef nám dávajú jasný príklad, ako 
máme chápať úlohu rodičovstva. A ďalej 
otec biskup pokračuje: „Svätá nazaretská 
rodina je vskutku ‚predobraz‘ každej kres-
ťanskej rodiny, ktorá sa zrodila v sviatosti 
manželstva a živená Eucharistiou má posla-
nie byť nielen živou bunkou spoločnosti, ale 
aj Cirkvi, znamením jednoty celého ľudstva. 
Svätá rodina bola svätou, lebo jej centrom bol 
Ježiš. Vždy a za každých okolností. Všetko sa 
‚točilo‘ okolo neho. Keď sa aj my budeme viac 
koncentrovať na Ježiša a teda sa prestaneme 
točiť len okolo seba, budeme o to viac podobní 
Svätej rodine. To sa konkrétne prejavuje v kaž-
dodennej rodinnej modlitbe, v účasti na svätej 
omši každú nedeľu a prikázaný sviatok, v čí-
taní Svätého písma, Katechizmu Katolíckej 
cirkvi a životopisov svätých, v rozhovoroch 
o Božích veciach. A čo je veľmi dôležité: vo 
vzájomných prejavoch trpezlivosti, nezištnej 
pomoci a odpúšťania. Rodičia vlastným prí-
kladom naučia svoje deti najviac.“

Žiaľ, v  tejto dobe je manželstvo muža 
a ženy čoraz viac napádané rôznymi ideo -
lógiami a bludmi, ktoré naštrbujú zdravé 
myslenie človeka a sú proti Božím zákonom. 
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Tento proces začal už v minulosti, ale jeho 
dôsledky vnímame čoraz viac práve teraz. 
Odmieta sa sviatostný charakter manželstva, 
za manželstvo sa vyhlasujú aj iné zväzky ako 
sú zväzok medzi mužom a ženou, legalizuje 
sa zabíjanie nenarodených detí... Všetko 
začalo malými kompromismi a ústupkami 
v oblasti morálky. No v týchto otázkach nie je 
prípustný žiaden kompromis. Učenie Písma 
o rodine je jasné, a preto nie je možné reš-
pektovať len niektoré jeho časti.

Človek povyšuje svoje emócie a  pudy 
nad Božie zákony. Do centra stavia svoje 
„ja.“ Dnešný svet odmieta akékoľvek se -
bazaprenie, akúkoľvek obetu. Je založený 
na vlastnom uspokojení. No láska nemá 
byť založená len na pocitoch. Tie sú často 
klamlivé a tvoria súhru mnohých vplyvov. 
Citová láska môže byť odrazovým mostí -
kom na začiatku vzťahu. No pravá láska sa 
v plnosti prejaví, až keď pocity vyprchajú. 
To isté platí aj o láske k Bohu. Keď sa z man -
želstva stratí emocionálna láska, dochádza 
k rozporom a roztržkám medzi manželmi 
a mnohé manželstvá sa rozpadajú. Man -
želstvo muža a ženy je ohrozené aj inými 
zväzkami, ktoré nenapĺňajú úlohu manžel -
stva a z ktorých nikdy nemôže vzísť nový 
život. Tieto zväzky sa chcú postaviť na 
úroveň rodiny, akú ustanovil sám Boh. Sú 
to zväzky, ktoré odporujú nielen Božiemu 
zákonu, ale aj zdravému rozumu. Nový ži -
vot je ohrozený zabitím, ktoré je v súlade 

so svetskými zákonmi, pričom ani nie je 
považovaný za život. Pri počatí je prítomný 
Boží zásah, vďaka ktorému vznikne život, 
ktorý sa ďalej vyvíja v lone matky. Tak ako 
sa dieťa formuje a rastie po narodení (mimo 
lona matky), tak sa vyvíja aj počas deviatich 
mesiacov v lone matky. Je to fáza vývinu 
človeka. Každá fáza života človeka má svoje 
špecifiká a je rozdielna. Ale to nie je dôvod 
na to, aby sme ktorúkoľvek z týchto fáz po -
važovali za menejcennú. Všetky tieto ideoló -
gie a mnohé ďalšie, ktoré odporujú evanje -
liu, sa postupne prezentujú ako niečo, čo je 
v poriadku a úplne normálne. Sväté písmo 
a Matka Božia nám však ukazujú pravdu.

Máme byť vďační Bohu, že nám dal 
Matku, ktorá nám všetky udalosti našich 
čias trpezlivo vysvetľuje a  vedie nás po 
bezpečnej ceste v hmle našej doby: „Preto 
chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny za-
svätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu... Kam 
vojdem ja, odtiaľ odíde hriech, kde prebývam 
ja, tam prebýva so mnou čistota a svätosť... Ne-
bojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou 
istota. Nič vám nebude chýbať... Viem, že dnes 
má každá rodina veľa starostí. Sú vaše, ale 
stanú sa mojimi... Práve preto som v týchto 
neľahkých časoch súčasnej očisty prítomná 
v rodinách, ktoré sa mi zasvätili... Toto je moja 
doba. Tieto dni, ktoré prežívate, sú moje, pretože 
je to doba, poznačená mojou veľkou a silnou 
prítomnosťou... Táto moja prítomnosť mimo-
riadne zosilnie predovšetkým v rodinách, ktoré 
sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
Všetci ju budú pozorovať a stane sa vám pra-
meňom zvláštnej útechy. Napredujte teda v dô-
vere, v nádeji, v mlčaní, vo svojej každodennej 
práci, v modlitbe a v pokore... Ak pôjdete cestou, 
ktorú vám ukazujem, ak počúvnete a budete 
uvádzať v skutok to, čo som vám dnes pove-
dala, vaše rodiny budú prvými jarnými vý-
honkami môjho víťazstva. Tieto malé, skryté 
výhonky, ktoré už klíčia vo všetkých častiach 
sveta, predchádzajú novú éru a nové časy, ktoré 
sú už predo dvermi.“ (Mk 23. 7. 1987)

Dana Belišová



|  15  |

Diecézne fatimské soboty  
na Slovensku v roku 2020
Diecézne fatimské soboty na úrovni diecéz 
na Slovensku v roku 2020 budú prebiehať 
nasledovne:

  Košická arcidiecéza
Obišovce – Diecézne sanktuárium 
Ružencovej Panny Márie
Fatimským sobotám bude predchádzať 

príprava v jednotlivých dekanátoch tým, 
že bude putovať fatimská socha Panny Má -
rie. Toto putovanie nech povzbudí veriacich 
a kňazov v diecéze žiť posolstvo Fatimy a za -
sväcovať svoje rodiny a farnosti Nepoškvr -
nenému Srdcu Panny Márie.

Diecézne fatimské soboty v košickej ar -
cidiecéze budú v roku 2020 v diecéznom 
sanktuáriu v Obišovciach so začiatkom 
o 9.00 h v uvedených termínoch:

2. 5. 2020 – KE -Juh, Trebišov, Veľké Ka -
pušany, Moldava, Vranov n/T
6. 6. 2020 – dekanát Humenné, Sob -
rance, KE – východ, Snina
4. 7. 2020 – dekanát KE -západ, Micha -
lovce, KE – stred, Stropkov
1. 8. 2020 – dekanát Prešov -Solivar, 
Prešov I, Prešov II
5. 9. 2020 – všetky dekanáty v košickej 
katedrále. Fatimskú pobožnosť vedie 
INSPM. Spoločný vstup na omšu a ru -
ženec s biskupmi začína o 9.30.

3. 10. 2020 – dekanát Lipany, Bardejov, 
Sabinov, TF a kňazský seminár (začia -
tok o 15.30)
4. 10. 2020 – arcidiecézna púť k Ružen -
covej Panne Márii so začiatkom o 9.15
(všetky dekanáty).

  Bratislavská arcidiecéza
Šaštín-Stráže
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Fatimská sobota sa slávi každú prvú so -

botu v mesiaci so začiatkom o 16.00.

  Trnavská arcidiecéza
Trnava – Bazilika minor
Každú prvú sobotu v mesiaci sa koná 

pobožnosť fatimskej soboty. Začína o 9.00  
a  pokračuje mariánskou svätou omšou 
o 10.00.
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  Nitrianska diecéza
Nitra-Kalvária
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Program sa začína vždy o 9.00 spoločnou 

modlitbou posvätného ruženca a pokračuje 
o 10.00 svätou omšou.

  Žilinská diecéza
Rajecká Lesná-Frivald
Bazilika narodenia Preblahoslavenej 
Panny Márie
Každú prvú sobotu v mesiacoch máj až 

október sa konajú fatimské soboty, ktoré 
vedie biskup Mons. Tomáš Galis. Modlitbu 
zabezpečujú jednotlivé farnosti diecézy.

  Spišská diecéza
Levoča – Mariánska Hora  
– Bazilika Navštívenia Panny Márie
Každú prvú sobotu v mesiaci sa koná 

fatimská sobota formou večeradla. Pobož -
nosti prebiehajú od 9.30 do 12.00 a sú zakon -
čené svätou omšou. Vedie ich prof. Aman -
tius Akimjak, PhD.

  Banskobystrická diecéza
Staré Hory – Bazilika navštívenia 
Panny Márie (november – apríl)
Areál na Studničke (máj – október)
Program púte fatimských sobôt:
8.00 – svätá omša a adorácia
9.15 – akadémia
9.45 – ruženec
10.30 – svätá omša

  Rožňavská diecéza
Rožňava – Kostol sv. Jozefa
Prvú sobotu v mesiaci o 15.30 – fatimská 
sobota.

 Prešovská Gréckokatolícka
 archieparchia

Hora Zvir v Litmanovej
Každú prvú sobotu v mesiaci sa tu konajú 
fatimské soboty so začiatkom o 10.00.
Ľutina
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Začiatok je o 9.00, svätá liturgia je vždy 
o 10.00.

 Košická Gréckokatolícka
 archieparchia

Klokočov – Chrám Zosnutia  
Presvätej Bohorodičky
Fatimská sobota začína o 8.30 každú prvú 
sobotu v mesiaci.
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Prečo Panne Márii  
tak veľmi na nás záleží?
Homília Mons. Bernarda Bobera z fatimskej soboty  
v Obišovciach 4. 5. 2019.

Drahí bratia v kňazskej a diakonskej službe, 
milé rehoľné sestry, seminaristi, drahí bra -
tia a sestry v Kristovi – zhromaždení tu, 
v Obišovciach, ale aj vy všetci, ktorí nás 
sledujete cez vysielanie Televízie Lux!

Tak pekne opisuje Sväté písmo výrok 
Panny Márie na svadbe v Káne Galilejskej, 
keď Ježišovi povedala: „Nemajú vína.“ Tieto 
slová odhaľujú materinskú starostlivosť 
Panny Márie o nás všetkých. Ona Ježišovi 
hovorí o našich biedach a potrebách: „Ne-
majú vína,“ nemajú tvoju milosť v dušiach, 
nemajú lásky v srdciach, nemajú potrebné 
zdravie a silu, nemajú pokoj v rodinách... 
A koľko iných a ďalších potrieb?! O všetkých 
ona, naša Matka, hovorí svojmu Synovi. No 
potom sa obracia aj k nám, ľuďom, svojim 
pozemským deťom, a hovorí: „Čokoľvek vám 
(môj syn Ježiš) povie, urobte!“ (porov. Jn 2,5)

Prečo Panne Márii tak záleží na ľuďoch? 
Prečo sa unúvala rušiť svojho Syna na 
svadbe v Káne, a prečo sa aj teraz v tomto 
našom čase unúva a hovorí k nám? Ona 
prichádza a necháva sa vidieť i počuť vo 
svojich mariánskych svätyniach, aby nám 
znovu pripomenula to, čo nám hovorí Je -
žiš Kristus, náš Pán a Boh. Panna Mária 
na svadbe v Káne ukázala svoj súcit a sku -
točnú, ohromnú silu svojho príhovoru. Má -
ria oroduje, a jej Syn zachraňuje. Ona sa 
prihovorí, a jej Syn rieši bezvýchodiskovú 
situáciu. Ježiš nenechá slová svojej Matky 
len tak – netvári sa, že ju nepočuje! Naopak, 
zachraňuje celú situáciu.

Bratia a sestry, tak veľmi by sme potre -
bovali zachraňovať a riešiť naše vlastné ži -
votné situácie! Máme na to rôzne dôvody. 
Vy ste dnes prišli s prosbami za svojich prí -

buzných, za chorých a hľadajúcich. Prišli 
ste prosiť za svoje rodiny. Myslím, že práve 
tu v Obišovciach, na mieste, ktoré si Panna 
Mária už pred stáročiami vybrala, sa našim 
prosbám dostane vypočutia v plnej miere. 
Kto prosí Ježiša cez Máriu, rýchlo spozná, 
ako sa rodí zázrak!

Milí pútnici! V týchto dňoch a mesiacoch 
máme však o jednu starosť viac. Vidíme, 
aké nepokojné časy prežívame v Cirkvi. Ako 
nás znechucujú sexuálne škandály v Cirkvi 
a s akým cynizmom nám ich médiá každý 
deň pripomínajú a do detailov rozoberajú. 
Ako si máme v tom všetkom zachovať vieru 
a vernosť Cirkvi?

Emeritný pápež Benedikt XVI. to ne -
dávno vo svojom liste vyjadril veľmi prav -
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divo: „Kríza a hriechy nás chcú presvedčiť, 
aby sme Cirkev považovali za niečo nevyda-
rené, čo musíme rozhodne vziať do vlastných 
rúk a sformovať novým spôsobom.“ No takáto 
Cirkev vytvorená nami, nikdy nemôže predsta -
vovať žiadnu nádej. Ale, koľkí z nás takto uva -
žujú!? Pohoršujú sa, najradšej by zrušili celibát, 
zaviedli by svätenie žien, kňazom by zrušili 
akýkoľvek príjem. Všetko by urobili ináč!

Aj my sa dáme tak ľahko znechutiť? Aj my 
by sme chceli založiť čosi nové?

Všetka kritika dnešného sveta smeruje 
k tomu, aby sme nadobudli dojem, že niet 
už spravodlivých kňazov, spravodlivých 
ľudí, že v Cirkvi sú len zlí ľudia a samá 
burina – špiniac takto aj Boha, ktorý je 
Pánom tejto vinice a sám vie ako ju očistiť 
a oživiť.

Je dôležité postaviť sa týmto polopravdám 
a povedať celú pravdu: Áno, hriech a zlo 
v Cirkvi existujú, ale aj dnes existuje Cir-
kev, ktorá je svätá, a ktorá je nezničiteľná. 
To je to, čo Panna Mária pripomínala už 
od zjavenia vo Fatime – a mnohým sa to 
vtedy nepáčilo, že to povedala tak priamo. 
Vykreslila blížiace sa katastrofy pre život 
Cirkvi. Tie, čo mali prísť zvonku – v podobe 
režimov fašizmu a komunizmu – mali byť 
iba predohrou apokalypsy, ktorá mala na -
stať vo vnútri Cirkvi – zlyhania samotných 
biskupov, kňazov a odpadnutia veľkej časti 
veriacich od viery.

V modlitbe zasvätenia si túto smutnú 
skutočnosť vždy nanovo pripomíname, 
keď sa modlíme: „že znesvätenie vniklo i do 
svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani 
mnohých našich kňazov.“ Toto sa kritikom 
fatimských pobožností pred 30-timi rokmi 
aj u nás na Slovensku nepáčilo, označili to 
za príliš pesimistické. A dnes si s pokorou 
musíme priznať, že to tak je. Teraz musíme 
prijímať ostrú kritiku zvonku od neve-
riacich, lebo sme si ju nechceli pripustiť 
zvnútra – ako záchrannú výčitku od našej 
nebeskej Matky. A ona k nám s takou lás-
kou a starostlivosťou hovorí!

Keď Matka Božia vo Fatime predpovedala 
tieto časy, nechceli sme jej veriť. No ona nám 
to nevyčíta. Dokonca nám prisľúbila, že nás 
nenechá samých, že bude pri nás aj v týchto 
ťažkých chvíľach rozvracania Cirkvi, a že ak 
my vytrváme s ňou, jej Nepoškvrnené Srdce 
nakoniec zvíťazí a prinesie pre Cirkev novú jar. 
Preto je rozhodujúce – zostať s ňou v jej Srdci 
– zostať s Pannou Máriou, byť pri nej a prosiť 
spolu s ňou! Katolíci, buď budú mariánski, 
alebo nebudú žiadni! Tento mariánsky rozmer 
nám často pripomína Svätý otec František.

Nedajme sa znechutiť, ani odradiť! Aj 
dnes je veľa dobrých a obetavých kňazov, 
aj dnes možno nájsť kňazov i laikov svätých 
a zbožných – a je ich väčšina! Cez takýchto 
svedkov, či už živých alebo umučených, Cir -
kev znovu ožije – aj keby predtým ľahla po -
polom ako katedrála Notre -Dame v Paríži.

Spolu s nebeskou Matkou preto už te -
raz volajme k Ježišovi: Nemáme dostatok 
povolaní! Chýbajú nám odvážni a obetaví 
kňazi, chýbajú manželia, chýbajú rodičia, 
ktorí by mali živý vzťah k Bohu a Cirkvi, 
Pane, pomôž! Chýba nám nové víno tvojej 
milosti! Keď prednesieme spolu s Pannou 
Máriou túto prosbu Božiemu Synovi, on 
ju vypočuje a dotkne sa sŕdc mužov a žien 
na Slovensku i vo svete. On sám ich osloví 
a pripúta k sebe.

A popritom pamätajme na to, že dnešná 
Cirkev je väčšmi než kedykoľvek predtým 
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Cirkvou mučeníkov a  takto je svedkom 
živého Boha. Máme pred očami nedávne 
teroristické útoky na Srí Lanke počas Veľkej 
noci. Prečo svet tak nenávidí živú Cirkev?

Drahí bratia a sestry, budujme takúto živú 
Cirkev – našu Cirkev, aj tú našu arcidiecézu, 
postavenú na svedectve troch Košických 
mučeníkov, blahoslavenej Sáry Salkaházi 
a blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Prosím vás, pripojte aj vy modlitby na 
tento úmysel za nové povolania a za obnovu 
Cirkvi. Verte, že Pán sa postará, tak ako sa 
postaral na svadbe v Káne, a zjaví aj na nás 
svoju Božskú moc.

Vytvorte užšiu jednotu so svojimi kňazmi 
vo farnostiach a viac ich pozývajte k mod -
litbe. Modlite sa za svojich kňazov! A pý -
tajte sa ich, čo prežívajú, čo cítia, čo potre -
bujú a ako im môžete pomôcť... Prosme 
našu mocnú orodovníčku Pannu Máriu 
obišovskú, nech za nás aj v tejto veci oro -
duje. Verme, že jej Syn urobí všetko, aby 
daroval našim rodinám viac lásky, našim 
srdciam viac pokoja a našim dušiam ne -
konečnú radosť! Nebojme sa, Ježiš Kristus 
je nad tým všetkým, a jeho Matka Panna 
Mária pri nás! AMEN.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

Máriina výzva  
nezostáva bez odozvy!
Pozvanie Panny Márie  
k zasväteniu jej 
Nepoškvrnenému Srdcu

V jubilejnom roku fatimských zjavení sme 
boli svedkami veľkého hnutia v celom svete, 
ktoré odpovedalo na pozvanie Panny Márie 
z Fatimy. Mnohé krajiny vykonali zasväte -
nie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Zasvätiť sa Panne Márii znamená ponúk -
nuť jej svoj život za záchranu druhých, 
lebo v tomto veľkom duchovnom zápase, 
ktorý prežíva celý svet, Mária z rozkazu 
Najvyššieho bola postavená ako tá „ktorá 
rozšliape hlavu hada,“ ale k tomu potrebuje 
nás, aby sme spolu s ňou prosili o záchranu 
duší. V časopise Fatima 14/2018 sme vám 
priniesli správu o mnohých zasväteniach, 
ktoré sa konali u nás na Slovensku, ale aj 
v jednotlivých krajinách. Mnohé krajiny 
opakujú toto zasvätenie a tak pre povzbu -
denie prinášame svedectvo toho, že Má -
riina výzva neostáva bez odozvy ani po 
jubileu.

Obnovenie zasvätenia Čiech
V  jubilejnom roku fatimských zjavení 
mnohé farnosti, mesta i diecézy ČR prijali 
putovnú sochu Panny Márie z Fatimy, pri 
ktorej sa zasväcovali jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Na záver putovania vykonal kardi -
nál Dominik Duka 7. 10. 2017 v Koclířove 
zasvätenie ČR.

Obnovu zasvätenia ČR urobil 6. 10. 2019 apoš -
tolský nuncius v ČR, J.E. Mons. Charles Daniel 
Balvo, opäť v Koclířove.
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Víťazstvo Libanonu  
pod ochranným plášťom 
Panny Márie
Libanon nestráca čas
Kresťania po celom svete slávia Nedeľu Zo -
slania Ducha Svätého. Výnimkou nebola ani 
kresťanská menšina v Libanone – v štáte 
spustošenom občianskou vojnou v rokoch 
1975 až 1990 a  poznačenom prenasledo -
vaním. Libanonskí kresťania sa jednotne 
verejne modlili, slávnostne odprosovali, 
zasvätili sa a zúčastnili národnej Eucha-
ristickej procesie.

Dominic Chickhani, jeden z hlavných 
organizátorov tejto historickej udalosti 
povedal:

„Siedme zasvätenie Libanonu  (šesť po 
sebe nasledujúcich obnov) Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie sa uskutočnilo 
9. júna 2019. Našu krajinu jej zasväcujeme 
a odovzdávame pod jej ochranu už od roku 
2013. K zasväteniu neodmysliteľne patrí 
slávnostná svätá omša, ktorá sa koná každý 
rok v sanktuáriu Našej Pani z Libanonu. 
Tento rok je navyše zvláštny ešte aj tým, že 
Eucharistickú procesiu, ktorej súčasťou bol 
aj slávnostný úkon kajúcnosti a odprosenia, 
budú opakovať aj členské krajiny The Holy 
League of Nations (Svätej ligy národov) 13. 
októbra 2019 na celom svete. Táto histo -
rická udalosť sa nazýva „Národný pochod 
kajúcnosti a záchrany.“

Pochodu sa zúčastnilo 7 až 10 tisíc ľudí, 
čo je asi stotina všetkých kresťanov v Liba -
none. Väčšina boli katolíci, ale zúčastnili sa 
aj ortodoxní z rozličných východných obra -
dov, dvaja maronitskí biskupi. Táto udalosť 
je považovaná za Boží zázrak, je ovocím za -
svätenia sa Panne Márii v roku 2013.

Každý rok v  tomto období preží -
vame veľké milosti – ako priamy dôsledok 

zasvätenia sa Panne Márii. Vidíme, ako jej 
Nepoškvrnené Srdce naozaj víťazí, ako od -
haľuje nepriateľa a ničí jeho pasce a osídla. 
Všetky plány, ktoré náš tím mal, sa v mene 
Panny Márie rýchlo formovali a uskutoč -
ňovali; ešte skôr, než ich Zlý, či už zvonka 
alebo zvnútra, mohol zničiť. Všetko sa dialo 
jednoducho a rýchlo, akoby čas, čo nám zo -
stával, bol krátky. Veriaci mali dojem, akoby 
Boh všetku svoju moc vylial na svoje ma -
ličké stádo, „na ostatných z jej potomstva,“ 
(porov. Zjv 12,17) na tých, ktorí „nezohli svoje 
kolená pred Bálom a ktorých ústa ho nepoboz-
kali.“ (porov. 1Kr 19,18) Boli sme svedkami, ako 
sa toto víťazstvo uskutočnilo medzi nami; 
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ako sa dá prekonať moc nepriateľa: „Lebo 
nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s knie-
žatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto 
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sfé-
rach.“ (Ef 6,12) My totiž vieme, že pretože sme 
zasvätení a žijeme podľa toho, je pre nás 
iba jediná voľba a to je prisľúbené víťazstvo 
Panny Márie z Fatimy.

Požehnanú sochu Panny Márie fatimskej, 
obklopenú kvetmi, niesli chlapi 6 kilomet -
rov do kopca na pleciach.

Sme presvedčení, že zasvätenie sa Ne -
poškvrnenému Srdcu Panny Márie je vý -
sledkom „zápasu o duše.“ Zasvätiť sa Panne 
Márii znamená ponúknuť jej svoj život za 
záchranu druhých (porov. Ex 24) a na porážku 
Zlého (porov. Gn 3,15); Máriino víťazstvo je 
zjednotené s panovaním Ježiša ako Kráľa! 

(porov. Zjv 19,16) Boh vo svojej nekonečnej 
spravodlivosti a ako naše posledné úto-
čisko postaví medzi nás a Lucifera (ktorý 

je zlý a skazený) Máriu (ktorá je nepoškvr-
nená). Zasvätenie Panne Márii nám ako 
také poskytuje:
	› milosť poznania plnej pravdy o Bohu,
	› schopnosť žiť naplno kresťanským 
životom,
	› moc premáhať zlo.

Naše zasvätenie sa Panne Márii je doslova 
a do písmena prvoradé a rozhodujúce!

Počas procesie sme sa viackrát zastavili, 
pokľakli, v kajúcnom geste sklonili hlavy 
a biskupi predniesli modlitby odprosenia 
za hriechy národa ako takého a za osobné 
hriechy každého z nás. Modlitby boli inšpi -
rované biskupom Johnom Keenanom (bis -

kup škótskeho Paisley a iniciátor „Ruženca 
na pobrežiach“), ktoré prednášal vo West -
minsterskej katedrále minulý rok. Chceli 
sme pridať aj modlitby exorcizmu, aké sa 
modlilo 300 tisíc poľských veriacich vo 
svojej svätyni na Jasnej Góre v roku 2016, 
rok predtým, ako sa dva milióny veriacich 
v Poľsku zapojili do úžasnej akcie „Ruženec 
na hraniciach.“

Eucharistická procesia je verejným sve -
dectvom našej úcty k Najsvätejšej sviatosti. 
Toto „pozemské putovanie“ pripomína ka -
tolíckym veriacim ich duchovnú púť k več -
nému životu s Bohom.

Procesiou s Najsvätejšou Eucharistiou 
takýmto úctivým spôsobom si my, ako 
ľud Libanonu, uctievame Krista v Eucha -
ristii a poskytujeme svedectvo o osobnej 
prítomnosti Boha vo svete, ale aj v každom 
z  nás. Adorovanie nášho všemohúceho, 
vševediaceho, všade prítomného a všetko 



|  22  |

milujúceho Boha v Eucharistickej procesii 
znamená dotýkať sa milosti; milosti s neko -
nečne väčšou silou, než je nukleárna sila, 
sila slnka, veľkého tresku. Ako aj Dr. Peter 
Kreeft poznamenal: „Adorácia má oveľa väč-
šiu moc a silu budovať, než nukleárne bomby 
ničiť.“ A my túto silu budovať dnes tak veľmi 
potrebujeme! Lebo dnes je konflikt reálny. 
Je to tá najsmrtonosnejšia vojna, aká kedy 
bola – v stávke je totiž večnosť!

Hyacinta Martová, 8 -ročná vizionárka 
z  Fatimy v  Portugalsku nám povedala, 
že ako vizionári mali videnie, že väčšina 
ľudí, ktorí zomierajú, ide do pekla. Takmer 
všetci! A to bolo na začiatku 20. storočia. 
Teraz to musí byť ďaleko horšie!  Veľmi 
skľučujúce je poznanie, že ani všetko utr-
penie všetkých živých ľudí, ktorí kedy 

žili, sa nedá porovnať s utrpením jedinej 
duše, ktorá je už v  pekle.  Takže áno, je 
to vojna! A my stojíme v tomto boji tesne 
pred bojovou líniou nepriateľa. Takže bol 
to naozaj deň „D“ pre Libanon! Svätý Ján 
Bosco predpovedal, že Cirkev sa zachráni 
skrze Eucharistiu a úctu a oddanosť Panne 
Márii. Preto sa potrebujeme vrátiť k du -
chu svätosti a pravej duchovnej bojovnosti 
v Cirkvi! Stali sme sa vlažnými. A stav vecí 
v Cirkvi a vo svete je, mierne povedané, po -
ľutovaniahodný. Niekto už musí zatrúbiť 
na „poľnicu,“ nepriateľ na naše posvätné 
miesta už dávno prenikol. Emeritný pápež 
Benedikt XVI. s veľkým smútkom konšta -
tuje, že: „Cirkev je na pokraji zrútenia.“

  V  roku 2018 sme organizovali akciu 
„Celosvetový ruženec“ (pracovne sme si ho 
nazvali Lepanto 2018) a ten nepochybne 
pripravil nepriateľa o mnohé bašty a pev -
nosti a umožnil nesmiernym milostiam 
preniknúť do nás, aj okolo nás. Takto Boh 
„uvoľňuje“ svoju moc! Budúci celosvetový 
ruženec (ktorý ako dúfame, bude zahŕňať 
aj Eucharistickú procesiu s  odprosova -
ním), bude 13. októbra 2019.  Vyzývame 
všetky krajiny, aby sme spojili svoje sily 
v rámci Svätej ligy národov a zopakovali 
naše libanonské zasvätenie, procesiu 
a odprosovanie!

Čas beží... a nie je ho nazvyš!
Zdroj: http://www.lifenews.sk/27725/eucharisticka-

-procesia-s-odprosovanim-zasvatenie-sa-panne-
-marii-libanon-nestraca-cas

Robíme to pre Brazíliu,  
z lásky k nášmu národu
Zasvätenie Brazílie 
v prezidentskom paláci
Brazília bola zasvätená Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 21. 5. 2019. Zasvätenie 

vykonal biskup Dom Fernando Arêas Rifan 
priamo v prezidentskom paláci a predchá -
dzal mu ceremoniál, ktorého sa zúčastnil aj 
prezident Brazílie Jair Messias Bolsonaro. 



|  23  |

Počas ceremoniálu sa účastníci modlili ru -
ženec a spievali mariánske spevy.

Zasvätenie Brazílie Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie bolo  iniciatívou po -
slanca Erosa Biondiniho a Brazílskeho kato -
líckeho parlamentného frontu, s úmyslom 
takto žiadať Božiu ochranu a odpustenie 
hriechov brazílskeho ľudu

„Robíme to pre Brazíliu, z lásky k nášmu 
národu,“ uviedol Biodini.

Socha fatimskej Panny Márie bola súčas -
ťou slávnosti a zostala na čestnom mieste 
v prezidentskom paláci. Vyhlásenie o za -
svätení národa podpísali prezident Bolso -
naro, premiér Floriano Peixoto a poslanec 
Biondini. Medzi signatármi bol tiež biskup 
Arêas, ako aj emeritný biskup Brazílie João 
Evangelista Martins Terra.

Aktu zasvätenia sa zúčastnili viacerí 
katolícki politici a mariánske organizácie. 
Podľa Biondiniho sa jedná o „jednoduché 
gesto viery a lásky, ktoré je veľmi dôležité nie-
len pre katolíkov, ale pre celú Brazíliu.“

Vládny minister Peixoto sa poďakoval 
prezidentovi Bolsonarovi za jeho účasť na 
podujatí a povedal: „Tento priestor a všetky 
naše verejné budovy sú miestami, na ktorých 
sa vyznáva kresťanská viera.“

Napriek tomu, že akt zasvätenia bol igno -
rovaný hlavnými celoštátnymi médiami, ve -
rejnosť mu vyjadrila sympatie na privátnych 
sociálnych sieťach. Prezident Bolsonaro sa 
snažil spojiť s ľuďmi cez vlastné komuni -
kačné kanály na sociálnych sieťach a cielene 
obchádzal ľavicové a liberálne média.

Zasvätenie Brazílie malo byť obnovou 
aktu z  roku 1946, ktorý uskutočnil vte -
dajší kardinál Jaime de Barros Câmara 
(1894 – 1971), a následne ho vykonali brazíl -
ski biskupi v každej diecéze.

Zdroj: http://www.lifenews.sk/27629/brazilsky-pre-
zident-podpisal-vyhlasenie-o-zasvateni-naroda-

-panne-marii

Ľudia, ktorí milujú Pannu 
Máriu, vyžarujú najviac svetla
Celosvetové večeradlo – Collevalenza jún 2019

Talianske mestečko Collevalenza, kde sa na -
chádza pútnický dom a svätyňa Milosrdnej 
lásky, aj tento rok hostilo celosvetové veče -
radlo. Konalo sa v posledný júnový týždeň 
a tieto duchovné cvičenia boli pripravené pre 
kňazov a národných responsabile patriacich 
do Mariánskeho kňazského hnutia (MKH).

Účasť na tomto podujatí je naozaj jedineč -
nou skúsenosťou, pretože práve tam Panna 

Mária prisľúbila svoju osobitnú prítomnosť 
tak, ako vo večeradle počas Turíc:

„Prišli ste obťažení mnohými starosťami, 
poznačení toľkými bolesťami, zavalení toľ-
kou ľudskou bezútešnosťou! Vystúpili ste sem 
s otázkou v srdci, čo nového vám vaša nebeská 
Matka tento rok povie. Milovaní synovia, po-
zrite na moje Nepoškvrnené Srdce a zostúpi 
na vás duch radosti a útechy. Ja som vaša 
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Matka, vidím ťažkosti, ktoré prežívate, vidím 
ťaživú bolesť týchto vašich dní; krvavé hodiny, 
ktoré vás očakávajú pri očiste a skúškach. Vi-
dím, koľkým smútkom je poznačený váš život, 
vidím aj momenty vašej bezútešnosti a bezná-
deje, lebo môj protivník vo vás v tomto období 
obzvlášť silno rozsieva pochybnosti a nedô-
veru. Pozrite na moje Nepoškvrnené Srdce 
a duch radosti a útechy vyrazí vo vás ako 
vyvierajúci prameň. Z môjho Srdca vychádza 
lúč svetla: Je to lúč vašej Matky, vernej Panny, 
ktorý presvecuje vášho ducha a  jemne ho 
uspôsobuje pochopiť tajomstvo Božieho slova 
a hlboko preniknúť do mystéria evanjelia. 
Keď sa budete pozerať na moje Nepoškvrnené 
Srdce a dáte sa preniknúť lúčmi jeho svetla, 
dostane váš duch dar Božej múdrosti a odeje 
sa do krásy pravdy, ktorú vám zjavil Ježiš.

V mojom Srdci, vo vašich srdciach, v tichu 
vášho kňazského života, ktorý ste mi zasvätili 
a ja ho obetujem, už začal triumf môjho Ne-

poškvrneného Srdca. Budem vás sprevádzať 
svojím materským požehnaním. Nemajte 
obavy: Som stále s vami!“ (Mk 4. júla 1986)

Tento duch radosti a útechy vychádza -
júci z Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, 
duch nových Turíc, sprevádza všetky du -
chovné cvičenia formou večeradla. Každý 
rok prináša niečo výnimočné a špecifické. 
Vždy to závisí od pozvaných prednášate -
ľov a  konkrétnych udalostí, ktoré hýbu 
Cirkvou.

Rok 2019 priniesol dôležitú udalosť voľby 
nového generálneho responsabile, keďže pá -
ter Laurent Larroque už nemohol byť zvo -
lený na ďalšie obdobie z dôvodu poslušnosti 
voči svojmu predstavenému v Kongregácii 
svätého Martina, do ktorej patrí. Páter Lar -
roque je známy aj mnohým Slovákom, pre -
tože navštívil našu krajinu a vo viacerých 
mestách viedol večeradlá. Za jeho nástupcu 
bol zvolený taliansky kňaz Luigi Pescatori, 
ktorý niekoľko rokov na týchto duchovných 
cvičeniach viedol liturgické modlitby. Zahŕ -
ňajme nášho nového responsabile do svo -
jich modlitieb! Inšpiráciou nám môže byť 
samotné Collevalenza, kde sa po každom ru -
ženci spoločne modlí jeden Zdravasʼ Mária za 
generálneho responsabile a jednotu v MKH.

Pútavá a  výnimočná bola prednáška 
kňaza, novinára a spisovateľa Enza Gabrie -
liho. Je postulátorom pre kauzy svätých 
a bol pozvaný z toho dôvodu, že MKH má 
v procese blahorečenia kňaza, misionára 
a prvého mučeníka otca Nazarena Lanciot -
tiho. Tiež sa pripravuje zahájenie procesu 
blahorečenia prvého animátora MKH, 
kňaza dona Stefana Gobbiho. On vždy tvr -
dil, že zakladateľkou tohto Hnutia je Panna 
Mária a on je len jej nástroj či „udica.“ Don 
Stefano navštívil Slovensko trikrát a jeho 
život približuje biografia Farár celého sveta, 
preložená aj do slovenčiny. Menej známe 
je, že MKH už jedného blahoslaveného má, 
a to talianskeho kňaza, františkána -mino -
ritu Gabriela Allegru (1907 – 1976), misio -
nára v Číne, ktorý preložil do čínštiny Sväté 
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písmo. Keď sa mu dostala do rúk modrá 
kniha, bol z nej nadšený a preložil tú časť, 
ktorá bola v  tom čase dostupná. Vďaka 
jeho prekladu sa MKH značne rozšírilo 
aj v komunistickej Číne a v Hongkongu. 
Prednášateľ o. Enzo Gabrieli hovoril o pod -
mienkach nutných pre zahájenie procesu 
blahorečenia. Sú nimi najmä živý záujem 
medzi veriacimi o kandidáta na blahoreče -
nie, zbieranie svedectiev a vyslyšané mod -
litby na jeho príhovor. On sám pracuje na 
blahorečení mladej talianskej mučeníčky 
čistoty, Arcangeli Filippelli (1853 – 1869). 

Účastníkom duchovných cvičení priniesol 
aj knižočku o nej, ktorá vyšla v roku 2019. 
Veľmi milým prekvapením pre nás Slová-
kov bolo, že sa v nej zmieňuje – textom aj 
fotografiou – o našej slovenskej mučeníčke 
čistoty, blahoslavenej Anke Kolesárovej 
(1928 – 1944), ktorá zomrela ako 16 -ročná, 
v rovnakom veku ako Arcangela Filippelli.

Ďalšou vzácnou skúsenosťou bola náv -
števa albánskeho kardinála Ernesta Si -
moniho (*1928). Ide o kňaza, ktorý v roku 
2014 počas návštevy pápeža Františka v Al -
bánsku hovoril svedectvo svojho života. Po 

jeho vypočutí bol pápež František dojatý až 
k slzám a plakal (nie je známa iná verejná 
udalosť, ktorá by rozplakala pápeža). Podi -
šiel k nemu a chcel mu, vtedy ešte jedno -
duchému kňazovi, pobozkať ruky. Simoni 
to odmietol a tak ho pápež aspoň vrúcne, 
bratsky objal. Po návrate do Ríma ho vy -
menoval za kardinála.

Kardinál Simoni je v súčasnosti jediný 
kňaz, ktorý prežil väznenie a nútené práce 
počas komunistickej diktatúry Envera Ho -
xhu (1908 – 1985). Hoxha vyhlásil Albánsko 
za prvý ateistický štát a komunisti sa stoj čo 
stoj snažili oddeľovať kňazov od ľudí. Keď 
sa im to nedarilo, zabíjali ich. Za Hoxhaovej 
vlády ovládli komunisti krajinu natoľko, že 
aj jednoduchý úkon prejavu viery, akým je 
napríklad prežehnanie sa, stačil na to, aby 
bol človek okamžite zastrelený.

Kardinál Simoni prišiel do Collevalenzy 
v sprievode kňaza, ktorý v úvode predstavil 
v skratke jeho život: don Ernest sa stal kňa -
zom ako 26 -ročný v roku 1954. Slúžil tiež 
ako mocný exorcista. V kázňach nabádal 
ľud, aby bol verný Kristovi aj za cenu pre -
liatia krvi, aj za cenu obety života. Na vigí -
liu Vianoc v roku 1963 bol zadržaný štyrmi 
policajtmi ako úhlavný nepriateľ štátu. 
Zatknutím sa začala jeho osobná kalvária 
väzenia a nútených prác, ktorá trvala 27 ro -
kov – až do roku 1990. Dvakrát bol odsú -
dený na trest smrti, avšak k jeho vykonaniu 
nikdy nedošlo. Po zatknutí bol uväznený 
vo vlhkej „diere“ o veľkosti 2×2 metre, kde 
boli chrobáky a iná háveď. Do cely mu na -
strčili plošticu na odpočúvanie a potom mu 
poslali osobu, ktorá bola donútená zradiť 
ho, podchytiť v reči, vyprovokovať ho, nájsť 
niečo v jeho slovách, za čo by ho komunisti 
mohli odsúdiť na smrť. Bol týraný fyzicky 
i psychicky a predsa vo všetkých nátlakoch, 
ktoré na ňom páchali, odpovedal podľa 
evanjelia: Ježiš učil, že máme milovať ne -
priateľov, odpúšťať im, modliť sa za nich, dať 
za nich aj život. A dodával: „Ja sa modlím aj 
za diktátora Hoxhu.“ Diktátor, ktorý cez od -
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počúvacie zariadenie potajomky počúval, 
po týchto slovách zmenil rozsudok smrti na 
nútené práce. V kronike je zaznamenané, že 
keď Simonimu ukázali zbrane a hrozili, že 
ho zabijú, on povedal: „Som ja hoden položiť 
život za svojho Majstra? Aká môže byť väč-
šia radosť ako zomrieť za svojho Pána?“ Keď 
komunisti videli, že nátlakom nič nezmôžu, 
zmenili taktiku: navrhli mu, že keď zaprie 
svoju vieru ako vzdelaný muž, ktorý ovláda 
štyri jazyky, dostane miesto profesora na 
univerzite v Tirane a najkrajšiu ženu Albán -
ska. Na to im odpovedal, že on už má ženu 
a to najkrajšiu na svete, nielen v Albánsku 
– a ňou je svätá Cirkev. Ani týmto štýlom 
komunisti pri ňom nepochodili.

Pretože bol kňaz, vo väzení mu dávali 
tie najhoršie práce: každé ráno musel od -
pratávať výkaly po štyritisíc väzňoch a po -
tom celý deň pracoval v bani. Úžasné bolo, 
že aj tam sa mu darilo slúžiť svätú omšu 
s kúskom chleba, ktorý si odložil a vďaka 
hroznu, ktoré mu posielala manželka istého 
významného profesora – moslima. Texty 
svätej omše vedel naspamäť. Nik nerozumel 
čo robí, ale spoluväzni, mohamedáni, sa na 
neho dívali a ronili veľké slzy dojatia. Hoci 

nič nechápali, cítili, že sa v rukách dona 
Ernesta deje niečo veľké! Spoluväzňov po -
vzbudzoval slovami: „Majte dôveru, Pán Ježiš 
je tu s nami.“ Don Ernest sa denne modlil 
ruženec a hovorieval, že je to najmocnejšia 
modlitba, ktorá diablovi vytrháva milióny 
duší a posiela ich do neba. Toľko z jeho ži -
vota nám o ňom priblížil kňaz, ktorý ho 
sprevádzal.

Pán kardinál si za svoje kardinálske heslo 
vybral vetu, ktorú povedala Panna Mária vo 
Fatime: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ 
V erbe má kríž, okolo neho reťaz, ktorá je 
pod ním roztrhnutá, ako znamenie, že kríž 
Pána Ježiša láme každé puto.

Príhovor pána kardinála bol jednodu -
chý, ale mocný a plný Ducha Svätého. Po -
vzbudzoval k veľkej láske k Pánu Ježišovi 
prítomnému v Eucharistii: máme si pred 
ním kľakať, adorovať ho a viesť ľudí, aby si 
pred ním kľakali, pretože pred ním sa raz 
skloní každé koleno. Je to veľká milosť, že ho 
máme takto blízko, a predsa býva často krát 
opustený! Máme milovať každého človeka, 
aj hriešnikov a snažiť sa ich zachrániť tým, 
že ich privedieme k Ježišovi, pretože On je 
Spása každého. Ľudí zachraňuje modlitba 
posvätného ruženca. Povzbudzoval tiež, aby 
sme viedli ľudí i mládež k zasväteniu sa 
Božskému Srdcu Ježišovmu a viac hovorili 
o Božom milosrdenstve, lebo je všemohúce.

Ako členom Hnutia, ktoré patrí Najsvätej -
šej Panne, vravel, že máme šíriť úctu k Ne -
poškvrnenému Srdcu Panny Márie. Teraz 
žijeme mariánske časy, Panna Mária je naša 
Mama, prináša nám pokoj, vedie nás k Bohu 
a chce zachrániť všetkých. Odporúčal tiež 
dennú modlitbu troch ružencov. Kardinál 
Simoni povedal nádherné vyznanie: „Ľudia, 
ktorí milujú Pannu Máriu, vyžarujú najviac 
svetla.“

Tento kňaz je svedkom živej, odvážnej 
viery a lásky milujúcej všetkých, aj nepria -
teľov, ktorú neumlčala ani hrozba smrti, ani 
najbezcitnejšie zaobchádzanie. Je svedkom 
vernej a mocnej Ježišovej lásky a pravdivosti 
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slov Svätého písma: „A  tým víťazstvom, 
ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1Jn 5,4) 
a „V tomto všetkom slávne víťazíme skrze 
toho, ktorý nás miluje.“ (Rim 8,37)

Ani tento rok nechýbala vzácna návšteva 
arcibiskupa, osobného priateľa a podporo -
vateľa dona Stefana Gobbiho, Mons. Gio-
vanniho D´Ercoleho, ktorý sa prihovoril 
účastníkom duchovných cvičení cez pred -
nášku i počas homílie svätej omše.

Výnimočnosť tohoročných duchovných 
cvičení formou večeradla je najmä vo voľbe 
nového generálneho responsabile, a  to 
práve v deň, keď boli v Collevalenze prí -
tomné, popri ďalších biskupoch, dve veľké 
osobnosti Cirkvi: kardinál Ernest Simoni 
a arcibiskup Giovanni D´Ercole. Obaja sa za 
nového responsabile modlili spolu s ďalšími 
biskupmi a kňazmi. Sprevádzajme ho aj my 
svojimi modlitbami.

„Čo nového nám naša nebeská Matka 
tento rok povedala?“ (Mk 4. 7. 1986)

Cez vzácne návštevy a príhovor o kauze 
svätých a mučeníctve nám pripomenula to 
podstatné, za čo sa aj modlíme pri zasvätení: 
že sme všetci povolaní k svätosti a vernosti 
Ježišovi a ak to bude potrebné, až po mu -
čeníctvo, preliatie krvi: „Zaväzujeme sa žiť 
svoje kresťanské povolanie podľa tvojho pria-

nia...“ Cez živých svedkov nás povzbudila, 
že i v tomto čase veľkej skúšky, mnohých 
trápení a prenasledovaní je stále s nami, 
vedie nás po víťaznej ceste kríža k svojmu 
Synovi Ježišovi, Pánovi, ktorý už zvíťazil. 
Preto „s plnou dôverou pozdvihujeme svoje 
oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná 
Matka a prosíme ťa o pomoc pre záchranu 
všetkých tvojich detí.“

Sr. Margita Baroková, OFM

Vybudujme hradbu modlitieb, 
aby nič nepoškodilo  
krásu kňazstva

Modlitebný boj za kňazov
Svätý otec František v júni 2019 vyzval veriacich k modlitbám za kňazov týmito slovami: 
„Chcem vás poprosiť, aby ste venovali pohľad kňazom, ktorí pracujú v našich komunitách. 
Nie všetci sú dokonalí, ale mnohí dávajú zo seba aj to posledné, obetujúc sa s poníženosťou 
a radosťou. Sú to kňazi blízki ľuďom, s ochotou tvrdo pracovať pre všetkých. Buďme vďační 
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za ich príklad a svedectvo. Modlime sa za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho 
života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším.“

Zároveň kňazom dáva otázku: „Modlím sa? Modlíme sa my, ktorí sme kňazmi a zasvä-
tenými osobami? Modlíme sa dostatočne, keď sa to žiada?... Keď sa modlíme, vtedy bojujeme 
za náš ľud.“ (https://www.vaticannews.va/sk/)

V roku 2002 sa niekoľko kňazov obrátilo 
na nás s prosbou o modlitby. Už vtedy cí -
tili, že ich apoštolát naráža na bariéry ne -
záujmu, ľahostajnosti a vlažnosti aj u mno -
hých našich veriacich. Tí sa síce po páde 
komunizmu prihlásili k viere, ale o hlbší 
rast v poznaní Krista nejavili záujem. Keďže 
žijeme charizmu Mariánskeho kňazského 
hnutia (MKH) a Panna Mária nás cez svoje 
posolstvá neustále vyzývala vytvoriť svoj -
imi modlitbami a obetami ochranný múr 
okolo našich kňazov, apel našich kňazov 
sme zobrali vážne. Rozhodli sme sa prijať 
ich do modlitieb a tak posilňovať ich kňaz -

stvo každý deň – veď deň čo deň musia 
zvádzať boj nielen o duše svojich veriacich, 
ale aj o tie vlastné. V dejinách Cirkvi to nie 
je nič nové. Veď aj prvotná Cirkev sa ne -
prestajne modlila k Bohu za svätého Petra, 
keď bol v ťažkostiach. (porov. Sk 12,5) Čo sme 
však nečakali, bol rozsah, akým dielo mod -
litieb za kňazov zasiahlo Slovensko. Z far -
ností celého Slovenska sa nám začali hlásiť 
ochotní ľudia, ktorých sa dotkla táto výzva 
a postupne sa pridávali do modlitebného 
zápasu. Aby sme záväzok obety a modlitby 
ľudsky zvládli, rozdelili sme sa do 7 -člen -
ných skupín. Jeden člen má „službu“ v je -
den konkrétny deň v týždni, ktorý obetuje 
za určeného kňaza, aby vytrval v náročnej 
službe. Takto sme vytvorili nepretržitú re -
ťaz modlitby a obety za konkrétneho kňaza.

Dnes vidíme, aké láskyplné dielo vytvo -
rila Panna Mária pre svojich milovaných 
synov – kňazov. Na nich a ich službu sa sype 
obrovské množstvo útokov a to nielen na 
Západe, ale žiaľ, aj u nás na Slovensku. Na-
priek tomu, že sme svedkami tohto náporu, 
mali by sme pamätať na to, že bez kňazov 
sa nezaobídeme. V médiách sa o kňazoch 



|  29  |

hovorí len negatívne. Rozoberá sa, že sú pla -
tení z peňazí daňových poplatníkov, robí sa 
posmech z Cirkvi a z jej práce, pričom sa 
vytvára dojem, že dnes je táto „inštitúcia“ už 
len zbytočným prežitkom. Otázka celibátu 
sa ironicky pranieruje, dokonca aj z vlast -
ných radov. Média nám ochotne servírujú 
sexuálne škandály katolíckych kňazov, pri -
čom klamne vytvárajú zdanie, že toto je ob -
rovský problém, ktorý je prítomný výlučne 
v Cirkvi. Medializovaním veľkého množstva 
sexuálnych škandálov takmer vzniká do -
jem, že čo kňaz, to pedofil. Mnohí kňazi ne -
zvládajú tento nátlak a pod ťarchou útokov 
padajú. Tým pridávajú veľké rany Cirkvi, 
ktorá je už aj tak veľmi skúšaná. No nie sme 
príčinou ich pádov aj my sami? Nerozmýš -
ľame a neskúmame kde je pravda! Namiesto 
toho sa hneď pridávame na stranu nepria -
teľa Cirkvi tým, že kňazov bez servítky kri -
tizujeme. Skôr by sme sa mali za nich modliť 
a prosiť Pána žatvy za ich svätosť.

Naša modlitba má zmysel aj vtedy, keď jej 
ovocie (hneď) nevidíme. Veľmi ma povzbu -
dili slová kardinála Roberta Saraha, pre -
fekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí, v rozhovore s Edwardom Penti-
nom, prispievateľom časopisu National 
Catholic Register v exkluzívnom interview 
z 13. septembra 2019:

„Som presvedčený, že biskupi, kňazi a ve-
riaci všade na svete musia povstať, aby vy-
jadrili svoju lásku ku krížu, kňazstvu a celi-
bátu. Tieto útoky proti kňazstvu pochádzajú 
od najbohatších. Niektorí ľudia si myslia, že 
sú všemocní, pretože financujú chudobnejšie 
cirkvi. Nesmieme sa však nechať zastrašiť ich 
mocou a peniazmi.

Človek na kolenách je omnoho silnejší ako 
svet. Je nedobytnou baštou proti ateizmu a šia-
lenstvu ľudí. Pred človekom na kolenách sa 
otriasa pýcha Satana. Všetci, ktorí ste v očiach 
ľudí bez moci a vplyvu, no ktorí viete, ako zo-
stať na kolenách pred Bohom, vy sa nemusíte 
báť tých, ktorí vás chcú zastrašiť. Musíme vy-
budovať hradbu modlitieb a obetí, aby nič 

nepoškodilo krásu katolíckeho kňazstva.“ 
(https://www.christianitas.sk/)

Ak chceme mať svätú Cirkev, musíme 
byť svätí aj my, a ak budeme svätí my, budú 
svätí aj kňazi. Vytrvajme aj naďalej v našich 
modlitbách, nech nás neodradí zlo, ktoré sa 
šíri veľkou rýchlosťou. Vytrvalá modlitba je 
mocná zbraň, ktorá všetko premôže.

Kardinál Sarah tvrdí, že kňazstvo dnes 
prechádza „hlbokou krízou,“ a preto prosí 
o modlitby za všetkých kňazov. „Kňaz – to 
je to najúžasnejšie dielo, najštedrejší dar, 
ktorý Boh dal ľudstvu, najcennejší a bezpre-
cedentný poklad, aký na zemi existuje. Svätý 
farár z Arsu bol o tom hlboko presvedčený. 
Raz sa vyjadril: ‚Zoberte ľuďom kňaza a budú 
sa klaňať zvieratám.‘“ Tento výrok treba 
chápať nasledovne: ak sa neposväcujeme 
a duchovne nerastieme, stávame sa stále 
viac živočíšnymi. Na dielo posväcovania 
a duchovnej formácie potrebujeme kňazov, 
pretože disponujú Kristovou autoritou. Sú 
tu na to, aby nám asistovali v hľadaní a aby 
sme sa nenechali zviesť bludnými náukami.

No kde vziať tých, ktorí by sa oddali tejto 
náročnej službe? Vidíme, že kňazské povo -
lania majú klesajúcu tendenciu, aj keď v zá -
padných krajinách badať nepatrný nárast 
a semináre sa začínajú nanovo zapĺňať. Kde 
sú príčiny toho, že je tak málo duchovných 
povolaní? Nie aj v nás veriacich? Veď koľ -
kokrát kňazov kritizujeme, komentujeme 
čo by mali robiť a  ako by to mali robiť. 
A možno si ani neuvedomujeme, že týmto 
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nechávame otvorené dvere nepriateľom 
Cirkvi, aby mohli do nej zasahovať zvnútra.

Namiesto toho odpovedajme na výzvu 
svätého Otca, ale aj na mnohé prosby kňa -
zov a modlíme sa za nich. Organizujme 
nové modlitebné skupinky. Ak vytvoríte 
novú skupinku, vyberte pre každého člena 
jeden deň v týždni a v tento deň sa modlite 
a obetujte za kňaza, ktorého si vyberie sku -
pinka (ak žiadneho nemáte, môžete o meno 
požiadať Inštitút Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie /INSPM/). Vedúci modlitbovej 
skupiny zašle svoju adresu a meno kňaza, 

za ktorého sa chcete modliť, a my vám za -
šleme obrázky pre vašu skupinu. V deň, keď 
nechtiac zanedbáte modlitbu za kňaza, nie 
ste viazaní hriechom, lebo je to vaše pred -
savzatie, no prosíme vás, aby ste nahradili 
túto modlitbu, lebo váš „adoptovaný“ kňaz 
ju určite potrebuje.

Za všetkých, ktorí sa touto výzvou pripoja 
k apoštolátu, sú v Košiciach slúžené sväté 
omše a to v poslednú stredu mesiaca. Tiež 
obetujeme modlitbu večeradla s úmyslom, 
aby ste vytrvali v tomto apoštoláte. Môžete 
sa k  nám duchovne pripojiť v  poslednú 
stredu v mesiaci o 17.00.

Nové skupiny alebo zmeny v skupinách 
môžete nahlásiť na adrese: INSPM, Mä -
siarska 28, 040 01 Košice; tel.: 0911 912 537, 
055 633 49 24; email: nspm1917@gmail.com, 
fatimake17@gmail.com

Uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapo -
jili do našej modlitbovej reťaze za kňazov 
k dátumu 1. 1. 2020:

Podľa členenia diecéz

Bratislava 348

Trnava 229

Nitra 425

Žilina 733

Banská Bystrica 303

Spiš 428

Košice 1 257

Rožňava 245

Zahraničie 12

Prešov (GK) 130

Spolu: 4 110

V tabuľke sú uvedené počty sedemčlen -
ných skupín, to znamená, že v roku 2019 sa 
za kňazov modlilo a obetovalo na Slovensku 
28 770 veriacich v 4 110 skupinách. V uply -
nulom roku 2019 sa otvorilo 48 nových sku -
piniek, t. j. 336 veriacich zareagovalo na túto 
výzvu a pridalo sa k modlitbám za kňazov.

Marta Uchalová
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Dobrý pastier položí  
aj svoj život za svoje ovce!
„Milí priatelia, chcete Cirkev znova postaviť na nohy? Tak padnite na kolená!  
Ak svoje hlavy ako svätý Ján neuložíme na Kristovo srdce, nebudeme mať silu 
nasledovať ho až na kríž!“ (z knihy kardinála Roberta Saraha)
V novej knihe „Le soir approche et déjà le jour 
baisse“ (Zvečerieva sa a deň sa už schýlil) 
kardinál Robert Sarah oslovuje dezorien -
tovaných katolíkov hlboko zranených krí -
zou, v ktorej sa Cirkev nachádza. Jej názov 
je inšpirovaný príbehom o Emauzských 
učeníkoch z Lukášovho evanjelia.

„Nemôžem dlhšie mlčať. Nesmiem dlhšie 
mlčať,“ napísal kardinál Sarah v  úvode. 
„Temná noc Cirkev úplne zasiahla – je za-
chytená v tajomstve zlých činov a je nimi 
oslepená.“

Vo Francúzsku zverejnili na internete 
úvod knihy, ktorý sľubuje predchuť vskutku 
napínavého textu. Ten sa plne zameriava na 
aktuálne problémy: relativizmus v náuke 
Cirkvi, prílišná sociálna aktivita, nedostatok 
modlitieb, sexuálne zneužívania, zovšeobec -
nená homosexualita a pokrytectvo, ako aj 
oprávnené pochybnosti veriacich, ktorí vi -
dia nepriateľov Cirkvi priamo v jej strede.

Kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí hovorí, že 
neponúka stratégie. Hlása večné odpovede, 
bez ktorých je všetko úsilie zbytočné: „pes-
tovať hlbokú modlitbu, vernosť pravej náuke 
Cirkvi (namiesto skracovania katolíckej 
náuky ako to robia ‚toľkí pastieri‘), cvičiť sa 
v láske k blížnemu, milovať Petra.“

Jeho slová nijako nezľahčujú utrpenia, 
ktorými Cirkev práve prechádza. Kardinál 
Sarah neváha slovami pápeža Pavla VI. ho -
voriť o „Satanovom dyme,“ ktorý prenikol do 
Cirkvi a otvorene označuje „zradcov,“ ktorí 
sa ako Judáš stali „agentami Zlého.“ Píše:

„Pokúsili sa znečistiť čisté duše najmenších. 
Ponížili Kristov obraz, ktorý je prítomný 

v každom dieťati a tým ponížili a zradili aj 
mnohých verných kňazov.“

„Cirkev prechádza tajomstvom bičovania 
rukou tých, ktorí by ju mali milovať a chrá-
niť,“ varuje kardinál Sarah.

„Príčinu sexuálneho škandálu možno však 
nájsť iba v predošlých porušeniach vernosti: 
Kríza, ktorú klérus, Cirkev a svet prekonávajú, 
je radikálne duchovnou krízou, krízou viery.“

Africký kardinál pripomenul, že „tajom-
stvo Judáša“ (výraz prevzatý od pápeža Fran -
tiška) spočíva vo vzďaľovaní sa od Ježišovej 
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náuky, čo možno porovnať s tajomstvom 
Zlého v našej dobe.

„Ježiš Judáša povolal ako všetkých učení-
kov. Ježiš ho miloval! On ho poslal, aby hlásal 
dobrú zvesť. Ale postupne Judášovo srdce za-
chvátili pochybnosti. Nepozorovane začal Ježi-
šovu náuku posudzovať. Povedal si: Tento Ježiš 
je príliš požadovačný a nie dosť účinný. Judáš 
chcel Božie kráľovstvo skrze ľudské prostriedky 
a svoje osobné plány chcel okamžite priniesť 
na zem. Prestal sa s Ježišom modliť a hľa-
dal útočisko v záležitostiach sveta. Zrejme si 
v srdci mrmlal: ‚Nebudem slúžiť,‘ keď Ježiš pri 
Poslednej večeri umýval jeho nohy,“ napísal 
kardinál. „Dostal prijímanie, keď jeho plány 
už boli uzavreté. Bolo to prvé svätokrádežné 
spoločenstvo v histórii. A on zradil.“

Kardinál Sarah uvádza, že dnes sa ro -
bia tie isté chyby a pácha sa tá istá zrada: 
„Vzdali sme sa modlitby. Všade sa votrelo 
zlo efektívneho aktivizmu. Chceli by sme na-
podobňovať organizáciu veľkých podnikov. 
Zabúdame, že iba modlitba je krvou, ktorá do-
káže zavlažiť srdce Cirkvi. [...] Kto sa nemodlí, 
už zradil. Už je pripravený na kompromis so 
svetom. Kráča v Judášových stopách.“

Kardinál má tvrdé slová pre toto opuste -
nie katolíckej náuky. Tu vidí príčinu súčas-
ných škandálov:

„Tolerujeme každé spochybňovanie. Ka-
tolícka náuka je vyzývaná a v mene samo-

zvaných intelektuálnych postojov sa teoló-
govia tešia z ničenia dogmy a odnímania 
najhlbšieho významu morálky. Relativizmus 
je maskou ako intelektuála maskovaného Ju-
dáša. Ako môžeme byť prekvapení, že toľkí 
kňazi porušujú svoje záväzky? Znižujeme vý-
znam celibátu, žiadame právo na súkromný 
život, čo je opakom poslania kňaza. Niektorí 
zachádzajú tak ďaleko, že si nárokujú právo 
na homosexuálne aktivity. Jeden škandál 
nasleduje za druhým a podieľajú sa na tom 
kňazi aj biskupi.“

Kardinál Sarah ďalej spolubratom ho -
vorí, že všetci budú zaťažení obžalobami, 
hoci tie sa týkajú iba menšiny. Ale „nech sa 
vaše srdcia tým neznepokojujú“ ako dodáva 
a pripomína, že aj Kristovi sa vysmievali 
slovami „Ukrižuj ho!“ Kardinál prosí, aby 
sa ľudia nenechali znepokojovať pastiermi 
na vrchole Cirkvi, ktorí ako „nezodpovední 
hodnostári žijú anemickým vnútorným ži-
votom. [...] Kňazi, biskupi a kardináli bez 
morálky v  nijakom prípade nepošpinia 
žiarivé svedectvo viac ako 400 000 kňazov 
sveta, ktorí každý deň lojálne, radostne 
a sväto slúžia Pánovi. Napriek násiliu úto-
kov, ktoré ju ničia, Cirkev nezomrie. To je 
prísľub Pána a jeho slovo je neomylné.“

Kardinál sa obracia zvlášť na katolíkov, 
ktorí majú pochybnosti a hovorí o Judášo -
vom „jemnom jede“ zrady. Diabol „by chcel, 
aby sme Cirkev videli ako ľudskú organizáciu 
v kríze,“ a ona je pritom samotným Kristom, 
ktorý kráča časom. „Satan ženie veriacich do 
rozkolu a schizmy tým, že ich presviedča, že Cir-
kev ich zradila. No Cirkev nezrádza. V nej bude 
vždy dosť svetla pre tých, ktorí hľadajú Boha.“

Kardinál Sarah varoval veriacich pred po -
kušením „brať veci do vlastných rúk“ – poku -
šením, ktoré by viedlo k rozkolu pre kritiku 
a rozorvanosť. „Neváhajte pranierovať hriech 
tak, že začneme s našimi vlastnými. Chvejem sa 
pri predstave, že Kristovo rúcho bez švíkov by sa 
znova mohlo roztrhnúť. Ježiš trpel bolesťami, 
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keď predvídal rozkoly kresťanov. Neukrižujme 
ho nanovo,“ vrúcne prosí kardinál.

„Nehľadám obľubu či úspech. Táto kniha 
je výkrikom mojej duše! Je to výkrik lásky pre 
Boha a pre mojich bratov. Dlžím vám, kres-
ťania, jedinú pravdu, ktorá vás spasí. Cirkev 
mrie, lebo jej pastieri majú strach hovoriť 
jasne a celú pravdu. Máme strach pred mé-
diami, pred verejnou mienkou a pred našimi 
vlastnými bratmi. No dobrý pastier položí aj 
svoj život za svoje ovce.“

Vzhľadom na zmätených katolíkov, kto -
rých oslovuje, kardinál Sarah pripomína im 
a najmä kňazom nevyhnutnosť modlitby. 
„Kto sa nemodlí, zatracuje sa,“ napísal a ci-
toval svätého Alfonza. „Nejde o to hromadiť 
modlitby. Treba mlčať a klaňať sa Bohu, 
padnúť na kolená a s bázňou a úctou vstu-
povať do liturgie. Liturgia je Božím dielom 
a nie divadlom.“

„Milí priatelia, chcete Cirkev znova postaviť 
na nohy? Tak padnite na kolená! To je jediná 
cesta! Ak robíte niečo iné, nebude to, čo robíte, 
od Boha. Ak svoje hlavy ako svätý Ján neulo-
žíme na Kristovo srdce, nebudeme mať silu 
nasledovať ho až na kríž. Ak si nevezmeme 
čas počúvať tlkot Srdca nášho Boha, opus-
tíme ho, zradíme ho, ako to urobili aj sa-
motní apoštoli.“

Popri modlitbe je v súčasnej kríze ne -
vyhnutná aj vierohodnosť náuky Cirkvi. 
Kardinál Sarah si jasne uvedomuje príčiny 
dnešného zmätenia: „Ako môžeme akcep-
tovať, že si jednotlivé konferencie biskupov 
navzájom odporujú? Kde vládne zmätok, 

tam nemôže prebývať Boh! Jednota viery 
predpokladá jednotu učiteľského úradu 
Cirkvi v priestore a čase. Ak sa nám dá nová 
náuka, mala by sa vykladať vždy v zhode 
s predchádzajúcou náukou. Ak zavádzame 
prelomy a revolúciu, prelamujeme jednotu, 
ktorá svätú Cirkev riadi po stáročia. Tí, ktorí 
hlasne ohlasujú zmeny a prelomy, sú falošní 
proroci. Oni nehľadajú dobro Božieho ľudu.“

„Vernosť pravde znamená vziať na seba 
kríž. Kristus túto vernosť požaduje od nás 
nanovo. On nám hľadí priamo do očí a pýta 
sa každého z nás: Opustíš ma? Chceš sa vzdať 
toho, že budeš učiť vieru v celej jej plnosti? 
Budeš mať odvahu hlásať moju skutočnú prí-
tomnosť v Eucharistii? Budeš mať odvahu 

mladých ľudí pozývať k zasvätenému životu? 
Budeš mať silu hovoriť, že sviatosť svätého 
prijímania bez pravidelnej spovede by mohla 
stratiť zmysel? Budeš mať smelosť pripomínať 
nerozlučiteľnosť manželstva? Budeš mať tú 
lásku, aby si robil to isté pre tých, ktorí hrozia, 
že ťa za to budú prenasledovať? Budeš mať 
odvahu znovu zosobášených rozvedených po-
zývať k zmene života? Uprednostníš úspech, 
alebo ma budeš nasledovať? Pros Boha, aby 
sme mohli s Petrom plní lásky a pokory odpo-
vedať: ‚Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš 
slová večného života.‘“ (Jn 6,68)

To všetko si vyžaduje „Petrovu lásku,“ na -
písal kardinál Sarah: „Tajomstvo Petra je ta-
jomstvom viery. Ježiš sa rozhodol zveriť svoju 
Cirkev ľuďom. Aby sme nezabudli, nechal ho 



|  34  |

vzhľadom na všetko trikrát zradiť predtým, 
než mu odovzdal kľúče svojej Cirkvi. Vieme, že 
lodička Cirkvi bola zverená človeku nie kvôli 
jeho mimoriadnym schopnostiam. Ale vieme, 
že tento človek bude vždy podporovaný bož-
ským Pastierom, aby sa držal viery.“

To je dôvod nemať nijaký strach, ako kar -
dinál dodáva a hovorí o „zlatej niti neomyl-
ných rozhodnutí pápežov, Petrových nástup-
cov“ v protiklade s „čiernou niťou ľudských 
a nedokonalých činov pápežov – Šimonových 
nástupcov,“ no aj v tom cítime ešte „malú 
ihličku, ktorá je vedená Božou rukou.“

Kardinál Sarah ďalej objasňuje, že od ka -
tolíkov sa neočakáva, že budú slepí: „Milí 
priatelia, vaši pastieri sú plní chýb a nedo-
konalostí. Ale nejde o to, aby ste vy budovali 
jednotu Cirkvi. Nebojte sa pred napomáha-
ním katolíckej viery, sviatostí božského života. 
Spomeňte si na slová svätého Augustína: ‚Keď 
krstí Peter, krstí Ježiš. Ale keď krstí Judáš, je 
to stále ešte Ježiš, ktorý krstí!‘“ A kardinál 
dodáva: „Ak si myslíte, že vaši kňazi a bis-
kupi nie sú svätci, tak buďte VY svätcami 

pre nich. Robte pokánie, rýchlo naprávajte 
chyby a zbabelosť. To je jediná cesta, ako 
niesť bremeno iných.“

Pri štvrtom napomenutí kardinála mu 
ide o „bratskú lásku k blížnemu.“ Uvažuje 
o Cirkvi ako o Matke, ktorá roztvára ná -
ruč: „V jej tele nás nemôže nič ohroziť. Kristus 
rozopäl raz a navždy ramená na kríži, aby 
jeho Cirkev mohla rozopäť ramená, aby nás 
so sebou, s Bohom a medzi nami navzájom 
zmierila. To je výzva proti rozkolu, ktorý Je-
žiša prenasleduje.“

Kardinál Sarah vyzýva veriacich, aby 
uznali „veľkosť a transcendentnosť Boha,“ 
ktorého by sme mali milovať až po smrť 
– jediná podmienka, ktorá nám umožňuje 
počuť slová, ktoré počul svätý František 
z Assisi: „Choď a oprav môj dom.“ A kardi -
nál dodáva:

„Choď, oprav svoju vieru, svoju nádej 
a svoju lásku k blížnemu. Choď a oprav 
svoju modlitbu a  svoju vernosť. Vďaka 
tebe sa moja Cirkev znova stane mojím 
domovom.“

Vatikán, 21. 3. 2019 (kath.net/LifeSiteNews/pl)

Za všetko ďakujem  
Panne Márii
Protestantský chlapec, ktorý sa stal katolíkom
Šesťročný chlapec, ktorý vyrastal v pro -
testantskej rodine, často počul, ako sa jeho 
priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas‘ 
Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, 
že si ju celú zapamätal a začal sa ju modliť 
každý deň.

„Počúvaj, mami, aká prekrásna modlitba,“ 
povedal jedného dňa svojej mame. „Už nik dy 
to nehovor!“ Odpovedala mu matka, keď si 
vypočula, čo sa jej syn modlil. „Je to poverčivá 
modlitba katolíkov, ktorí uctievajú modly 
a myslia si, že Mária je bohyňou. Je žena 

ako ktorákoľvek iná, poďme, vezmi si Bibliu 
a prečítaj si ju zas a znovu. Je tam všetko, čo 
máme robiť.“ Chlapec sa teda prestal modliť 
svoju modlitbu k Panne Márii a viac času 
trávil čítaním Biblie.

Jedného dňa, pri čítaní evanjelia, narazil 
na pasáž o Zvestovaní anjela Panne Márii. 
Plný radosti bežal k svojej matke a povedal: 
„Mami, našiel som v Biblii moju modlitbu 
Zdravas‘ Mária. Pozri: Anjel prišiel k nej a po-
vedal: ‚Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.‘ (Lk 
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1,28) Prečo si ju teda nazvala poverčivou mod-
litbou?“ Mama synovi však neodpovedala.

Pri inej príležitosti našiel chlapec úryvok 
Alžbetinho pozdravu Panne Márii a nád -
herný text Magnificatu, v ktorom Matka Bo -
žia oznámila: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť 
ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1,48) Chlapec 
tento krát už nepovedal nič svojej mame 
a znovu sa začal každý deň modliť Zdravas‘ 
Mária tak, ako to robil predtým. Cítil poteše -
nie hovoriť tie krásne slová Ježišovej Matke, 
Matke nášho Spasiteľa.

Keď mal chlapec štrnásť rokov, v jeden 
deň jeho rodina diskutovala o Panne Má -
rii a všetci zhodne tvrdili, že Mária je len 
obyčajná žena. Chlapec to už viac nemohol 
vydržať a plný rozhorčenia ich prerušil: 
„Mária nie je ako každý iný potomok Adama 
postihnutý hriechom. Nie! Anjel ju nazval: 
‚Milostiplná!‘ Ona je jediná Mária, jediná 
Ježišova matka a v dôsledku toho aj Božia 
Matka! Neexistuje žiadna väčšia dôstojnosť, 
o ktorú by sa stvorenie mohlo usilovať. Kým 
sa pokúsite ňou opovrhovať, uvedomte si, že 
evanjelium tiež hovorí ‚blahoslaviť ma budú 
všetky pokolenia!‘ A nie je evanjelium zákla-
dom biblie, o ktorej tvrdíte, že je podstatou 
kresťanského života?!“

Chlapcove slová jeho matku tak vyľakali, 
že často srdcervúce plakala: „Bože, bojím 
sa, že tento môj syn sa jedného dňa pripojí 
ku katolíckemu náboženstvu, náboženstvu 
pápežov!“ A naozaj, krátko nato, keďže bol 
jej syn presvedčený, že katolícke nábožen -
stvo je jediným autentickým, prijal ho a stal 
sa jedným z jeho najhorlivejších apoštolov.

Niekoľko rokov po svojej konverzii navští -
vil hrdina nášho príbehu svoju sestru, ktorá 
sa medzičasom vydala. Chcel ju pozdraviť 
a objať, no ona ho odmietla a rozhorčene 
mu vmietla do tváre: „Nemáš tušenie, ako 
veľmi milujem svoje deti. No keby sa jeden 
z nich chcel stať katolíkom, radšej by som 
ho pochovala v srdci, než mu dovolila, aby 
prijal náboženstvo pápežov.“ Jej hnev a ne -

gatívne pocity boli rovnako intenzívne, ako 
tie u svätého Pavla pred jeho obrátením. 
Avšak aj ona čoskoro zažila obrat, presne 
tak, ako sa to stalo svätému Pavlovi na ceste 
do Damasku. Jedno z jej detí vážne ocho -
relo a lekári mu nedávali žiadnu nádej na 
uzdravenie. Jej brat ju navštívil v nemocnici 
a s láskou jej povedal: „Moja milovaná sestra, 
viem, že si želáš, aby tvoje dieťa bolo vyliečené. 
To je dobré, no prosím ťa, urob to, o čo ťa požia-
dam: Modlime sa spoločne modlitby k Panne 
Márii a daj Bohu sľub, že ak sa tvoje dieťa 
uzdraví, budeš študovať katolícku doktrínu, 
aby si mohla prísť k záveru, že katolicizmus 
je jediné pravé náboženstvo. Prijmeš ho, bez 
ohľadu na to, čo táto obeta bude vyžadovať.“ 
Jeho sestra bola spočiatku neochotná, no 
veľmi túžila, aby sa jej syn vyliečil. Prijala 
bratov návrh a modlila sa s ním modlitbu 
Zdravas‘ Mária. Nasledujúci deň bol jej syn 
úplne uzdravený! Sestra splnila svoj sľub 
a začala študovať katolícku náuku. Prišla 
k rovnakému záveru ako jej brat. Po in -
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tenzívnej príprave prijala krst v Katolíckej 
cirkvi spolu s celou svojou rodinou a ďako -
vala svojmu bratovi, že bol jej apoštolom.

Tento príbeh povedal otec Francis Tuc -
kwell v jednej zo svojich homílii. „Bratia,“ 
konštatoval, „protestantský chlapec, ktorý 
sa stal katolíkom a obrátil svoju sestru na 
katolicizmus, venoval celý svoj život Božej 
službe a dnes je kňazom, ktorý stojí pred 
vami a hovorí vám svoj príbeh. Za všetko 

ďakujem Panne Márii. Moji drahí bratia, 
úplne sa zasväcujte službe Panne Márii a ne-
nechajte prejsť ani jeden deň bez toho, aby 
ste jej nepovedali krásnu modlitbu Zdravas‘ 
Mária. Hovorte ju našej Kráľovnej pokoja 
a rovnako jej venujte aj modlitbu ruženca. 
Proste, aby osvietila myšlienky všetkých, 
ktorí sú oddelení od pravej Kristovej cirkvi 
založenej na Skale – na Petrovi, a ktorú pe-
kelné brány nepremôžu.“

Zdroj: http://modlitba.sk/?p=11842

Človek na kolenách  
je mocnejší ako svet
Keď Boh volá, žiada niečo radikálne! A ide 
pritom až ku koreňom. My nie sme povolaní 
byť priemernými kresťanmi!
Prinášame vám výber z prednášky kardinála 
Saraha po návšteve vyhorenej katedrály No-
tre Dame v Paríži 25. mája 2019 v chráme 
Église Saint François-Xavier v Paríži.

Bez najmenšieho zaváhania vám hovo -
rím: Chceme obnoviť Cirkev? Tak musíme 
padnúť na kolená! Chcete tú nádhernú 
katedrálu, ktorá je chrámom, znova posta -
viť? Klesnite na kolená! V prvom rade je 
katedrála miestom, kde ľudia kľačia. Ka -
tedrála je miestom, kde je Boh prítomný 
v Najsvätejšej sviatosti. Najdôležitejšou 
úlohou je znovu objaviť zmysel adorácie! 
Strata zmyslu pre poklonu Bohu je pôvo -
dom všetkých požiarov a kríz, pre ktoré sa 
tento svet a táto Cirkev len potáca.

Potrebujeme tých, ktorí adorujú. Svet zo -
miera, lebo chýbajú tí, čo sa klaňajú Bohu. 
Cirkev je vysušená, pretože chýbajú tí, čo 
takto hasia jej smäd. Chýbajú nám ľudia, 
ktorí padajú na kolená ako Ježiš, keď sa obra -
cia na svojho a nášho Otca: „Sám sa od nich 
vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, 
kľakol si a modlil sa ‚Otče, ak chceš, vezmi odo 
mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa 
nech sa stane!‘“ (Lk 22,41)

Nepodarí sa nám opäť objaviť pochopenie 
dôstojnosti ľudskej osoby, ak nespoznáme 
vznešenosť Boha. Iba vtedy je človek veľký 
a zvlášť šľachetný, keď padne pred Bohom 
na kolená. Veľký človek je pokorný a po -
korný človek si kľaká.
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Priatelia moji, ak aj niekedy vzhľadom 
na mocných tohto sveta rezignujeme 
a skladáme pred nimi zbrane, spomeňme 
si, že nikto nám nedokáže ulúpiť slobodu 
pokľaknúť.

Keď neveriaci kňazi zneužívajú svoju au -
toritu a brutálne vám bránia prijímať Eu -
charistiu po kľačiačky, nestrácajte pokoj 
a vnútornú rozvahu pred eucharistickým 
Pánom. Neodporujte im, ale modlite sa za 
kňazov, ktorých správanie Boha, ktorého 
držia vo svojich rukách, rúhavo uráža a pro -
fanuje. Pokúšajte sa napodobňovať pokoru 
Boha a padnite na kolená vo svojich srd -
ciach, vo svojej vôli, vo svojom rozume, vo 
svojej sebaúcte, ba v celom svojom vnútri! 
To je predsa oblasť vyhradená Bohu.

Človek na kolenách je mocnejší ako svet! 
Je neotrasiteľným ochranným múrom proti 
bezbožnosti a šialenstvu ľudí. Človek na ko -
lenách spôsobuje, že sa diabol v celej svojej 
pýche trasie!

Všetci, ktorí ste v očiach ľudí bez moci 
a vplyvu, ktorí si však dokážete kľaknúť 
pred Bohom, nebojte sa tých, ktorí sa po -
kúšajú vás zastrašiť! Vaše poslanie je veľké. 
Spočíva v tom, že zabraňujete svetu, aby sa 
sám zničil.

Vy, kresťania dnešnej doby, budete svät -
cami a  mučeníkmi, po ktorých národy 
vzdychajú, budete tými, ktorí povedú novú 
evanjelizáciu! Vaše domoviny smädia po 
Kristovi! Nesklamte ich! Cirkev vám zveruje 
toto poslanie.

Podľa môjho názoru stojíme v histórii 
Cirkvi v zlomovom bode. Cirkev potrebuje 
hlbokú radikálnu reformu, ktorá sa musí 
začať zmenou v životoch jej kňazov. Všetko 
je to o svätosti. Cirkev sama je svätá. Naše 
hriechy a naše svetské starosti bránia tomu, 
aby sa táto svätosť šírila. Je najvyšší čas 
všetky tieto bremená odsunúť, aby sa Cirkev 
konečne zjavila takou, akú ju Boh urobil.

Niektorí hovoria, že história Cirkvi je 
poznamenaná štruktúrnymi reformami. 
Som presvedčený, že sú to svätci, ktorí me -
nia históriu. Štruktúry vznikajú až potom 
ako následok a nerobia nič iné, len pokra -
čujú v  tom, čo svätci priniesli. Keď Boh 
volá, žiada niečo radikálne! A ide pritom 
až ku koreňom. Milí priatelia, my nie sme 
povolaní byť priemernými kresťanmi! Nie, 
Boh povoláva celú našu bytosť, on požaduje 
totálnu odovzdanosť, dokonca až po mu -
čeníctvo nášho tela a našej duše! On nás 
povoláva ku svätosti: „Buďte svätí, lebo ja, 
Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,2)

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html
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Do boja za záchranu duší 
s ružencom v ruke
Modlitbový zápas na výzvu 
Matky Božej z Fatimy
„Ruženec je silná zbraň, pred ktorou démoni 
utekajú. Ak si želáte pokoj vo vašich srdciach, 
vo svojich domovoch a vo vašej krajine, zhro-
maždite sa každý večer, aby ste sa modlili ru-
ženec. Nech neprejde ani jeden deň bez toho, 
aby ste sa ho nepomodlili, bez ohľadu na to, 
ako zaťažení môžete byť mnohými staros-
ťami a problémami.“ (Pápež Pius XI.)

Vieme dobre, akí sme slabí, ako ľahko sa 
potkýname a padáme. Bez Božej pomoci 
a milosti sa nám nepodarí ani vstať, ani 
zvíťaziť nad pokušeniami. Silu a potrebnú 
milosť získavame cez modlitbu. No stačí, 
aby sme v modlitbe našli silu len my a na 
ostatných nám už nemá záležať? Už pri 
prvom zjavení vo Fatime dala Panna Má -
ria deťom otázku: „Ste ochotní obetovať sa 
Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás 
zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urá-
žaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“ Deti bez dlhého uvažovania 
odpovedali: „Áno!“

Panna Mária týmto trom nevinným de -
ťom odovzdala posolstvo o spáse celého 
sveta. Upozornila na hnutie ateistického 
materializmu, ktoré sa bude šíriť z centra 
komunizmu a zasiahne celý svet. Preto ho -
vorila o Rusku. Boh zoslal svetu žiaru svetla 
cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby 
prežiarilo hustú noc. Hrozilo, že táto tem -
nota pohltí celé ľudstvo, ktoré postupne 
strácalo cit pre nadprirodzené veci. Matka 
Božia nás prišla varovať pred blížiacim sa 
nebezpečenstvom a ukázala nám cestu, ako 
sa mu vyhnúť. Tou pomocou je cesta mod -
litby a obrátenia.

Temnota do nášho sveta vstúpila ticho 
a nenápadne a dnes je ňou pohltené celé 
ľudstvo. To, pred čím nás Panna Mária vy -
stríhala vo Fatime sa už stalo skutočnosťou. 
Nepočúvali sme rady našej Matky a jej va -
rovanie sme nebrali vážne. Jej výzva však 
stále platí, ešte stále máme čas!

„Ste ochotní sa obetovať?“ Táto otázka je 
adresovaná aj našej generácii. Ako na ňu 
odpovieme? Ostaneme vlažní a nedotknutí 
tým, akou cestou do večnosti kráčajú naši 
bratia a sestry, úplne opantaní tmou a za -
slepení materializmom?
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Mária aj v tejto dobe klope na naše srd -
cia a pozýva nás do boja za záchranu duší 
s ružencom v ruke.

Už v roku 1998 sme inšpirovaní fatim -
skou výzvou zorganizovali reťaz nepretr -
žitej modlitby, aby sme prosili za obrátenie 
hriešnikov. Veď aj my sami patríme medzi 
nich, pretože každý z nás padá vo svojej 
slabosti. Mnohí z vás zareagovali na túto 
výzvu a zobrali na seba obetu modlitby. Táto 
služba je zvlášť náročná počas nočných ho -
dín. Mnohí z tých, ktorí sa takto obetovali, 
nás už predišli do večnosti a veríme, že im 
to dobrý Pán odmenil. No mnohí neustanú 
tlak prostredia a tejto rýchlej doby a tvr -
dia, že nemajú čas modliť sa. Pravda je však 
taká, že Pán nám dal dosť času na prácu, 
oddych, aj na modlitbu. Kameňom úrazu 
je naša neschopnosť správne si ho zadeliť 
a náš nedostatok lásky. Ak by sme chvíle 
s Bohom – modlitbu – milovali, určite by 
sme si na ňu našli čas. To, čo milujeme, 
tomu dávame svoj čas. Ak niekto miluje in -
ternet, je ochotný stráviť na sociálnych sie -
ťach aj niekoľko hodín denne. A ak niekto 
miluje Boha, má čas sedieť pri jeho nohách 
pohrúžený do modlitby.

Vás, ktorí ste vydržali v týchto modlit -
bách povzbudzujeme slovami Panny Márie 
z posolstiev, ktoré nám dávala cez dona Gob -
biho: „Ja, Matka, vás zhromažďujem k mod-
litbe. Vráťte sa k modlitbe! Ja vašu modlitbu 
potrebujem! Modlite sa so mnou a mojím pro-
stredníctvom hovorte modlitbu takú prostú, 
ale veľmi účinnú, ktorú som od vás žiadala: 
svätý ruženec.

Modlite sa dobre: pokorne, prosto, oddane, 
s dôverou. Nestarajte sa o iné veci; teraz sa už 
nesmiete zaťažovať inými znepokojujúcimi 
problémami…

Veľa duší sa vzdialilo od Boha a bežia po 
ceste skazy, ktorá sa stáva každým dňom su-
rovšou a neľudskejšou. Teraz už nestačí vaša 
činnosť, alebo činnosť, ktorú podnikáte vy 
sami, aby ste ich mohli zadržať. Sú len na 

krok vzdialení od svojej večnej záhuby. Len ja 
ich budem môcť zachrániť v poslednej chvíli 
svojou materskou a zázračnou mocou. Na 
tento cieľ potrebujem vašu modlitbu.

Diskusie, prehnaná činnosť, riešenie prob-
lémov a záujmy, ktoré sú dnes v móde, ktoré 
však rozptyľujú a maria vaše sily, to všetko je 
rušivé pôsobenie zo strany môjho nepriateľa, 
ktorému sa dnes darí zvádzať všetko a všet-
kých. Moji najmilší, vás nikdy nezvedie, pre-
tože ste zasvätení môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu.“ (Mk 28.1.1975)

Panna Mária radila sestre Lucii, ako sa 
obetovať. Povedala jej, že vždy, keď prináša 
obetu Bohu, má vysloviť: „Ježišu, konám 
to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov 
a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie.“ (Spomienky 
sestry Lucie I)

Ak cítite v srdci, že chcete pomôcť v tomto 
apoštoláte, skúste osloviť ľudí vo svojom 
okolí a zorganizujte modlitebnú reťaz. Ktorí 
ste zapojení, pokračujte v modlitbe aj na -
priek ťažkostiam, ktoré pribúdajú. Modlitba 
spojená s obetou má veľkú cenu!

Úmysly modlitbového zápasu sú:
	› Obrátenie hriešnikov a víťazstvo  
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
	› Duchovná obnova Slovenska
	› Úmysly členov, ktoré si vzbudia
Ten, kto sa zapojí, si dá predsavzatie mod -

liť sa jednu hodinu v týždni, resp. v mesiaci, 
ktorú si sám určí. Môže to byť ruženec, ado -
rácia, alebo iná modlitba. Nesplnením tohto 
predsavzatia nie je viazaný pod hriechom. 
Je vhodné, ak sa prihlásite naraz viacerí 
a jeden z vás nás bude kontaktovať. Prihlá -
siť sa môžete na adrese: Inštitút Nepoškvr -
neného Srdca Panny Márie, Mäsiarska 28, 
040 01 Košice.

Prehľad o modlitbovom zápase – uvá-
dzame počet zapojených do modlitbového 
zápasu podľa diecéz (stav k 1. 1. 2020):
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Bratislava 193

Trnava 198

Nitra 342

Žilina 839

Banská Bystrica 199

Spiš 207

Košice 2 258

Rožňava 174

Iné – zahraničné 2

Prešov (GK) 67

Spolu: 4 487

Sestra Lucia z Fatimy povedala: „Nie je 
problém, hovorím Vám, bez ohľadu na to, 
aké ťažké sa to zdá, čo by sme nemohli vyrie-
šiť modlitbou svätého ruženca. So svätým 
ružencom budeme zachránení. Budeme sa 
posväcovať. Budeme uzdravení cez nášho 
Pána a získame spásu pre mnoho duší.“

Žiaden hriešnik  
nie je tak stratený,   
aby sa nemohol stať svätým
Pri čítaní životopisov svätých neraz žasneme, akými spôsobmi Božia milosť priviedla 
hriešnikov späť k Bohu. Napriek tomu, že poznáme osudy verejných kajúcnikov, ktorí sa 
neskôr stali svätcami, ťažko sa nám porovnávajú ich príbehy s dnešnou modernou dobou. 
Dokonca v porovnaní s praktickým životom dneška, sú aj Vyznania svätého Augustína 
skôr čítaním o bežne žijúcom dobre etablo -
vanom mladom mužovi.

Svätý Ján Pavol II. však vyhlásil za svä -
tého človeka, ktorý v živote prešiel tým 
najextrémnejším prerodom, aký si len 
vieme predstaviť. Bartolo Longo (1841 – 1926) 
bol vychovávaný v katolíckej rodine. Ako 
10 -ročný stratil svojho otca a hlboko ho to 
zasiahlo. Od tej chvíle sa postupne začala 
jeho cesta vzďaľovania sa od Cirkvi. Ako 
20 -ročný prepadol satanistickému okul -
tizmu. Tento svet ho pohltil natoľko, že sa 
zúčastňoval na satanistických obradoch. 
Keď začal študovať v Neapole na univerzite, 
kde mimochodom študoval aj svätý Tomáš 
Akvinský, zaradil sa do prúdu študentov, 
ktorí sa oddávali okultizmu a anticirkevnej 
argumentácii.
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Bartolo začal navštevovať stretnutia pozna -
čené drogami a orgiami. Verejne sa vysmieval 
Katolíckej cirkvi a nabádal aj iných, aby ju 
opustili. Jeho „kariéra“ vyústila do vymenova -
nia za satanovho „kňaza“ a viedol satanistické 
rituály pre spoločenstvo. V tomto období už 
Bartolo trpel rôznymi poruchami správania 
a bol na pokraji nervového zrútenia.

Podobne ako svätý Augustín, aj Bartolo 
mal za sebou silnú modlitebnú podporu 
– jeho zbožná rodina sa za neho vytrvalo 
modlila. Jedného večera začul slová svojho 
zosnulého otca: „Vráť sa k Bohu.“ Niekoľko 
stretnutí s priateľom Vincenzom Pepem 
v ňom toto naliehavé volanie otca ešte viac 
upevnilo. Priateľ mu nastavoval zrkadlo 
a hovoril mu, že život, ktorý vedie, smeruje 
do večného zatratenia.

Dominikánsky kňaz Alberto Radente 
(1817 – 1885) sa rozhodol mladému Barto -
lovi duchovne pomôcť a sprevádzať ho na 
ceste obrátenia. Keď otec Radente videl, že 
Bartolo sa s pevným odhodlaním rozhodol 
zanechať svoj predošlý život, dal mu rozhre -
šenie. Bartolo svoju činnosť nasmeroval na 
tých, ktorým dopomohol k vzdialeniu sa od 
Cirkvi. Chodil do kaviarní, na študentské 
zábavy, ale už nie ako ich aktívny člen, ale 
s ružencom v ruke. Hlásal obrátenie k Bohu, 
chudobným pomáhal a nevedomých poú -
čal. Po šiestich rokoch od momentu obrá -
tenia, na sviatok Ružencovej Panny Márie, 
bol Bartolo Longo prijatý do Tretieho rádu 
dominikánov.

Už ako člen tretieho rádu navštívil miesta 
špiritistických seáns a s ružencom v ruke 

prítomných vyzýval, aby sa vzdali tejto 
aktivity, pretože je to len „súbor omylov 
a klamstiev.“

Podobne ako mnohí ľudia, ktorí sa obrá -
tili, aj Bartolo zápasil s následkami svojej 
minulosti. Prenasledovali ho mučivé spo -
mienky a mal chvíle, kedy neveril, že ho Boh 
dokáže prijať a zachrániť, keďže v minu -
losti odovzdal svoju dušu diablovi. Neskôr 
priznal, že jeho zúfanie bolo tak veľké, až 
uvažoval o samovražde.

Presne vtedy si spomenul na modlitbu 
ruženca a lásku Panny Márie. Rozhodol 
sa, že svoju cestu do neba zverí jej. Na juhu 
Talianska začal organizovať ružencové 
spoločenstvá a procesie. Rozhodol sa žiť 
v celibáte, a keď mu pápež Lev XIII. odpo -
ručil oženiť sa so spoluorganizátorkou ru -
žencových bratstiev, žil s ňou v celibátnom 
manželstve. Počas 50 -tich rokov sa Bartolo 
angažoval v rozširovaní ruženca, zakladal 
školy pre chudobných, sirotince pre deti 
a trestancov. Mesto, ktoré bolo predtým 
plné kriminality, zmenil na mesto, ktoré 
si ctilo Pannu Máriu.

Pápež Ján Pavol II. sa vyznačoval tým, že 
mal v osobitnej úcte Pannu Máriu a práve 
tento veľký pápež nazval Bartola „Márii -
nim mužom.“ Za blahoslaveného ho vyhlá -
sil 26.10.1980 a jeho sviatok sa v Katolíckej 
cirkvi slávi 5. októbra. Nech sa k  nemu 
utiekajú všetci závislí, kriminálnici a ľudia, 
ktorí prepadli mágii, aby našli cestu späť 
k Bohu cez Máriu. Blahoslavený Bartolo, 
oroduj za nás!

Zdroj: https://www.svetlosveta.sk/
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Duchovné cvičenia formou 
večeradla v roku 2020
Dobrý Bože, priveď ma  
na dno mojej duše
Žijeme vo svete, ktorý preferuje mať čoraz 
viac. Čoraz viac zákazníkov, viac objedná -
vok, viac peňazí. Prežiť skvelé zážitky, mať 
úspech a šťastie. No keď máme nadbytok 
dobrého jedla a pitia, čoskoro nás prejde 
chuť. Naopak, tí, čo postia, hovoria, že im 
chutí aj obyčajná kôrka chleba.

Stalo sa úplne bežným robiť niekoľko vecí 
naraz: sedieť na obede, zatiaľ čo v pozadí beží 
televízor, v mobile nám pípajú sms -ky a mai -
 ly, na ktoré hneď odpovedáme. Občas stih -
neme nafotiť pár záberov a fotky okamžite 
zdieľať cez sociálne siete. A takto mnohým 
z nás plynie takmer celý deň. Toto všetko 
nás vytrháva z pokoja až natoľko, že nie sme 
schopní sústrediť sa na jednu konkrétnu 
vec: skrátka byť naplno prítomný v tom, čo 
práve robím. Už sa nevieme sústredene za -
čítať do knihy, len poskakujeme očami po 
titulkoch na internete. Keď nemáme pri sebe 
zapnutý mobil alebo ho nedvíhame, tak sme 
považovaní za nenormálnych. Ak nie sme 

aspoň na troch – štyroch sociálnych sieťach, 
tak o nás hovoria, že ani neexistujeme. Keď 
sa zatvoríme do ticha a nekomunikujeme 
s okolitým svetom, hovoria o nás, že sme 
nepružní a nespoločenskí.

No my musíme dať všetko bokom a byť 
jednoduchí, aby sme našli pokoj v tomto 
chaose a zmätku! A aby sme v hluku všet -
kých hlasov, ktoré nás presviedčajú, čo 
všetko potrebujeme, vedeli jasne rozpoznať, 
čo je zbytočné, potrebujeme Ducha Svätého. 
Preto nás Panna Mária volá do trvalého ve -
čeradla modlitby, aby sme v tichu, adorácii 
a v modlitbe poznali ako kráčať proti prúdu 
a vyprosili nové vyliatie Ducha Svätého pre 
celý svet.

„Dnes, keď slovo je zbraňou, ktorú používa 
môj nepriateľ, aby zviedol celé ľudstvo, vás 
žiadam, aby ste proti tomu postavili svoje ml-
čanie. Tak to bude Duch, ktorý bude hovoriť 
vo vás a vaším prostredníctvom Duch Svätý 
obnoví celý svet.“ (Mk 24.10.1975)

Preto Vás pozývame na duchovné cviče-
nia konané formou večeradla a prosíme: 
„Dobrý Bože, daj prosím, aby zmizli všetky 
myšlienky, ktoré mi víria v hlave, a priveď 
ma na dno mojej duše, kde je ticho a kde pre-
bývaš Ty.“

	› 9. 1. – 12. 1. 2020 DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanát Košice. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com
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	› 23. 1. – 26. 1. 2020 DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanáty Košice. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com

	› 13. 2. – 16. 2. 2020 DC v Prešove v Exer-
cičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty 
Prešov I a Prešov II. Informácie podá 
a prihlášky prijíma Gabriela  
Namešpetrová, tel.: 0918 832 298,  
g.namespetrova1951@gmail.com;  
Marta Matúšová, tel.: 051 778 31 74;  
martuska.mat@gmail.com

	› 27. 2. – 1. 3. 2020 DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanáty Košice. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 21 alebo 0911 912 537; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com

	› 19. 3. – 22. 3. 2020 DC v Prešove v Exer-
cičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty 
Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma 
a informácie podá Ing. Zita  
Dzuriková, tel.: 0915 962 364;  
zita.dzurikova@gmail.com; Ing. Danka 
Bednárova, tel.: 0905 259 365;  
bednarovadanka@gmail.com

	› 16. 4. – 19. 4. 2020 DC v Prešove v Exer-
cičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty 
Prešov – Solivar a Košice-Juh.  
Prihlášky prijíma a informácie podá 
Dana Komadová, tel.: 0904 477 200; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com; Jolana  
Miklošová, tel.: 0902 866 175;  
jolanamiklosova@gmail.com

	› 24. 4. – 26. 4. 2020 DC pre rožňavskú 
diecézu. Prihlášky prijíma a infor -

mácie podá Elena Gubániová, tel.: 
0908 426 868; d1varga@gmail.com, 
a Ľubomíra Olahová, tel.: 0911 466 698

	› 7. 5. – 10. 5. 2020 DC pre dekanáty  
Bratislava. Prihlášky prijíma  
a informácie podá Zuzana Dobšinská, 
tel.: 0904 689 482;  
zuzana.dobsinska@gmail.com

	› 14. 5. – 17. 5. 2020 DC pre dekanát 
Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma 
a informácie podá Magdaléna Balberčá -
ková, tel.: 0902 668 315;  
balbo.t@gmail.com

	› 9. 7. – 12. 7. 2020 DC v Prešove v Exer-
cičnom dome sv. Ignáca pre dekanát-
nych responsabile. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com

	› 30. 7. – 2. 8. 2020 DC pre dekanáty 
Žilina. Prihlášky prijíma a informácie 
podá Ladislav Štefanec,  
tel.: 0904 274 528;  
stefanec.ladislav@lucom.sk

	› 17. 9. – 20. 9. 2020 DC pre dekanáty 
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves 
v Exercičnom dome na Mariánskej 
hore v Levoči. Prihlášky prijíma a infor -
mácie podá Ing. Emília Králiková, tel.: 
0911 861 588; ekralikova1@gmail.com

	› 15. 10. – 18. 10. 2020 DC pre dekanáty 
Sereď, Nitra, Galanta, Nové Zámky 
a Hlohovec. Prihlášky prijíma  
a informácie podá Helena Hudáková,  
tel.: 031 789 93 62, 0903 726 255;  
helenahudakova777@gmail.com; 
Martina Cicáková, tel.: 0907 060 833; 
cicakova.tina@gmail.com
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	› 3. 12. – 6. 12. 2020 DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanát Košice. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537; 
nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com

	› 28.12. – 1.1.2021 Silvestrovské DC 
v Herľanoch pri Košiciach. Pozývame 
na nich všetkých, ktorí chcú prežiť 
prechod do nového roka v tichu, sú -
stredení a modlitbe. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537; 

nspm1917@gmail.com,  
fatimake17@gmail.com

„Najmilší synovia, nasledujte ma celou 
svojou dôverou a nenechajte sa znepoko-
jovať ťažkosťami, s ktorými sa stretávate 
na svojej ceste. Tieto ťažkosti dopúšťa Boh, 
aby vám pomáhali rásť v živote vášho do-
konalého zasvätenia sa môjmu Nepoškvr-
nenému Srdcu.

Oslobodzujú vás od vášho spôsobu vide-
nia a cítenia, od vašich chúťok a sklonov 
a pomaly vás učia cítiť a vidieť jedine tak, 
ako je to v zhode so Srdcom môjho Syna 
Ježiša.“ (Mk 31. 7. 1976)

Duchovné obnovy
konané formou večeradla v kostole Krista Kráľa  
v Košiciach v roku 2020

Potrebujeme Ducha Svätého  
– pokoj uprostred nepokoja
Duch Svätý je ten, ktorý umožňuje, aby 
v nás znovu ožil Ježiš. Pán, keď prichádza 
k svojim učeníkom, opakuje: „Pokoj vám!“ 
(Jn 20,19.21) a dáva im dar Ducha Svätého. 
Pokoj nespočíva v odstránení problémov 

zvonku. Boh svojich učeníkov neušetril od 
ťažkostí a prenasledovania, no dal im Du -
cha pokoja. Ježiš neoslobodil apoštolov od 
problémov, no dal im pokoj aj uprostred 
utrpenia. V súčasnej uponáhľanej dobe je 
pokoj zatlačený do úzadia: postrkávaní z ti -
sícich strán riskujeme, že vybuchneme, keď 
pod vplyvom neustálej nervozity prehnane 
reagujeme na každú jednu vec. Hľadáme 
rýchle riešenia, berieme jednu tabletku za 
druhou, len aby sme vládali ísť ďalej; strie -
dame jednu emóciu druhou, len aby sme 
cítili, že sme ešte nažive.

Nadovšetko potrebujeme Ducha Svätého! 
To on vytvára poriadok tam, kde vládne 
zmätok. On je pokoj uprostred nepokoja, 
dôvera v skľúčenosti, radosť v smútku, mla -
dosť v starobe, odvaha v skúške. Je to On, 
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ktorý v búrlivých vlnách života upevňuje 
kotvu nádeje. Kto žije naplnený Duchom 
Svätým, prináša pokoj tam, kde sú nezhody 
a svornosť tam, kde sa množia konflikty. 
Duchovní ľudia sa za zlé odplácajú dobrým, 
na aroganciu odpovedajú miernosťou, na 
zlobu dobrotou, na hrmenie tichom, na kle -
bety modlitbou a na pesimizmus pokojným 
úsmevom.

Preto je potrebné stíšiť sa a nájsť si čas 
na hlbšiu modlitbu v spoločenstve bratov 
a sestier. Potrebujeme aspoň raz za me -
siac načerpať silu zo spoločnej modlitby vo 
večeradle, aby sme aj my počuli Pánov hlas: 
„Pokoj vám!“

Každý mesiac, poslednú stredu v mesiaci, 
sa konajú duchovné obnovy formou veče -

radla v kostole Krista Kráľa v Košiciach, na 
Moyzesovej ulici. Začínajú o 16.30 svätou 
omšou obetovanou za našich dobrodincov, 
ďalej za tých, ktorí sa zapájajú do modlitieb 
za kňazov a aj za tých, ktorí sa stretávajú vo 
večeradlách modlitby. V roku 2020 budú 
duchovné obnovy v týchto termínoch:

29. 1. 2020 25. 3. 2020 29. 4. 2020
27. 5. 2020 24. 6. 2020 29. 7. 2020
26. 8. 2020 28. 10. 2020 25. 11. 2020

„Žite teda s pokojnou mysľou a bez strachu 
i v nepokoji a nebezpečenstvách vašej doby. 
Preto vám opakujem: Nepozerajte stále do 
budúcnosti a nepátrajte po tom, čo príde! Žite 
len prítomný okamih s celou svojou dôverou 
a oddanosťou v mojom Srdci!“ (Mk 4. 12. 1976)

Do Medžugoria ľudia 
prichádzajú s veľkým  
hladom po Bohu
„Z biblického zjavenia vyplýva, že človek je 
povolaný urobiť zo svojej strany všetko, aby 
prijal to, čo Boh pre neho vo svojej láske pri-
pravil. Preto nás vyzýva k obráteniu, ktoré 
predstavuje cestu k pokoju, na ktorej necháva 
za sebou všetko, čo mu bráni zažiť pokoj a žiť 
v pokoji. Aby sa podarilo toto obrátenie, ktoré 
znamená vzdať sa tohto sveta, jeho prísľubov 
a otvoriť sa Bohu, ktorý je pokoj, musí sa jed-
notlivec, rodina a čas od času aj celý národ 
nielen modliť, ale aj postiť, veriť a milovať, 
zmierovať sa a odpúšťať, aby napokon pre-
mohol všetky ťažkosti a našiel pokoj, ktorý 
sľubuje Boh. A to všetko sa odohráva zvlášt-
nym spôsobom na púti.“ (Slavko Barbarič, 1999)

Pápež Ján Pavol II. nás neúnavne vyzýval, 
aby sme sa pripravovali na vstup do tretieho 
tisícročia s Ježišom a Máriou. V encyklike 
Redemptoris Mater (Matka Spasiteľa, 1987) 

ide o Máriu, ktorá putuje s Cirkvou a ako 
Matka, Učiteľka a Pútnička ju pripravuje 
na druhý príchod svojho Syna.
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Ak možno niekde aplikovať tieto pá -
pežove slová a ak sa niekde Máriina púť 
tak viditeľne uskutočňuje,tak je to práve 
v Medžugorí. Sem prichádza denne ako 
„pútnička“ a zjavuje sa tu už mnoho rokov. 
Učí všetok ľud modliť sa a postiť. Pozýva 
nás putovať a nachádzať Boha, aby sme sa 
k nemu celým srdcom vrátili.

Panna Mária nám opakuje, že toto je čas 
milosti. Vo Svätom písme čítame: „‚V milos-
tivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som 
ti pomohol.‘ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz 
je deň spásy!“ (2Kor 6,2) Toto sa odohráva na 
miestach, kde sa zjavuje Mária. Čas milosti 
je vždy časom rozhodnutia a prijatia zodpo -
vednosti. Aj my sme súčasťou milostivého 
času a sme pozvaní k spolupráci s Máriou. 
Až keď začneme úprimne žiť jej posolstvá, 
až vtedy sa začne naša cesta obrátenia.

Mária nás vedie k Bohu. Svätý Otec Fran -
tišek hovorí: „Kde je Mária, tam Satan ne-
môže vstúpiť. Kde je matka, nepokoj nemôže 
mať prevahu, tam niet strachu. Mária je bez-
pečná archa uprostred potopy.“

Máriina škola je taká jasná! Pracovať na 
svojom obrátení spolu s ňou, jednoducho 
znamená prestať robiť zlo a  začať robiť 
dobro. Obrátenie, ako nás tomu učí Mária, 
je podobné zrnu, ktoré keď odumrie, pri -
nesie stonásobnú úrodu. Je to intenzívna 

práca na sebe, na poli svojho srdca. Keď 
dovolíme Bohu, aby nás viedol cestou ob -
rátenia, začne nám ukazovať, čo treba me -
niť a rastieme v láske cez hlavné posolstvá: 
modlitbu, čítanie Svätého písma, pôst, svätú 
spoveď a svätú omšu. Meníme sa a stávame 
sa lepšími.

Pápež František 31. mája 2018 vymeno -
val emeritného arcibiskupa poľskej die -
cézy Varšava -Praga Mons. Henryka Hosera 
(*1942) za osobitného apoštolského vizitá -
tora špeciálneho charakteru pre farnosť 
Medžugorie. Tým chcel dať dôraz na doce -
nenie ľudovej nábožnosti ako dôležitého 
rozmeru evanjelizácie.

Mons. Henryk Hoser hovorí: „Ide o novú 
situáciu z  hľadiska pastoračného, keďže 
v predchádzajúcich desaťročiach bolo možné 
putovať do Medžugoria len súkromným spô-
sobom. Toto rozhodnutie povoľuje to, čo do-
teraz fakticky existovalo. Napokon pútnici 
sem prichádzali hromadne, ale nemohli ich 
organizovať oficiálne cirkevné štruktúry. 
V súčasnosti je pozícia Svätej stolice jasne 
vykryštalizovaná a má dva aspekty. Pasto-
račný aspekt, ktorý mi bol zverený, a druhý 
aspekt, doktrinálny, čiže skúmanie zjavení, 
ktoré stále prebiehajú.

Moja funkcia vizitátora je vyjadrením 
pápežovej starostlivosti o ‚ovce,‘ ktoré prichá-
dzajú do Medžugoria z celého sveta. ‚Cirkev,‘ 
ako hovorí pápež František, ‚cíti ich vôňu 
a nasleduje svoje ovce.‘ Preto sa o fenomén 
Medžugoria špeciálne stará Svätá stolica. 
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Podstatu Medžugoria je možné opísať nie-
koľkými jednoduchými slovami: modlitba, 
ticho, sústredenie, Eucharistia, klaňanie, 
pôst, sviatosť zmierenia.“

Vo všetkých zverejnených zjaveniach 
v Medžugorí nevidíme žiadne doktrinálne 
bludy. A toto je prvé kritérium, ktoré Cirkev 
berie do úvahy pri potvrdzovaní pravosti 
zjavení. Druhým kritériom sú účinky. Zá -
kladný evanjeliový princíp hovorí, že strom 
sa pozná podľa ovocia. Snáď netreba pri -
pomínať, že účinky Medžugoria sú mimo -
riadne pozitívne.

Slovami Mons. Henryka Hosera: „Boh je 
spravodlivosť, Boh je dobrota, Boh je krása.“ 
A to je presne to, čo cítim v Medžugorí. Toto 
miesto nebolo ľuďom dané preto, aby čosi 
lepšie vedeli, ale aby lepšie prežívali evanje -
lium Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa. 
Mama vždy poukazuje na svojho Syna.

Medžugorie je jedno z najväčších marián -
skych centier. Denne ho navštevujú pútnici 
z celého sveta, ktorí sa tu modlia a zažívajú 
vnútornú, či vonkajšiu premenu. Potom od -
chádzajú do svojich krajín a prinášajú do 
nich ducha evanjelia, ktorého tu bytostne 
zažili. Možno si ani neuvedomujú, že do 
Medžugoria prichádzajú s veľkým hladom 
po Bohu. Preto sú tu obrátenia také veľko -
lepé, lebo sa týkajú ľudí, ktorí žijú ďaleko 
od Boha a sú zapletení do tých najťažších 
životných situácií. Sú závislí od drog, sexu, 

alkoholu... No tu nachádzajú nádej, pomoc, 
uzdravenie a  tým aj úplne nový rozmer 
života.

„Aj ja som bola v Medžugorí viackrát. Týž-
deň pobytu tam – to sú pre mňa duchovné 
cvičenia, dni, kedy mám čas len pre Boha 
a On môže vo mne pôsobiť bez toho, aby som 
myšlienkami utekala k svojím povinnostiam. 
Tu ma Boh vždy z niečoho vnútorne uzdravil. 
Je to pre mňa to najdôležitejšie. Získala som 
nový pohľad na manželské nezhody, Boh mi 
tiež ukázal moje chyby, či ako mám riešiť 
problémy s deťmi. No predovšetkým sa prehl-
boval môj vzťah s Bohom a s Pannou Máriou. 
Bola som svedkom oslobodenia viacerých ľudí 
od zlých duchov, fyzického uzdravenia, videla 
som rôzne slnečné úkazy. Avšak tieto nadpri-
rodzené javy nie sú pre mňa tým najdôleži-
tejším, i keď som za ne vďačná. Dôležité je 
upevnenie môjho osobného vzťahu s Bohom 
a Pannou Máriou, upevnenie vo viere, posila 
v premáhaní mojich nedostatkov a zlozvy-
kov. Učím sa tu milovať Boha a všetkých ľudí 
aj s ich nedostatkami a chybami. Ale predo-
všetkým sa tu učím modliť sa srdcom. Modliť 
sa svätý ruženec a rozjímať nad tajomstvami 
Ježišovho a Máriinho života, prežívať srdcom 
svätú omšu a s láskou spočinúť pri Ježišových 
nohách, ktorý je prítomný v Eucharistii. Pre-
tože Panna Mária tu v Medžugorí otvorila 
‚školu života‘ a učí nás, ako sa má žiť. A za to 
som jej nesmierne vďačná.“

Jana Šutorová
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Verte v Máriinu pomoc 
a starostlivosť, nedajte  
sa znechutiť a odradiť!
Celodiecézna púť v Obišovciach
Najvýznamnejšie diecézne pútnické miesto 
košickej arcidiecézy Obišovce v prvú má -
jovú sobotu 4. 5. 2019 privítalo množstvo ve -
riacich spolu s kňazmi a dôstojným otcom 
arcibiskupom. Spoločne sme tak prežili ra -
dostný deň plný pokoja. Tí, ktorí pochopili 
význam požiadavky fatimského posolstva 
s vďakou a nádejou prijali toto pozvanie.

Osobitne slová prednesenej homílie 
nás povzbudili k zamysleniu sa nad pre -
žívaním svojej viery v rodinách i v širšom 
spoločenstve. Otec arcibiskup poukázal na 

oprávnenosť veľkej úcty k Panne Márii a na 
potrebu silnej viery v jej nesmiernu starost -
livosť a pomoc. Mimoriadnym spôsobom 
na nás zapôsobilo, že v kázni hovoril o ak -
tuálnych ťažkostiach našej Cirkvi a o kríze, 
ktorú všetci prežívame. No otec arcibiskup 
nezostal len pri vymenovaní ťažkostí a na -
črtol východisko. Povzbudila nás výzva, aby 
sme sa nedali znechutiť a odradiť. Prišla 
v pravý čas, keď sme už nadobúdali dojem, 
že toho zla je priveľa a nevieme ako ďalej. 
Viacerí pútnici humenského dekanátu po 
tejto púti zdieľali radosť z počutej homílie 
a cítili vďačnosť za možnosť vidieť v novom 
svetle vážne udalosti tejto doby.

Naplnení novou nádejou a veľkou vďač -
nosťou sme sa vrátili späť do svojich far -
ností a rodín. Oživila sa naša túžba denne 
sa modliť za kňazov, diecézu i za celú Cir -
kev. Veď práve to žiada Panna Mária od 
každého z nás.

Za pútnikov humenského dekanátu Mária

Niekoľko tisíc ľudí  
prišlo do Nitry na  
modlitbový deň k Panne Márii
Niekoľko tisíc veriacich sa v  sobotu 
16. 2. 2019 zišlo v  mestskej hale v  Nitre, 
aby sa aktívne zúčastnili na modlitbovom 
dni k Panne Márii – Matke všetkých ná -
rodov. Program tvorila adorácia pred Naj -
svätejšou oltárnou sviatosťou, modlitba 

posvätného ruženca a korunka Božieho mi -
losrdenstva. Zaznela aj prednáška P. Paula 
M. Sigla na tému: „Panna Mária ukazuje 
všetkým národom cestu k víťazstvu jej Ne-
poškvrneného Srdca.“
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Podvečer nasledovala svätá omša, ktorej 
predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam 
Judák. V  homílii pripomenul, že „dobrú 
matku charakterizuje nezištná láska, ktorá 
je najistejším sprievodcom po bludiskách 
života. Preto kresťanský ľud od začiatku 
chápal, že v ťažkostiach a skúškach sa treba 
utiekať k Matke, ako k tomu nabáda najstar-
šia mariánska modlitba: ‚Pod tvoju ochranu 
sa utiekame, svätá Božia Rodička.‘ Otcovia 
našej viery vedeli, že v nepokojných časoch 
sa treba zhromaždiť pod plášť svätej Matky 
Božej.“ Mons. Viliam Judák povzbudil veria -
cich, aby boli spolu s Máriou, skrze Máriu 

a v Márii poslušní Bohu a Cirkvi. „Veď bez 
Božej Matky riskujeme, že sa staneme vlaž-
nými a po čase studenými. Bez nej zistíme, že 
sme príliš slabí na to, aby sme obstáli v dob-
rom a po páde povstali. Keď sa jej zasvätíme, 
našim životom nebude chýbať radosť, neha, 
sladkosť a teplo, ktoré jej Nepoškvrnené Srdce 
rozlieva do duší tých, ktorí jej patria,“ dodal 
na záver nitriansky biskup.

Na konci svätej omše sa všetci prítomní 
pomodlili modlitbu zasvätenia Nepoškvr -
nenému Srdcu Panny Márie.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/

Milión Poliakov obsadilo 
hranice s ružencom v rukách
Reportáž z podujatia Ruženec na hraniciach
„Veríme, že ak sa bude na hraniciach kra-
jiny modliť ruženec zhruba milión Poliakov, 
môže to nielen zmeniť priebeh udalostí, ale 
otvoriť srdcia našich krajanov pre milosť Bo-
žiu,” uviedli organizátori celopoľskej akcie.

7. októbra 2017 sa konala unikátna celo-
národná akcia Ruženec na hraniciach, do 
ktorej sa zapojili aj Slováci z pohraničných 
oblastí. Rehoľná sestra Efraima z Krakova, 
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ktorá sa osobne aj so spolusestrami tejto jedi-
nečnej akcie zúčastnila, nám poslala pútavú 
reportáž o sile spoločnej modlitby ruženca. 
Začítajme sa do jej riadkov a nechajme sa 
preniknúť pravdou o dôležitosti modlitby.

Až milión veriacich odpovedalo na vý -
zvu Panny Márie z Fatimy spred sto rokov 
a v rámci modlitbovej akcie Ruženec na hra-
niciach sa modlili za mier vo svete, za svoju 
vlasť a za svoje rodiny. Modlitba spojila 
viac ako tristodvadsať kostolov z dvadsia -
tich dvoch diecéz a úsek dlhý asi štyritisíc 
kilometrov pozdĺž hraníc s  Nemeckom, 
Českom, Slovenskom, Ukrajinou, Bielorus -
kom, Litvou a Ruskom; ako aj kaplnky na 
letiskách.

Jeden z organizátorov Maciej Bodasiński 
povedal, že táto iniciatíva v jubilejnom roku 
zjavení Panny Márie vo Fatime má čisto 
duchovné ciele: „Modlíme sa za obrátenie 
Poľska, Európy a sveta ku Kristovi, aby boli 
zachránené duše pred večným zatratením 
a našli svoju cestu k Bohu. Vzhľadom na 
rastúce napätia, vojnové hrozby a terorizmus 
je pokoj vo svete ďalším úmyslom modlitby 
posvätného ruženca. Naša Matka vo Fatime 
nás prosila, aby sme sa modlili ruženec, a tak 
sa modlíme ruženec. Chceme jej neobmedzene 
veriť a sme si istí, že budeme zachránení, ak 
osud Poľska a sveta vložíme do jej rúk!“

Všimli si média vo svete, že v Poľsku sa 
veriaci zjednotili a „obsadili“ hranice svojej 

krajiny s ružencom v ruke? Nie so zbraňami 
tohto sveta, ale s duchovnou zbraňou toho 
najväčšieho kalibru, ktorú nám dala Panna 
Mária vo Fatime.

Táto mimoriadna udalosť bola rozdelená 
na dve etapy. V prvej etape sa veriaci zhro-
maždili v  tristodvadsiatich kostoloch, 
ktoré sa nachádzajú pozdĺž celej poľskej 
hranice – od pobrežia Baltského mora na 
severe, cez východné a južné oblasti až po 
západnú hranicu. Tam sa zúčastnili na svä -
tej omši, mali poklonu Najsvätejšej svia -
tosti a vypočuli si povzbudivé duchovné 
slovo. V druhej etape sa ľudia presunuli 
na určené miesta, nazývané ako modli -
tebné zóny. O druhej popoludní sa začala 
modlitba ruženca s úmyslami za obráte -
nie a zmierenie, dobré vzťahy v rodinách 
a mier v ľudských srdciach nielen v Poľsku, 
ale aj na celom svete.

Západná hranica Poľska
Veriaci v arcidiecéze Szczecin -Kamień sa 
po bohoslužbách v tridsiatich skupinách 
rozišli do modlitbových zón na západnej 
hranici. Bola medzi nimi aj skupina stoviek 
ľudí v Rosówku, blízko hranice s Nemec -
kom. „Najprv sa modlíme za svetový mier, 
pretože podľa môjho názoru je to najdôleži-
tejší úmysel,“ povedal Łukasz zo Stargardu. 
Tomasz z Nowogardu dodal: „Teraz sú ťažké 
časy a my chceme ukázať, že takáto spoločná 
modlitba dokáže ochrániť Poľsko a v našej 
krajine sa môžeme cítiť bezpečne.“

Na západnej hranici sa vo Svätyni Panny 
Márie Odry, Kráľovnej pokoja v Siekierki 
na Odre, modlilo viac ako tisíc ľudí vrátane 
obyvateľov okolitých farností, ale aj celého 
západopomoranského vojvodstva.

Niekoľko tisíc ľudí sa modlilo v diecéze 
pozdĺž českých a nemeckých hraníc. V se -
demnástich kostoloch, ktoré určil biskup 
z Legnice, Zbigniew Kiernikowski, sa slávili 
sväté omše a poklony Najsvätejšej sviatosti. 
Po tejto duchovnej príprave veriaci odišli 
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na modlitbové stanovištia, kde sa o druhej 
popoludní duchovne spojili so všetkými 
účastníkmi v modlitbe za svet i za vlasť.

Mnoho pútnikov išlo do neďalekej Lu -
bawky, kde je hraničný prechod s Českou 
republikou a do Chełmska Śląski. Na kri -
žovatke v Lubawke sa zhromaždilo okolo 
tisíc ľudí, zatiaľ čo v Sliezskom Chełmsku 
asi päťsto.

Aj v Krkonošiach boli modlitebné zóny. 
Veriaci sa modlili na hraničnom prechode 
Okraj, na českej aj nemeckej hranici. Modliť 
sa prišli aj skupiny veriacich z Nemecka.

Severná hranica Poľska
Modlitba na plážach Gdynia zhromaždila 
niekoľko stoviek ľudí. V kostole v Gdyni 
povzbudil arcibiskup Sławoj Leszek Głódź 
veriacich pripojiť sa k ružencu, lebo Panna 
Mária nás požiadala, aby sme sa túto mod -
litbu modlili úprimne. „Chceme odpovedať 
na jej prosbu a vynaložiť toto mimoriadne 
úsilie. Spojme sa v  spoločnej modlitbe za 
naše rodiny, náš národ a celý svet,“ povedal 
metropolita v Gdansku počas inaugurácie 
nového akademického roka na námornej 
univerzite.

Vo varšavskej arcidiecéze sa zúčastnilo 
okolo desaťtisíc ľudí, ktorí sa zišli v dvanás -
tich kostoloch. Ide o farnosti, ktoré takmer 
susedia s okresom Kaliningrad patriacim 
k Rusku.

Veriaci sa modlili za zblíženie poľských 
a ruských národov a za zlepšenie vzájom -
ných vzťahov, o ktorých sami obyvatelia 

na hranici hovoria, že nie sú najlepšie. 
„Chceme, aby sa ruženec stal príležitosťou 
na nadviazanie dobrých vzťahov,“ povedal 
arcidiecézny koordinátor akcie.

Aj veriaci Pravoslávnej cirkvi na Ruskej 
strane hranice sa zúčastnili tejto spoločnej 
modlitby. K účasti ich osobitným listom vy -
zval patriarcha Cyril I., hlava Ruskej pravo -
slávnej cirkvi.

Do kostolov diecézy Koszalin -Kołobrzeg 
prišli pútnici nielen zo vzdialených farností, 
ktoré hraničia s Baltským morom, ale aj 
z iných diecéz v Poľsku. Väčšina ľudí sa zišla 
v bazilike v Kołobrzegu, kde sa slávila Eu -
charistia. Diecézny biskup Edward Dajczak 
povedal: „V histórii sveta a našej vlasti sú 
chvíle, ktoré vytvárajú novú kvalitu života, 
novú realitu. Sú to tieto chvíle, keď sa oži-
vuje modlitba.“

V Darłówku biskup Krzysztof Zadarko 
vysvetlil, že Ruženec na hraniciach nie je 
udalosťou, ale špecifickým postojom, v kto -
rom je prítomná túžba po jednote. Hlavným 
úmyslom ruženca by mala byť modlitba za 
mier, pretože mier nie je samozrejmosťou 
a dá sa ľahko zničiť. Pripomenul, že: „Ne-
ďaleko od nás na východe je vojna, ľudia 
umierajú, dochádza k bombovým útokom. 
Na svete je viac ako štyridsať vojen, o ktorých 
nikto nehovorí. Vojny, ktoré vraždia a vyhá-
ňajú ľudí z ich domovov.“

Východná hranica Poľska
Účastníci modlitby v Nadácii Jána Pavla II. sa 
modlili za mier na Ukrajine. Boli to študenti, 
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najmä zo strednej a východnej Európy, ktorí 
chceli študovať v prostredí, ktoré rešpektuje 
a propaguje náboženské hodnoty.

„Vždy sa modlím za svoju krajinu a som 
veľmi rada, že ružencové modlitby za mier 
sú organizované aj v kostoloch na Ukrajine. 
Teraz sú ťažké časy a myslím si, že sa mu-
síme modliť spolu, jeden za druhého, pretože 
naša sila je v jednote,“ povedala Svitlana 
z Ukrajiny.

Tisíce ľudí sa modlili v dvadsiatich šies -
tich kostoloch v  arcidiecéze Przemyśl. 
„Chvíľu nám trvalo, kým sme sa sem dostali. 
No sme si istí, že Panna Mária nás neopustí,“ 
povedali účastníci modlitby. Ruženec sa 
modlili v horách, na štadiónoch i popri 
cestných svätyniach.

Marta a Stanisław Klasa prišli z Tarnówa 
do Hermanowíc pri Przemyśle. „V situácii, 
ktorá je vo svete, bolo potrebné zúčastniť 
sa tejto akcie. Už roky sa modlíme ruženec 
v rodine. Poznáme históriu Poľska a sveta, 
vieme, koľkokrát nám Panna Mária pomohla 
prostredníctvom ruženca. Sme si istí, že nás 
Panna Mária neopustí.“

Južná hranica Poľska
V Beskydoch bolo možné modliť sa v dvad -
siatich šiestich kostoloch. Zhromaždilo sa 
v nich okolo tritisíc účastníkov z rôznych 
regiónov južného Poľska. Okolo tisíc ľudí 
sa modlilo na hranici so Slovenskom v Kor -

bielowe a ďalšia časť sa modlila na poľsko -
 -česko -slovenskej hranici.

Na spoločnej hranici v Trstenej-Chyž-
nom sa zúčastnili aj viaceré farnosti zo 
Slovenska. Na spoločnú modlitbu ruženca 
o druhej popoludní prišli poľských veria -
cich podporiť aj veriaci z Oravy. Pri frek -
ventovanej hlavnej ceste sa modlili viac 
ako hodinu. Napriek chladnému počasiu 
viacerí rodičia priniesli so sebou aj svoje 
deti. Poďakovanie a požehnanie dostali aj 
od pomocného krakovského biskupa, ro -
dáka z Chyžného, Jana Szkodona. „Ďakujem, 
že ste prišli a ďakujem aj našim priateľom zo 
Slovenska za podporu,“ povedal. „Myslím, že 
táto hranica už zažila hocičo, pamätá menšie 
i väčšie skupiny ľudí. Som si však istý, že také 
množstvo veriacich, ktorí sa spoločne modlia, 
tu ešte nikdy nebolo.“

Občianske združenie V.I.A.C. z Trstenej 
dokonca zorganizovalo výstup na Babiu 
horu, ktorá je taktiež hraničnou horou Slo -
venska a Poľska. Ruženec sa teda veriaci 
modlili aj vo výške viac ako tisícsedemsto 
metrov nad morom. (https://myorava.sme.sk)

V  kostole v  Zakopanom pred Ružen-
com na hraniciach bola svätá omša, ktorej 
predsedal arcibiskup Marek Jędraszewski. 
„V tento mimoriadny deň, keď stojíme na 
hraniciach našej krajiny, je mimoriadny čas, 
lebo sa modlíme za našu vlasť. Tento ruže-
nec preniká cez naše hranice a pokrýva celú 
Európu. Náš kontinent sa musí vrátiť ku 
kresťanským koreňom,“   zdôraznil metro -
polita Krakova.

V Ludźmierzi viedol arcibiskup Jędras -
zewski ružencovú modlitbu pri soche svä -
tého Jána Pavla II. v Mariánskej ružencovej 
záhrade. Zúčastnili sa na nej deti, ktoré vy -
robili ružence zo zozbieraných žaluďov. Ar -
cibiskup vyjadril vďaku rodičom i deťom za 
účasť. Pripomenul, že odtiaľto pred dvadsia -
timi rokmi viedol ruženec svätý Ján Pavol II. 
a modlitba sa vysielala do celého sveta.

V diecéze Świdnica na poľsko -českej hra -
nici sa modlitby zúčastnilo viac ako dvad -
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saťjedentisíc ľudí. Pripojili sa tu aj veriaci 
z diecézy Hradec Králové z Českej repub-
liky, aby sa modlili o pomoc pre svoju vlasť 
a celý svet. „Ruženec je silnou zbraňou v boji 
proti zlu, tak silnou, že dokázal viackrát zme-
niť priebeh histórie,“ povedal o. Krzysztof 
Ora, diecézny koordinátor podujatia.

Stodvadsať ľudí sa modlilo pri plavbe na 
raftingových člnoch na Dunajci v diecéze 
Tarnów. Veriaci a kňazi z farností Bielcza 
a Trzciana sa na desiatich člnoch modlili 
na poľsko -slovenských hraniciach, ktoré 
delí rieka Dunajec. „Pochádzame z pohra-
ničných oblastí, sme spojení s touto krajinou. 
Je prirodzené, že sa zapojíme do Ruženca na 
hraniciach,“ povedal Jan Sienkiewicz, pre -
zident poľskej asociácie Pienińskich raftov.

Ruženec na letiskách
Ruženec na hraniciach sa konal aj na jede -
nástich letiskách Poľska, vrátane kaplnky 
medzinárodného letiska Jána Pavla II. 
v Krakove -Baliciach, kde sa modlilo asi dve -
sto ľudí. Podujatia sa zúčastnili cestujúci, 
personál letiskovej služby a bezpečnostný 
personál, ako aj veriaci, rehoľné sestry 
a kňazi z okolitých farností.

Medzi účastníkmi bol Jakub Domański, 
ktorý spolu so svojím synom čakal na prí -
chod svojho brata. Povedal: „Počul som veľa 
informácií o tejto akcii v médiách a myslel 
som si, že keď sme tu, pôjdeme zistiť, či je do 
nej zapojené aj naše letisko. Je to zaujímavá 
a celkom nezvyčajná iniciatíva. V dnešnom 
svete sú potrebné práve takéto akcie, aby ľudia 
vyšli aj von na ulicu a modlili sa.“

Na letisku v Lubline v Świdniku sa zišlo 
viac ako dvestopäťdesiat ľudí, aby sa spolu 
modlili v  rámci celonárodnej kampane. 
Podujatia sa zúčastnili cestujúci, zamest -
nanci letiska, colná služba, ako aj veriaci 
z neďalekých farností.

Do kampane Ruženec na hraniciach sa 
zapojili aj spoločenstvá a farnosti mimo 
Poľska. V Európe bolo zaregistrovaných 

štyridsaťtri miest, z toho takmer polovica 
vo Veľkej Británii. K modlitbe sa pripojili 
aj veriaci zo Spojených štátov (modlili sa 
na dvanástich miestach), z Južnej Ameriky 
a z Austrálie.

Za iniciatívou Ruženec na hraniciach stoja 
Maciej Bodasiński (*1977) a Lech Dokowicz 
(*1966) z Nadácie Solo Dios Basta. Podľa 
krakovského arcibiskupa Marka  Jędras -
zewského sa Poliaci modlili za všetky ná -
rody Európy a sveta, aby sa „obrátili a v prí-
pade Európy aj navrátili ku kresťanským 
koreňom.“

Títo istí organizátori v minulosti uspo -
riadali Modlitby verejného pokánia, kde sa 
zriekalo hriechov národa vo svätyni Panny 
Márie v Čenstochovej. Tejto akcie, ktorá sa 
konala 15. októbra 2016 sa zúčastnili tisíce 
Poliakov. Svätej omši predsedal arcibiskup 
Stanisław Gądecki, poznanský arcibiskup 
a predseda Konferencie biskupov Poľska.

Nezmienila som sa o všetkých miestach 
a kostoloch, kde sa ľudia modlili, pretože 
ich bolo veľmi veľa. Verím, že Panna Mária 
cez tieto modlitby orodovala u svojho Syna 
za dar viery pre celú Európu. Chcela som sa 
s vami podeliť o priebeh tejto mimoriadnej 
akcie, pretože viem, že aj na Slovensku je 
veľa ľudí, ktorí sa v modlitbových skupin -
kách pridávajú k úmyslom Panny Márie 
za obrátenie hriešnikov a záchranu sveta.

Za sestry z Krakova, spojené s vami v modlitbe, 
sestra Efraima



|  54  |

Padnú múry Kremľa tak,  
ako padli múry Jericha?
Svedectvo z Ruska

Už za dávnych čias niektorí katolíci a tiež 
pravoslávni veriaci chodili okolo Kremľa 
a modlili sa ruženec za obrátenie Ruska 
a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie. Táto modlitba bola inšpirovaná fa -
timským posolstvom. Najznámejším ini -
ciátorom tejto modlitby bol otec Edmund 
Boniewicz (1919 – 2006) palotín z Čensto -
chovej, blízky priateľ Svätého Otca Jána 
Pavla II. Od kardinála Wyszyńskeho, kto -
rému bol spovedníkom, dostal požehnanie 
pre túto modlitbu. Nielen otec Boniewicz 
organizoval túto modlitbu, ale aj mnoho 
iných katolíkov. Spôsob modlitby – chodiť 
okolo Kremľa – bol inšpirovaný biblickým 
príbehom obliehania Jericha.

Boniewicz chodil na misie do krajín býva -
lého Sovietskeho zväzu vrátane Ruska, kde 
učil katolíkov o sviatostiach, šíril fatimské 
posolstvo a odkaz Božieho milosrdenstva zja -
vený sestre Faustíne Kowalskej. Svätý Otec 
Ján Pavol II. požehnal jeho evanjelizačné mi -
sie a zvlášť tie v Rusku; zatiaľ čo kardinál Wy -
szyński pomáhal týmto misiám materiálne.

Od roku 1975 otec Boniewicz prichádzal 
do Moskvy dvakrát ročne a so skupinou 
moskovských katolíkov chodieval na Čer -
vené námestie, kde sa modlili ruženec a ko -
runku k Božiemu milosrdenstvu. Snažil sa 
prichádzať tak, aby sa stretnutia na Červe -
nom námestí mohli uskutočniť trinásteho 
v mesiaci. O ôsmej ráno bola svätá omša 
v kostole svätého Ľudovíta a potom sa nie -
ktorí farníci išli modliť ruženec ku Kremľu. 
Keď otec Boniewicz neprišiel, farníci išli 
sami a modlili sa ruženec s úmyslom, aby 
sa Panna Mária vrátila do Ruska.

Takto o tom píše otec Boniewicz vo svojej 
knihe Fatimská Panna Mária na východe 
(Ks. Edmund Boniewicz SAC Pani Fatimska 
na Wschodzie. Wspomnienia Kaplana. Czen-
stochowa, 1999): „Začínali sme nenápadne, 
bez zbytočných demonštrácií, so skupinkou 
niekoľkých ľudí, ktorá sa neustále zväčšovala 
a duchovne dozrievala. Na začiatku 80. ro-
koch, po zmenách v Rusku sme sa ako pút-
nici mohli slobodne modliť a spievať v centre 
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Moskvy, vyjadriť svoje náboženské cítenie bez 
nátlaku polície alebo KGB. Táto púť moskov-
skými ulicami s ružencom a krížom k úcte 
fatimskej Panny Márie a sláve Božieho mi-
losrdenstva, sa konala vždy, keď som prišiel. 
Snažil som sa ju organizovať dvanásteho, 
alebo trinásteho v mesiaci, aby som zdôraznil 
spojitosť s číslom 13, s dátumom šiestich zja-
vení v roku 1917, ktoré si vybrala Panna Mária 
vo Fatime. [...] Vždy sme sa modlili modlitbu 
zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie na Červenom námestí prosiac Kristovu 
Matku, aby sa toto námestie stalo bielym – 
námestím súhlasu, lásky a pokoja. Odovzdá-
vali sme toto miesto, Moskvu i celé Rusko 
Božej Matke, Matke Cirkvi. Jej starostlivosti 
a materinskej láske sme zverovali svoje životy, 
životy našich rodín, priateľov i nepriateľov; 
ľudí vládnucich v ZSSR a v každej krajine 
sveta. Nahlas sme sa modlili ruženec, chodili 
okolo Kremľa. Rozjímania nad tajomstvami 
s veľkou nábožnosťou viedli členovia miest-
nych modlitbových skupín. Horlivosť mojich 
ruských spolubratov ma vždy inšpirovala.“

V  modlitbe ruženca okolo Kremľa sa 
pokračuje aj dnes. Pred niekoľkými rokmi 
sme začali chodiť s neveľkou sochou Panny 
Márie fatimskej. Raz sa s  touto sochou 
stala zaujímavá príhoda. Na Červenom ná -
mestí je vždy veľa cudzincov. A v ten deň, 
ako zvyčajne, keď sme obchádzali Kremeľ 
a zastavili sme sa, aby sme rozjímali nad 
štvrtým bolestným tajomstvom – ktorý 
pre nás kríž niesol – prešli popri nás traja 
Kórejci: dvaja muži a žena. Keď v mojich 
rukách uvideli sochu Panny Márie tá žena 
vykríkla: „Mama!“ – a ukázala na sochu. 
Potom niečo hovorila mužom v ich jazyku, 
stále opakujúc slovo „mama.“ Zdá sa, že je 
to medzinárodné slovo. Potom urobila to, 
na čo sa ešte nikto neodvážil, dokonca ani 
obyvatelia katolíckych krajín. Nehanbila 
sa, prišla k nám, postavila sa na špičky, aby 
dočiahla na čelo Panny Márie a pobozkala 
ju. Ostali sme bez slov. Bolo to štvrté bo -
lestné tajomstvo – Ježišova krížová cesta. 

Bozk tejto ženy navždy ostal na čele Panny 
Márie a v našich srdciach, podobne ako sa 
otlačila Ježišova tvár na Veronikinej šatke.

Keď som bola vo Fatime v tomto jubilej -
nom roku a vošla som do sídla Svetového 
apoštolátu Fatimy (Modrá armáda), bola 
som prekvapená, keď som uvidela veľký 
obraz tej istej Panny Márie ako je naša so -
cha, na pozadí Kremľa. Práve takéto foto -
grafie som robila aj ja, keď sme s ružencom 
v ruke obchádzali Kremeľ. O ich obraze som 
nič nevedela, tak ako ani oni nič nevedeli 
o našej existencii. Možno to bol pamätný 
obraz z roku 1971, keď Modrá armáda tajne 
priniesla sochu fatimskej Panny Márie pred 
Kremeľ.

V roku 2015 začalo nové hnutie – ruženec 
za Rusko cez skype. Aj dnes sa stretáme na 
skype každé ráno, na obed a večer (kto ako 
môže) a modlíme sa ruženec. Spolu s nami 
sa modlia aj pravoslávni, aj katolíci z iných 
krajín, z Poľska a Bieloruska.

Dvakrát do roka, počas dní múzeí, máme 
možnosť bezplatne vstúpiť na územie Kremľa. 
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Vtedy sa v Kremli modlíme všetky ružence 
a  zasväcujeme Rusko Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie pred oltárom starodáv -
nej katedrály Nanebovzatia, prvého katedrál -
neho chrámu v Moskve. Pre toto zasvätenie 
používame slová Jána Pavla II., ktorými on 
zasvätil Rusko i celý svet Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 25. marca 1984, a ktoré sú -
časne s pápežom tajne predniesol otec biskup 
Hnilica v tomto chráme Nanebovzatia. Otec 
Hnilica mohol vtedy odslúžiť aj svätú omšu, 
no tajne, prikrytý novinami Pravda.

Dnes sa vďaka úsiliu týchto ľudí už ne -
musíme schovávať za žiadne noviny, keď 
sa modlíme v chráme Nanebovzatia alebo 
na akomkoľvek inom mieste v Rusku. Ale 
je ešte veľa vecí, ktoré potrebujú Boží zásah. 
Tak zo srdca Ruska voláme k Nepoškvrne -
nému Srdcu Panny Márie, aby sa splnilo 
jej fatimské proroctvo a jej Srdce zvíťazilo 
v našej krajine.

Anna, Rusko 
Zdroj: http://svetlomariino.com/sk/archives/

ruzencom-okolo-kremla

Modlitbou a pôstom  
môžete aj vojny zastaviť
Svedectvo o prekonávaní prekážok pri pôste
Rada by som sa s vami podelila o pre mňa vzácnu skúsenosť. Vám sa možno bude 
zdať normálna a prirodzená (a možno ju aj často praktizujete), ale ja som v nej 
na základe „poznania svojej biednej prirodzenosti“ jasne vnímala Boží rukopis! 
Nepíšem vám to preto, aby som sa pochválila, nemám sa čím, verte mi! Píšem vám 
to na povzbudenie pre tých, ktorí možno zápasia rovnako, ako ja.

Týždeň pred Veľkonočným trojdním som 
sa dostala k článku o jednom kňazovi, Slová -
kovi, slúžiacom v Amerike. Opisoval v ňom 
svoju skúsenosť so 40 -dňovým pôstom. Po -
cítila som v srdci silnú túžbu skúsiť sa postiť 
počas Veľkonočného trojdnia tak, ako on 
– teda nejesť vôbec nič, ani chlieb.

Ja, pre ktorú je pôst kameňom úrazu! Ja, 
ktorá „škrabem steny“ a pojedla by som aj 
klince, keď sa mám čo i len pol dňa postiť 
o chlebe a vode! Ja, ktorá sa zablokujem 
hneď na začiatku, pretože mám strach, 
že to nezvládnem a už vopred sa vzdávam 
a uberám sa tak o silu a odhodlanie!

Teraz však bola situácia úplne iná. Cel -
kovo posledné mesiace v mojom živote boli 
iné. Nechápem, ako som tak dlho mohla žiť 
bez spočinutia v tichu pri Bohu. Verím, že 
práve pre tieto naše stretnutia sa odbúraval 

v mojom srdci strach z odriekania a obety. 
Pochopila som, že na pôste nie je najťažší 
pocit hladu, ale vnútorné rozpoloženie 
a rozhodnutie zrieknuť sa niečoho z lásky 
k Bohu. Boh mi teda zobral strach a ja som 
to skúsila.

Nešla som do toho bezhlavo. Už týždeň 
predtým som si postupne pripravovala ža -
lúdok a snažila sa jesť menej, aby som za -
bránila fyzickému šoku. Rozhodla som sa 
naposledy striedmo najesť vo štvrtok na 
obed. Radila som sa aj so svojím duchovným 
otcom a bola som pripravená v poslušnosti 
a pokore pôst prerušiť, ak by som sa cítila zle.

Nemôžem povedať, že neprišli pokuše -
nia – vo štvrtok ma od rána príšerne bolela 
hlava. Nepomohol ani oddych, ktorý do -
vtedy väčšinou zabral a bolesť sa stupňo -
vala. Odišla som teda do ticha, do prírody 
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a pýtala sa Boha, či je to signál, aby som sa 
nepostila, alebo pokušenie. No počas mod -
litby ruženca mi bolesť hlavy úplne prešla! 
Toto všetko sa dialo doobeda, teda v čase, 
kedy som sa na pôst ešte len pripravovala.

Nadišlo Veľkonočné trojdnie a tie tri dni 
boli nesmiernym požehnaním! Napriek 
náročnému programu, skorým vstáva -
niam a  nočným bdeniam, som necítila 
žiadne fyzické komplikácie, žiadne toče -
nie hlavy a podobné výhovorky, z ktorých 
mávame obavy. Nerobilo mi problémy 
ani to, že okolo mňa ľudia jedli všakovaké 
dobroty, lebo aj to najjednoduchšie jedlo 
je v čase pôstu lahôdkou. Nepopieram, že 
žalúdok sa nehlásil, že nedostal, to čo mu 
patrí, ale boli to pocity, ktoré sa dali hravo 
zvládnuť.

Sama som zakúsila, že pôst očisťuje, oslo -
bodzuje, že človek je viac schopný priľnúť 
k Tomu, od ktorého všetko pochádza. Táto 
skúsenosť ma povzbudila v pôste pokračo -
vať a nevzdávať sa, aj keď to nepôjde, aj keď 
sa to nepodarí. Pôst je v prvom rade veľká 
milosť od Boha, ktorú On rád udelí, ak o ňu 
v modlitbe prosíme!

Pamätám si, ako mala začať vojna v Perz -
skom zálive. Vtedy Panna Mária v Medžu -
gorí povedala, že túto vojnu je možné zasta -
viť iba pôstom a modlitbou. A mnohí ľudia 
odpovedali na túto Máriinu výzvu a vojna 
sa naozaj zastavila!

Toľko moja skúsenosť s Bohom a tým, 
ako si ma v  poslednom čase starostlivo 
vychováva.

Petra

Prosíme o nové Turíce
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Chcem sa s vami podeliť o to, ako v našej 
farnosti Nitrianske Rudno a  vo filiálke 
Rudnianska Lehota prebiehajú večeradlá. 
Máme dobrého mariánskeho kňaza Vik -
tora Mičudu. Ochotne a  s  veľkou úctou 
nám každý štvrtok vyloží Najsvätejšiu ol -
tárnu Sviatosť. Na začiatku večeradla ideme 
v  sprievode cez kostol so sochou Panny 
Márie a spievame pieseň Keď žiaril a roz-
kvital trinásty máj. Potom sa už modlíme 
večeradlo.

Vo filiálke Rudnianska Lehota máme na -
viac večeradlo vždy v prvú nedeľu v mesiaci 
pred svätou omšou. Pán farár nás vždy upo -

zorní, aby sme si nezabudli ráno privstať, 
lebo nie každému vyhovujú štvrtky, tak aby 
sa spájali v modlitbe aspoň raz za mesiac. 
Prosíme za nové Turíce a za skoré víťazstvo 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Sme 
radi, že si môžeme takto priamo pred živým 
Pánom Ježišom otvoriť srdcia a spájať svoje 
modlitby, prosby a vďaky.

V  modlitbách spomíname aj na pani 
Martu a pátra Humberta, ako nám všte -
povali do sŕdc väčšiu lásku k Panne Márii 
a k Pánu Ježišovi počas večeradiel na du -
chovných cvičeniach. Nech Vám to milo -
srdný Pán Boh odplatí tu i vo večnosti.

Agneška

Pritiahla nás Anka Kolesárová
Dňa 17. augusta 2019 sme sa my, veriaci 
z  farnosti Kapušany, zúčastnili farskej 
púte vo Vysokej nad Uhom k našej novej 

blahoslavenej Anke Kolesárovej. Privítal 
nás otec arcibiskup Bernard Bober spolu 
so správcom Pastoračného centra otcom 
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Pavlom Hudákom. Okrem svätej omše sme 
boli účastní aj večeradla, ktoré viedol vdp. 
Jozef Marčin. Bolo to veľmi obohacujúce 
stretnutie. Blahoslavená Anka Kolesárová 

k sebe priťahuje rovnako mladých ako aj 
starších. Jej svätosť a totálna vernosť Kris -
tovi sú podmanivé aj dnes!

Gabika Namešpetrová

Mária nás priviedla  
k svojmu Synovi
Duchovné cvičenia formou večeradla v rožňavskej diecéze
V spolupráci s Inštitútom Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie sa v našej farnosti Lu -
čenec -mesto každoročne konajú duchovné 
cvičenia (DC).

Vo večeradle modlitby s Pannou Máriou 
sme sa v dňoch 29. – 30. 3. 2019 zišli na DC. 
Zo strany veriacich bol veľký záujem. Zo 
17 farností rožňavskej diecézy sa ich zúčast -
nilo 50 veriacich – ctiteľov Panny Márie, 
ktorí prijali jej pozvanie.

Naše DC sme začínali o 9.00. Hneď v úvode 
nás navštívil duchovný otec našej farnosti 
vdp. Slavomír Marko, ktorý nás prišiel 
povzbudiť a privítať. Zaželal nám bohaté 
duchovné prežitie a načerpanie množstva 
milostí.

Potom sme už spoločne zotrvali na mod -
litbách svätého ruženca a rozjímaniach 
o  jednotlivých tajomstvách. Sväté omše 
celebrované duchovným otcom vdp. Du -
šanom Mončekom boli slúžené každý deň. 
Hodnotné prednášky zaujali všetkých 
prítomných.

Krásne chvíle pri Oltárnej sviatosti sme 
mohli prežívať celé dni, ale aj nočné adorá -
cie mali svoju moc a silu a boli požehnaním 
pre adorujúcich.

Za tieto požehnané dni ďakujeme predo -
všetkým Pánu Bohu a Panne Márii, ktorá si 
nás prizvala, aby sme na jej príhovor otvá -
rali svoje srdcia Duchu Svätému, aby ich 
mohol pretvárať.

Denne sme sa zasväcovali jej Nepoškvr -
nenému Srdcu, aby mohla vstúpiť a vy -
konať svoje materské poslanie – viesť nás 
k svojmu Synovi.

Modlitby vo večeradlách prinášajú veľké 
milosti nielen tým, ktorí sa modlia, ale aj 
tým, za ktorých sa modlia. Naše modlitby 
prúdili za celú našu diecézu, na úmysly otca 
biskupa a duchovných otcov jednotlivých 
farností.

Za tieto uskutočnené DC ďakujeme vdp. 
Dušanovi Mončekovi a pani Marte Ucha -
lovej z  Inštitútu Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie, ktorá je svetielkom našich 
DC a spolu s Diankou a Majkou svojim spe -
vom a hudbou pozdvihli naše duše k veľkej 
oslave Boha.

Ďakujeme našim duchovným otcom 
oboch farností, aj kňazom z farnosti Ho -
liša, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia 
počas DC.

Posledný deň sme vytvorili krásne spo -
ločenstvo s duchovnými otcami a sestrič -
kami pôsobiacimi v našej farnosti a nami 
zúčastnenými.

Ďakujeme aj celému kolektívu hotela Pe -
likán, ktorí nám umožnili uskutočniť DC 
a starali sa o nás s trpezlivosťou a láskou.

Duchovne naplnení a povzbudení sme 
sa rozchádzali domov s nádejou, že sa opäť 
stretneme.

Elena Gubániová, Lučenec



Informácie
Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k tomu, že Inštitút NSPM mohol vy-
víjať svoj apoštolát. Ďakujeme pre-
dovšetkým za Vaše modlitby a uis-
ťujeme Vás, že sme s  Vami spojení 
v modlitbe. Za všetkých dobrodincov 
je každý mesiac slúžená svätá omša, 
vždy v  poslednú stredu v  mesiaci. 
Všetkým, ktorí sa zapojili do nášho 
apoštolátu, vyprosujeme modlit-
bou aj v roku 2020 Božie požehna-
nie, potrebné milosti a  vytrvalosť 
v modlitbách.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak 
urobiť poukázaním platby na náš účet číslo: 
2622770295/1100 vedený v  Tatra banke, 
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2277 0295.

Aby sme mohli vydať ďalšie číslo časopisu, 
prosíme Vás o príspevok na úhradu 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
Ak sa rozhodnete podporiť nás for -
mou 2% príspevku pri ročnom zúčto -
vaní dane, na Vaše požiadanie Vám 
zašleme tlačivá, resp. uvádzame naše 
IČO: 31256589, ktoré je potrebné 
uviesť v tlačive „Vyhlásenie“ pre da -
ňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii 
od januára 2020 aj na našej interne -
tovej stránke: www.maria.sk

Pozvánka na
celoslovenské večeradlo

Pozývame Vás na celoslovenské ve -
čeradlo MKH, ktoré sa bude konať 
v dňoch 26. 9. – 28. 9. 2020 v Koši -
ciach vo Farnosti Svätej Rodiny na 
Furči. Na ubytovanie a obedy sa mô -
žete hlásiť do 31. 8. 2020 telefonicky: 
055 633 4924, 0904 477 200 alebo 
emailom: fatimake17@gmail.com, 
matavalkova77@gmail.com. Bližšie 
informácie budú zverejnené na na 
šej internetovej stránke a v časopise 
Máriina doba č. 2/2020.

Sídlo organizácie:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Mäsiarska 28, 040 01 Košice
email: nspm1917@gmail.com, fatimake17@gmail.com
tel.: 055 633 4924, 0911 912 537
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Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!

Ó, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma!
Od túžby, aby si ma vážili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma milovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma ospevovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby si ma ctili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma chválili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma prosili o radu – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby mi dávali za pravdu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma pokoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že mnou opovrhnú – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma odmietnu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma ohovoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma zosmiešnia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že budem znášať bezprávie – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma budú upodozrievať – osloboď ma, Ježišu.
Aby iní boli milovaní viac ako ja – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby si iných vážili viac ako mňa – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli v očiach sveta rásť, a ja sa umenšovať – Ježišu, 
daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť vo funkcii, a ja odsunutý bokom – Ježišu, 
daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť chválení, a ja nepovšimnutý – Ježišu, 
daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iných mohli vo všetkom predo mnou uprednostňovať – Ježišu, 
daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť svätejší než ja, no aby som sa stal svätým 
nakoľko len môžem – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Litánie pokory
od kardinála Rafaela 
Merryho del Val


