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V časopise „Vzkriesenie“ bola 
anketa pre veriacich ľudí. Otázka 
znela:„Koľko hodín denne 
venujete modlitbe?“ Ako vždy, 
odpovede boli rôzne. Môžeme 
povedať, koľko ľudí, toľko 
odpovedí.

Prekvapila ma však jedna ne-
očakávaná, povedal by som, že až 
pôvabne krásna odpoveď kardinála 
Františka Macharského: „Koľko sa 
modlím??? Mám viac ako 70 rokov       
a musím povedať, že sa modlím veľmi 
málo! Stále je to málo! Aj vtedy, keď sa 
modlím celý deň, si uvedomujem, že 
moja modlitba by mala byť horlivejšia. 

Aj keď ma stále rozptyľujú rozličné 
veci, povinnosti, stretnutia s ľuďmi, 
najviac si cením priateľstvo s Ježišom, 
vždy musím skonštatovať: Dnes som sa 
mohol modliť viac. Modlím sa veľmi 
málo!“

Prekvapujúca odpoveď starého 
človeka, kňaza, spovedníka, biskupa 
katolíckej Cirkvi: „Modlím sa veľmi 
málo!“ Koľko pokory sa ukrýva za 
týmito slovami. Aká je v nich hlboká 
túžba, túžba žiť v jednote s Ním             
v spoločenstve so svätou Cirkvou. Tieto 
slová hovoria o uvedomovaní si jeho 
vlastnej nedokonalosti a veľkej dôvery 
v to, že všetko v jeho živote má svoj 
začiatok a koniec v Bohu.

„Milé deti, nie ste dostatočne svätí 
a nevyžarujete svätosť druhým, preto 
modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

V Evanjeliu si môžeme všimnúť, 
keď chcel Ježiš povedať niečo dôležité, 
stále to viackrát zopakoval:

„Veru, veru hovorím vám...! 
”Týmto spôsobom pripomínal a po-
ukazoval na základné pravdy Božieho 
učenia. Naša matka Mária, najlepšia   
zo všetkých matiek, robí to isté 
zakaždým, keď našu pozornosť obracia 
na modlitbu ako na základný kameň 
života každého človeka. „Modlite sa, 
modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali 
znakom Božej lásky pre druhých.“

V istú sobotu som bol na posviacke 
jedného zničeného kostola v meste 
Dnepropetrovsk na Ukrajine. Bol to 
výsledok 16 - ročného úsilia obdi-
vuhodného svedectva veriacich tohto 
mesta, ktorí zvlášť počas posledných 
dvoch rokov  neustálymi modlitbami    
a pomocou spolubratov z iných farností, 
pocítili znak Božieho víťazstva skrze 
ruky Panny Márie. Po zdĺhavých 
súdnych procesoch sa na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie dvere 
kostola konečne otvorili. Stovky 
veriacich z farnosti sv. Jozefa v Dne-
propetrovsku a tisícky ľudí na Ukrajine 
sa tešia z víťazstva modlitby a dobra nad 
zlom.

MODLITE  SA A PRACUJTE 
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Započúvaním sa do posolstiev 
Panny Márie, si ešte viac uvedomíme, 
že nám pripomína učenie Krista. Hovorí 
o Jeho všeodpúšťajúcej Láske a o prav-
dách, ktoré sa nikdy nemenia a sú 
potvrdené osobnou modlitbou, ktorá 
vedie k nekonečnému spojeniu s ne-
beským Otcom.

Cesta modlitby bola základom 

Modlime sa: 

Pane môj!
Bez modlitby náš 
život nie je životom.
Nemá žiadny cieľ.
Pane, daj nám 
túžbu po modlitbe.
Daj nám vytrvalosť, 
aby v nás táto
túžba každodenne 
rástla. 
Panna Mária, modli 
sa za nás a s nami.
Amen.

Ježišovho učenia, preto si Panna Mária 
volí tento „prostriedok“ na dosiahnutie 
večného života.

vdp. Henrych Jaworski

«Mária je milosrdná ruka Otca,         
po ktorej sa spúšťa milosťobrátenia.»

NA OSOBNOM OBRÁTENÍ
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Duchovné cvičenia

7. 1. - 10. 1. 2010,   14. 1. - 17. 1. 2010 
budú DC v Herľanoch pre dekanáty Košíc. 
Prihlášky prijíma a informácie podá 
INSPM Košice, 055-633 49 24 alebo 0905-
412 040 

21. 1. - 24. 1. 2010 budú DC pre 
dekanát Prešov I a dekanát Prešov II           
v Herľanoch pri Košiciach. Informácie 
podá a prihlášky prijíma  Nemešpetrová 
Gabriela, Kapušany 383 č.t. 0918 832298    
a Marta Matúšová, Žipov č. 9, č.t. 051-
7783407

Modlitbové PODUJATIA

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných 
cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali       
do INSPM od dekanátnych responzabile.

Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile a oni Vám 
podajú aj bližšie informácie, pretože oni zabezpečujú technickú stránku DC. 
Veríme, že si nájdete čas odísť do ústrania a aspoň 3 dni v roku budete sa venovať 
svojej duši. Z Písma vieme, že aj Pán Ježiš sa uťahoval do ticha a modlitby a o čo 
viac to potrebujeme my, keď žijeme v neustálom zhone a hluku.

Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť   
aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

PROGRAM duchovných cvičení 
a duchovných obnov 

formou večeradla na rok 2010

11. 2. - 14. 2. 2010 budú DC              
pre dekanát Košice - JUH a dekanát Prešov - 
Solivar v Herľanoch pri Košiciach. 
Informácie podá a prihlášky prijíma           
p. Mária Pribulová, Nižná Myšľa 289, č.t. 
055-698 568 a Anna Andrejčáková, Janovík 
102, č.t. 051-7931185 alebo 0904-357649

25. 2. - 28. 2. 2010  budú DC            
pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky 
prijíma a informácie podá p. Ing. Zita 
Dzuriková č.t. 0915-962 364, Beáta 
Meková, Ďačov 153 č.t. 051-4574913 
alebo Alžbeta Petríková, Pečovská Nová 
Ves 194, č.t. 051-4583161
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V dňoch 11. 3. - 14. 3. 2010  budú DC 
pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky 
prijíma p. Magdaléna Balberčáková, Lúčna 
818/25, 093 02 Vranov nad Topľou, č.t. 
057-4423969 , 0902-668315

V dňoch 18. 3. - 21. 3. 2010 budú DC 
pre dekanát Trebišov, Michalovce a Sob-
rance. Informácie podá a prihlášky prijíma 
Prosbová Mária, Vojčice č. 46, č.t. 0904-
942260, 056-6761327 a p. Marta Javorská, 
Sobrance, č.t. 0915-532 396

V dňoch 15. 4. - 18. 4. 2010 budú DC 
pre dekanáty Zvolen, Partizánske a Banská 
Bystrica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom.  
Informácie podá a prihlášky prijíma           
p. Oľga Žiaková, ul.Kozáčeka 41, 960 01 
Zvolen, č.t. 045-5330948 alebo 0907-
871008, alebo Aurélia Barančeková, 
Horská 1306/29 Partizánske, č.t. 0903-
457893 alebo Gabriel Rybár, Partizánske 
č.t. 0905-354626

V dňoch 28. 5. - 30. 5. 2010 budú DC 
pre Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma 
p. Elena Gubániová, Špitálska 19, 984 01 
Lučenec č.t. 0908-426868 alebo p. Gabriela 
Bartóková, Rúbanisko 1/3, Lučenec č.t. 
047-4327903 alebo Ľubomíra Olahová, 
nám. L. Svobodu 2862, Lučenec

V dňoch 10. 6. - 13. 6. 2010 budú DC 
vo Svite pre dekanáty Poprad, Kežmarok, 
Levoča, Spišská Nová Ves, Spišské 
Podhradie, Spišská Stará Ves, Spišský 
Štiavnik. Prihlášky prijíma p. Ing. Emília 
Králiková, Čenčice 253, č.t.  0908-634701 
alebo Mária Jannová, Rastislavova 
3486/18, Poprad, č.t. 052-7733487, 0911-
836567, 0915-836567

17. 6. - 20. 6. 2010 budú DC pre 
dekanáty Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Námestovo, Dolný Kubín, Trstená.  
Informácie podá a prihlášky prijíma           
p. Valéria Tkáčiková, Do Dielca 28, 03401 
Ružomberok, č.t. 044-4329800

22. 7. - 25. 7. 2010 budú DC pre 
dekanát Žilina, Varín, Rajec, Kysucké N. 
Mesto, Čadca, Martin,  Bytča, Považ. 
Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín, Bánovce 
nad Bebravou. 

Informácie podá a prihlášky prijíma 
pán Štefanec Ladislav, Pod Hradiskom č. 7, 
010 04 Žilina, č.t.  0904-274528, Ing. 
Timko Valentín, Záhradnícka 1, Trenčín, 
č.t. 0907-219981, 032-6520227 a Jarmila 
Crkoňová, Za cintorínom 1336/27, Púchov 
č.t. 042-4634354

V dňoch 12. 8. - 15. 8. 2010 budú DC 
pre dekanátnych responzabile. Prihlášky 
prijíma INSPM, č.t. 055-6334924, 0905-
412040, 0911-912537

19. 8. - 22. 8. 2010 budú DC             
pre dekanát Topolčany, Bošany, Radošina. 
Prihlášky prijíma Krošláková Drahomíra, 
Stredňanská 2617, Topolčany, č.t. 038-
5321216, 0907-891 419

V dňoch 9. 9. - 12. 9. 2010 budú DC   
pre dekanáty Bratislava, Senica, Senec, 
Pezinok, Malacky, Šaštín, Skalica. 
Informácie podá a prihlášky prijíma Ing. 
Eva Khúlová, Astrova 1225, č.t. 0904-
204224, 0918-564 947, 034-6516090  
alebo  Silvia Duchková, Dulovo nám. 7, 
821 09 Bratislava, č.t. 02- 555 77 364
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V dňoch 16. 9. - 19. 9. 2010 budú DC 
pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra a Ga-
lanta. Informácie podá p. Helena 
Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. 031-
7899362 alebo 0903-726 255 

V dňoch 11. 11. - 14. 11. 2010 budú DC 
pre dekanát Stará Ľubovňa. Prihlášky 
prijíma a informácie podá p. Leščinská 
Anna, Vyšné Ružbachy, č.t. 0902-682236

V dňoch 18. 11. - 21. 11. 2010 budú DC 
pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra, 
Topoľčany a Hlohovec. Informácie podá    
p .  Helena  Hudáková ,  Vinohrady              
nad Váhom, č.t. 031-7899362 alebo 0903-
726 255 

V dňoch 26. 11. - 28. 11. 2010  budú 
DC pre dekanát Humenné a Snina. 
Prihlášky prijíma p. Margita Mochorovská, 
Kamenica nad Cirochou, ul. Gaštanová 11 
č.t. 0907-275767 a p. Mária Pavlíková, 
Nemocničná 19, 06601 Humenné, č.t. 057-
7783375 alebo 0910-411576

8. 12. - 11. 12. 2010 budú DC            
pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma 
INSPM  č . t .  055-6334924,  0911-
912537,0905-412040

V dňoch 28. 12. 2010 - 1.1.2011 budú 
silvestrovské DC v Herľanoch. Pozývame 
na nich všetkých, ktorí chcú prežiť prechod 
do nového roka v tichu, sústredení               
a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, 055-
6334924, 0905-412040, 0911-912537
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Mária, počiatok našej spásy

Ty, Mária, si počiatok našej spásy.
Boží plán spásy vo svete

sa začal plniť
práve tvojím narodením

a tvoje narodenie ohlásilo
radosť, nádej a dôveru

celému svetu.

Keď sa budeme utiekať k tebe, Mária,
budeme chránení, budeme nepremožiteľní,

lebo svet nebude mať pravdu,
keď bude chcieť zhasnúť naše svetlo,

ale toto svetlo sa rozhorí novým plameňom,
ako keď prudký vietor rozdúchava

a roznecuje pahrebu.

Tak sa ti zasväcujeme, Mária.
Zasvätiť sa tebe značí zasvätiť sa Kristovi

a Kristus je ten, ktorý nás pripútava            
a zasväcuje Bohu

a robí z nás jeho deti a jeho dedičov.

Zasvätiť sa tebe, Mária, 
znamená nadviazať vzťah

medzi nami, tebou, Kristom a Bohom.

8. decembra 1959 
Pavol VI. Mariánske modlitby
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V novembri tohto roku som  sa  zúčastnila DC konaných formou  večeradla              
v Bojniciach. Som nesmierne šťastná, že som sa rozhodla pre tento krok. Boh nám              
i v dnešnej ťažkej dobe dáva na výber. Záleží len na nás, ako sa rozhodneme.

Panna Mária nás i dnes pozýva k neustálej  modlitbe  kvôli pokoju a nádeji v našich  
srdciach a v srdciach  všetkých ľudí. Zvlášť tých, ktorí sa s nami delia  o každodenný 
životný priestor, starosti a nevôle v živote, o ťažké kríže. V tejto  rozbúrenej dobe vidíme  
prekrásny  maják, ktorý je mocnejší ako búrka, ku ktorému  pláva  naša  loď viery. V tejto 
dobe beznádeje žiari na našom nebi Hviezda. Keď všetci ľudia dnes hovoria o strachu         
a kríze, Panna Mária to nepopiera, ale nás ešte raz pozýva ako svoju spoľahlivú posádku, 
aby sme boli aktívni, zobudili sa a začali sa vrúcne modliť. Aby sa Ježiš mohol narodiť       
v nás a v srdciach všetkých ľudí. Aby všetci ľudia, na ktorých dolieha strach, kríza             
a nevôle, začali hľadať Boha. To je dôvod, prečo sa modliť. 

 Prečo  formou večeradla? 

Pri organizovaní DC sa často stretávame s nezáujmom veriacich. Ja a moje pohodlie, 
moje záujmy, môj život! Prečo by som sa mal  prispôsobovať, namáhať pre iných? Prečo 
by som mal obetovať svoj usporiadaný život, v ktorom si robím, čo chcem? Čo z toho 
mám? Hriech egoizmu je povýšením vlastného „ ja“ na božstvo, ktorému obetujem 
všetko!

Egoizmus sa bojí kríža, pretože kríž znamená utrpenie a bolesť. Napriek tomu,        
že táto bolesť nesie v sebe hodnotu pokladu, ktorý otvára človeku duchovné dary i večný 
život, egoistické srdce vidí v symbole kríža iba straty, nie dary, ktoré obetované utrpenie   
so sebou prináša. Koľko otrokov tohto „ božstva“ môžeme nájsť i v našich rodinách! 
Koľko nezáujmu o šťastie tých druhých a aký prehnaný záujem o vlastné šťastie, ktoré je 
často postavené na slzách tých, ktorých láska sa stala krížom práve našou  zásluhou!

„ Druhé Turíce môžu prísť iba v duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného 
Srdca. Pre túto obnovu dnes pozývam celú Cirkev, aby vstúpila do večeradla, ktoré vám 
pripravila nebeská Matka pre poslednú dobu. Môžete tam vstúpiť úkonom zasvätenia sa 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Nech ho urobia všetci, aby sa skrátil čas veľkej skúšky, 
ktorá už nastala. Duch Svätý vás potom  privedie k pochopeniu celej Pravdy. Duch Svätý 
vám dá pochopiť časy, ktoré žijete. Duch Svätý bude svetlom  na vašej ceste a urobí vás 
hrdinskými  svedkami Evanjelia v pohnutej hodine veľkej apostázy. Duch Svätý vydá 
svoje dokonalé svedectvo o Synovi, pripraví srdcia a duše  na prijatie Ježiša, ktorý sa 
vráti k vám v sláve. /MK 22.5.1994/

Požehnanie alebo 
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Veľkou  prekážkou sú aj  hriechy dnešnej doby : hriechy otrokárstva, zotročovania, 
seba zotročovania, zneužívania človeka. Svet v mene pokroku a modernizácie oberá 
človeka o slobodu. V snahe presadiť svoje myslenie, svoje zámery, svoje ciele sa               
z mnohých „pokrokových“ ľudí stávajú otrokári, ktorí manipulujú so životmi tých, ktorí sú 
im zverení. Ďalší sa vplyvom  nadvlády strachu, nechávajú spútavať, aby ostali                 
v  anonymite, pretože byť „iný“, mať „iné“ myslenie, „iné“ priority sa v moderných 
časoch nevypláca... Ten, kto je „iný“, ostáva sám! Sú ľudia, ktorí sa nechali strhnúť 
vidinou vlastného  zdokonaľovania, ktorí túžia po ohodnotení svetom, po pocite vlastnej 
moci, dokonalosti, a tak dobrovoľne ničia samých seba. Zotročujú sa  prácou, len aby boli 
žiadaní a úspešní, aby patrili k tým „vyvoleným“, k tým nenahraditeľným. Nechávajú sa 
zneužívať, aby aspoň na chvíľu  zažiarili ich talenty, ich schopnosti, nehľadiac na čas, 
ktorý obetujú, ani na dušu, ktorá trpí...

Aký podiel si vybrali títo ľudia, ktorí sú ochotní strácať svoj čas pre ideály doby,     
no na skutočné hodnoty, pravé dary Ducha im neostáva čas, ani chuť?! Aký pán stojí        
za týmto ľudským  otroctvom? Je to nepriateľ Boha, nepriateľ ľudskej slobody, ľudskej 
duše, ľudskej spásy... Koľkí z nás už padli od vysilenia, koľkým sa rozpadli rodiny, 
manželstvá iba preto, že ich túžba po moci, po bohatstve, po sláve, či strach z moci,            
z chudoby, z ľudských ohľadov im nedovolia  povedať dosť!  Je moc, úspech, bohatstvo 
tým, čo prevyšuje slobodu ľudskej duše?!

Ukončím  toto rozprávanie veľkým  ĎAKUJEM  Pánu Ježišovi i Panne Márií 
za to, že sme mohli byť v ich blízkosti, modliť sa a prosiť za naše problémy. 
Požehnaný čas  modlitieb sv. ruženca strávený vo večeradle, spojený s adoráciou, 
prednáškami a piesňami  sme všetci  prežívali veľmi  hlboko.

Častým vzývaním Ducha Svätého:  „Príď, Duchu Svätý, príď na mocný 
príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,“ sme otvárali  svoje srdcia Duchu 
Svätému, aby ich mohol pretvoriť k dokonalosti lásky a spáliť v nás každú formu 
egoizmu.

Verím, že ešte dlho budeme čerpať z milostí a darov, ktoré sme dostali skrze 
modlitbu vo večeradle a na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na týchto DC. 

Ing. Aurélia Barančeková, Partizánske 

„ Celá Cirkev musí vstúpiť do duchovného večeradla môjho Nepoškvrneného 
Srdca a spojiť sa v ustavičnej modlitbe s vašou nebeskou Matkou. Moje nepoškvrnené 
Srdce je zlatou bránou, ktorou k vám prichádza Duch Svätý, aby vás doviedol                
do druhých Turíc.“ / MK 3.6.1990/

 zotročenie? VYBER SI !        
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Od roku 1992 niekoľkí veriaci sme sa 
stretávali vo večeradle s duchovným 
otcom vdp. Tiborom Závadským v Ko-
šiciach, v kostole Kráľovnej Pokoja. 
Chodili sme odtiaľ natešení a hlavne 
povzbudení vo viere a láske k našej 
nebeskej Matke.

Presne v prvú novembrovú sobotu 
1994, v kostole zasvätenom sv. Mi-
chalovi archanjelovi, vo farnosti Košice 
- Poľov, na pozvanie duchovného otca 
Vincenta Zontáka, CM, prvýkrát 
odznela modlitba sv. ruženca formou 
večeradla. Po dvoch rokoch sa nám teda 
splnil sen, aby sme sa mohli modliť aj     
u nás v dedine mariánske večeradlo. 
Odvtedy sa stretávame pravidelne          
v prvé soboty mesiaca a na všetky 
mariánske sviatky. Modlíme sa na 
všeobecné úmysly, za sv. Otca, kňazov, 
za uskutočnenie Máriiných a Božích 
plánov a zvlášť za skoré víťazstvo 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 
Zo začiatku sa zapájali aj deti a mládež. 
Teraz pomenej, ale tí skalní, tí skutoční 
mariánski ctitelia prichádzajú pra-
videlne.

Naša farnosť Košice - Poľov 
prežívala veľkú radosť, keď sa 3. au-
gusta 2002 vo filiálke na Pereši modlil    
s nami v celodiecéznom večeradle otec 
biskup Mons. Bernard Bober. Po sv. 
ruženci celebroval sv. omšu otec biskup 
spolu s duchovným otcom vdp. 

15. výročie mariánskeho 
večeradla v Poľove

 Ladislavom Cichým, ktorý bol vtedy    
u nás farárom. Modlitba dňa sa niesla    
v oslave Panny Márie, Kráľovnej 
Vesmíru. Na záver sv. omše sme dostali 
biskupské požehnanie. Po pápežskej 
hymne V sedmobrežnom kruhu Ríma 
zaznela hymna Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie. Atmosféra večeradla bola 
duchovne oživená a spestrená i farským 
speváckym zborom Michal.

Milé sú nám spomienky aj na 10. 
výročie založenia večeradla, keď nás 
poctil vzácnou návštevou dominikán,   
p. Humbert Virdzek, OP. Bolo to v ne-
deľu 24. októbra 2004. Modlil sa s nami 
večeradlo a potom slúžil sv. omšu. Bolo 
to tiež veľmi požehnané stretnutie.

Náš terajší duchovný otec vdp. 
Róbert Lapko zaviedol farské dni, 
vonku v prírode na futbalovom ihrisku. 
Je to významná nedeľa pre celú farnosť. 
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Sv. omšu celebruje náš duchovný otec    
a vzácni kňazi, a aj viackrát prítomný 
duchovný otec Edmund z Anglicka. 
Veriaci sú pozvaní na spoločný guláš     
a cukrárske dobroty našich žien. Na zá-
ver slávností sa hrá futbal a iné hry     
pre deti. Po duchovnej stránke bol 
farský deň, 9. júl 2006, výnimočný aj 
tým, že sa celé zídené spoločenstvo 
zasvätilo Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie pred fatimskou sochou.

Tak to bolo aj v stredu 11. novembra 
2009, keď si veriaci z farnosti 
pripomenuli už 15. výročie založenia 
nášho večeradla. Pred modlitbou nám 
náš hosť, pani Marta Uchalová z Inšti-
tútu Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie v Košiciach priblížila a zdô-
raznila niektoré state z „Modrej knihy". 
Po piesni k Duchu Svätému nasledovala 
modlitba sv. ruženca. Meditácie a mod-
litbu desiatkov slávnostného ruženca    
sa predmodlievali naši veriaci. Medzi 
jednotlivými desiatkami zaznievala 
krásna fatimská pieseň Keď žiaril a roz-
kvital trinásty máj. Po ruženci a mod-
litbe za sv. Otca sme sa zasvätili všetci 
prítomní, tiež naše rodiny, kňazov a celý 
svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Na záver  sa rozozvučal kostol 

hymnou k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. V tento deň, na sviatok   
sv. Martina, boli v Poľove kňazské 
rekolekcie s otcom biskupom Mons. 
Stanislavom Stolárikom.

Prítomných bolo 12 kňazov. Aj keď 
sv. omša bola zameraná na tento sviatok, 
predsa otec biskup v kázni pripomenul   
i naše výročie večeradla a poďakoval 
veriacim za 15. ročnú vytrvalosť v mod-
litbe večeradla a poprial nám, aby sme 
vytrvali v tejto krásnej a silnej modlitbe 
aj naďalej. Skoro všetci prítomní 
pristúpili k sv. prijímaniu a ďakovali 
nádhernými piesňami, ktoré spieval náš 
zbor Michal. Odchádzali sme z tejto 
slávnosti povzbudení a plní radosti.

Ďakujeme Panne Márii, že nás 
ochraňuje a vedie k svojmu Synovi 
Ježišovi Kristovi - nášmu Kráľovi.

Mária Nemcová, Poľov

ilustračné foto
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Stalo sa to pred necelými desiatimi 
rokmi. Bol máj, mesiac zasvätený 
Panne Márii, keď jedna z našich sestier 
prišla s nápadom: „Poďme sa spoločne 
modliť svätý ruženec.“ Oslovila 
niekoľko susediek a začali sme sa u nej 
v byte dvakrát týždenne stretávať        
pri modlitbe večeradla s Pannou 
Máriou. Až tam pri stretnutí nám naša 
sestra povedala, že ten nápad dostala    
po Celoslovenskom večeradle v Šaštíne 
29.4.2000. 

Matky začali so sebou privádzať aj 
malé deti, ktoré sa veľmi rýchlo učili 
modliť svätý ruženec. Bol to krásny 
pohľad na ich detské ručičky, ktoré 
dvíhali pri speve: „Ave, ave, ave 
Mária...“.

Po nejakom čase sme zistili, že od-
chádzať dvakrát týždenne od domácich 
a rodičovských povinností je niekedy 
ťažké, a tak sme sa jednomyseľne 
rozhodli, že naše stretnutia obmedzíme 
na jedenkrát týždenne. Raz nás prišlo 
päť, šesť, inokedy dvanásť, trinásť. 
Naše malé spoločenstvo sa začalo 
rozrastať, ale menilo sa aj jeho zloženie. 
Prišli noví členovia, ale nejakí aj odišli. 
Zdravé jadro však zostalo, čo nie je naša 
zásluha, ale zásluha našej nebeskej 
Matky, ktorá nás s láskou pozýva do ve-
čeradla s ňou a k zasväteniu jej 
Nepoškvrnenému Srdcu. Ona nás 
formuje, ona nám pomáha prekonávať 
prekážky, ktoré sa nám stavajú do cesty.  
Pomáha nám prekonávať pokušenia. 

Po takmer desiatich rokoch sme 

KEĎ DUCH  
NÁJDE OTVORENÉ
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vyšli von z našich bytov. Na sídlisku 
bolo postavené pastoračné centrum, 
ktoré spravujú sestry františkánky. 
Našli pre nás voľný termín a priestor, 
aby sme sa mohli stretávať s Pannou 
Máriou v kaplnke. Je to úžasné byť        
s Matkou a hľadieť na jej Syna ukrytého 
vo svätostánku. 

K naším modlitbám sa pripájajú 
ďalšie sestry a bratia. Hlasné „Zdravas 
Mária“ často strieda grécko-katolícke 
„Raduj sa Bohorodička Mária“. A keď 
teraz zaznie z päťdesiatich hrdiel "Ave, 
ave, ave Mária"  na oslavu nebeskej 
Matky, tešíme sa z toho nielen my, ale 
hlavne Panna Mária, veď toto všetko 
konáme pre skoré víťazstvo jej 
Nepoškvrneného Srdca.

Monika Radvanská,  Prešov

SVÄTÝ
SRDCE
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„…Ó, ako hlboko pociťujeme potrebu zasvätenia pre ľudstvo a svet - pre sú-
časný svet! …Ó, ako nás bolí preto všetko to, čo v Cirkvi i v nás samých sa 
stavia proti svätosti a zasväteniu!… Nech sú požehnané všetky duše, ktoré 
počúvajú volanie večnej Lásky. Nech sú požehnaní všetci tí, ktorí deň čo deň   
s nevyčerpateľnou veľkodušnosťou prijímajú tvoju výzvu, Matka, aby konali, 
čo chce tvoj Ježiš a vydávajú Cirkvi a svetu tiché a radostné svedectvo života, 
inšpirovaného evanjeliom!“ (Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 
ktoré vykonal Ján Pavol II. vo Fatime dňa 13. mája 1982)

VEČERADLO                                 
MATIEK S DEŤMI

Chcem sa s vami podeliť o krásny zážitok, ako Boh koná 
v živote človeka, keď sa nechá viesť a formovať cez Pannu 
Máriu.

Začalo sa to tak nenápadne. S priateľkou Majkou sme sa 
zopárkrát zišli na modlitbách matiek. Bolo to pekné, ale cítili 
sme, že to nie je akosi pre nás, že radšej by sme sa stretávali    
u nás na košickej Kalvárii pri modlitbe sv. ruženca. Po čase 
nás oslovila naša spoločná známa a navrhla nám modliť sa 
rodinné večeradlo, kde by sme sa spolu s deťmi modlili a za-
sväcovali. Modlitby by sme obetovali zvlášť za duchovné 
povolania a za kňazov. A tak vznikla skupinka žien, ktoré sa 
začali stretávať na modlitbách v rodinách. Deti sa okolo nás 
hrali, džavotali a my sme sa modlili štvorružencové veče-
radlo. Pri týchto modlitbových stretnutiach sme sa navzájom 
zblížili a predkladali sme Panne Márii svoje starosti ale aj 
radosti. Čas plynul a Matka Božia mala svoj plán. 

Asi po roku našich modlitieb sa práve dokončilo           
na sídlisku Terasa v Košiciach nové saleziánske stredisko. 

Raz, „čírou náhodou“ /?/, nás pozvali modliť sa do tamojšej kaplnky Panny Márie 
Pomocnice kresťanov. V našich modlitebných stretnutiach sme už pokračovali tam - s 
Máriou pri Ježišovi. Boli sme radi, že sme sa mohli modliť v kaplnke pred bohostánkom. 
Veľkou výhodou je to, že pred kaplnkou je herňa, kde sa deti môžu spokojne vyhrať. Keďže 
sme sa značne rozrástli (do modlitebnej skupiny začali chodiť aj mamičky s menšími 
deťmi), bolo potrebné nájsť aj niekoho na stráženie detí. Aj o to sa nám Panna Mária 
postarala. Vždy prišli do strediska nejakí mladí, ktorí ochotne pomohli a pohrali sa s deťmi.

Naše večeradlo začíname spolu s deťmi desiatkom ruženca. Potom sa detičky zasvätia 
krátkou modlitbou a s radosťou sa idú hrať. My ostávame v kaplnke a pokračujeme spoločne 
v modlitbe. Po dvoch častiach sv. ruženca nasleduje čas na krátku katechézu /život 
zasvätenia sa Panne Márii v rodine/, vzájomné zdieľanie sa a povzbudzovanie. Aj táto časť 
je pre nás mamičky veľmi dôležitá a bratstvo je potrebné prežívať tak, ako píše don Stefano 
Gobbi /zakladateľ MKH/:
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„Rodinné večeradlá poskytujú vynikajúcu príležitosť získať konkrétne skúsenosti    
v spoločnej modlitbe a prežívanom bratstve. Pre všetkých sú veľkou pomocou na 
prekonanie pochybností a ťažkostí, aby šli s odvahou vpred po neľahkej ceste zasvätenia.

Potvrdzuje sa, že rodinné večeradlá pomáhajú kresťanským rodinám žiť dnes 
skutočne ako spoločenstvo viery, modlitby a lásky.“

A Panna Mária v "Modrej knihe" 
hovorí:

„Zhromažďujete sa v bratstve: 
ako to bolo v jeruzalemskom 
večeradle, tak i v tomto večeradle vám 
pomáham rásť vo vzájomnej láske. 
Poznávate sa, chápete sa, rozprávate si 
o svojich ťažkostiach a problémoch     
a ako mnohí bratia pomáhate si rásť    
v stále dokonalejšej láske.

Tak žijete nové prikázanie, ktoré 
vám dal Ježiš - Aby ste sa milovali 
navzájom, ako On miloval vás.“       
/MK 8.2. 1990/

Po tejto fraternite opäť ideme do kaplnky, kde pokračujeme v modlitbe ruženca.
Keďže v kaplnke nebola socha Panny Márie, v jeden deň sme sa s priateľkou 

rozprávali, ako by bolo dobré, keby sme mali fatimskú sochu Panny Márie. Nakoľko nikto 
nemal takúto sochu, rozhodli sme sa, že si budeme nosiť inú sochu. V ten večer však našu 
priateľku navštívila pani Marta a dala jej „darček“. V krabici bola krásna fatimská socha 
Panny Márie. Na druhý deň - bolo práve 13.10. - výročný deň fatimského zjavenia, nám 
sochu posvätil duchovný otec v rámci detského večeradla. 

Tak tu už nie je čo dodať, tu hovorí sama Panna Mária svojou prítomnosťou medzi 
nami. 

Terézia Jakubová, Košice
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Celomestské detské večeradlo            
v kostole Krista Kráľa v Košiciach 

Dňa 27.5.2009  sa opäť po roku 
zišli deti z cirkevných škôl a ma-
terských škôlok z Košíc na celo-
mestskom detskom večeradle v kos-
tole Krista Kráľa, ktorý patrí 
konventu sestier dominikánok          
na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Znovu bol kostol zaplnený do po-
sledného miesta deťmi (od najmenších až 
po veľkých školákov) a aj rodičmi.

Duchovnú atmosféru modlitby sv. 
ruženca vo večeradle a sv. omšu hudobne 
veľmi pôsobivo dotváral detský veče-
radlový zbor.

Deti svojim spontánnym spevom 
vniesli do modlitby detskú radosť, ktorou 
„nakazili“ všetkých prítomných malých      
i dospelých.

Pohľad na najmenšie deti sústredené 
pri modlitbe sv. ruženca bol nielen 
duchovným zážitkom ale aj príkladom      
pre mnohých nás dospelých. Ich nevinná 
čistá modlitba sa skutočne dvíhala k Bohu. 
Matka Božia si tu tieto deti pozvala, pretože 
ich čisté a úprimné srdcia nezaťažené 
zlobou a materiálnymi starosťami vedia      
u Boha vyprosiť mnoho.

Veľká vďaka patrí aj duchovnému 
otcovi vdp. Martinovi Novotnému, ktorý 
rád prišiel medzi nás a povzbudil deti           
k modlitbe sv. ruženca a konaniu dobrých 
skutkov. Myslím, že všetci sme odchádzali s 
veľkou radosťou a so slovami Panny Márie 
v srdci:

„...Buďte veselí a plní radosti! Toto nie je 
koniec mojej Cirkvi; pripravuje sa začiatok 
jej plnej a obdivuhodnej obnovy.“         
/MK 18.10.1975/
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Pre dekanáty Košíc, Prešova, Solivaru a okolia každý mesiac poslednú stredu               
v mesiaci bude duchovná obnova formou večeradla v kostole Krista Kráľa v Košiciach        
na Moyzesovej ulici so začiatkom o 17.00 hod. v týchto termínoch: 

          

Informácie k týmto duchovným obnovám podá INSPM Košice, 055-6334924,     
0905-412040, 0911-912537.

27. 1. 2010 28. 4. 2010 28. 7. 2010 27. 10. 2010
24. 2. 2010 26. 5. 2010 25. 8. 2010 24. 11. 2010
24. 3. 2010 30. 6. 2010 29. 9. 2010              

Duchovné obnovy

Nuž posúďte sami, nie je toto veľký dar Panny Márie?

Túto odpoveď som dostala od detí, ktoré 
ma milujú a obklopujú ma synovskou 
nežnosťou, zhromažďujú sa vo veče-
radle modlitieb konaných so mnou        
a spoločne obnovujú svoj akt zasvätenia 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Veľkorysá odpoveď detí pôsobí 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ne-
smiernu radosť a vytvára veľkú silu 

príhovoru a zadosťučinenia u Eucha-
ristického Srdca Ježišovho.

Žiadam, aby sa vo všetkých častiach 
sveta rozmnožovali večeradlá detí, pretože 
ich volám ku krížovej výprave modlitby     
a zasvätenia sa pre spásu sveta.                  
/ MK 2.2.1990 /

Dana Kolodziejová, Košice
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TURIČNÁ NOVÉNA

V dňoch 13. 5. - 23. 5. 2010 sa uskutoční turičná novéna v Gaboltove      
v dekanáte Bardejov. Každý deň od 17.00 hod. do 21.00 hod. bude spoločný 
modlitbový program vrátane sv. omše. Programu sa zúčastnia modlitbové 
skupiny týchto dekanátov: 

13.5.   dekanát Vranov, 
14.5.   dekanát Sabinov, 
15.5.   dekanát Trebišov, Michalovce, 
16.5.   dekanát Prešov II, 
17.5.   dekanát Prešov I, 
18.5.   dekanát Prešov - Solivar, 
19.5.   dekanát Lipany, 
20.5.   dekanát Humenné, Snina, 
21.5.  dekanát Košice - Juh 
22.5.   dekanát Košice - Východ, Západ a Stred 
23.5.   dekanát Bardejov -  pozývame všetkých na záverečný program 

Všetkých Vás srdečne pozývame na toto trvalé večeradlo,
aby sme spoločne vyprosovali nové Turíce pre svet. 
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 Pane, zošli svojho Ducha ...

Deväť dní pred Turícami 
Ježišovi učeníci jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu    
so ženami a Ježišovou Matkou 
Máriou a s jeho bratmi...(Sk 1,14) 
Miestom ich modlitieb bola horná 
sieň Jeruzalemského večeradla. 

Takou vzácnou „hornou sieňou“ sa 
počas Turíčnej novény opäť stal aj 
pútnicky chrám v Gaboltove. Aj tu počas 
deviatich dní pred slávnosťou Zoslania 
Ducha Svätého zotrvávali na modlitbách 
veriaci z celej Košickej arcidiecézy.        
V chráme pred milostivým obrazom 
Škapuliarskej Panny Márie sa konalo 

 

nepretržité večeradlo modlitby pred vy-
stavenou Sviatosťou Oltárnou.

Modlitbový večer dával priestor 
pre osobnú i spoločnú modlitbu. 
"Ružencové Zdravas" pozývalo do stre-
du týchto modlitieb Pannu Máriu. 
Vrcholom bola vždy svätá omša, po ktorej 
pokračovala spoločná adorácia s po-
žehnaním. Naozaj sa oplatilo vyjsť         
za hranice osobného pohodlia a vstúpiť  
do tohto večeradla. V stíšení, hlbokej 
modlitbe a adorácii mohol konať Duch 
Svätý, aby ohňom lásky spálil všetko to, 
čo človeka oddiaľuje  od Ježiša. Pomáhal 
vzdialiť úzkosť, strach, nelásku, nepokoj 
a otváral srdcia ľudí pre svoje nádherné 
dary.

Vďaka Ti, Pane, za milosť stáť 
pred Tebou, za milosť stretnúť sa s Tvojou 
i našou Matkou, vďaka Ti za Tvojich 
vzácnych kňazov - redemptoristov, ktorí 
toto večeradlové stretnutie s Tebou 
umožnili. 

S vďakou za všetkých, 
účastníčka Mária, Košice
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P r v á  d e t s k á  
gaboltovská púť je 
úspešne za nami.

Začalo to zrazom 
detského večera-
d l o v é h o  z b o r u        
na parkovisku pri 
Amfiteátri, kde sme 
nastúpili do auto-
busu a plnou parou 
vpred uháňali do Ga-
boltova. Celou ces-
tou sa v autobuse 
ozývali hlasy našich 
najmenších spevá-
čikov. Takto sme sa 
pripravovali na om-

šu, ktorú spievali deťúrence a väčšie 
slečny. Tí dospelejší cestujúci pripra-
vovali svoje duše na stretnutie s Ježiškom, 
mamkou Máriou, prípadne sa chystali     
do Božej čistiarne (sviatosť zmierenia). 

A je to tu. Dorazili sme, no zastali sme 
ešte pred dedinou, odkiaľ pomaly kráčal 
náš sprievod.  Panna Mária  nás 
sprevádzala ako vždy, no teraz sme ju 
mohli vidieť, keďže sme niesli aj jej malú 
podobizeň. Došli sme k miestnemu 
pútnickému kostolu, a najprv sa zastavili 

na adorácii. Potom sme sa usadili pri ol-
tári, ktorý bol vonku.Začalo sa detské 
večeradlo, po ktorom nasledovala detská 
svätá omša. Kňaz prizval pred oltár aj 
ostatné deti, ktoré prišli na púť s rodičmi. 
A tak pred oltárom stál kopec detí, ktoré sa 
srdečne zapojili do spevu. Po omši menšie 
deti s rodičmi odchádzali naspäť domov 
plní radosti a my „starší“ sme ostávali 
bdieť v stanoch. V noci bol silný lejak 
doprevádzaný búrkou. Blesky a hromy sa 
pomaly nestíhali striedať. Vietor nafučal 
aj do stanov. No nikoho to neodradilo. 
Bdeli a modlili sme sa ďalej. Ani búrka nás 
neodradila.

Mne sa to celé veľmi páčilo a všetci sa 
už určite tešíme na ďalší rok .

Dominika Baxová,14 rokov

Gaboltov 2009 - Prvá detská púť  Gaboltov 2009 - Prvá detská púť  



Diecézne Fatimské soboty - 
VEČERADLÁ  

Diecézne Fatimské soboty konané formou večeradla sú v diecéze 
Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica a Košice.

V Košickej arcidiecéze budú v roku 2010 na pútnickom mieste v Obišovciach 
nasledovne:

1.5.2010    pripraví dekanát Košice - Juh  
5.6.2010    pripraví dekanát Prešov - Solivar
3.7.2010    pripraví dekanát Sabinov 
7.8.2010    pripraví dekanát Trebišov
4.9.2010    pripraví dekanát Snina
2.10.2010  pripraví dekanát Humenné 



S  p r í c h o d o m  m e s i a c a  
september sa v Dubnici nad Vá-
hom každoročne koná ma-
riánska púť z príležitosti sviatku  
Narodenia Panny Márie. Táto 
slávnosť má dávnu tradíciu, 
ktorá siaha až do roku 1742.       
K milostivej soche Panny Márie 
sa tu vždy schádzali ľudia nielen 
zo širokého okolia, ale aj              
z Moravy a vzdialenejších miest. 
Hľadali tu útočište a potechu      
u  svojej  láskavej  Matky.   
Mariánske púte sa obnovili           
s návratom náboženskej slobody 
po roku 1990.

Tohtoročná slávnosť sa konala     
v dňoch 5. a 6. septembra. V sobotňajší 
podvečer bolo nebo síce zamračené, 
ale vonku pred kostolom, kde  
prebiehali oslavy sviatku, bolo 
celkom príjemne. Do ticha sa začala 
niesť pieseň - Duchu svätý príď z neba, 
ktorou sa začína každé Mariánske 
večeradlo. 

Po večeradle nasledovala 
slávnostná svätá omša, celebrovaná 
žilinským biskupom Mons. Doc. 
ThDr. Tomášom Galisom.

Otec biskup na tohtoročnom 
marcovom zasadaní Konferencie 
biskupov Slovenska, bol poverený  
zapojiť veriacich na Slovensku          
do Svetového apoštolátu Fatimy.       

V homílii zdôraznil úctu            
k Panne Márii a aj skutočnosť, aká 
je veľká jej pomoc a ochrana.           
V ťažkostiach sa treba obracať      
na Pannu Máriu, veď ona je  
Matkou, ktorá vypočuje naše 
prosby. 

Zasvätenie 
Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 
v Dubnici nad 
Váhom

ilustračné foto



V súčasnosti ide už o medzinárodné 
modlitbové hnutie, ktoré sa zaväzuje 
praktizovať vo svojom živote             
a rozširovať po celom svete fatimské 
posolstvo Panny Márie. 

Po skončení  svätej  omše 
nasledovala mariánska procesia        
od kostola sv. Jakuba na Námestie 
Matice slovenskej. Na čele sprievodu 
išla krojovaná družina, za ňou otec 
biskup aj s dubnickými kňazmi, 
hudobníci a ostatní veriaci. Cestou 
sme sa modlili svätý ruženec. Po prí-
chode na matičné námestie so sochou 
Panny Márie sme sa modlitbou  

zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. 
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa 
s nami a s naším mestom rozlúčil 
záverečným požehnaním.

Oslava sviatku Panny Márie 
pokračovala v kostole ešte v nočných 
hodinách koncertom gospelového 
speváckeho zboru, eucharistickou 
adoráciou a polnočnou mládežníckou 
svätou omšou.

Ing. Anna Džimová, 
Dubnica nad Váhom

Nech aj táto púť prispeje          
k skorému víťazstvu Božského  
Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie na celom svete.

ilustračné foto



Celoslovenské večeradlo              
na Orave v Námestove

        
 V 1.októbrovú sobotu  a nedeľu 

v dňoch 3.-4.10.2009 sa zišlo          
v kostole sv. Šimona a Júdu            
v Námestove niekoľko stoviek 
veriacich z celého Slovenska vo ve-
čeradle Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie.

Ve č e r a d l o  p r i p r a v i l  F Ú                  
v Námestove pod vedením vdp. 
dekana Mgr. Blažeja Dibdiaka. Ale 
na jeho úžasnom priebehu sa  
podieľali nielen farníci Námestova 
ale aj Dom kultúry s pani riaditeľkou 
Evou Mušákovou, polícia, ktorá 
zabezpečovala nerušený večerný 
sprievod s milostivou fatimskou 
sochou a požiarnici, ktorí sa zapojili 
do sprievodu v krásnych uni-
formách. Boli to 2 dni nepretržitých 
modlitieb, ktoré viedol  prof. PhDr. 
ThDr. Amantius Akimjak, PhD.        
a vdp. Marián Vojtko. Kostol bol 
celé 2 dni zaplnený do posledného 
miesta. Vyvrcholením modlitieb       
v sobotu večer bola slávnostná        
sv. omša celebrovaná biskupom 
Mons. ThDr. Štefanom Sečkom, 
PhD. a slávnostný sprievod mestom 
Námestovo. Celé Námestovo žilo 
atmosféru večeradla.

Vďaka patrí dekanovi Námestova  
Mgr. Blažejovi Dibdiakovi, pani Eve 
Mušákovej ako aj veriacim farnosti, 
ktorí pripravili všetko pre dôstojný 
priebeh celoslovenského večeradla.

účastníci celoslovenského večeradla 
z farnosti Prešov - Solivar



„Mojou radosťou je viesť kňazov ako 
Matka k veľkému cieľu svätosti. Chcem, 
aby boli horliví, aby milovali môjho Syna 
Ježiša, aby boli vždy verní Evanjeliu. 
Musia byť v mojich rukách povolaní      
pre veľký plán Božieho milosrdenstva; ich 
prostredníctvom zachránim nesmierny 
počet duší. Budú mojou radosťou              
a najkrajšou korunou môjho Nepo-
škvrneného a Bolestného Srdca, ktoré chce 
byť stále prostriedkom spásy pre Cirkev     
a  pre ľudstvo.“ /MK 24.8.1973/ Sv. Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok 

kňazov k 150. výročiu smrti sv. Jána Mária 
Vianneya, farára z Arsu. Otvoril ho 19. júna 
2009 na sviatok Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, ktorý bol aj svetovým dňom 
modlitieb za posväcovanie kňazov. Tento 
rok ma napomáhať, aby predovšetkým 
kňazi, ako aj celý Boží ľud, znovu objavili, 
znovu oživili a nanovo si uvedomili, že 
sviatostné kňazstvo je mimoriadny              
a nenahraditeľný dar. Rok kňazov bude 
trvať do 19. júna 2010. Benedikt XVI. zvolil 
pre tento rok tému:„Vernosť Krista, 
vernosť kňaza.“

Všetci túžime mať 
vo svojich farnostiach dobrých pastierov, 

Ján Mária Vianney - farár z Arsu bol 
mimoriadne pokorný, no bol si vedomý 
toho, že ako kňaz je pre ľudí nesmiernym 
darom: „Dobrý pastier, pastier podľa 
Božieho Srdca, je najväčším pokladom, 
ktorý môže dobrý Boh dať farnosti             
a jedným z najcennejších darov Božieho 
milosrdenstva." O kňazstve hovorieval tak, 
akoby nedokázal pochopiť veľkosť daru       
a úlohy, ktorá je zverená ľudskej bytosti: „Ó, 
aký je kňaz veľký!"...  

MODLITBY       
za kňazov



ale dobrý kňaz je dar Ježišovho Srdca            
a o tento dar musíme prosiť. Preto Vás 
pozývame  zapojiť sa do nepretržitých 
modlitieb za kňazov vytváraním 7 - 
členných modlitbových skupín, kde si 
každá skupina berie do modlitieb 
konkrétneho kňaza. Každý člen si vyberie 
jeden deň v týždni, a tak modlitby /aj obety/ 
pokračujú stále. 

Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť           
do týchto nepretržitých modlitieb na po-
žiadanie pošleme obrázky s krátkou 
modlitbou za kňaza a s vyznačeným dňom,   
v ktorom sa v skupine modlí.

Ďalšie pokyny k týmto modlitbám:

1. Evidujeme jednu kontaktnú 
adresu na sedem veriacich a meno 
kňaza,  za  k torého sa  modl ia .  
Novovytvorenú skupinu môžete 
nahlásiť na adrese: INSPM, Jesenského 
26, 040 01 Košice alebo e-mailom: 
marta@maria.sk

2. Predsavzatie neviaže pod 
hriechom, kedykoľvek možno ukončiť 
záväzok, ale prosíme nahlásiť to 
kontaktnej osobe, aby sa mohla 
zabezpečiť náhrada.

3. Nemusí sa o tom hovoriť tomu, 
za koho sa modlíme.

Ako každý rok uvádzame stručnú 
štatistiku tých, ktorí sa zapojili          
do našej modlitbovej akcie za kňazov.

Prehľad  o  modlitbách:

Čiastočný výpis - len počty sedemčlenných 
spoločenstiev (stav k 1.1.2010):

 Podľa  členenia diecéz:

Bratislava .................. 269
Trnava ....................... 153
Nitra........................... 224
Žilina ......................... 484
Banská Bystrica......... 163
Spiš ........................... 304
Košice ....................... 949
Rožňava .................... 120
Zahraničné.................     9
=======================
Spolu: .......................          2675
======================= 

Oproti roku 2009 sme zaevidovali o 1246 
členov viac v našej databáze, t.j. počet 
skupín narástol o 178.



Kňaz je láskou 
Ježišovho Srdca

Kňaz je láskou Ježišovho Srdca 
a najmilším synom Panny Márie. 
Nikdy nie je sám, a to ani v tých 
najťažších dňoch. A predsa som cítil 
hlbokú samotu, opustenosť a smútok, 
keď som začal svoje nové pôsobenie       
v istej  farnosti na Ukrajine.

Ľudia tu boli ako kamene a ja som 
u nich márne hľadal to duchovné srdce, 
kde by bolo miesto pre Božiu pravdu        
a Máriinu lásku. V tej ťažkej a zdanlivo 
neriešiteľnej situácii som začal po-
chybovať o zmysle svojho kňazstva. 
Bojoval som s myšlienkou vzdať sa          
a odísť. Začal sa október mesiac - Panny 
Márie a s ním aj ružencové pobožnosti. 

Večer čo večer som ich vykonával  sám,    
v prázdnom kostole. 

Napriek tomu som sa s posledným  
zvyškom svojich síl modlil za tých, 
ktorých mi Boh ako kňazovi zveril. Prosil 
som o modlitby  aj  svojich spolubratov 
kňazov a tiež rehoľné spoločenstvo,        
do ktorého patrí aj moja rodná sestra.        
A práve ona sa dozvedela o nádhernej 
pomoci kňazom, ktorú poskytuje Inštitút 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  
sústavnou modlitbovou podporou .

Zaiste z Božej vôle som bol aj ja 
zverený jednej modlitbovej skupine, ktorá 
k denným modlitbám za mňa a moje 

„Pane, nemám 
človeka ...“



úmysly pripájala aj obety a pôst. A tu 
som sa presvedčil, že sila modlitby je 
nesmierna a stále platí to evanjeliové 
„...proste a dostanete, hľadajte a náj-
dete, klopte a otvoria vám...“            
(Mt 7,7) 

Mária, dobrá Matka, vždy 
vypočuje prosby svojich deti. A len tak 
sa mohlo stať, že v polovici mesiaca  
som mohol povedať:„Pane, vďaka - 

mám človeka.“  Ružencové Zdravas sa 
totiž už so mnou modlilo pár hlasov.          
A posledné októbrové pobožnosti boli ešte  
radostnejšie. 

Čas neuteká, čas má čas... a aj       
v mojej farnosti sa časom mnoho zmenilo   
a ja viem, že modlitbová pomoc bola tým  
najdôležitejším. Vďaka.

Prosím, modlite sa za  mňa aj ja sa 
modlím za Vás.

S láskou kňaz Bazil

24 - HODINOVÁ EUCHARISTICKÁ 
adorácia za kňazov v Košiciach

Kongregácia pre klérus vo svojom liste   
z 8.12.2007„ Eucharistická adorácia        
pre posvätenie kňazov nás vyzýva:... 

 „Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie 
modlitieb, umiestniac do centra pozornosti 
nepretržitú 24 - hodinovú eucharistickú 
adoráciu, aby sa modlitby adorácie, 
vďakyvzdania, chvál, prosieb a odpro-
sovania vznášali k Bohu nepretržite           
a z každej časti sveta, s hlavným úmyslom 
vzbudiť dostatočný počet duchovných 
povolaní do kňazského stavu. 

Preto žiadame všetkých diecéznych 
ordinárov,  k tor í  zv lášť  chápu 
špecifickosť a nenahraditeľnosť 
kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu      
s naliehavosťou spoločného úsilia        
na podporu služobného kňazstva, aby sa 
aktívne podieľali a podporovali             
u rozličných ľudí, ktorých im Boh zveril - 
skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých 
klerici, rehoľníci a laici - vzájomne 
spojení v duchu pravého spoločenstva - 
sa oddajú modlitbe,  vo forme 
nepretržitej eucharistickej adorácie       
v  d u c h u  s k u t o č n e j ,  ú p r i m n e j                   
a autentickej obnovy a očisty.“ Veriaci     
z večeradlových skupín, z jednotlivých 
mestských častí Košíc, ktorí sa už viac 
rokov modlia za kňazov a adorujú          
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, 
privítali túto výzvu Kongregácie.         
V kostole Božského Srdca Ježišovho, 
ktorý patrí rehoľnej spoločnosti 



Jezuitov, je už pár rokov vystavená 
S v i a t o s ť  O l t á r n a  k  p o k l o n e                   
od skončenia rannej sv. omše - od 7.00 
hod. až do večernej svätej omše, t.j.      
do 19.30 hod. Z radov večeradlových 
skupín vyšla iniciatíva, aby táto poklona 
trvala až do ďalšieho dňa, do rannej     
sv. omše. Takto by poklona Sviatosti 
Oltárnej trvala 24 hodín. Keďže Jezuiti 
súhlasili, tak už dva roky prebieha v ich 
kostole nepretržitá 24 - hodinová 
adorácia, podľa želania Kongregácie 
pre klérus,  ktorú zabezpečujú 
večeradlové modlitbové skupiny mesta. 

Počas dňa prebieha tichá adorácia. 
Po večernej sv. omši pokračuje nočná 
adorácia, ktorú moderujú večeradlové 
skupiny. Úmysly tejto adorácie sú         
za kňazov a za nové duchovné a kňazské 
povolania. V modlitbe sv. ruženca 
formou večeradla tak odovzdávajú 
všetkých kňazov Márii,  Matke 
Najvyššieho a Večného kňaza Ježiša, 
ktorá má zvláštne miesto a úlohu            
v dejinách spásy.

Jana Šutorová, Košice

Pozývame teda aj iné modlitbové 
skupiny, aby sa aj takouto formou 
pripojili k modlitbám za kňazov, 
zvlášť v tomto Roku kňazov.



MODLITBOVÝ ZÁPAS

Modlitbový zápas je boj s ružencom       
v ruke o záchranu duší a o skoré 
víťazstvo Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie prisľúbené vo Fatime.

MODLÍME sa na 
nasledujúce úmysly:

víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie a nové Turíce

duchovná obnova Slovenska

osobné úmysly zúčastnených veriacich

1. Zapojiť sa môže každý, kto si dá 
predsavzatie modliť sa jednu hodinu 
týždenne alebo mesačne. Môže to byť 
ruženec, adorácia alebo iná modlitba.

2.   Predsavzatie neviaže pod hriechom.

3. Spoločne pošlite zoznam k nám,               
s uvedením adresy kontaktnej osoby,      
u ostatných stačí meno a čas                   
modlitby.

4.   Kedykoľvek možno zrušiť svoj záväzok, 
len to oznámte kontaktnej osobe.

+

+

+

PREHĽAD 
o modlitbovom zápase

Uvádzame počet zapojených do mod-
litbového zápasu (stav k 1.1.2010):

Podľa diecéz:
Bratislava.......................   168
Trnava ............................   234
Nitra................................   148
Žilina............................... 1641
Banská Bystrica............   354
Spiš.................................   237
Košice............................ 2955
Rožňava.........................   189
Iné  zahraničné..............       2

Spolu:                                      5928

V porovnaní s minulým rokom, 
počet tých, ktorí sa zapojili             
do modlitieb, vzrástol o 191 
členov.



Volám sa Anna. Pochádzam z Bra-
tislavy, kde vediem večeradlá vo farnosti 
u Saleziánov.

Jedného večera som prišla domov      
z kostola po večernej svätej omši a začala 
som pociťovať bolesti v oblasti žalúdka.   
V noci sa bolesti stupňovali. Odviezli ma 
do nemocnice. Dali mi injekciu a infúziu  
a poslali ma domov. Bolesti neustávali,     
a tak ma znova odviezli do nemocnice. 
Hospitalizovali ma. Praskol mi žalúdočný 
vred do brušnej dutiny. Operovali ma       
a pridali sa ďalšie komplikácie. Dostala 
som vysoké teploty a otravu krvi. Dva 
týždne som bola v bezvedomí. Lekári 
povedali mojim deťom, aby sa pripravili 
na najhoršie. Modlila sa za mňa celá 
rodina a aj veriaci v kostole modlitbou sv. 
ruženca vo večeradle prosili Matku nášho 
Pána, aby ma uzdravila. Na oddelení ARO 

som ležala tri mesiace. Potom ma preložili 
na rehabilitačné oddelenie, lebo som sa 
nevedela vôbec hýbať. Po troch me-
siacoch ma prepustili domov. Bolo to 
veľmi  ťažké obdobie v mojom živote, no 
pomáhali mi deti a švagrovci, ale hlavne  
modlitba svätého ruženca. Matka  Božia 
sľubuje tomu, kto sa jej zasvätí pomoc       
a ochranu. Túži, aby sme sa jej zverili  
celkom tak, ako sa jej zveril jej Syn Ježiš. 
Vtedy sa ona môže o všetko postarať. 
Verím, že aj o mňa sa postarala vďaka 
zasväteniu jej Nepoškvrnenému Srdcu    
vo večeradle a vďaka modlitbe sv. ru-
ženca. V decembri budem mať osem-
desiatdva rokov a naďalej  prosím Pannu 
Máriu o pomoc a ochranu a zasväcujem sa 
jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Anna z Bratislavy

Božia pomoc na príhovor   
Panny Márie



Fatimský apoštolát 

Z j a v e n i e  
Panny Márie vo 
Fatime bolo pred 
viac ako deväť-
desiatimi rokmi, 
ale je stále aktu-
álne.

13.7.1917 Panna Mária deťom 
ukázala peklo, kam prichádzajú duše 
'úbohých hriešnikov' a predpovedala, že 
príde vojna, hlad a prenasledovanie 
Cirkvi. Ďalej pokračovala: „Aby sa 
tomu zabránilo, prídem požiadať      
o zasvätenie Ruska môjmu Nepo-
škvrnenému Srdcu a o zmierne sväté 
prijímania počas prvých sobôt           
v mesiaci.“

Skutočne sa neskoršie zjavila Lucii 
a povedala jej svoje požiadavky. 
Najskôr to bolo 10.12.1925, keď Panna 
Mária žiadala, aby sa v prvé soboty 
mesiaca veriaci pomodlili svätý 
ruženec, pätnásť minút rozjímali nad ta-
jomstvami ruženca a pristúpili k sv. spo-
vedi a svätému prijímaniu a to všetko 
konali s úmyslom odčiniť urážky 
spôsobené jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Potom v roku 1929 sa znovu zjavuje 
a žiada, aby Svätý Otec spolu so všet-
kými biskupmi zasvätili Rusko jej 
Nepoškvrnenému Srdcu.

V celom 20. storočí vidíme úsilie 
mnohých pápežov, biskupov a ve-

riacich, aby sa tieto požiadavky splnili. 
Požiadavka zasvätenia Ruska bola 
splnená 25.3.1984, keď pápež Ján Pavol 
II. spolu so všetkými biskupmi zasvätil 
svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Sestra Lucia o tom prehlásila, že 
nebo prijalo toto zasvätenie.

Ovocie tohto zasvätenia vidíme 
všetci. V Rusku začali zmeny, ktoré 
viedli k pádu komunistických režimov 
vo východnej Európe.

Dielo Panny Márie však pokračuje 
ďalej. V roku 2006 boli Pápežskou 
radou pre laikov schválené štatúty 
medzinárodného združenia veriacich    
s názvom Svetový apoštolát Fatimy, 
ktoré chce po celom svete rozširovať 
fatimské posolstvo.

Ale mali by sme splniť aj 
tú druhú požiadavku, aby sa 
konali zmierne pobožnosti   
na prvú sobotu mesiaca. 
Niekde sa už konajú tieto 
fatimské soboty, ale ešte nie    
v takej miere, ako by to malo 
byť. Preto sme ešte nedostali 
všetky milosti, ktoré sú        
pre nás  pripravené

.



Naša Konferencia biskupov 
Slovenska menovala pre toto dielo 
zodpovedného žilinského diecézneho 
biskupa Mons. Tomáša Galisa. 

Tento apoštolát sa u nás šíri už 
dlhšiu dobu, ale je veľmi dobré, že jeho 
dôležitosť bola zdôraznená menovaním 
zodpovedného biskupa. Otec biskup 
vydal k tomu aj brožúrku, kde sú všetky 
potrebné informácie.

Do tohto apoštolátu sa zapojí ten, 
kto si dá predsavzatie pomodliť sa jeden 
ruženec denne a v prvú sobotu mesiaca 
sa vyspovedať a prijať Eucharistiu, 
pätnásť minút rozjímať tak, ako si to 
žiada Panna Mária. Všetko treba 
vykonať na odčinenie urážok, ktorých 
sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. Samozrejme, svätá 
spoveď nemusí byť presne na prvú 
sobotu a tiež, ak sa svätý ruženec modlí 
slávnostným spôsobom, napr. formou 
večeradla, už v sebe zahrňuje aj pätnásť 
minút rozjímania. Modlitby môžu byť 
doma alebo v kostole.

Tí, ktorí sa už modlievajú svätý 
ruženec, nech sa pripoja k tomuto 
apoštolátu (tým sa aj zapíšu do Zlatej 
knihy fatimskej), aby v každej farnosti 
aspoň niekoľko veriacich plnilo to, čo 
Panna Mária žiada. Ak by ste chceli ešte 
nejaké informácie, alebo potrebujete 
knižky s ružencovými rozjímaniami, 
môžete sa na nás obrátiť. Nech sa 

fatimské soboty šíria tak, ako si to želá 
Panna Mária a ako k tomu pozývajú tiež 
naši otcovia biskupi. Každým dobre 
pomodleným ružencom sa dielo Panny 
Márie pohýna dopredu a ja verím, že 
keď sa všade rozšíria tieto fatimské 
pobožnosti, príde zmena k lepšiemu, 
podobne ako po zasvätení sveta 
Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.

P. Humbert Virdzek, OP

Ak sa chcete pripojiť, zašlite svoju adresu i rok narodenia               
na adresu: „Svetový apoštolát Fatimy, Mariánske nám. 23, P. O. Box     
B-46, 011 36 Žilina 1“ alebo na našu adresu. Potom vám pošleme 
brožúrku a členskú kartičku. Môžete poslať naraz viac adries aj              
s kontaktnou adresou, aby sme nemuseli posielať kartičky po jednej, ale 
viac naraz a potom by ste si to vo farnosti rozdali.

biskup Mons. Tomáš Galis.



S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a s bázňou postavil koráb     
na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je     
z viery.    /Hebr 11, 7/

Určite sme často čítali tento text vo Sv. Písme. Všimli sme si niekedy podobnosť 
vtedajšej doby s dnešnou? V tom čase takisto ako dnes ľudia „normálne“ žili. Jedli, pili, 
kupovali, predávali, ženili sa a vydávali. A takisto zabúdali na Boha. Prestali počúvať Božie 
prikázania.

Ale len do času, keď sa Pán Boh rozhodol konať. Nechcel zahubiť spravodlivého Noeho 
s rodinou, a tak ho vyzval ku stavbe korába na záchranu jeho rodiny.

Ostatní museli mať Noeho za blázna, smiali sa mu, na čo stavia koráb, keď nič 
nenasvedčovalo tomu, že ho bude môcť použiť. Noe však nedbal na ich výsmech, lebo veril 
Božím slovám. A potom nastalo uskutočnenie Božieho prísľubu.

„Za čias Noemových, bezprostredne pred potopou, nastúpili do archy tí, ktorých Pán 
vybral na prežitie strašného trestu. Vo vašich časoch vyzývam všetky svoje deti vojsť         
do archy novej zmluvy, ktorú som pripravila vo svojom Nepoškvrnenom Srdci, aby som 
vám pomohla znášať krvavú ťarchu vašej veľkej skúšky, ktorá bude predchádzať príchod 
Pánovho dňa. Nepozerajte nikde inde. 

Vo vašich časoch bude podobne ako v čase potopy a nikto nemyslí na to, čo pred vami 
stojí.  Všetci sa veľmi starajú a myslia len na seba samých, na svoj pozemský blahobyt,     
na zábavy a všetkými možnými spôsobmi chcú ukojiť svoje nezriadené vášne.“ 

/MK 30.7.1986/

S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť ...
 Aj dnes nás Panna Mária prosí, aby sme svojim zasvätením a zasvätením rodín vstúpili 

do jej Nepoškvrneného Srdca, ktoré je v dnešných časoch korábom na záchranu ľudstva        
a rodiny. Ani dnes, zdá sa, nič nevidieť, žiadnu prichádzajúcu pohromu. Tak prečo by sme sa 
mali zasvätiť? Noe nešpekuloval, ale s vierou prijal pokyn, s bázňou postavil koráb           
na záchranu svojej rodiny... Tým, že poslúchol, zachránil seba aj svoju rodinu.

Mária, naša Matka, sa o nás stará a robí všetko pre našu záchranu. Dnes nám dáva svoje 
Nepoškvrnené Srdce ako záchranný koráb, do ktorého nás pozýva vstúpiť.

PREČO ZASVÄTIŤ RODINU
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ?



„Som Matkou a Kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich 
problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. 
Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere 
vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať 
stále účinnejšie svoje materské poslanie.

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať 
medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť     
na celom vašom živote.“

/MK 23.7.1987/

Mária pozýva všetky kresťanské rodiny, aby sa zasvätili jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Ona volá nás všetkých. Od nás však závisí, či budeme konať s vierou ako Noe,     
a tak my aj naša rodina budeme zachránení. Tak skúsme spoločne stavať koráb         
pre našu rodinu. Jednotlivé „ tehličky“ sú naše každodenné modlitby a obete, a potom 
neváhajme vstúpiť.

Kolodziej Cyryl, Košice



Zasvätenie MŠ Nepoškvr

Vtedy hovorili medzi pohanmi:

Veľké veci urobil s nimi Pán. 
Veľké veci urobil s nami Pán        
a máme z toho radosť.
/Ž 126/

1. október 2004 - bol krásny, slnečný, jesenný deň, keď sme s požehnaním otca 
biskupa Mons. Stanislava Stolárika spoločne deti, rodičia a zamestnanci školy 
otvorili bránu Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety na sídlisku Furča                   
v Košiciach. Nesmelí, ale presvedčení, že sa oplatí vychovávať a viesť detí                
v spoznávaní evanjeliových právd.

Vďakyvzdávanie v kostole Sv. rodiny pri príležitosti 5. výročia materskej školy 
bolo  slávnostnejšie, pretože pozvanie prijal otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. 

Otvorte mi brány svojich 
sŕdc a nechajte ma vo vás 
pôsobiť .

Otvorte mi brány svojich 
rodín, svojich farností,

svojich rehoľných domov     
a nechajte tam vstúpiť

nepoškvrnené svetlo mojej 
prítomnosti. 

/MK 18.9.1988/



Rozžiarené detské očká spolu s p. učiteľkami a rodičmi pesničkami dopĺňali 
bohoslužbu.

Október je pre nás o to významnejší, že je mesiacom ružencovej Panny Márie        
a keďže deti sa radi modlia ruženec, poprosili sme otca biskupa

Zasvätenie materskej škôlky urobil           
o. biskup na záver slávnostnej sv. omše  20.10.2009 a počas tohto zasvätenia sa naše 
deti osobnezasvätili Nepoškvrnenému  Srdcu Panny Márie.

, 

 

aby našu materskú 
školu zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pretože ona vo Fatime 
povedala práve trom malým deťom, aby svojím zasvätením pomohli                 
k víťazstvu jej Nepoškvrneného Srdca.

nenému Srdcu Panny 

Alžbeta Polomská
Riaditeľka MŠ, Košice - Furča



Každoročne sa koná Letný rodinný 
tábor FATIMA. 

Je pre celé rodiny, ale aj pre jed-
notlivých členov. Táborom sa nesie 
jednotná myšlienka a tá sa potom rozvíja 
pre všetky vekové kategórie detí a takisto 
aj pre dospelých.

Tábor prebieha formou trvalého 
večeradla.

Myšlienkou tohtoročného tábora 
bolo ukotvenie našich rodín a detí medzi 
dva piliere, Máriu a Eucharistiu. Pomohli 
sme si snom sv. Jána Bosca o búrke          
na mori. Stručne sa pokúsim o priblíženie 
tohto sna:

Na mori je veľká búrka. Uprostred 
mora pláva veľká loď, ktorej kapitánom je 
rímsky Pápež. Z každej strany útočia      
na veľkú loď nepriateľské lode a chcú ju 

potopiť. Veľkú loď sa snaží pápež ukotviť 
medzi dva stĺpy, ktoré vystupujú z mora. 
Na jednom stĺpe je veľká Eucharistia,     
na druhom Nepoškvrnená. Po namáhavej 
bitke sa to pápežovi podarí. Pápež          
so svojimi biskupmi ukotvuje loď medzi 
tieto dva piliere. Na mori nastáva pokoj. 
Nepriateľské lode zutekali, alebo sa 
dokonca pridali ku veľkej lodi. 

Keď sa Don Bosca opýtali, čo 
znamená ten sen povedal:

„Nepriateľské lode to je prena-
sledovanie. Cirkev čakajú veľké súženia. 
Čo sa dosiaľ robilo, to v porovnaní            
s budúcnosťou nič nie je. Nepriatelia 
predstavujú lode, ktoré chcú potopiť 
pápežskú loď. V tomto zmätku ostáva iba 
úcta k Panne Márii a časté sv. prijímanie. 
Využime ich čo najlepšie a rozširujme ich 
medzi všetkými.“

Hlavná 
myšlienka 

tábora   
FATIMA



Myšlienka z „Modrej knihy“ :
 „Vy, ktorí brázdite búrlivé more, 

ponáhľajte sa všetci  k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu! Zostúpila som 
z neba, aby som vám darovala túto 
záchrannú kotvu. Prichyťte sa jej, lebo 
vám ju pripravila moja milosrdná láska“ 
/MK 13.10.1982/

Mária pre túto dobu, ktorú už Don 
Bosco videl vo sne, ponúka svoje Srdce. 
Volá nás k zasväteniu sa jej Ne-
poškvrnenému Srdcu. O to naliehavo 
prosila už vo Fatime a teraz toto 
posolstvo z Fatimy pokračuje vo ve-
čeradlách, kde sa zasväcujeme oso-

Panna Mária v „Modrej knihe“ 
rovnako opisuje svet ako búrlivé more     
a prosí nás, aby sme sa prichytili 
záchrannej kotvy, ktorou je jej Nepoškvr-
nené Srdce. Na obraze Don Bosca je 
viditeľné, ako sa loď snaží zakotviť medzi 
stĺpy a prichytiť sa kotvy, ktorá je na stĺpe. 

bitne všetci jej Srdcu. A tu vidíme 
veľkú podobnosť so snom, ale aj 
životom 

Don Bosca, ktorý prežíval tiež 
zasvätenie Panne Márii a viedol mladých   
k hlbokej úcte k Eucharistii. 

 Búrka vo svete znamená aj búrku      
v našich rodinách. Vidíme skutočne všade 
rozdelenie, rozvody, vraždy nenarodených 
detí, nenávisť a mnohé iné rozkoly, ktoré 
vedú k rozpadu rodín. Liekom pre dnešné 
rodiny, ako hovorí Panna  Mária v MK, sú 
spoločné modlitby vo večeradlách rodín.

Preto je dôležité, aby hlavne 
otcovia rodín zobrali kormidlo „svojej 
lode“ pevne do rúk a ukotvili tak rodinu 
medzi t ieto dva pevné stĺpy -  
Eucharistiu a Máriu.

Tak rodiny budú uchránené od skazy, 
rozdelenia a rozpadu.

Kolodziejová Dana, Košice



Už niekoľko rokov po sebe naša rodina 
počúvala, že INSPM organizuje letné tábory 
pre rodiny s deťmi.  Vedeli sme, že počet 
účastníkov je vysoký, nevedeli sme si však 
predstaviť, ako to môže fungovať, nakoľko 
sme s manželkou nejaký ten tábor organizovali 
aj sami. Tohto roku sme sa aj sami zúčastnili 
tábora s tým, že naše deti budú mať 
zabezpečený program a my si v rámci oddychu 
pripravíme vlastný, zameraný na „hubárčenie“ 
a spoznávanie severovýchodnej časti 
Slovenska. 

Hneď po príchode do školy v prírode      
v Juskovej Voli, kde sa tohoročný tábor INSPM konal, sme boli milo prekvapení prostredím, 
organizáciou a pokojnou atmosférou, ktorá tu vládla. Nevedeli sme si predstaviť, ako môže 
fungovať tábor, kde sa v jednom areáli nachádza niekoľko generácii rôzne zmýšľajúcich 
ľudí. Nehovoriac o tom, že sa tu stretli ( na to sme prišli až na samotnom tábore) dva - v cirkvi 
samostatne fungujúce prvky - saleziánsky duch s večeradlovým mariánskym hnutím. Trochu 
sme sa nad tým pousmiali a čakali, čo z toho bude (nakoľko aj s manželkou poznáme obidva 
smery a ich odlišnosti).

Začal sa samotný tábor a spolu            
s manželkou sme boli čoraz viac prekvapení. 
Nádherné lesy v okolí v tom čase boli 
huboprázdné.  

Čo sa týka rodičov a starších 
účastníkov, mali sme každý deň pripravený 
program, zameraný na rodinu, spolužitie      

Deti strhol vynikajúco pre-
pracovaný program od rána až do nesko-
rého večera (ktorého myšlienka vychá-
dzala z jedného zo snov Jána Bosca)          
a animátori, ktorí mali tú smolu, že ani     
v čase svojho voľna si ho veľmi neužili, 
pretože deti namiesto, aby sa vrátili          
k rodičom, ich permanentne obliehali. 
Takže deti sme videli pomaly iba v noci. 

Modlitba sv. ruženca 



a rozdiely v myslení partnerov. Prebiehal formou prednášok, diskusií a modlitieb. 
Takpovediac malé praktické duchovné cvičenia, kde sa otvorenou formou a praktickými 
príkladmi rozoberali v mnohých prípadoch aj podľa Slovákov tabuizované témy. 

Saleziánsky duch sa tu dopĺňal mariánskym tak jednoducho, nebadane a harmonicky, 
že vytváral príjemnú atmosféru, ktorá sa odzrkadľovala    
na všetkých účastníkoch. 

...úžasne sa doplňovali až prelínali,

Organizátori v praxi ukázali, že je lepšie spájať ako 
rozdeľovať, a že hľadaním spoločnej cesty sa dajú vykonať 
oveľa väčšie a impozantnejšie diela ako  trieštením            
a rozdeľovaním.

Tábor bol vedený na veľmi vysokej úrovni a klobúk 
dole pred ľuďmi, ktorí sa do toho pustili. Samozrejme, že 
bez modlitieb, neustálej poklony pred Sviatosťou Oltárnou 
počas celého tábora, sv. omší a podpory Matky Božej by 
ani výsledok tohto megaprojektu nebol taký citeľný           
a bezproblémový.

V.K., Košice

Po strávení času v tomto tábore, si myslíme, že 
cesta ktorou sa vydali jeho organizátori t.j. cesta 
spojenia saleziánskeho ducha s večeradlovým duchom  
priniesla obohatenie pre obidve strany,...

a že dva citlivo  
a harmonicky spojené cirkevné prúdy dokážu ľudí 
spájať a ponúkajú nádherný aj duchovný zážitok, 
ktorý následne oslovuje ďalších ľudí na ceste v hľadaní 
Boha, duchovného života, na ceste modlitby.

 

 

 nerozdeľuje, ale spája



Tábor pre niekoho - tábor pre všetkých. Pre jedného tradičná záležitosť cez prázdniny a 
pre iného opäť nové dobrodružstvo. No, a aký bol tábor „Fatima“ pre mňa, 14 ročného 
chlapca? Ale pekne po poriadku. Všetko sa to začalo tým dňom, keď som sa prvý krát 
zúčastnil na tábore s celou našou 9-člennou rodinou. Nemal som ani poňatia, čo ma tam 
čaká. Teraz už mám, ale...
No, veď príďte sami a uvidíte, čo oko nevidelo a ucho nepočulo. Zažil som tam také veci, aké 

iný človek ťažko zažije za pár rokov, a 
preto sa nebudem veľmi rozpisovať, lebo 
by som nestihol článok odovzdať.

Preto medzi družstvami nevládla rivalita, 
ale rozvíjali sme nové vzťahy a ochotu 
pomôcť blížnemu. Všetci sme sa 

spoločne snažili ukotviť loď medzi dva piliere - Máriu a Eucharistiu.

Tým sme tábor slávnostne ukončili spoločným víťazstvom.

Na záver: Zažil som veľa táborov so  saleziánmi, ale aj so skautmi. 
Tento tábor som absolvoval prvýkrát a hodnotím ho ako najlepší.

Janko Šudák, 14 rokov, Košice

Veľa vecí sa mi páčilo, ale zo všetkých 
najkrajšia bola myšlienka, že jednotlivé 
družstvá, do ktorých sme boli rozdelení, 
nebojovali proti sebe, ale proti 
spoločnému nepriateľovi - satanovi. 

 Nakoniec sme sa šťastne ukotvili v Pánu Bohu a Panne Márii, a to spoločným 
zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Môj najkrajší tábor



Myslím, že dnešný človek má najväčší problém v tom, že 
nedokáže správne rozoznať hodnoty a usporiadať si ich        
vo svojom živote. Žiaľ, často si volíme zle a samozrejme, 
nesieme za to i následky.

Našťastie, návod na kvalitný, zmysluplný a šťastný život existuje. Ide len o to, aby sme 
ho našli, osvojili si ho a podľa neho si zorganizovali život. Hovorím o Bohu, jeho 
prikázaniach, evanjeliových radách, blahoslavenstvách, teda o „svetle“ do „tmy našich dní“. 
Asi najväčšou zákernosťou zlého je, že dokáže v človeku vyvolať ľahostajnosť, nesympatiu, 
ba až vzdor voči autorite, teda aj, a najmä, voči Bohu.

My, kresťania, ktorí sme tomu porozumeli a snažíme sa podľa tohto návodu žiť, 
chceme veľkodušne a s láskou pomôcť aj iným. Sme však hneď pred dvoma problémami 
tejto pomoci: obsahom - teda ČO, a formou - teda AKO. Môžeme ju nazvať evanjelizácia, 
alebo, ak chcete, výchova. Ako teda vychovávať?

Ako to vidím ja...



Je veľa rozpracovaných metodík, didaktík a výchovných systémov, my potrebujeme 
vedieť kedy, kde a ako ich použiť. „Nemému decku ani vlastná matka nerozumie,“ a tak 
kľúčovou sa zdá práve komunikácia, ktorú ovplyvňujú mnohé faktory: príležitosť, 
prostredie, vzbudenie záujmu, motivácia, atraktivita, vhodnosť pre vekovú skupinu, 
pohlavie, sociálne pozadie a mnoho iných.

Zvlášť vhodným prostredím na výchovu sú voľnočasové aktivity, víkendovky, 
viacdňové výlety a tábory. Vytrhnutie zo stereotypu všedných dní, príjemné prostredie          
v prírode, zážitkové príležitosti, romantika a dobrodružstvo uschopnia človeka vyčistiť si 
hlavu, vydýchnuť, popremýšľať a prijať nové myšlienky či prehodnotiť tie staré známe.

Poznáme to: výlety so „stretkami“, detské, mládežnícke i miništrantské tábory, 
„manželáky“, duchovné cvičenia. Sú potrebné, ale majú jeden háčik: človek vytrhnutý          
z každodennej reality sa po akcii opäť do nej vráti a viac menej s ňou po čase zasa splynie.

Ďalšími dôvodmi,  
p rečo  v id ím v  týchto  
táboroch veľkú silu, je fakt, 
že majú hlboký duchovný 
podklad, sú starostlivo a zod-
povedne pripravované, pre-
modlené a  veľkú s ta-
rostlivosť venujú organi-
zátori aj formácii animá-
torov. 

V kňazskom seminári 
sa denne modlíme za jed-
no t l ivé  fa rnos t i  naše j  
arcidiecézy v zmysle, aby sa 
stali spoločenstvom veriacich podľa vzoru prvých kresťanov, z ktorých si my všetci skutočne 
môžeme vziať príklad a ktorí sú tým ideálnym prototypom toho, ako má kresťanské 
spoločenstvo fungovať i dnes. A základom takéhoto zdravého kresťanského spoločenstva je 
zdravá kresťanská rodina. Aj tábor INSPM je cesta, ako sa takou rodinou stať.

Bohoslovec / animátor / Stanislav Vinter

A práve preto ma zaujali rodinné tábory Inštitútu NSPM. Hoci príroda               
aj romantika sú tie isté, prístup k účastníkom tábora je oveľa komplexnejší. Atmosféra, 
celotáborová tematická hra či súťaž, primerane upravený program i duchovné aktivity 
sa dotýkajú každého účastníka, od bábätiek v kočiarikoch, ich starších súrodencov až 
po rodičov. Výsledkom je, že z tábora odchádza povzbudená, posilnená i premenená celá 
rodina, a tak má väčšiu silu zmeniť prostredie -domácnosť, v ktorej žije.



Ani neviem, kde sa to všetko začalo. Možno práve            
na jednom „večeradlovom“ stretnutí zasvätených rodín.

Veľmi som túžila po tom, aby naša rodina zapadla do nejakej dobrej rodinnej 
partie, kde si budeme navzájom blízki a na 1. mieste bude Boh. Podarilo sa. Matka Božia 
ma nasmerovala na  takýchto ľudí. Vôbec som netušila, čo ma čaká. Zo začiatku ma nič 
neoslovilo. Modlitby boli veľmi dlhé ( 4 ružence), čas absolútne nevyhovujúci ( po 20. 
hodine nie som schopná vnímať). Okrem toho mi veľmi chýbal na stretnutí manžel, 
ktorého sa mi podarilo pritiahnuť na modlitby len výnimočne. Postupne som začala 
modlitbové stretnutia vynechávať a prichádzala som len občas. 

Raz som dostala ponuku ísť na rodinný tábor Fatima. Nijako ma to neoslovilo        
a keď som si spomenula na 4 ružence, tak som si povedala:„Nikam nejdem.“

Blížil sa čas letných prázdnin. Práve tento rok sa mi nepodarilo zohnať pre rodinku 
žiaden pobyt na prázdniny, a tak som si povedala, že lepšie tábor Fatima ako nič. 
Telefonovala som Danke, ktorá mala celý tábor na starosti a jasné, že už bolo všetko 
obsadené. A tak som nás nahlásila ako náhradníkov. Nakoniec sa uvoľnilo miesto a mohli 
sme ísť. 

Hneď v prvý deň kňaz počas kázne povedal, že nik nie je na tábore náhodou, že nás 
tu pritiahol sám Boh  a všetkým chce cez udalosti v tábore niečo povedať. Verila som 
tomu, že mnohých pritiahol Boh, ale mňa...?

Spočiatku som si myslela, že odídem domov. Vraj rodinný tábor. Ubytovanie         
s cudzími deťmi na izbe, chýbal mi manžel, ktorý nedostal dovolenku... Tak tu ma určite 
Boh nepritiahol...

Nakoniec sa všetko prelomilo. Čo ma oslovilo? 
Kňaz, ktorý takmer celý pobyt nepustil ruženec z ruky. Stále som ho 

sledovala a pýtala sa, čo s tým ružencom toľko robí a že predsa nemôže tak rýchlo 
preberať jednotlivé Zdravasy. Nakoniec mi vysvetlili, že to drží Pannu Máriu        
za ruku .

Spočiatku som nechápala, prečo sa všetky prednášky a mnohé aktivity začínajú 
ružencom. Teraz už viem - to všetko sa začínalo s Pannou Máriou. 

Mária, 
príď do môjho srdca



Nepretržitá adorácia - celý pobyt sa 
za nás nonstop modlili pred Sviatosťou 
Ol tá rnou .  Každodenná  adorác ia                 
s osobitným požehnaním...

Nikdy predtým som nezažila takú 
silu lásky Pána Ježiša.

Fatima bol pre mňa najkrajší tábor, 
aký som kedy zažila. 

Tak som znova začala chodiť         
na modlitbové stretnutia rodín. Postupne 
objavujem silu modlitby, krásu spo-
ločenstva a veľmi túžim po blízkom 
vzťahu k  Panne Márii, aj keď sa mi to 
zatiaľ nedarí. ( Možno preto, že som nikdy 
nemala blízky vzťah so svojou mamou). 
Najkrajšie „stretko“ bolo u nás doma, keď 
prišli takmer všetci zo spoločenstva. 
Veľmi ma potešilo, že nechýbal ani 
duchovný otec. Keďže môj manžel mal     
v ten deň narodeniny, po večeradle 
nasledovalo agapé. 

Začali sme sa celá rodinka 
pravidelne modliť ruženec. Ďakujem 
celému spoločenstvu zasvätených rodín, že ma naučili modliť sa, zvlášť ďakujem Danke           
za spoluobjavovanie a budovanie vzťahu k Panne Márii a prosím aj naďalej o modlitby.

Lydka B.  Košice

 



Informácie

Jarné Celoslovenské večeradlo bude           
v dňoch 24.4. - 26.4.2010 v Kostole               
sv. Františka  Assiského vo Vranove           
nad Topľou - Juh, námestie Jána Pavla II. 
Bližšie informácie budú uverejnené                
v Máriinej dobe č. 1/ 2010.

INSPM vydal brožúrku  ROZJÍMANIA 
č. V. Záujemci si ju môžu objednať vo väčšom 
počte na našej adrese, o menších odberoch sa 
môže te  i n fo rmovať  u  p r í s lu šného  
dekanátneho responzabile /adresu nájdete       
v časopise v časti „Duchovné cvičenia“/, resp. 
môžete si ich zabezpečiť na dekanátnych, 
diecéznych a celoslovenských  večeradlách.

Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k tomu, že Inštitút NSPM 
mohol vyvíjať tento apoštolát. 
Ďakujeme predovšetkým za Vaše 
modlitby a uisťujeme Vás, že sme    
s Vami spojení v modlitbe a za 
všetkých dobrodincov je každý 
mesiac slúžená sv. omša.

Všetkým, ktorí sa zapojili do 
nášho apoštolátu vyprosujeme 
modlitbou aj v roku 2010 Božie 
požehnanie, potrebné milosti          
a vytrvalosť v modlitbách.

Podpora apoštolátu

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

www.maria.sk

Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri ročnom zúčtovaní dane 2% z nej pre tento 
apoštolát, na Vaše požiadanie Vám zašleme tlačivá, resp. uvádzame naše IČO: 31256589, 
ktoré je potrebné uviesť v tlačive "Vyhlásenie" pre daňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii  
od januára 2010 aj na našej internetovej stránke: 

Pre Vašu osobnú návštevu, resp. telefonické vybavovanie záležitostí, týkajúcich sa 
apoštolátu, sme pre Vás k dispozícií v tomto čase:

Pondelok:    9.00 - 12.30. hod.
Utorok: 13.30 - 17.00. hod.
Streda:    9.00 - 12.30. hod.
Štvrtok: 13.30 - 17.00. hod.
Piatok:    9.00 - 12.30. hod.

Naša adresa:

Inštitút Nepoškvrneného                           Tel.:055/ 633 49 24
Srdca Panny Márie, n. o. 0905 412 040, 
Lidické námestie č. 6  0911 912 537
040 22  Košice mail: marta@maria.sk



Obzvlášť si prajem, 
aby sa všade vytvárali

večeradlá detí ako 
krížové výpravy nevinnej 

modlitby, schopnej 
vytvoriť veľkú hrádzu 

proti šíreniu zla a hriechu 
a dovoliť tak Bohu          

a vašej Nebeskej Matke 
dosiahnuť víťazstvo 

dobra a lásky.
/ MK 8.2.1990 /

Ježiš musí panovať v rodinách, ktoré sa budú 
otvárať jeho kráľovskej hodnosti ako púčiky 
slnku. Preto v tomto čase pôsobím,             
aby v rodinách narastala harmónia a pokoj, 
obojstranné porozumenie a jednota, svornosť 
a vernosť. 

/MK 23.11.1986/

Starám sa osobitne o vašu prácu. 
 Nedopustím nikdy, aby ste vypadli            

z Božej prozreteľnosti. Beriem vaše ruky   
a prostredníctvom vašej ľudskej 

spolupráce ich otváram pre plán, ktorý Pán 
denne uskutočňuje. 

/MK 23.7.1987/

Ak sa mi všetci naozaj 
celkom zveríte, povediem 
vás všetkých k veľkej 
svätosti.“
/ MK 13.10. 1973 /


