Informačník Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Modlitba Anjela z Fatimy
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti
Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých
svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na
orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

Matka klaňania
a zadosťučinenia
		
Panna Mária nám v modrej knihe odovzdáva
posolstvá, pretože mimoriadne rozoznáva znamenia
časov, našich ťažkých časov, ktoré teraz prežívame. Jej
naliehavé výzvy a volanie „modlite sa, veľa sa modlite, klaňajte sa Ježišovi prítomnému v Eucharistii,
čiňte pokánie“, sú prejavom materinskej starostlivosti
o osud všetkých ľudí, tak veľmi ohrozených novodobým
ateizmom a krízou viery. Vo Fatime v roku 1917
Panna Mária predpovedala mnohé udalosti, ktoré sa
udiali, resp. realizujú sa v našich časoch.
Aj pre našu generáciu niet inej cesty ako cesta návratu k Bohu. Boh nás stvoril
z lásky a pre lásku a očakáva opätovanie tejto lásky.
Preto nás často Panna Mária vo svojich posolstvách vyzýva, aby sme sa
klaňali Ježišovi prítomnému v Eucharistii, aby sme si nachádzali pre neho čas, a tak mu
prejavovali svoju lásku, lebo pre toho, koho milujeme vždy si čas nájdeme. Nestretávame
sa s tým, koho nemilujeme a komu neveríme.
„Dnes je Ježiš vo svätostánku obklopený prázdnotou a pustotou. Vo Fatime som
predpovedala túto dobu pomocou anjela, ktorý sa zjavil deťom a naučil ich modlitbu:
,Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem
ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých
svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.
Táto modlitba bola určená pre vašu dobu. ..“ 			
/PMK 8.8.1986/
Pápež Benedikt XVI. vo svojej apoštolskej exhortácii „Sacramentum caritatis“
píše ... Veriaci odporúčajú Márii, Matke Cirkvi svoj život a svoju prácu. .... Usilujú sa mať
tie isté city ako Mária. Od nej sa musíme učiť, ako sa my sami máme stať eucharistickí
a cirkevní ľudia, aby sme sa mohli aj my podľa slov sv. Pavla, postaviť „nepoškvrnení“
pred Božiu tvár.
Teda podľa slov sv. Otca od nej sa musíme učiť, od Matky klaňania
a zadosťučinenia. A ona nás učí milovať Ježiša jej Srdcom. Prišiel čas, keď očakáva
od svojich detí, zasvätených jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sme nenechávali Ježiša
vo Sviatosti Oltárnej opusteného, ale aby sme ho potešovali častými návštevami
a odprosujúcimi modlitbami zadosť učiňovali za hriechy svoje i hriechy celého sveta.
...“ Túžim po tom, aby rástol hold lásky voči Eucharistii a aby sa prejavil aj vonkajšími
znakmi, vyjadrujúcimi vieru a úctu. Obklopte eucharistického Ježiša kvetmi a svetlami,
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oviňte ho nežnou pozornosťou, približujte sa k nemu s pokľaknutím a klaňaním.
Avšak vaša prítomnosť pred svätostánkom nech nie je len prítomnosťou
modlitby, ale i spoločenstvom života s Ježišom. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii,
preto chce vstúpiť do trvalého spoločenstva života s vami. Keď prichádzate pred neho,
vidí vás. Keď k nemu hovoríte, počúva vás. Keď mu zverujete niečo, prijíma do svojho
Srdca každé vaše slovo. Keď prosíte, vždy vás vypočuje. Choďte pred svätostánok, aby
ste sa zjednotili s Ježišom v každodennom a obyčajnom živote. S takou prirodzenosťou,
s akou hľadáte priateľa, s akou sa zverujete ľuďom, ktorí sú vám drahí, ako cítite
potrebu priateľov, ktorí vám pomáhajú, práve tak choďte pred svätostánok hľadať
Ježiša. Urobte Ježiša svojím drahým priateľom, osobou dôvernou, žiaducou
a milovanou. Povedzte Ježišovi, že ho milujete a často to opakujte. To je jediná vec, ktorá
ho nekonečne teší, ktorá je mu útechou za toľko nevďačností a vynahradzuje mu všetku
zradu: ,Ježišu, ty si naša láska, ty si náš jediný skutočný priateľ. Ježišu, milujeme ťa,
Ježišu, sme do teba zaľúbení.`
...Teraz chce nebeská Matka priviesť k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii, stále
väčší a väčší počet svojich synov, pretože toto je čas, keď sa eucharistickému Ježišovi
budú všetci klaňať, budú ho milovať, ďakovať mu a oslavovať ho....
/PMK 21.8.1987/
A tak aj napriek mnohým ťažkostiam a utrpeniam, ktoré sa každým dňom
zväčšujú, nedajme sa odradiť z cesty, na ktorú nás povoláva Panna Mária s ružencom
v ruke a v častej poklone pred vystaveným Ježišom v Oltárnej Sviatosti prosme o nové
Turíce a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
... „Chcela som vám týmto ukázať, že moje víťazstvo bude spočívať predovšetkým
v tom: Dať opäť zažiariť svetlu nad svetom a nad Cirkvou. Svetu sa dostane znovu
svetla, pretože sa celkom oddá klaňaniu a oslave Boha. Avšak najväčším víťazstvom
môjho materského Nepoškvrneného Srdca bude nechať zažiariť Ježiša v dušiach
všetkých mojich detí. Ja ako Matka mám úlohu rozsvecovať v srdciach všetkých ľudí
svetlo Pána Ježiša, ktorý je pravým Slnkom sveta. “					
/PMK 13.10.1977/
Vyprosujem všetkým, aby modlitbou anjela z Fatimy často potešovali skrytého
Spasiteľa, a tak vyprosovali milosť, aby Jeho Svetlo mohlo zažiariť v srdciach tých, ktorí
mu neveria, neklaňajú sa mu, nemilujú ho a nedúfajú v neho.
							

4 | FATIMA 5

Marta Uchalová

Divy lásky a víťazstvá
Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie
„Vidíš ako sa moje svetlo všade šíri. Teraz zaplavuje
každý svetadiel, niet miesta kam by nebolo zanesené láskavé
pozvanie vašej Matky. Teraz prišiel môj čas. Najväčší
zázrak Ženy odetej slnkom sa stáva viditeľným. Rozhodla
sa urýchliť čas svojho víťazného zásahu. Moje materské
Srdce triumfuje v srdciach detí, ktoré mi všade odpovedajú
„ ÁNO“. Sú to tí najmenší, pokorní, chudobní, neznámi.
V srdciach mojich detí, ktoré prijali pozvanie a obetujú sa za lásku a dokonalé
oslávenie Ježiša, pripravuje sa každým dňom triumf môjho Nepoškvrneného Srdca.
Prostredníctvom nich čoskoro príde slávne Kristovo kráľovstvo so všetkou plnosťou sily,
svetla a víťazstva“.
							
/PMK 19.10.1980/
Drahí bratia a sestry! Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie našej nebeskej
Matky a kráčate po ceste, ktorú nám ona ukazuje. Povedať každý deň „áno“, to si veru
vyžaduje veľkú obetu a nezriedka aj utrpenie. A vďaka týmto obetám a ťažkostiam, ktoré
s láskou prijímate vidíme, ako sa dielo Panny Márie šíri, ako sa všade šíria večeradlá
a Fatimské soboty a ako mnohí ďalší prijímajú jej pozvanie. Tieto obety a utrpenia, ktoré
vedú často až k mučeníctvu srdca často krát nie sú viditeľné svetu, ale všetky sú zapísané
v Máriinom Srdci. A toto je podstatné.
Povzbudzujem vás, aby ste aj naďalej vydržali v tomto neľahkom boji
a uisťujem vás, že všetci ste v mojich každodenných modlitbách. Vytrvalo sa modlite
za každodenné malé víťazstvá Panny Márie, ktoré
keď príde jej čas, prispejú ku konečnému víťazstvu
jej Nepoškvrneného Srdca a k víťazstvu jej Syna
Ježiša Krista.
Na povzbudenie nech vám je jedno
z jej víťazstiev, ktorým je vyhlásenie Turzovky
a Litmanovej za mariánske pútnické miesta
v októbri r. 2008. Možno si to ani neuvedomujeme,
ale je to veľká udalosť!
Prenesme sa o 10-15 rokov dozadu.
Koľko prekážok sa stavalo proti týmto miestam. Koľko si vytrpeli tí, ktorí cítili, že tieto
miesta si vyvolila Panna Mária. Všetci sme zažívali, že tam dostávame zvláštne milosti,
že nás tam Panna Mária volá a predsa bol toľký odpor voči tomuto jej dielu i vo vnútri
Cirkvi. Môžeme si spomenúť na časy, kedy sa v kostole o Litmanovej a Turzovke nemohlo
nič povedať.
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Ukázalo sa, že sú to naozaj miesta, ktoré si ona vyvolila, je to potvrdené
aj príslušnou cirkevnou autoritou. To, čo sme cítili v srdci, potvrdili aj otcovia biskupi.
Prichádzajme na tieto pútnické miesta s ešte väčšou vrúcnosťou a radosťou
a dostaneme posilu v každej ťažkosti.
Máriino dielo ide dopredu, aj keď niekedy my už nevládzeme, ba dokonca sa nás
zmocnia pochybnosti.
„Cez Máriu príde víťazstvo,“ tak napísal Boží služobník, veľký pápež Ján
Pavol II. v diele Prekročiť prah nádeje.
A to jej víťazstvo sa už začína ukazovať.
		

P. Humbert Virdzek, OP

Zasvätenie farnosti Široké
Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska, sa naša farnosť zaradila ako ďalší člen
do rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
zasvätením sa.
Celá slávnosť sa začala modlitbou večeradla
s bolestným sv. ružencom. Desiatky ruženca spojené
s rozjímaním a spestrené pesničkami sa modlili ľudia
v zastúpení viacerých generácií - dieťa za deti, chlapec
za chlapcov a mládež, ženy za ženy a matky a muž za mužov. Potom nasledovala svätá
omša, v ktorej náš duchovný otec Kyšeľa zasvätil spolu s redemptoristom p. Františkom
z Gaboltova našu farnosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po sv. omši nasledovala
adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, ktorú viedol p. František. Do ticha, ktoré nastalo,
bolo počuť len jeho adoračnú modlitbu, ktorú počas rozjímania doplnil spevácky zbor
jemnými pesničkami. Ľuďom sa začali kotúľať po lícach slzy, lebo cítili prítomnosť Pána
Ježiša a Matky Božej.
Popoludní sa začala druhá časť slávnostným svätým ružencom. Po ňom pani
Marta Uchalová z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Košíc, podrobne
vysvetlila fatimské zjavenia a tiež to, čo Matka Božia od nás očakáva a zároveň aké
milosti nám dáva. Zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme sa zaviazali, že sa
budeme ešte viac modliť svätý ruženec, hlavne spolu v rodinách, lebo len spoločné modlitby
v rodinách môžu zachrániť tento svet. Keď sa rodiny budú modliť aspoň raz
v týždni, deti aj dospelí to časom ocenia. Okrem toho, že vzdajú úctu Matke Božej a jej
Synovi, stretnú sa celá rodina a možno sa po modlitbe ešte spolu porozprávajú.
„Zasväťme seba a svoje rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a na jej príhovor
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zažijeme zázrak obrátenia a pokoja v našich rodinách,“ povedala pani Marta.
Po prednáške o fatimských zjaveniach nasledovala záverečná adorácia
s požehnaním. Páter František chvíľu adoroval pred Eucharistiou a potom každého
z nás osobne požehnával. Najprv organistku, zbor, potom ľudí sediacich na stoličkách,
v laviciach a takto postupne všetkých ľudí po celom kostole. Zbor začal spievať pieseň
Ježišu, vďaka Ti, ... a kto cítil dotyk Pána Ježiša, toho srdce aj oči plakali od dojatia.
							

Slávka K. Široké

Materská starostlivosť
o zasvätené rodiny
„Pozerám sa s láskou na rodiny,
ktoré sa mi zasvätili“.
/PMK 23.7.1987/
Ak sa mi celkom zveria, dostanú
presvedčivé znamenia mojej materskej
starostlivosti o nich.
foto archív INSPM			
/PMK 29.7.1973/
Začiatkom septembra zaplnila prvé stránky novín a časopisov a predovšetkým
obrazovky televíznych prijímačov smutná správa o tragickej havárií slovenského
autobusu v Chorvátsku, ktorý viezol turistov k moru. Do cieľa však nedošli. Bola to
naozaj veľká tragédia. Ja som však v spojení s touto smutnou udalosťou prežívala veľkú
radosť – radosť vonkajšiu, ale viac tú duchovnú. Môžete sa spýtať: „Ako to?“ Nuž v tom
autobuse bol môj manžel a dvaja synovia – jeden 17-ročný a druhý 9-ročný. Všetci traja
vyviazli z tohto autobusu smrti bez jediného škrabanca, na rozdiel od tých účastníkov
zájazdu, ktorí síce prežili, ale mali nejaké, hoci len malé zranenia. O tom, že sú
v poriadku, som sa dozvedela hneď ráno, chvíľu po havárií. Manžel telefonoval domov
a uistil ma o tom, že sú všetci traja v poriadku. Poviete si, že mali šťastie, alebo že to bola
náhoda, že práve oni boli v úplnom poriadku. No ja som hneď po manželovom telefonáte
bola presvedčená, že to bola ochrana Panny Márie. Panna Mária v modrej knihe hovorí:
„Každá vec, i tá najbezvýznamnejšia – má vo vašom živote presný a hlboký
zmysel. Nech si preto každý zvyká čítať so mnou v podivuhodnej knihe vlastného
života.“
					
/PMK 19.12.1973/
A tak som v to ráno začala čítať: Som zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie už vyše 15 rokov. Vtedy som začala chodiť do večeradla. Zasvätila som jej
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aj svojho manžela a deti nespočetnekrát za tie roky. A aj sami sa zasväcovali, keď sme
sa denne doma modlievali večeradlo. Zasvätila som ich Panne Márii aj v deň odchodu do
Chorvátska. Každému som dala na čelo krížik a odovzdala som ich do ochrany Matky
Božej.
A čítala som ešte ďalej. Miesta v autobuse boli pridelené ešte pred odchodom,
každý mal určené miesto. Keďže manžel pomáhal s organizovaním akcie vedúcej zájazdu,
mal sedieť aj s deťmi celkom vpredu pri nej. Lenže prišla jedna pani, ktorá nebola spokojná
s tým, že má pridelené miesto vzadu. A tak manžel aj s deťmi ustúpil a šli si sadnúť dozadu.
Žeby ďalšia „náhoda“? Nie! Boh použil tú pani ako nástroj na záchranu mojej rodiny. Ako
som neskôr zistila, tá pani bola zranená, ale nezomrela.
Ruka Matky Božej chránila mojich chlapcov pri silnom náraze autobusu.
Niektorých cestujúcich povyhadzovalo zo sedadiel tak, že preleteli ponad sedadla dopredu
alebo do uličky. Napr. jedného pána, ktorý sedel pred nimi (asi 90 kg) vymrštilo zo sedadla
a celý sa doudieral. A moji synovia, hlavne ten menší, ktorý má len 25 kg a v tom čase spal,
zostal na svojom sedadle, iba sa trochu prevalil na staršieho brata, s ktorým sedel. Jedinou
stratou pre nás bol poškodený kufor a stratené okuliare staršieho syna.
Matka Božia mala všetko „pod palcom“ aj naďalej. Poslala mi priateľku z mojej
modlitbovej skupiny, ktorá so mnou zotrvávala na modlitbách až do večera. Modlili sme
sa sväté ružence a ďakovali Bohu a Matke Božej za záchranu životov môjho manžela
a detí. Modlili sme sa aj za tých, ktorí zahynuli a za ich príbuzných. Počas týchto chvíľ som
vo svojom vnútri stále silnejšie pociťovala, ako sa mi vynára jedna veta: „Vydaj svedectvo
o sile zasvätenia.“ V návale emócií a rôznych pocitov vďaky, radosti a túžby po stretnutí
s najbližšími, som tomu nevenovala až takú pozornosť. No tá veta sa stále viac vo mne
ozývala. Nuž som si pomyslela napokon, že to napíšem ako svedectvo do časopisu Fatima.
Ale Matka Božia chcela viac.
Sprvoti som sa na letisko, kde mal priviesť vládny špeciál tých, ktorí boli
schopní prevozu, ani nechystala. Dohodla som sa so staršími synmi, že oni pôjdu autom
pre otca a bratov a ja ich počkám doma. No keď sa priblížil čas - asi tak pol hodiny pred
príletom špeciálu - odrazu akoby ma nejaká sila zdvihla a ja som silne pocítila, že musím ísť
na letisko aj ja. Tak som rýchle volala synovi, aby pre mňa prišiel. Na letisku boli príbuzní
cestujúcich, ale aj mnoho novinárov. Každý z nich v strehu, s mikrofónom a kamerou, aby
hneď zachytil hoci len drobnú informáciu, týkajúcu sa tejto udalosti. Ja som nemala ani
najmenší záujem dostať sa čo i len do ich blízkosti, a preto som sa im vyhýbala. No Mária
mala plán. Keď nás všetkých čakajúcich a aj novinárov presmerovali z letiskovej haly
ku starému terminálu, museli sme vyjsť z vysvieteného priestoru haly von do tmy a prejsť
niekoľko metrov ďalej. Kým sa mi zrak prispôsobil tme, vnímala som vedľa seba jednu
pani, ktorá mala v ruke iba mobil a len tak mimochodom sa ma opýtala, koho som mala
v tom autobuse. Keď som jej povedala, že tam bol manžel a dve deti, v tom momente
sa kdesi z tej tmy vynorili novinári, zapli kamery a mikrofóny a vyzvedali, aké mám
informácie, koho som tam mala a čo o tom viem. Najprv som sa zarazila, pretože som
ešte nikdy do kamier nerozprávala, no potom prišiel okamih, ktorý Panna Mária mala
v pláne, keď mi jeden z reportérov dal otázku: „Pani, ako to vnímate, že práve vašim
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sa nič nestalo?“ A vtedy som porozumela aj vete „vydaj svedectvo o sile zasvätenia“.
Matka Božia chcela, aby sa čím viacerí dozvedeli to, čo mi určite ona vnukla v tú chvíľu:
„Som zasvätená Panne Márií a každý deň zasväcujem svojho manžela aj deti
jej Nepoškvrnenému Srdcu a verím v silu a moc tohto zasvätenia. Verím, že ona ich
zachránila.“ Vedela som, že pre toto svedectvo som mala ísť na letisko.
„Prijmite dnes pozvanie vstúpiť do môjho Nepoškvrneného Srdca a dať
sa mnou viesť. Všetci, ktorí nasledujú toto moje pozvanie a zasvätia sa môjmu Srdcu,
budú mať účasť na mojej víťaznej družine. Dnes vás pozývam všetkých k verejnému
a smelému svedectvu.“ 						
/PMK 8.9.1985/
Som veľmi rada, že som sa nechala viesť Pannou Máriou a že som splnila
jej vôľu, že som mohla byť nástrojom v jej rukách, ktorý ona použila tak ako chcela.
Ale predovšetkým jej nesmierne ďakujem každý deň za záchranu života manžela a detí.
A tiež za to, že po tomto hroznom zážitku nemajú žiadnu traumu, hlavne menší syn,
ktorý si z havárie pamätá len to, že šiel bosý po rozliatej nafte. Verím, že ho Matka Božia
„prikryla svojím plášťom“.
								
Jana z Košíc

Znovuzrodenie cez modlitbu vo
večeradle na duchovných cvičeniach
Svedectvo
„Ak by sa stalo, že by ste padli alebo pociťovali ťarchu svojej porážky,
ak by vás premohlo zlo a hriech, príďte ku mne a ja vás podopriem.“
/PMK 15.8.1981/
Vo februári minulého roku som dostala od Pána veľkú milosť. Zúčastnila som
sa duchovných cvičení konaných formou večeradla, hoci tomu predchádzali rozličné
prekážky a ťažkosti. Boli to moje prvé DC a bolo to pre mňa niečo nové. Mala som 18 rokov
a medzi väčšinou tiet a babiek som sa cítila ako malé dieťa.
DC pozostávali zo sv. omší, adorácií pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou,
z prednášok, ale hlavne z nepretržitých spoločných modlitieb sv. ruženca. Myslím si,
že práve táto modlitba najviac prispela k môjmu osobnému vnútornému uzdraveniu.
Ten, kto sa už takýchto DC zúčastnil vie, aká je to sila a aké doslova zázraky
sa tu odohrávajú. No so mnou sa spočiatku nič nedialo. Mala som pocit, že všetky milosti
ma akoby obchádzali kvôli uzavretosti môjho kamenného srdca. Až na tretí deň / bola
to sobota, deň Panny Márie/ som konečne uvidela svoju hriešnosť a biedu.
Keď som mala asi 12 - 13 rokov, začala som nesprávne objavovať a spoznávať
svoje telo a sexualitu. Najprv sa mi dostali do rúk neslušné pornografické časopisy,
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postupne som s obľubou pozerala filmy a čítala knihy,
ktoré zvádzali na nečistotu, až to prerástlo k istej forme
sebaukájania, k vyzliekaniu a necudnému správaniu
sa k vlastnému telu – chrámu Ducha Svätého. Robila som
to vždy potajomky, lebo moje svedomie mi hovorilo, že robím
zle. Najhoršie na tom všetkom bolo to, že som na takéto
skutky navádzala aj iných. Mnohokrát som sa z tohto hriechu
pokúšala vyspovedať, ale stále to boli len také povrchné
spovede a nikdy som nepovedala celú pravdu. Po čase som
s týmto ťažkým hriechom prestala, ale stále ma prenasledovali
výčitky svedomia. Bola som akoby spútaná povrazmi hriechu,
utiahnutá, tichá, uzavretá sama do seba. Najhoršie bolo to, že som
v takomto stave – po neúplných spovediach - prijímala P. Ježiša v Eucharistii, čím som
sa dopúšťala svätokrádeží a hlavne som ubližovala Ježišovi.
„ Pozerám ľútostivými očami na svoje deti, ktoré sú v hriechu a hovorím im:
Ja som vaša nebeská Matka, ktorá vás pozýva a chce zhromaždiť pod svoj nepoškvrnený
plášť, aby vás ochránila a priviedla k Ježišovi, vášmu záchrancovi. Ja som útočište
hriešnikov!“ 							
/PMK 15.8.1981/
V ten sobotný deň ma prenikla hlboká bolesť duše. Až vtedy som úplne
v jasnom duchovnom svetle uvidela špinu spáchaných hriechov a dostala som aj silu
a milosť ich aj vyznať. V prívale sĺz vo sviatosti zmierenia som zakúsila Otcovu otvorenú
náruč a nepochopiteľné Božie milosrdenstvo. Keď som vyšla zo spovede, prvýkrát v živote
som naozaj pocítila, akoby spadol balvan z môjho srdca a svet bol odrazu oveľa krajší
a jasnejší.
„Buďte teda dnes smelými svedkami v boji proti hriechu. Nech
prostredníctvom vás zasvieti opäť veľký dar, ktorý vám Ježiš dal sviatosťou zmierenia.
Znovu často pristupujte k spovedi a viac sa modlite. Modlite sa so mnou, modlite sa svätý
ruženec. 							
/PMK 8.9.1985 /
		
		
Odvtedy aj každá moja ďalšia spoveď je lepšia
a „zrelšia“. Som presvedčená, že tento – dovolím si povedať –
z á z r a k - sa stal na príhovor našej nebeskej mamky. Panna
Mária sa o nás stará s nevýslovnou láskou a nikdy nenecháva
svoje deti bez pomoci. Ona nám u svojho Syna vyprosuje všetky
milosti a dary Ducha Svätého. Od tohto krásneho dňa, kedy som
sa druhýkrát narodila, patrím celkom Márii a cez ňu Ježišovi.
S nimi je život oveľa, oveľa krajší a lepší.
		
Aj tento rok som sa s radosťou zúčastnila DC. Zase
to bolo niečo perfektné!! Ježiš s Máriou ešte stále majú na mne
čo uzdravovať a formovať ma. Vďaka Bohu a Márii!
Šťastná Lucia
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Modlitbové podujatia
“Moji najmilší synovia, nechajte sa stále viac priťahovať svojou nebeskou
Matkou, ak chcete, aby som vám pomohla zbaviť sa hriechu, ktorý je vaším skutočným
zlom a kazí obraz môjho Syna Ježiša, ktorý jediný má žiariť v každom z vás.
Práve v tento deň sa k vám približujem a hovorím vám: ,Nebojte sa, neľakajte
sa ničoho, pretože máte vedľa seba svoju Nepoškvrnenú Matku”.
/PMK 8.12.1977/
Ak sa chceme s Máriou
vydať
bezpečne hľadať Ježiša, musíme podľa jej
rady zobrať do rúk ruženec a modliť sa. Často
však v tomto uponáhľanom svete poznáme
čo máme robiť, ale nemáme dosť síl, aby
sme si našli čas na modlitbu. Preto mnohí
z vás cítia, že sa musia stiahnuť z každodenných
povinnosti a dobiť „baterky“ v ustavičnej
modlitbe. Pre tých, ktorí cítia, že modlitbou ruženca získavajú pokoj, radosť a silu
do ďalšieho života ponúkame duchovné cvičenia konané formou trvalého večeradla
v rôznych dekanátoch Slovenska. Ak vám nevyhovuje termín určený pre váš dekanát,
môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte.

Program duchovných cvičení konaných formou
večeradla na rok 2009
8. 1. - 11. 1. 2009, 15. 1. - 18. 1. 2009 a 22. 1. - 25. 1. 2009 budú DC v Herľanoch pre
dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, 055-633 49 24 alebo
0905-412 040
12. 2. – 15. 2. 2009 budú DC pre dekanáty Prešova a Solivaru v Herľanoch pri Košiciach.
Informácie podá a prihlášky prijíma Andrejčáková Anna, Janovík 102, č.t. 0904-357 649
alebo 051-793 1185 alebo Nemešpetrová Gabriela , Kapušany 383 č.t. 051-7941759 a
Marta Matúšová, Žipov č. 9, č.t. 051-7783407
19. 2. - 22. 2. 2009 budú DC pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma
a informácie podá p. Ing. Zita Dzuriková č.t. 0915-962 364 alebo 051-4594201, Beáta Meková,
Ďačov 153 č.t. 051-4574913 aleboAlžbeta Petríková, Pečovská NováVes 194, č.t. 051-4583161
V dňoch 12. 3. – 15. 3. 2009 budú DC v Piešťanoch pre dekanáty Piešťany, Bratislava,
Prihlášky na č.t. 0903-575994, 0902-474958
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V dňoch 19. 3. - 22. 3. 2009 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma
p. Magdaléna Balberčáková, Lúčna 818/25, 093 02 Vranov nad Topľou, č.t. 057-4423969
V dňoch 26. 3. - 29. 3. 2009 budú DC pre dekanát Trebišov , Michalovce a Sobrance.
Informácie podá a prihlášky prijíma Prosbová Mária, Vojčice, č.t. 0904-942260 a p. Marta
Javorská, Sobrance, č.t. 0915-532 396
V dňoch 16. 4 .- 19. 4. 2009 budú DC pre dekanáty Zvolen a Banská Bystrica. Informácie
podá a prihlášky prijíma p. Oľga Žiaková, ul Bellu IV/15 960 01 Zvolen, č. t. 045-5330948,
0907-871008 alebo Aurélia Barančeková,
Partizánske č.t.0903-457893
V dňoch 7. 5. – 10. 5. 2009 budú DC pre
dekanát Žilina, Varín, Rajec, Kysucké N.Mesto,
Čadca, Martin. Informácie podá a prihlášky
prijíma pán Štefanec Ladislav, Pod Hradiskom
č. 7, 010 04 Žilina, č.t. 0904-274528
V dňoch 15. 5. - 17. 5. 2009 budú DC pre
Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma p. Elena
Gubániová, Špitálska 19, 984 01 Lučenec č.t. 0908-426868 alebo p. Gabriela Bartoková,
Rúbanisko 1/3, Lučenec č.t. 047-4327903 alebo Ľubomíra Olahová, nám. L. Svobodu
2862, Lučenec
V dňoch 11. 6. - 14. 6. 2009 budú DC vo Svite pre dekanáty Poprad, Stará Ľubovňa,
Kežmarok, Spišská Nová Ves a Ružomberok. Prihlášky prijíma p. Ing. Emília
Králiková, Čenčice, č.t. 0908-634 701 alebo Mária Jannová, Rastislavova 3486/18,
Poprad, č.t. 052-7733487, 0902-406464 , p. Anna Leščinská, Vyšné Ružbachy 149,
č.t. 052-4282031 - večer, alebo 0902-682236, p. Valéria Tkáčiková, Do Dielca 28, 03401
Ružomberok, č.t. 044-4329800
V dňoch 18. 6. – 21. 6. 2009 budú DC pre dekanát Bytča, Považ. Bystrica, Ilava, Púchov,
Trenčín. 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 13. 8. - 16. 8. 2009 budú DC pre dekanátnych responzabile. Prihlášky prijíma
INSPM, č.t. 055-6334924,0905-412040
V dňoch 17. 9. - 20. 9. 2009 budú DC pre dekanáty Bratislava, Senica, Senec, Pezinok,
Malacky, Šaštín. Informácie podá a prihlášky prijíma Ing. Eva Khúlová, Astrova 1225,
č.t. 0904-204224 alebo Silvia Duchková, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava, č.t. 02-555
77 36
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V dňoch 15. 10. – 18. 10. 2009 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 0903-350
131
V dňoch 22. 10. – 25. 10. 2009 budú DC pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra a Galanta.
Informácie podá p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. 031-7899362 alebo
0903-726 255
V dňoch 12. 11. -15. 11. 2009 budú DC pre dekanáty Zvolen, Partizánske a Banská
Bystrica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Olga
Žiaková, ul. Bellu IV/15, 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
3. 12. - 6. 12. 2009 budú DC pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma INSPM
č.t. 055-6334924, 0905-412040
V dňoch 28. 12. 2009 - 2.1.2010 budú silvestrovské DC. Pozývame na nich všetkých,
ktorí chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma
INSPM, 055-6334924, 0905-412040

Bezdomovci vo večeradle
„Zo všetkých končín sveta zhromažďujem svoje najmenšie deti, aby som
ich zjednotila a prichýlila v úkryte môjho Nepoškvrneného Srdca. Malí sú pre mňa
chudobní, ktorým často chýbajú prostriedky živobytia, ktorí nemajú domov ani prácu
a sú často vykorisťovaní. Malí sú pre mňa tí, ktorí sú prenasledovaní, vytlačení na okraj
spoločnosti, ktorí trpia a sú osamotení....“ 				
/PMK 8.9.1983/
Vo
väčších
mestách
stretávame
bezdomovcov každý deň. Nevieme, čo ich
priviedlo k tomu, že sú vonku a nemajú kde bývať.
Často je to alkohol. Ale niektorí sú v tom nevinne
– deti z detských domovov, z rozbitých rodín,
takí, ktorí v živote nepoznali lásku a nemal ich kto
v živote podržať.
Cirkev sa snaží aj im pomôcť, preto sú
zriadené azylové domy, kde môže prísť každý,
kto nemá kde bývať. Nie každý bezdomovec tam chce ísť, niektorí radšej ostávajú vonku,
aby mohli piť.
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V Žiline je azylový dom, kde sa každú nedeľu slúži svätá omša a každý prvý
piatok sa spovedá. Veľká časť obyvateľov tohto domu je veriaca a deväť z nich bolo
na našich duchovných cvičeniach. Položili sme im niekoľko otázok:
Betka : Prvýkrát som zažila čosi také úžasné! Aj
keď v prvý deň som si myslela, že odtiaľ ujdem.
Ale Pán mi dal silu vydržať. Po týchto DC už viem,
že modlitba ruženca je silná zbraň. Hlavne keď sa
modlí v spoločenstve a vo večeradle. Často sa ju
modlím, hlavne keď mi je ťažko. Prosím Matku
Božiu, aby mi pomohla. Vrátila som sa naplnená
Duchom Svätým a verím, že keď vo večeradle
vytrvám, budem mať silu kráčať po ceste viery.
Magda : Pannu Máriu si tu v azylovom dome všetci uctievame. Ona je Matkou nášho
Spasiteľa a tiež aj našou Matkou. Osobitne si ju uctievame v prvé soboty v mesiaci
modlitbou sv. ruženca formou večeradla. Prosíme Ducha Svätého o silu a dar rozlišovania
dobra a zla.
Ivan : V našom azylovom dome máme kaplnku, kde nám prichádzajú v nedele a vo
sviatky slúžiť sv. omše pátri dominikáni. Taktiež v prvé piatky v mesiaci prichádzajú,
aby očistili naše hriešne duše. Denne sa modlíme v tejto kaplnke sv. ruženec za našich
dobrodincov, za chorých a za tých, ktorí potrebujú pomoc.
Štefan : Vďaka mnohým ružencom pomodleným vo večeradle na DC už viem,
že denná modlitba ruženca mi dáva veľkú silu do života. Ráno, keď vstávam,
poďakujem Bohu za nový deň a prosím si potrebnémilosti do tohto dňa. Po modlitbe
sa cítim posilnený na duši aj na tele a som viac vyrovnaný vďaka posile Ducha
Svätého. Veľmi rád chodím na adoráciu. Je to pre mňa tiché rozjímanie o Bohu,
o sebe, o nejakých túžbach, zdraví, šťastí, o ďakovaní a odprosovaní – jednoducho
rozprávanie sa s Pánom Bohom.
Toto je svedectvo „ malých Máriiných detí“ – obyvateľov azylového domu, teda
bezdomovcov - ľudsky povedané tých posledných. Ale P. Mária miluje všetkých rovnako
a naozaj na každom z nás jej záleží. S každým počíta vo svojom pláne.
Tu jasne vidieť ako modlitba vo večeradle môže zmeniť aj ľudsky odpísaného
človeka – bezdomovca, alkoholika..... Teda každého, kto sa úplne zverí Nepoškvrnenému
Srdcu P. Márie skrze modlitbu ruženca vo večeradle.
„ Som Matkou všetkých, najmä najbiednejších. Prevezmem ich utrpenie,
požehnám ho a spojím s modlitbou tých, ktorí triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca
očakávajú príchod Ježišovho kráľovstva. Bude to kráľovstvo pravdy a milosti, lásky
a spravodlivosti a moje úbohé deti obsadia v ňom najkrajšie miesto.“
/PMK 3.11.1980 /
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Štefanec Ladislav, Žilina

Modlitby za kňazov
Katarína Sienská vo svojom „Dialógu“ píše:
„Oni sú mojimi pomazanými a nazývam ich „moji
Kristovia“, pretože som ich urobil tými, ktorí mňa
vysluhujú vám, a urobil som ich voňavými kvetmi v tajomnom tele Cirkvi. Túto dôstojnosť nemajú anjeli, ale som ju dal
človeku, tým, ktorých som si vybral za mojich služobníkov,
a ich som postavil ako anjelov. A oni majú byť pozemskými
anjelmi v tomto živote, ale majú aj byť ako anjeli.“ (D 113)
Je častým zjavom v dnešných časoch, že kňazi sú viac pokúšaní ako laici a my
od nich očakávame, že sú to anjeli, ktorí nám vo všetkom budú vzorom. Ak to tak nie je
nastupuje kritika, ohováranie, nepokoj a často sa vytvára veľká priepasť v dialógu medzi
veriacimi a kňazmi.
Táto kríza je celosvetová, a preto si Panna Mária založila MKH, aby pomohla
zvlášť kňazom v týchto ťažkých časoch kráčať cestou svätosti a nás laikov vyzýva
modlitbami a obetami pomáhať týmto svojim milovaným synom prekonávať mnohé
ťažkosti v ich pastierskej práci.

Kongregácia pre klérus vo svojom liste
z 8.12.2007 „Eucharistická adorácia pre
posvätenie kňazov“ nás vyzýva:
Preto – a zvlášť pre miesto a úlohu, akú má
preblahoslavená Panna v dejinách spásy - máme v úmysle
mimoriadnym spôsobom zveriť všetkých kňazov Márii,
Matke Najvyššieho a Večného kňaza. Chceme zaviesť
do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra
pozornosti nepretržitú 24-hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa modlitby adorácie,
vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti
sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského
stavu. Zároveň tiež spojiť s istým duchovným materstvom – na úrovni mystického Tela
– všetkých, ktorí už boli povolaní do služby kňazstva a sú ontologicky pripodobnení
Najvyššiemu a Večnému kňazovi.
Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť 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 duchu skutočnej, úprimnej a autentickej
obnovy a očistenia.
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Výzva Kongregácie pre klérus spolu s výzvou Panny Márie v modrej knihe
nemôže ostať nepovšimnutá zvlášť u tých, ktorí prijali jej pozvanie do večeradla.
V mnohých spoločenstvách na základe tejto výzvy v minulom roku začali
sa konať 24 hodinové adorácie modlitieb za kňazov.
Ďalšiu možnosť ponúkame k nepretržitým modlitbám za kňazov vytváraním
7-členných skupín, kde si každá skupina berie do modlitieb konkrétneho kňaza. Každý
člen si vyberie jeden deň v týždni, a tak modlitby /aj obety/ pokračujú neustále.

Ďalšie pokyny k týmto modlitbám:
1. Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem veriacich a meno kňaza, za ktorého
sa modlia.
2. Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek možno ukončiť záväzok, len 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 1.1.2009):
Podľa starého členenia diecéz:
Bratislava -Trnava .........499
Nitra ...............................497
Banská Bystrica..............168
Spiš ................................289
Košice ............................912
Rožňava .........................119
Zahraničné........................13
Spolu: .......................... 2497
Oproti roku 2007 sme zaevidovali o 700 členov viac v našej databáze, t.j. počet
skupín narástol o 100.
Priateľu, ktorí čítaš tieto riadky pripoj sa k nášmu spoločenstvu modliacemu
sa za kňazov!
Všetkým, ktorí sa modlia za kňazov, ďakujeme za ich obetu a vyprosujeme
požehnanie a vytrvalosť v modlitbe aj v ďalšom roku.
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Skúsenosť môjho života
Svedectvo kňaza
Volám sa Tomáš. Mám 33 rokov. Vyrastal som v milujúcej rodine. Môj otec
a mama od malička do mňa vštepovali hodnoty lásky. Súrodencov som nikdy
nemal, čo som vnímal ako smutnú skutočnosť. Vždy som túžil mať sestru alebo
brata. Od prirodzenosti som bol dieťa skôr utiahnuté, tiché. Odrážalo sa to na mojich
priateľstvách v škole, ktoré som si získaval
len veľmi ťažko. V mojom mladom srdci
to spôsobovalo bolesť a komplexy.
Učil som sa veľmi dobre, a tak
po základnej škole som pokračoval
v štúdiu na Obchodnej akadémii. Na
strednej škole sme sa zišli dosť „rušná“
partia. Ako iní mladí, ani tá naša skupinka
sa sem-tam nezaobišla bez popíjania. Tak
do môjho života vstúpili prvé „zážitky“
s alkoholom. To som ešte netušil, že ma
poznačia na celý môj život. Pri požití
alkoholu som sa cítil veľmi dobre. Všetky
zábrany, ktoré som cítil, náhle upadli
a ja som bol schopný baviť sa s inými
aj napriek tomu, že som bol tichý a hanblivý.
Tieto moje „pozitívne“ zážitky prerástli
postupne do závislosti a ja som sa ocitol na
zvláštnej križovatke môjho života. Spočiatku
alkohol neovplyvňoval moje výsledky
foto internet
v škole ani život v spoločnosti. Dokončil som
aj vysokú školu a moji „nadriadení“ mi dali všetku svoju dôveru. Nastúpil som na svoje
prvé miesto, kde okrem alkoholu som sa dostal aj k drogám. Neskutočne som si užíval
život, aj keď mi od začiatku bolo úplne jasné, že je to scestné a v mojom prípade absurdné
riešenie života. Moja rodina sa o týchto problémoch dozvedela a ostala veľmi sklamaná.
Moja mama sa denne modlila sv. ruženec a v tichosti prosila Matku nášho Pána, aby som
sa obrátil. Všetci sme veľmi trpeli, no najviac asi moja mama, ktorá videla svojho syna
zomierať.
Panna Mária napokon vypočula úpenlivé modlitby mojej mamy a mojich blízkych
a prišla na pomoc. Nechala nás trochu čakať, ale prišla. Cítim, že vďaka modlitbe mojej
matky som dnes uzdravený. Nie vyliečený, ale uzdravený!!! Okolnosti môjho postupného
uzdravenia som ochotný napísať podrobnejšie v prípade záujmu.
Som kňaz, ktorý zažil peklo a dnes žije nebo.
V Máriinom srdci –jeden z jej najmilších
synov - kňaz Tomáš
FATIMA 5
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Modlitbový zápas
13.7.1917 vo Fatime Panna Mária dala
sestre Lucii tajomstvo, ktoré sa skladalo
z troch rozdielnych častí. V prvej časti to bola
vízia pekla. V druhej časti oznámila trest
a prostriedok ako ho odvrátiť. „Videli ste
peklo, kam prichádzajú duše úbohých
hriešnikov. K ich záchrane Boh chce ustanoviť
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Ak budete plniť čo vám prikazujem, bude mnoho
duší zachránených a zavládne mier.“
Práve v tejto druhej časti tajomstva Panna
Mária predpovedala ťažké časy, ktoré prídu
na svet, ak svet neprestane urážať Boha,
ale zároveň dáva nádej „nakoniec moje
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“.
V modrej knihe nám potvrdzuje Panna Mária toto víťazstvo:
„Je to napĺňanie sa fatimského posolstva, čo sa uskutočňuje vo všetkom milosrdnom konaní vašej nebeskej Matky.
Je to napĺňanie sa fatimského posolstva, čo sa deje vo večeradlách, rozšírených
po celom svete, o ktoré som vás žiadala, aby som vás zhromaždila v modlitbe, konanej
so mnou a mojím prostredníctvom.
Týmito večeradlami môžete získať milosť Božieho milosrdenstva pre obrátenie
mnohých úbohých hriešnikov, najmä najnúdznejších.
Večeradlami dávate vašej nebeskej Matke veľkú silu pre príhovor
a zadosťučinenie, lebo sa už viackrát mimoriadnym spôsobom pričinila o skrátenie
bolestného času veľkej očistnej skúšky.
Teraz sa tento môj plán završuje víťazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca
vo svete.” 						
/PMK 8.5.1997/
Modlitbový zápas je boj s ružencom v ruke o záchranu duší a o skoré víťazstvo jej
Nepoškvrneného Srdca prisľúbené vo Fatime.

Modlíme sa na nasledujúce úmysly:
-víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a nové Turíce
-duchovná obnova Slovenska
-osobné úmysly zúčastnených veriacich
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1.Zapojiť sa môže každý, kto si dá predsavzatie modliť 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 tých, ktorí sa zapojili do nepretržitej modlitby za víťazstvo
Panny Márie (stav k 1.1.2009):
Podľa starého členenia diecéz:
Bratislava -Trnava .........468
Nitra .............................1651
Banská Bystrica .............333
Spiš ................................237
Košice ..........................2926
Rožňava .........................177
Spolu: ...........................5890
Ďakujeme všetkým, ktorí vytrvalými modlitbami „bojujú“ s ružencom v ruke
o duchovnú záchranu Slovenska i za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rodinný letný tábor FATIMA
Naša nebeská Matka v modrej knihe často opakuje prosby o rodinné večeradlá,
večeradlá detí a mládeže. Zvlášť prosí o zasvätenie rodín jej Nepoškvrnenému Srdcu. Preto
rodiny, ktoré sa spoločne stretávajú pri modlitbe večeradla sa rozhodli odpovedať na výzvy
Panny Márie.
Tak sa v roku 2006 uskutočnil detský tábor
Fatima vo večeradlovom duchu. Na ďalší rok
boli už pozvaní aj rodičia, ktorí spolu s deťmi
trávili prázdninový čas pri hre aj pri modlitbe.
Tento rok to už bol rodinný letný tábor Fatima konaný formou trvalého večeradla. Prišli celé
rodiny s deťmi, aby spolu prežili 4 dni
v krásnom prostredí Poráčskej doliny.
Bolo nás tam takmer 140. Deti boli
rozdelené podľa veku do skupín. Celý čas
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sa im venovali mladí animátori, ktorí sa každé ráno stretávali spoločne na modlitbe ruženca,
aby duchovne naplnení mohli pripraviť s veľkým zápalom program pre deti.
V čase, keď sa deťom venovali animátori, dospelí sa zišli na spoločnej modlitbe
sv. ruženca, adorácii a spoločne sa zamýšľali nad úlohou dnešnej rodiny podľa vzoru
Svätej Rodiny, ako o tom hovorí Panna Mária v modrej knihe.
Veľkým darom pre všetkých bola ustavičná adorácia počas celého pobytu
v tábore. Prichádzali nielen dospelí, ale aj animátori s deťmi, aby sa pomodlili a klaňali
Eucharistickému Ježišovi.
Túto milosť sme vyprosovali spoločne vo večeradle, ktoré viedol kaplán
z farnosti Božieho Milosrdenstva, duch. otec Novotný. Každý deň sme slávili sv. omšu
a deti sa spoločne modlili ruženec formou večeradla.
Tábor bol slávnostne ukončený večeradlom
pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
Na záver sa celé rodiny s deťmi zasvätili
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Pravdaže k tomu všetkému nechýbal detský
smiech, veľa pesničiek, hier a hlavne veľa
radosti. Všetci sme cítili silnú prítomnosť
Panny Márie, ako nás všetkých ukrýva
a chráni vo svojom Nepoškvrnenom Srdci.
Veľká vďaka Pánu Bohu a našej nebeskej
Matke. Zároveň sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tomto tábore.
		
Cyril a Dana
O tom, že vaše modlitby prinášajú ovocie svedčia nasledujúce svedectvá účastníkov rodinného
letného tábora FATIMA, kde Panna Mária k modlitbe sv. ruženca vo večeradle priviedla deti,
mládež i celé rodiny.

Spojenie radosti a zábavy
s modlitbou
Myslím, že august bol super mesiac. Bola
som na večeradlovom rodinnom letnom tábore
v Poráčskej doline. Musím povedať, že to bol
NAJLEPŠÍ TÁBOR, AKÝ SOM KEDY ZAŽILA!!!...
Nemal chybu, bola som z neho nadšená. Šťastný
príchod do tábora sme oslávili svätou omšou,
po ktorej nasledovalo rozdelenie do skupín. Animátori
boli skvelí - aj vďaka skorej rannej spoločnej modlitbe
sv. ruženca. Silu, ktorú pri nej načerpali, venovali potom
nám v plnom nasadení. Pripravili nám pestrý program,
pri ktorom sa rozhodne nikto nenudil. Strieľali sme
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zo vzduchovky, prišli k nám požiarnici, ktorí nám predstavili to, čomu sa venujú celé
dni. Ukázali nám napr. hasák alebo hadicu, ktorú na nás hneď aj vyskúšali a poriadne nás
ostriekali. Zlaňovali sme z balkóna. Bola to švanda a adrenalin stúpal. Ďalši deň policajti
so psami predviedli svoje kúsky - napr. ako chytiť utekajúceho zločinca so zbraňou. Mohli
sme si vyskúšat pištole na svetlice. Posledný večer sme sa pri táboráku pomodlili ruženec
a zasvätili NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE!! Nasledovalo prekvapenie
v podobe ohňostroja a diskotéka, pri ktorej zaznel obľúbený „belgičák” asi 30-krát.
Zakrepčili si aj niektorí rodičia, ale pre našu pani zdravotníčku stačil jeden chybný krok
a skončila s nohou v sádre. Nadviazali sme nové priateľstvá a bolo super zistiť, že aj iní
mladí zmýšľajú tak isto ako ja !!!
Okrem
veľmi
zaujímavych
zážitkov sme sa venovali aj našej
duchovnej stránke. Počas celého tábora
bola v kaplnke vyložená Sviatosť oltárna.
Kňaz tam bol stále, takže sme sa mohli
spovedať, slúžil sväté omše, na ktorých
mal véééľmi zaujímavé a povzbudivé
kázne. Môj pocit z tábora bol úžasny!!!
A predsa to malo jednu chybu…Tábor bol
veľmi krátky a dúfam, že nabudúce bude
trvať aspoň týždeň a pol. Veľmi sa na neho
teším…
Dominika Baxová 13. rokov
.....môj 13 ročný syn bol prvýkrát v takom tábore. Od šťastia bol celý bez seba.
Nechcel ísť ani domov. To je svedectvo, že večeradlo dokáže osloviť aj deti.
Filoména
........Najviac som bola prekvapená, ako sa tu vedela pre deti zladiť modlitba
s hrami a zábavou. Naše deti, ktoré nie sú
zvyknuté sa každý deň modliť
ruženec a chodiť každý deň na
sv. omšu, tu to brali ako niečo
samozrejmé. Staršia dcéra pri odchode
domov plakala, pretože chcela v tábore
zostať. Pre mňa bolo veľkým darom aj
spoločenstvo veriacich rodín. Dodnes som
sa s takým spoločenstvom nestretla. Veľmi
ma to povzbudilo. Po návrate domov som
išla do práce. Ako každý deň začala som
vybavovať potrebné záležitosti. No hneď
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som si všimla, že všetko vnímam akosi úplne ináč. Ako keby som tu sedela prvýkrát
a znovu niečo začínala. Vnímala som jasnosť mojej mysle. Ako keby sa mi vyjasnilo, alebo
niečo vyčistilo v mysli. Neviem to presne opísať. Jednoducho som cítila ľahkosť v mojom
srdci ale aj v mysli...
			
Mária
Keď som premýšľal nad tým, čo ma najviac oslovilo na večeradlovom tábore
FATIMA, tak to bola modlitba sv. ruženca konaná formou večeradla, keď sa ju modlili deti.
V tomto detskom večeradle bolo až hmatateľne cítiť jednoduchosť, malosť, odovzdanosť,
ale aj silu Ducha Svätého. Slová, ktoré hovorí P. Mária v modrej knihe sa stali skutočnosťou.
Pre mňa to bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý vo mne stále ostáva a dodáva mi veľa síl
v mojom bežnom živote.
Ďalšia skutočnosť, ktorá mi utkvela v pamäti: na tomto tábore bola väčšina detí
z kresťanských rodín, ktorí sa snažia žiť
zasvätenie
Nepoškvrnenému
Srdcu
Panny Márie. Počas celého tábora som
si všimol, že tieto deti dokážu byť oveľa
spontánnejšie, vedia sa ľahko zapájať
do hier a táborových úloh, vedia sa úžasne
deliť s druhými, cítiť z nich jednoduchosť
a skromnosť. Akoby boli chránené od
ducha tohto sveta – sebectva, karierizmu,
prvenstva, jednoducho nie sú poznačené
súčasnou prestížou a sebectvom. Najviac
ma prekvapil z mojej skupinky 12- ročný
chlapec. Miško bol veľmi cieľavedomý
a všetko chcel vyhrať. No, keď nevyhral, vedel s úžasnou pokorou, ktorá ho aj niečo stála,
prijať svoju prehru, jednoducho vedel byť „férový“.
Animátor Janko S. 25.ročný
Keď som povedal
našim známym,
že ideme v lete na rodinný večeradlový
tábor Fatima, začali ma prehovárať nech tam
nejdem, lebo sa tam budeme modliť veľa
ružencov. Trochu ma táto „dobrá rada“ prekvapila, no aj tak sme sa rozhodli ísť tam celá
rodinka. Dnes môžem povedať, že skutočne
som sa za celý život nepomodlil toľko ružencov
ako tam, ale nebolo to nič odstrašujúce.
Práve naopak. Dodalo mi to veľa sily a som
za to vďačný a na budúci rok pôjdeme znovu.
A možno zavolám aj tých mojich známych.
Podnikateľ Ing. Peter Jančišin
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Diecézne večeradlá
Diecézne večeradlá sa konajú už aj v diecéze Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves,
Banská Bystrica a Košice.
V Košickej arcidiecéze budú v Obišovciach nasledovne:
2.5.2009
6.6.2009
4.7.2009
1.8.2009
5.9.2009
3.10.2009

pripraví dekanát Prešov I a Prešov II
pripraví dekanát Košice -Juh
pripraví dekanát Humenné
pripraví dekanát Snina
pripraví dekanát Košice – Stred
pripraví dekanát Bardejov

Svedectvá z večeradiel

Diecézne večeradlo MKH v Dubnici nad Váhom
Dňa 4. októbra 2008 sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom v kostole sv. Jakuba
celodiecézne večeradlo MKH. Viedli ho: páter Humbert Virdzek,OP - ktorý pôsobí
v Žiline a vdp. Dušan Monček, kňaz v Dolnej Maríkovej. Aj napriek nepriaznivému počasiu
bol kostol plný mariánskych ctiteľov, ktorí sa tešili príjemnej duchovnej atmosfére.
V príhovore k veriacim p. Humbert poukázal na skutočnosť, že Panna Mária –
naša nebeská Matka, nám prostredníctvom večeradiel ukazuje cestu v tejto zložitej dobe.
Preto na tejto pobožnosti bývajú prítomní najmä tí, ktorí sú otvorení na volanie Matky
Božej. V modlitbe zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie odovzdávame jej nielen
seba samých, ale aj naše rodiny a kňazov.
V homílii vdp. Dušan Monček povzbudil mariánskych ctiteľov k väčšej úcte
k Panne Márii, veď ona je Matkou nás všetkých. Ďalej nám odporučil, aby sme využívali
možnosti, ktoré sú v roku sv. Pavla aj v dubnickom kostole, na získanie plnomocných
odpustkov.
V mesiaci októbri končia diecézne večeradlá vo farnostiach, takže v tomto roku
posledné večeradlo bolo práve u nás v Dubnici. Zároveň je tento mesiac zasvätený Panne
Márii Ružencovej. Ruženec je pre nás mocnou zbraňou proti zlu. Každá modlitba koná
zázraky v ľudských srdciach i vo svete.
Panna Mária, veríme Ti, že zvíťazí tvoje Nepoškvrnené Srdce, že prídu nové Turíce,
že náš všetkých privedieš k Ježišovi. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku a materinskú
trpezlivosť.
				
Ing. Anna Džimová – Dubnica nad Váhom
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Večeradlá vo farnosti Lučenec
		
Z našej farnosti sme sa prvýkrát zúčastnili
na Celoslovenskom večeradle v Bratislave v roku
2000. Tu sme pocítili dotyk Panny Márie a pozvanie
k modlitbám sv. ruženca formou večeradla. O rok
neskôr sa Celoslovenské večeradlo konalo v Lučenci.
A tu si už Matka Božia vytvorila z nás družinu, ktorá
odpovedala na jej pozvanie. Odvtedy sa večeradlá modlíme každú nedeľu a každú prvú
nedeľu v mesiaci ich vedie duchovný otec vdp. Ištók. Prichádzajú sem aj veriaci zo
susedných farností. Zasväcujeme sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie, otvárame jej svoje srdcia, aby
mohla vstúpiť a vykonávať svoje materské poslanie
a viesť nás k svojmu Synovi.
Nechávame sa viesť tou, ktorá nám vyprosuje
dary Ducha Svätého, a tak nás s láskou formuje. Aj
my chceme byť jej malými deťmi, ktoré odpovedajú
na jej prosby. Aj obyvatelia Domova dôchodcov
v Lučenci sa tešia na spoločenstvo modlitby vo
večeradle, chodíme k ním dvakrát v mesiaci. Sú nám
veľmi vďační.
						

Elena Gubániová – Lučenec

Dekanátne večeradlá v Humennom
Ctitelia Panny Márie z dekanátu Humenné túžili spoločne sa stretávať pri
modlitbách s našou nebeskou Matkou a tiež po kňazskom usmernení v mariánskom duchu.
Preto sme začali organizovať večeradlá pre celý náš dekanát. Najprv sme sa schádzali
raz za pol roka, potom raz za štvrťrok a v súčasnosti sa stretávame každý mesiac.
Zo začiatku nám chýbal stály kňaz MKH, no postupne sme si ho vymodlili
a teraz pod jeho vedením vyprosujeme skoré
víťazstvo Nepoškvrneného Srdca P. Márie vo svete,
v našich farnostiach i v našich rodinách. Modlíme
sa aj za horlivých mariánskych kňazov.
V roku 2008 pripravovala večeradlo
vždy iná farnosť nášho dekanátu. Veriaci
jednotlivých farností zabezpečujú predmodlievanie
jednotlivých desiatkov sv. ruženca i asistenciu
pri svätej omši. Do večeradla pozývajú aj svojich
kňazov.
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Program večeradla je ustálený takto:
- najprv sa modlia dva sv. ružence sami veriaci
- spolu s kňazom máme jednoružencové večeradlo
pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou
- nasleduje svätá omša so zasvätením sa
Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie: najprv
kňazov a potom laikov
- adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
s modlitbou ďakovného ruženca
- modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu
- sviatostné požehnanie
Je tu tiež priestor na podanie informácií o nových akciách organizovaných
formou večeradla.
Duchovne naplnení a povzbudení sa rozchádzame do našich farností, aby sme
podľa vzoru Panny Márie slúžili bratom a sestrám, a tak ich pozývali na cestu svätosti.
Pavlíkova Mária - Humenné

Iné duchovné programy
Duchovné obnovy
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:
		
		
		
		

28. 1. 2009,
29. 4. 2009,
29. 7. 2009,
28. 10. 2009,

18. 2. 2009,
27. 5. 2009,
26. 8. 2009,
25. 11. 2009.

25. 3. 2009, 			
24. 6. 2009, 			
30. 9. 2009, 			

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

Turičná novéna
V dňoch 21. 5. - 31.5. 2009 bude turíčna novéna v Gaboltove v dekanáte
Bardejov. Každý deň od 17.00 hod. do 21.00 hod. bude spoločný modlitbový program
vrátane sv. omše.
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Tohto spoločného programu sa budú zúčastňovať modlitbové skupiny týchto dekanátov.:
					
21.5. dekanát Prešov II,
22.5. dekanát Trebišov,
23.5. dekanát Prešov I,
24.5. dekanát Humenné,
25.5. dekanáty Košíc,
26.5. dekanát Košice Juh,
27.5. dekanát Vranov,
28.5. dekanát Snina,
29.5. dekanát Sabinov a Lipany
30.5. dekanát Solivar
31.5. na sviatok Turíc pozývame
všetkých na záverečný program.
Všetkých Vás srdečne pozývame na toto trvalé večeradlo, aby sme spoločne
vyprosovali nové Turíce pre svet.

„ Vstupujete do doby triumfu
môjho Nepoškvrneného Srdca. Ste
už blízko druhým Turícam. Druhé
Turíce prídu, lebo už sú vo všetkých
častiach sveta rozšírené večeradlá
modlitby, o ktoré som vás často a so
stále väčšou naliehavosťou žiadala.
Moje Nepoškvrnené Srdce je novým
duchovným večeradlom, do ktorého
musí vstúpiť celá Cirkev, aby dostala dar nových Turíc.
Druhé Turíce prídu ako rieka
milosti a milosrdenstva, ktorá očistí
Cirkev, urobí ju chudobnou a čistou,
pokornou a silnou, bez poškvrny
a vrásky, celou krásnou ako je vaša nebeská Matka.
Druhé Turíce prídu na svet ako rosa a premenia púšť v záhradu, do ktorej celé
ľudstvo pobeží ako nevesta v ústrety svojmu Pánovi v obnovenej zmluve lásky s ním.
/PMK 28.7.1990/
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Informácie
Jarné Celoslovenské večeradlo bude v dňoch 25. - 27.4.2009 v Seredi. Bližšie
informácie budú uverejnené v Máriinej dobe č.1/2009.

Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že Inštitút 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 modlitbou vyprosujeme
aj v novom roku 2009 Božie požehnanie, potrebné milosti a vytrvalosť v modlitbách.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak urobiť a platbu poukázať na náš
účet: 2622770295/1100. 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
sú k dispozícii aj na našej internetovej stránke:

www.maria.sk

Pre Vašu osobnú návštevu, resp. telefonické vybavovanie záležitostí, týkajúcich
sa nášho apoštolátu, sme Vám k dispozícii v tomto čase:
		
		
		
		
		

Pondelok:
Utorok:
Streda:		
Štvrtok:
Piatok:		

9.00
13.30
9.00
13.30
9.00

-

12.30 hod.
17.00 hod.
12.30 hod.
17.00 hod.
12.30 hod.

Naša adresa

		
INSPM					
Jesenského 26				
040 01 Košice				

Tel.: 055/633 49 24
Mobil: 0905 412 040
mail:marta@maria.sk

Vydal INSPM, Jesenského 26, 040 01 Košice
časopis neprešiel jazykovou úpravou

„ Ježiš vás obdaroval svojim ustavičným
prebývaním medzi vami
v Eucharistii. To je zázrak
lásky, ktorý pochopíte až
v raji! Ten istý Ježiš, ktorý
sedí po Otcovej pravici
v žiare svojho osláveného
Tela
a
svojho
Božstva,
z lásky k vám sa zahaľuje pod belostný zovňajšok konsekrovaného
chleba.“
/PMK 21.8.1987/

