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Keď sa v roku 1917 
vo Fatime trom deťom 
zjavila Panna Mária, po-
vedala Lucii, že jej úlohou 
má byť šírenie úcty k jej 
Nepoškvrnenému Srdcu.

Veľmi dôležitým 
bodom celého fatimského 
posolstva je zasvätenie sa 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Panna Mária prichádza ako naša 

nebeská Matka a Kráľovná, aby sa skrze ňu 
uskutočnil Boží zámer, ktorý naznačuje už 
sv. Ľudovít Grignion v knihe O pravej úcte 
k Panne Márii: „Ak poznanie Krista a jeho 
kráľovstvo sa raz uskutočnia vo svete, a to 
je isté, potom to bude nevyhnutným 
dôsledkom poznania preblahoslavenej 
Panny Márie a jej kráľovstva. Lebo tá, ktorá 
ho dala svetu prvý raz, prinesie ho svetu       
v žiare i druhý raz.“

Dosiahnutie tohto triumfu však 
nepríde bez boja. V boji so zlom a hriechom 
nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej 
Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka 
vo svojom srdci útočisko a ochranu, ako to 
povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje 
Nepoškvrnené Srdce bude tvojím 
útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie          
k Bohu.“

V posolstvách Panny Márie však 
zaznieva aj naliehavá výzva - žiada od ľudí 
obrátenie, pokánie a modlitbu; zvlášť 
zdôrazňuje modlitbu svätého ruženca. Chce 
aktívnu odpoveď. Či príde vo svete k po-
koju a odstráneniu zla, alebo naopak príde 
ešte horšie zlo, závisí od odpovede ľudí     
na túto jej výzvu.

Keď sa schyľovalo k 2. svetovej 
vojne, sestra Lucia naliehavo upo-

zorňovala, že požiadavky Matky Božej 
nenachádzajú dostatočnú odozvu.  
Dôsledkom bola nová vojna i bolestné 
obdobie komunizmu. Pápeži videli vážnosť 
situácie a tak viac ráz zasvätili svet 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Panna Mária však tiež chce, aby sme 
sa jej každý zasvätili aj osobne.

Skrze sestru Luciu najprv žiadala   
od ľudí zmierne sväté prijímanie v prvé 
soboty v mesiaci a potom tiež pobožnosť 
piatich prvých sobôt. V tejto formácii 
svojich detí nebeská Matka pokračuje aj 
ďalej.

Už u sv. Ľudovíta Grigniona čítame 
o kňazoch, zasvätených Panne Márii, 
ktorých bude ona viesť a formovať. 
Naplnenie tejto predpovede spoznávame     
v Mariánskom kňazskom hnutí, ktorého 

vznik je priamo spojený s Fatimou.
Práve tam dostal don Stefano Gobbi 

vnútorný impulz od Panny Márie, aby 
zhromaždil kňazov, ktorí prijmú jej výzvu a 
zasvätia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby 
sa tak pevne zjednotili s pápežom a aby 
privádzali veriacich do bezpečného 
útočiska jej materinského srdca. 

DRAHÍ 
BRATIA A SESTRY,
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Zo skromných začiatkov roku 1972 
sa toto hnutie o niekoľko desaťročí rozšírilo 
po celom svete. Panna Mária nachádza 
ochotnú odpoveď u mnohých svojich synov 
- kňazov. No aj mnoho veriacich laikov 
zareagovalo na volanie Matky. Ba laici sú 
často omnoho pohotovejší zasvätiť sa 
Nepoškvrnenému Srdcu a tak popri 
Mariánskom kňazskom hnutí vzniklo            
i Mariánske hnutie ako jeho laická vetva.

Panna Mária nás volá do večeradla - 
spoločenstva modlitby. Ako kedysi v 
jeruzalemskom večeradle apoštoli zhro-
maždení okolo Panny Márie v modlitbách 
očakávali príchod Ducha Svätého, tak 
Nebeská Matka volá aj nás do večeradla 
očakávať nové Turíce  „novú jar Cirkvi“. 

Večeradlo, to nie je len nejaká 
pobožnosť. Je to spoločenstvo modlitby       
s Máriou. Ona si nás zhromažďuje, formuje 

a vychováva, pripravuje si nás na ten 
dôležitý boj, ktorý bude zavŕšený triumfom 
jej Nepoškvrneného Srdca.

Preto je dôležité naše zasvätenie sa. 
Čo to znamená?

Mgr. Marián Vojtko, 
responzabile MKH na Slovensku

Zasvätiť sa znamená zrieknuť sa 
seba, svojich vlastných túžob             
a plánov, dať sa ako dieťa úplne       
do rúk Nebeskej Matky, aby nás ona 
pretvárala, aby nás robila podobných 
jej Synovi. Znamená to nasmerovať 
svoj život k Bohu skrze Máriu,           
a ochotu konať pod jej vedením to,      
čo od nás Boh žiada.
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„ P r i š l a  
som z neba požia-
dať vás o zasvä-
tenie sa môjmu 
Nepoškvrnenému 
Srdcu, vaším pro-
stredníctvom sa 
teraz uskutočňuje 
to, čo som žiadala 
vo Fatime.

Vy sa za-
sväcujete môjmu 
Nepoškvrnenému 
Srdcu a vediete 

duše, vám zverené, k tomuto zasväteniu, 
ktoré som si priala. Zasväťte sa môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu!...“

Po návšteve Sv. Otca vo Fatime je 
namieste, že sa celá Cirkev viac zastavuje     
a rozjíma o Máriinom odkaze. Sv. Otec 
ukončil svoju homíliu vo Fatime slovami:

Prečo Sv. Otec ukončil svoju 
homíliu práve týmito slovami? Pretože 
požiadavka Panny Márie, ktorá sa niesla 
celým minulým storočím a pokračuje           
v našich dňoch, nie je úplne akceptovaná. 
Ona prišla ako pokorná služobnica Pána, 
aby nám ponúkla novodobý Noemov koráb, 
v ktorom sa má ľudstvo ukryť pred novou 
potopou, potopou hriechu, odpadu, nevery, 
ateizmu. A do tohto korábu sa vstupuje 
práve zasvätením sa jej Nepoškvrnenému 
Srdcu.

Panna Mária sľubuje sestre Lucii  
pre toto zasvätenie ochranu pred bludmi     

 
„...klamal by sám seba ten, kto by si myslel, 
že  prorocké posols tvo Fat imy je  
ukončené...“

na tomto svete a večné spasenie. Denne 
vidíme, ako bludy dnešnej doby zasahujú 
mnohé duše, ktoré strácajú orientáciu           
a svetlo. Koľko rodín sa rozpadáva, koľko 
detí už v útlom veku má skúsenosť hriechu, 
koľko mladých ľudí padá pod jarmom 
drogy, alkoholu, sexu, televízie a modernej 
techniky. Keď sa ľudsky dívame na svet 
okolo nás, všetci pociťujeme, že tento svet 
je púšťou bez Boha, a že naša generácia sa 
cíti akosi stratená. O to viac cítime potrebu 
ochrany   a pomoci Božej Matky. A preto je 
dôležité, aby sme nestrácali čas zbytočnými 
rečami, ale zobrali do rúk ruženec a vy-
prosovali    pre nás i pre celé ľudstvo, ktoré 
sa denne viac a viac vzdiaľuje od Boha, 
obrátenie a pokánie. A nezabudnime, Boh 
nám pre tieto ťažké časy ponúkol srdce 
Matky - stačí ak zasvätením vstúpime         
do jeho vnútra, aby sme boli uchránení       
od mnohého zla. Využime tento prostriedok 
našej záchrany    a zasväcujme seba, svoje 
deti, rodiny, pracoviská, farnosti. Sú už 
mnohé svedectvá, kde vďaka zasväteniu sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
evidentne bolo zastavené zlo, ktoré 
ohrozovalo jednotlivcov, rodiny i národy. 

Budúcnosť ľudstva môže byť 
šťastná  a krásna, ak ju vložíme do Máriinho 
srdca. A prečo práve do jej srdca? Nuž preto, 
že tohto srdca sa hriech nikdy nedotkol. 
Všetko utrpenie a kríž tejto modernej doby 
pramení v hriechu. Kde hľadať útechu, 
uzdravenie, pochopenie, ak nie v srdci 
Matky, ktorá žila na zemi ako jedna z nás     
a ktorá má pochopenie pre svoje deti, 
zverené jej pod krížom.

Vo Fatime prisľúbila víťazstvo jej 

ZÁCHRANNÁ KOTVA DNEŠ 
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Nepoškvrneného Srdca. Možno si teraz dáš 
otázku, čo znamená víťazstvo jej Srdca?

Máriino slovo, ktoré vytrysklo z jej 
srdca pri zvestovaní, „staň sa,“ zmenilo 
moje i tvoje dejiny, pretože Boh prišiel       
na  svet, aby nás vykúpil.

Máriino slovo vo Fatime, ktorým ti 
ponúka svoje srdce, chce ti darovať radosť               
z vykúpenia, pretože veľká časť ľudstva 
našej doby túto radosť nepozná, lebo 
zneužíva svoju slobodu Božích detí              
a necháva sa odvádzať od Boha, prameňa 
tejto radosti a žije v otroctve Zlého.

„... Čo môže urobiť Matka, keď jej 
deťom hrozí veľké nebezpečenstvo?

Zhromaždiť ich do svojho náručia, 
ukryť ich na bezpečné miesto, kde sú v 
bezpečí a ochránení.

Hľa, ochrana, ktorú vám posky-
tujem, ochrana, ktorú potrebujete: moje 
Nepoškvrnené Srdce.

Preto chcem vložiť na miesto vašich 
maličkých sŕdc, plných hriechov, moje 
Nepoškvrnené Srdce, aby som vám dala tú 
istú schopnosť milovať, a tak chcem 
premeniť život každého z vás. Napokon som 
tu chcela dať všetkým svojho ducha, aby 
som tak mohla vo vás naozaj žiť a pôsobiť. 
Prišiel okamih, v ktorom sa chcem zjaviť 
skrze vás celej Cirkvi, pretože prišli dni 
triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca...“ 
/PMK 1.7.79/

Využime tento čas milosti a za-
sväťme seba, svoje rodiny aj farnosti 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Možno Ti ráno, drahý brat, sestra, stačí 
jedna minúta, aby si svoj život krátkou 

modlitbou vložil do Máriinho srdca a tak 
požíval celý deň jej mimoriadnu ochranu.

Zasvätenie Panne Márii je dobre 
obnovovať aj denne. Je to úkon lásky            
a dôvery našej vôle, ktorý možno vyjadriť 
vlastnými slovami, alebo krátkymi 
formulami, ktoré sa prípadne už používajú. 
Uvádzame tu niektoré najjednoduchšie        
a najobvyklejšie:

Ako vidno, nejde ani tak o slová, 
viac-menej krásne alebo početné, ale           
o úprimný  životný  záväzok.

Marta Uchalová,  Inštitút 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

 Panna Mária, zasväcujem sa ti pre 
víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca.

 Som celý Tvoj a všetko, čo mám, Ti 
obetujem, najmilší Ježišu, prostredníctvom 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej 
najmilšej Matky.

 Dobrá Matka, prijmi ma takého, aký 
som, a urob ma takým, akého ma ty chceš 
mať.

 Mária, Matka moja, zasväcujem sa 
Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote        
i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby 
duše i tela.

Viem, Matka, že tí, ktorých 
ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa 
odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou 
pre čas i pre večnosť. Amen.

NEJ DOBY 
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Každý rok na prelome júna a júla 
sa koná celosvetové večeradlo kňazov 
Mariánskeho kňazského hnutia. Pra-
videlne to býva v malom talianskom 
mestečku Collevalenza asi 70-80 km       
od Ríma. 

Aj v uplynulom roku sme sa vybrali 
autom na tieto duchovné cvičenia. Cesta je 
dosť náročná, pobyt tam je pre nás drahý, 
ale predsa, keď človek cíti volanie Panny 
Márie, tak je ochotný aj čosi obetovať.

Chcem sa podeliť s niektorými 
zážitkami, ktoré mi najviac utkveli     
v pamäti.

Bolo tam asi 300 kňazov a 25 
biskupov z celého sveta, zo Slovenska 
sme išli len traja kňazi.  Program bol 
rovnaký ako po iné roky - každý deň 
koncelebrovaná svätá omša so zasvä-
tením sa Panne Márii v rôznych 
jazykoch sveta, tri ružence denne       
a dve prednášky, spoločná  modlitba 
breviára a fraternita, t.j. vymieňanie si 
skúsenosti z apoštolátu v rôznych 
krajinách.
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Prvý zážitok je uvedomenie si 
univerzálnosti Cirkvi a rozšírenia hnutia    
po celom svete. Mohli sme tu vidieť kňazov 
zo všetkých kontinentov a rás, z rôznych 
štátov a národov. Najviac ich prišlo asi         
z Južnej Ameriky, ale boli tu aj černosi           
z Afriky, Číňania a Japonci. Výpočet 
všetkých by bol veľmi dlhý. Napriek tejto 
rôznosti sme si všetci rozumeli. To je dar 
večeradla, keď pociťujeme mimoriadnu 
prítomnosť našej nebeskej Matky a všetci sa 
naozaj cítime ako bratia. Niekedy sa  
stretnem na Slovensku s inými kňazmi        
a sme si akosi vzdialení, nemáme sa o čom 
porozprávať a nerozumieme si, aj keď 
hovoríme po slovensky. Na tomto večeradle 
si sadnem k stolu ku kňazom z Ameriky, 
hovoríme rôznymi jazykmi, ale rozumieme 
si. Toto môže spôsobiť iba Duch Svätý, 
ktorého nám Panna Mária vyprosuje.

CELOSVETOVÉ 
MARIÁNSKEHO KŇAZSKÉHO 

VEČ
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Druhá skúsenosť, pre mňa veľmi 
povzbudzujúca, bola prítomnosť prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov, 
kardinála Ivana Diasa. V kázni hovoril        
o svojom vzťahu k Panne Márii aj o tom, že 
už je tridsať rokov členom mariánskeho 
hnutia. Povedal tiež, že pred cestou na toto 
večeradlo bol na audiencii u Svätého Otca, 
ktorý udelil nám i všetkým členom hnutia 
svoje osobitné požehnanie. Predstavitelia 
Cirkvi týmto ukazujú dôležitosť zasvätenia 
sa Panne Márii, zvlášť pre kňaza, čo pápež 
ešte viac zdôraznil tým, že vo Fatime 
zasvätil všetkých kňazov Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie.  Kiež by to všetci kňazi 
prijali a uskutočňovali vo svojom živote      
a apoštoláte!

Veľmi ma tiež zaujala kázeň i 
svedectvo biskupa z Indie. Hovoril o pre-
nasledovaní a nenávisti voči kresťanom, 
ktorú aj on sám pocítil. Prišiel k nemu          

do úradu jeden muž, namieril na neho zbraň 
s tým, že ho chce zastreliť. Zdalo sa mu, že 
prišla jeho posledná hodina. Nakoniec ten 

muž nevystrelil, ale utiekol z jeho 
kancelárie. 

Iní kresťania také šťastie nemali, 
niekoľko ich bolo umučených na smrť práve 
preto, že sú kresťanmi. Urobili to 
hinduistickí a moslimskí fanatici. Ako 
veľmi sa my občas sťažujeme, keď nás 
niekto vysmeje, alebo poníži pre našu vieru, 
ako to nedokážeme prijať a obetovať! A tu 
vidíme, že kresťania sú aj v našej dobe 
vraždení pre vieru. 

Vo svojich modlitbách myslime aj   
na prenasledovaných kresťanov!

Týždeň duchovných cvičení utiekol 
ako voda, ani sa nám nechcelo vrátiť. Bolo 
to veľké povzbudenie pre nás všetkých, 
ktorí sa modlíme vo večeradlách. Máriino 
záchranné dielo pre tento svet pokračuje       
a Panna Mária ho privedie k víťaznému 
koncu. Vo všetkých končinách sveta je 

rozprestretá Máriina záchranná sieť, ktorá 
povedie k víťazstvu Máriinho srdca.

Páter  Humbert Virdzek, OP

 

HNUTIA

ERADLO KŇAZOV

Kardinál Ivan Dias a Don Stefano Gobbi
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PRE BISKUPOV A KŇAZOV MARIÁNSKEHO
-  ÚRYVKY Z VÝPOVEDÍ BISKUPOV A KŇAZOV O ZASVÄTE

Od  27. júna do 3. júla 2010  vo Svätyni Milosrdnej Lásky sa konali duchovné cvičenia  
pre biskupov a kňazov Mariánskeho kňazského hnutia z Európy, Ameriky, Afriky, Ázie 
a Oceánie pod vedením dona Gobbiho. Uverejňujeme niektoré svedectvá o sile 
zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

  -responzabile pre USA a Kanadu, páter Geremia: „...v seminári v Minesote som oznámil, 
že sa všetci potrebujeme zasvätiť NSPM a ponúknuť jej naše modlitby na jej úmysly               
a nechať, aby ona myslela na všetko. Ona chce začať nové Turíce v našom seminári. Zároveň 
som rozprával s rektorom seminára a bol tomu veľmi naklonený. Cítim, že Panna Mária chce 
naplniť náš seminár Duchom Svätým, aby sa ohňom jej lásky očistili všetky tmavé škvrny.“

-biskup zo Sýrie:  „Túžil som zasvätiť celú 
svoju diecézu a krajinu NSPM, farnosť       
po farnosti, pretože moja diecéza hraničí       
s Izraelom. Má 20 farností a bola tam 
osemkrát vojna medzi arabskými krajinami 
v rokoch 1984 - 2006. Z týchto farností 
emigrovalo veľmi veľa ľudí. Aby sme 
predišli ďalšej strate veriacich, zorga-

nizovali sme v mesiaci máj návštevu 
sedemnástich farností a všetky sme zasvätili 
NSPM. Zobrali sme sochu Panny Márie a tá 
nás sprevádzala po všetkých farnostiach. 
Zotrvávali sme vo večeradle, modlili sme sa 
ružence, adorovali sme, konali sa katechézy, 
dôležité stretnutia s kňazmi v pastorácii,  
vysvetľujúc fatimské posolstvo a jeho 

DUCHOVNÉ CVIČENIA
K



otvoriť fabriku, v ktorej môže pracovať 
veľmi veľa ľudí. A to predstavuje pre 
Libanon veľmi veľkú vec, pretože tam nie je 
práca. Považujeme to za dôsledok 
zasvätenia sa Panne Márii, jej Nepo-
škvrnenému Srdcu.“

-kňaz zodpovedný za Kóreu: „Kórea  je 
rozdelená na severnú a južnú. Do severnej 

Kórey nemôže vstúpiť žiaden kňaz, pretože 
tam je náboženstvo zakázané. Spolu je 50 
miliónov Kórejčanov, z toho len 10 - 13 % je 
katolíkov. Máme 14 diecéz, v 8 diecézach je 
veľa tých, ktorí patria do MKH. Keď 
prišiel don Gobbi do Kórey, trikrát bolo 
zasvätených 15 tisíc Kórejčanov NSPM.“
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význam. Naliehavá výzva posolstva je 
nevyhnutnosť, že Božia Matka chce od nás 
kňazov modlitbu s veriacimi vo večeradle    
a hlavne zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Večeradlá sa končili Eucharistickými 
slávnosťami, na konci ktorých kňaz 
oficiálne zasvätil farnosť i farníkov s ich 
rodinami Panne Márii.

       V našej zóne nie je problém viera, ale 
nedostatok práce. Mladí často cestujú         
za prácou.
Vedia sa však i veľa modliť. Boli sme spolu 
vo Fatime, 24 hodín sa modlili - 7 ružencov, 
adorácia... Biskupi sa modlili s nimi          
od 22:00 do 6:00 rána. Potom prišiel 
telefonát, že jedna spoločnosť u nás chce 

   
NÍ SA PANNE MÁRII 

ŇAZSKÉHO HNUTIA COLLEVALENZA  2010    



V júni 2010 som mal príležitosť 
zúčastniť sa duchovných cvičení                 
v Collevalenze, ktoré viedol don Gobbi. 
Rozhodol  som sa napísať niečo, čo som si 
uvedomil  po duchovných cvičeniach. 

Panna Mária si formuje svoje 

vojsko, pochopil som, že aj ja ako laik 

môžem patriť do jej vojska - byť jej vo-

jakom. Tu je niekoľko hlavných pravidiel 

vojaka, ktoré som si uvedomil a ktoré 

možno pomôžu aj Tebe: 

Hlavný boj medzi dobrom a zlom sa 

odohráva na duchovnej úrovni.

Ježiš je na našej strane a tak sa 

nemusíme báť ničoho, čo sa nám 

stane alebo hocičoho, čo sa bude 

okolo nás diať / slová sv. Otca/.

Všetko dobro, ktoré vykonáš, je len 

vďaka Božej milosti, a nie je to tvoja 

zásluha; tvoja úloha je povedať  len 

svoje „áno“ /výborná cesta ako 

nespyšnieť, ak sa ti niečo dobré darí/.

Odpustiť je veľmi dôležité a potre-

buje  to každý z nás. 
Bol som v situácii, že teóriu o týchto 

4

4

4

4

OVOCIE DUCHOVNÝCH 

pravidlách som poznal a cítil som silu, že to 
dokážem aj žiť, a teda že som vojakom 
Panny Márie. Potom prišlo sebauspokojenie 
so svojím životom a ukázala  sa moja pýcha, 
ktorú som si neuvedomoval. Preto musel 
prísť pád, padneš, aby si pochopil, aký si bez 
Ježiša slabý, aby si si uvedomil svoju 
slabosť. Keď si niečo uvedomíš a rozhodneš 
sa lepšie žiť, príde realita života. Skúšku     
v realite života som mal hneď po du-
chovných cvičeniach.

A ja pri tomto všetkom namiesto 

zlosti cítim pokoj, mám v hlave jasné 

poznanie,   že  mám pomáhať tým, čo mi 

niekedy ublížili a neustále odpúšťať. Ale 

najväčší zázrak je, že na to mám aj silu .  To 

už nie je teória, toto je už prax . Modliť sa za 

zlodejov, obetovať sväté prijímanie a omše 

za toho  kto ťa krivo obviňuje, dôverovať,      

že sa Pán Boh postará aj v situácii, keď sa to 

zdá nereálne. To je viera vojaka Panny 

Márie  a k tomu mi vyprosila silu Ducha 

Svätého práve vo večeradle na duchovných 

cvičeniach.

Prajem všetkým, aby ste sa rozhodli 

byť vojakmi  Panny Márie.  

Rozhodni sa žiť lepšie a hlavne        

o tom povedz Panne Márii, zasväť jej svoj 

život, svoje problémy, ťažkosti i radosti       

a ona  všetko v tvojom živote  zariadi, aby si 

bol krásny v očiach jej Syna Ježiša.                                                                                                                                    

    J .S.  45 rokov  

Ukradli mi skoro nové auto,  prišiel 

som o dôležitú zákazku, obvinili ma            

z niečoho, čo som neurobil... 

CVIČENÍ V COLLEVALENZE 
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12.5.10  V KOSTOLE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

PÁPEŽ BENEDIKT XVI. 
USKUTOČNIL AKT ZVERENIA A ZASVÄTENIA VŠETKÝCH 
KŇAZOV SVETA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE.

Akt zverenia a zasvätenia všet-
kých kňazov sveta Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 

Nepoškvrnená Matka, na tomto 
mieste milosti, volaní spoločne láskou 
Tvojho Syna, Večného Najvyššieho Kňaza, 
my, synovia v Synovi a Jeho kňazi, 
zasväcujeme sa Tvojmu materinskému 
srdcu, aby sme  s vierou vykonávali Otcovu 
Vôľu. 

Sme si vedomí toho, že bez Ježiša 
nemôžeme urobiť nič dobré ( Jn 15:5) a že 
len cez Neho, s Ním a v Ňom budeme 
nástrojmi spásy pre svet. Nevesta Ducha 
Svätého, získaj pre nás neoceniteľný dar 
zmeny v Kristovi. Cez tú istú silu Ducha, 
ktorý Ťa zatienil, urobiac Ťa Matkou 
Spasiteľa, pomôž nám, aby sa v nás takisto 
zrodil Tvoj Syn. 

Nech sa Cirkev obnoví v kňazoch, 
ktorí sú svätí, v kňazoch preobrazených 
milosťou Toho, ktorý robí všetky veci 
novými. Matka milosrdenstva, bol to Tvoj 
Syn, ktorý nás povolal stať sa takými ako 
On: svetlom sveta a soľou zeme. ( Mt 5:13-
14). 

Pomôž nám cez svoj mocný príhovor, 
aby sme nikdy v tomto vznešenom povolaní 
neupadli, nedali priechod svojmu sebectvu, 
pokušeniam sveta a nástrahám diabla. 

Chráň nás svojou čistotou, chráň nás 
svojou pokorou a naplň nás svojou 
materinskou láskou, ktorá rezonuje v 
mnohých dušiach, zasvätených Tebe, ktorá 
si sa pre nás stala pravou duchovnou mat-
kou. 

Matka Cirkvi, my kňazi chceme byť 
pastiermi, ktorí neživia seba, ale radšej sa 

sami dávajú Bohu za svojich bratov, 
hľadajúc v tom ich šťastie. Nie len slovami, 
ale celým svojím životom chceme pokorne 
opakovať deň za dňom naše „Tu som“. 

Vedení Tebou, chceme byť apoštolmi 
Božieho milosrdenstva, šťastní, že môžeme 
slúžiť každý deň na oltári Svätú Obetu a 
ponúkať tým, ktorí o to žiadajú, sviatosť 
zmierenia. Obhajkyňa a Sprostred-
kovateľka milosti, Ty, ktorá si plne 
ponorená v univerzálnom sprostredkovaní 
Krista, vypros nám u Boha úplne nové 
srdcia, ktoré milujú Boha celou svojou silou 
a slúžia ľudstvu tak, ako si to robila Ty. 

Zopakuj Pánovi svoje pôsobivé slová: 
„Nemajú vína“ (Jn 2:3), aby tak Otec a Syn 
zoslali na nás nové vyliatie Ducha Svätého. 

Plný údivu a vďačnosti z Tvojej 
pokračujúcej prítomnosti uprostred nás, 
chcem zakričať v mene všetkých kňazov: 
„Čím som si to zaslúžil, že Matka môjho 
Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1:43). 

Naša Matka naveky, neunav sa v 
„navštevovaní nás“, upevňujúc a držiac nás. 

Príď nám na pomoc a vysloboď nás              
z kadého nebezpečenstva, ktoré nám hrozí. 
Týmto aktom dôvery a zasvätenia Ťa 
chceme hlbšie, dôraznejšie, navždy a úplne 
privítať v ľudských životoch i životoch 
kňazov. 

Nech Tvoja prítomnosť vyrazí nové 
kvety na púšti našej osamelosti, nech 
prinesie slnko do našej temnoty, nech 
navráti pokoj po búrke, tak aby celé ľudstvo 
uvidelo spásu nášho Pána, ktorého Tvár a 
Meno je Ježiš, a ktorý je v našich srdciach, 
navždy zjednotených s Tvojím! Amen!
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MODLITBY 
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Často dnes počúvame a vidíme v mé-
diách, ako sú hanobení katolícki kňazi. 
Poukazuje sa na ich chyby a nedostatky, ba 
sú aj obviňovaní z veľmi ťažkých previnení. 
Možno je to v niektorých prípadoch aj 
pravda. No zväčša je to len snaha 
zovšeobecniť a mediálne znemožniť 
všetkých katolíckych kňazov kvôli 
hriechom niektorých kňazov.

   Aj kňaz je len človek a určite každý    
z nich má svoje chyby, no v dnešnej 
uponáhľanej dobe, keď sa kladie väčší dôraz 

na rôzne aktivity a kňazi majú menej času na 
modlitby, je často ťažké kráčať cestou 
svätosti.

       Preto je dnes tak veľmi potrebné 
od laikov, aby sa modlili za kňazov, aby sa 
im stávali duchovnými rodinami a za-
sväcovali ich NSPM.

 

Preto Vás pozývame zapojiť sa        
do nepretržitých modlitieb za kňazov 
vytváraním 7-členných modlitbových 
skupín, kde každá skupina vkladá do modli-
tieb 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 požiadanie pošleme obrázky   
s krátkou modlitbou za kňaza a s vy-
značeným dňom, v ktorom sa v skupine 
modlí.

Ďalšie pokyny k týmto modlitbám:

1. Evidujeme jednu kontaktnú adresu 
na sedem veriacich a meno kňaza, za 
ktorého sa modlia. 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.
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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 1.12.2010):

Podľa členenia diecéz:
Bratislava .................. 283 
Trnava ....................... 167
Nitra........................... 264
Žilina ......................... 539
Banská Bystrica......... 204
Spiš ........................... 299
Košice ......................1078
Rožňava .....................136
Zahraničné..................  15
=========================
Spolu: .......................2985 skupín
=========================

Oproti roku 2009 sme v našej databáze 
zaevidovali o 1680 členov viac, t.j. počet 
skupín narástol o 240.

Z listov kňazov......

...Viem, že momentálne prebieha 
akcia modlitba za kňazov, a hoci som typ 
človeka, ktorý málo prosí, tak by som 
predsa mal prosbu, aby ste aj mňa mohli 
pripočítať medzi tých kňazov, za ktorých 
sa modlia skupiny osôb. V dnešnej dobe 
je potrebné mať duchovnú pomoc            
a zvlášť kňazi sú vystavení najväčšiemu 
zlu. Bez dobrých kňazov aj veriacim 
bude veľmi ťažko a budú odpadávať     

od Cirkvi. Nechcem patriť medzi tých, 
ktorí si nevážia svoje povolanie, ale 
chcem byť kňazom podľa Ježišovho 
Srdca a Nepoškvrnenej Panny Márie. 
Ďakujem a prosím, ozvite sa mi.  
O.Gregor     

Modlitba za kňazov 
Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier  

prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti. 
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče 
svojej milosti na našich duchovných 
pastierov. Udeľ im všetky milosti, ktoré 
potrebujú pre svoje i naše posvätenie. 
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje 
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú 
Tvoje sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňaz-
skom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných 
duší. Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli 
pastiermi podľa Tvojho Božského Srdca.     
A až raz prídeš súdiť pastierov a ich stáda, 
nech dosiahnu korunu večného života. 
Amen.

ZA KŇAZOV
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MÁRIA V MOJOM 
KŇAZSKOM ŽIVOTE

  Rád by som sa podelil o môj vzťah      
k Panne Márii a o jej prítomnosť v mojom 
živote rehoľníka a kňaza.                   

        Uvažujem, kedy asi som vo svojom 
živote začal vnímať prítomnosť nebeskej 
Matky. Určite to začalo už v detstve, keď ma 
moji rodičia brávali na púť do Levoče. 
Spomínam si na tie púte ako na čas možno aj 
veľkého dobrodružstva, keď sme si rozložili 
stan na Mariánskej hore v Levoči, pršalo, 
bolo horúco, ...                           
         A stalo sa to práve tam, keď som po 
skončení 8. triedy ZŠ vyriekol Panne Márii 
svoju veľkú prosbu: „Pomôž mi stať sa 
kňazom...“ Nikto netušil, ani moji najbližší, 
čo som jej v ten júlový večer povedal. Viem, 
že som jej tú prosbu hovoril ako svojej 
mame. Mame, ktorá vždy vedela a vie ako 
zariadiť, aby jej syn bol šťastný a spokojný. 
          Ani som netušil, ako rýchlo to moja 
nebeská Matka „zariadi“. Zrazu, po dvoch 
dňoch od vyslovenia tej tajnej túžby, som sa 

 .

.

ocitol na duchovných cvičeniach pre 
mladých, kde som spoznal rehoľníkov - 
mojich dnešných spolubratov, redem-
ptoristov.                 
    Zobrala moju prosbu vážne.
Od vyslovenia tej prosby už ubehlo skoro 20 
rokov. Za ten čas som spoznával svoju 
nebeskú Mamu, jej veľkú lásku, sta-
rostlivosť... Začal som vnímať jej blízkosť  
a jej ochrannú ruku. Mama vie, kedy ju jej 
dieťa potrebuje najviac, keď si samo nevie 
poradiť. Kedy potrebuje povzbudiť, kedy 
potrebuje jej blízkosť! A ja ju vnímam          
a cítim, že je pri mne, že ma neustále 
sprevádza a vedie cestou k jej Synovi. Drží 
ma vo svojom náručí a pomáha mi 
prekonávať všetky skúšky, ochraňuje pred 
mnohými nástrahami a ak padnem, pomáha 
mi vstať.                               
          Mária  ma viedla a neustále vedie na 
mojej životnej ceste. Veď aj deň, keď som 
prijal sviatosť kňazstva, bol jej dňom - 
sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie - a na mariánskom pútnickom mieste 
v Starých Horách. A určite nie je náhodou, 
že ako kňaz pracujem skoro deväť rokov na 
mariánskom pútnickom mieste v Gabol-
tove.

                                                                                                       

                            Váš syn, František Boldy

.

.

Mám dve mamy! Tú pozemskú - 
Alžbetu, ktorej som vďačný za dar života,   
za výchovu, za veľa dobrého, čo ani neviem 
pomenovať, ... a nebeskú, Pannu Máriu, 
ktorej dôverujem a nechávam sa ňou viesť 
mojím životom rehoľníka a kňaza.
ĎAKUJEM  VÁM  MOJE  MAMY!!!



ZJEDNOTENÉ SRDCIA VERIACICH           
V LEVICIACH PRINÁŠALI SVOJU OBETU       
V MODLITBÁCH ZA SVOJICH KŇAZOV

Strana  15

 V roku 2009 na slávnosť Božského 
Srdca Ježišovho otvoril Sv. Otec Benedikt 
XVI. Rok kňazov, ktorý bol vyhlásený       
z príležitosti 150. výročia úmrtia kňaza, sv. 
Jána Maria Vianneya. 

Prečo si znovu pripomíname túto 
udalosť? Pretože na záver uvedeného roka, 

12. júna 2010 sa vo farnosti Levice  mesto 
uskutočnilo spoločné modlitbové stretnutie 
veriacich, ktorí sú zapojení do neustálych 
modlitieb za kňazov, iniciovaných INSPM   
v Košiciach. Chceme vás o tejto udalosti 
trošku informovať. Možno, ak sa táto 
aktivita zapáči aj vám, prijmete ju s láskou, 
akou sa my snažíme vám ju sprostredkovať 
a uvediete ju podobne do života vašej 
farnosti.

Milí priatelia Pána Ježiša Krista, ktorí 
sme si vedomí toho, že kňazstvo je prejavom 
lásky Srdca Ježišovho, ako to povedal aj  
J.M. Vianney, a oceňujeme tento veľký dar, 
ktorý nám On v Cirkvi zanechal, prijali sme 
s láskou modlitbu za kňaza v skupine 
siedmych bratov a sestier. Zotrvávame v nej 
so záväzkom pomodliť sa ju v určitý deň 
týždňa, a tak v plnosti završujeme neustálu 
modlitbu s príhovorom u Večného Otca za 

jednotlivých kňazov. V milostivom čase 
sviatku Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie, našej Matky a Matky kňazov, ale aj 
ukončenia Roka kňazov, rozhodli sme sa 
spoločne, s modlitbou na perách, prísť       
do chrámu Otca, prejaviť jednotu sŕdc         
a vyprosovať kňazom i všetkým ľuďom 
milosti potrebné k spáse duší.

Termín konania tohto stretnutia vybral 
pán dekan Bednár s ohľadom na svoj 
pracovný rozvrh, ale keďže 12. jún patrí      
v Cirkvi Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie, určite nám napadne, že nebol vybratý 
náhodne, hoci to na začiatku tak vyzeralo... 
Zaiste je pozoruhodné i to, že tieto neustále 
modlitby za kňazov „vyšli“ práve z Inštitútu 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ale 
najmä to, že zjednotené srdcia veriacich 
prinášali svoju obetu v modlitbách aj 
slúžením svätej omše za svojich kňazov      
a dar kňazstva práve v podvečer sviatku 
Najsvätejšieho Srdca.

Pred sv. omšou sme sa poďakovali 
Mons. Bednárovi, že nám stretnutie 
veriacich dovolil uskutočniť v chráme sv. 
Michala a podporil ho príhovorom,             
v ktorom vyzdvihol potrebu modlitieb        
za kňazov a vyjadril tiež osobnú vďaku za 
toto dielo, prinášajúce obetu a prospech 
živému Telu Cirkvi. Zapáčila sa mu 
iniciatíva veriacich, ktorí nesú svojich 
kňazov na krídlach modlitieb a hneď 
navrhol, aby sme spoločné stretnutie 
modliacich sa za kňazov uskutočňovali 
každý rok v obdobnom čase - pri 
Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie.

Eva Pástorová, Levice

Mons.Ján Bednár-
dekan v Leviciach



VEČERADLÁ 
Tretia časť „fatimského tajomstva” sa týka slov Božej Matky: „Ak nie, (Rusko) 
rozšíri svoje bludy do sveta, vyvolávajúc vojny a prenasledovanie Cirkvi. 
Dobrí budú mučení, Sv. Otec bude musieť veľa trpieť, mnohé národy budú 
zničené… Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Sv. Otec mi zasvätí 
Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru (13. júla 1917).

Ukrajina, rozprestierajúca sa východne 
od našich hraníc, bola do roku 1991 časťou 
veľkého Sovietskeho Zväzu. Dodnes ju 
mnohí naši ľudia poznajú iba ako Rusko. 
Ukrajina sa stala súčasťou ZSSR v roku 
1922. Stratila milióny svojich obyvateľov   
v 30. rokoch 20. storočia, keď v tejto krajine 
panoval hladomor, ktorým Stalin upevňoval 
svoju moc a uskutočňoval  svoju 
komunistickú politiku so všetkými jej 
hrôzostrašnými následkami rýchlejšie, než 
v ostatných republikách a hladom bojoval 
proti všetkým nepriateľom  v tejto obzvlášť 
neobľúbenej časti Sovietskeho zväzu, akou 
Ukrajina vždy bola. Osud obyvateľov v dru-
hej svetovej vojne bol ešte dramatickejší 
ako za hladomoru. A tak v tejto krajine sa 
naplnilo fatimské posolstvo so všetkými 
tragickými následkami, o ktorých Panna 
Mária vo Fatime v roku 1917 hovorila. 
Rusko zaplavilo aj túto krajinu svojimi 
bludmi.

V auguste 1991 krajina získala svoju 
samostatnosť, ale z následkov komu-
nistického režimu sa dodnes nevie 
spamätať. Do tejto krajiny na pozvanie 
niektorých kňazov smerovali naše cesty aj   
v tomto roku od 30.9. do 26.10.2010, aby 
sme šírili posolstvo Panny Márie nielen        
z Fatimy, ale aj tie, ktoré nám nechala 

následne cez don Gobbiho, aby sa triumf jej 
Nepoškvrneného Srdca urýchlil.

....Cítiš všetko to veľké utrpenie, ktoré 
napĺňa túto obrovskú zem… Tu máš dôkaz, 
že sa naozaj uskutočnilo to, čo som už 
predpovedala vo Fatime: Rusko rozšírilo 
svoje bludy po celom svete. Pán použil 
bezbožnícke národy, aby potrestal 
kresťanské národy, ktoré sa vzdialili         
od cesty, ktorú ukázal môj Syn Ježiš. Teraz, 
keď prežívate to, čo som vám pred-
povedala, čo máte robiť, moji úbohí 
synovia, aby ste to napravili? Predo-
všetkým sa vráťte k modlitbe! Modlite sa 
viac! Modlite sa s väčšou dôverou, modlite 
sa s pokorou a s úplnou oddanosťou! 
Najmä sa denne modlite svätý ruženec!

Svojou modlitbou bránite bludu, aby 
sa viac nešíril; zamedzujete pôsobeniu 
zlého ducha; prechádzate do protiútoku     
a stále viac obmedzujete pole jeho 
pôsobnosti.

Nakoniec môžete svojou modlitbou 
dosiahnuť víťazstvo: bude to jedine Boh, 
kto zvíťazí vaším prostredníctvom.

                            /PMK 12. júna 1978/
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Naša cesta po Ukrajine merala asi 
3000 km a bola zameraná na centrálnu 
Ukrajinu. Navštívili sme asi 15 väčších 
miest, vrátane Kyjeva, v ktorých sme 
uskutočňovali večeradlá modlitby a šírili 
Modrú knihu, ktorá vyšla aj v ich rodnom 
jazyku a má Imprimatur.

Veľkou radosťou pre nás bola 
informácia, že mesiac pred naším 
príchodom v tejto časti krajiny putovala 
Fatimská socha Panny Márie, a tak náš 
príchod medzi veriacich v týchto 
farnostiach bol veľmi vítaný. V každej 
farnosti sme mali večeradlo modlitby pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou, nakoľko 
počas mesiaca októbra sa vo všetkých 
farnostiach konajú októbrové pobožnosti 
pred Eucharistickým Kristom. Túto ich 

požiadavku sme prijali s radosťou, veď 
Panna Mária nás vedie k Ježišovi a k veľkej 
úcte k Eucharistii. 

Po večeradle nasledovala svätá omša   
a po nej boli prednášky, v ktorých sa 

rozoberalo fatimské posolstvo v nadvä-
znosti na posolstvá Panny Márie don 
Gobbimu v Modrej knihe. Komunizmus 
padol, ale prisľúbené víťazstvo Panny 
Márie z Fatimy v plnosti ešte neprišlo. 
Potvrdil nám to aj Sv. Otec vo Fatime 
13.5.2010, keď vo svojej homílii povedal:

 

Pri našich stretnutiach sme mali aj 
neformálne stretnutie, kde sme mnoho 
počuli o živote týchto ľudí a ich boji s ko-
munistami za záchranu kostolov a viery. 

Oslovilo ma jedno svedectvo v rím-
skokatolíckej farnosti Murafa, /diecéza 
Kamiansko - Podiľská/, kde si modlitbou 

ruženca zachránili 
kostol pred jeho 
zrúcaním. Celé dni    
a noci v 50-tych 
rokoch títo ľudia 
strážili svoj kostol, 
keď sa  po skupinách 
striedali na stráži      
v chráme a modlili sa 
svätý ruženec. Tí, 
ktorí neboli na stráži 
v kostole, modlili sa 
po skupinkách do-
ma. Napriek prena-
sledovaniu, ba aj 

väzeniu niektorých z nich, ľudia kostol 
neopúšťali a deň a noc sa k nebu vznášala       
úpenlivá prosba k Presvätej Panne  o pomoc 
za záchranu kostola. Sami zažili silu 
modlitby - ich kostol ostal, napriek tomu, že 

„...Klamal by sám seba ten, kto by si 
myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je 
ukončené.“

NA UKRAJINE
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v okolitých farnostiach bolo zlikvi-
dovaných 28 kostolov. A tento kostol stojí 
dodnes. 

Dnes táto farnosť ďakuje Bohu, lebo 
po revolúcii do ich kostola prichádzali ľudia 
na sv. omšu z 28 farností, kde kostoly boli 
zlikvidované. Z tejto farnosti vyšlo po re-
volúcii do vinice Pánovej 21 kňazov,           
1 biskup a viac ako 20 rehoľných sestier.        
V čase komunizmu 12 rokov nemali kňaza   
a kostol bol zatvorený. Vtedy sa začali 
modliť ruženec v modlitbových spolo-
čenstvách doma a táto modlitba pretrváva 
dodnes. Keď som im dala otázku, či sa 
modlia ruženec v rodinách spoločne, 
udivene sa na mňa pozreli. Veď ich rodiny 
prežili hrôzy komunizmu vďaka tejto 
modlitbe, a teda stala sa samozrejmou aj 
teraz v každej rodine. 

Podobné svedectvá sme počuli v mes-
te Šarhorod, kde stojí pôvodný kostol 
zachovaný bez znesvätenia komunistami 
dodnes, vďaka neustálej modlitbe sv. 
ruženca. Aj z tejto farnosti vzišli nové 
povolania tak rehoľných ako aj diecéznych 

kňazov. Farnosť spravuje rehoľa franti-
škánov.

V každom kostole, ktorý sme 
navštívili, bola socha Fatimskej Panny 
Márie. V mnohých kostoloch mali krásne 

oltáre s Fatimskou sochou.  Ich srdcia pre 
fatimské posolstvo sú otvorené, a preto         
s veľkou láskou prijímali aj večeradlá 
modlitby. Väčšinu farností, ktoré sme 
navštívili, spravujú kňazi františkáni, ktorí   
v tejto krajine majú povolania. Asi 70 
kňazov františkánov pôsobí vo farnostiach  
a v seminároch majú ďalších bratov. Mnohí 
z kňazov sa potešili, keď sme im darovali 
Modrú knihu. Takmer všetci sa s týmito 
posolstvami Panny Márie už stretli, ale 
nemali ich v ich rodnom jazyku. 

Akou radosťou pre nás bolo stretnutie 
s o. Jánom v meste Slavúta /asi 55 tis. 
obyvateľov/, ktorý pochádza z Poľska a za 
komunizmu rozmnožoval Modrú knihu      
v Poľsku. Pre ňu bol aj prenasledovaný 
vtedajším režimom. Pocítil veľkú radosť, že 
mohol túto knihu šíriť medzi tými, ku 
ktorým prišiel po revolúcii, aby im pomohol 
z duchovnej biedy. Aký bol smutný pohľad 
na kostol, ktorý bol štátom vrátený tejto 
farnosti - kostol slúžil počas komunizmu 
ako sklad soli a dnes nám o. Ján ukazoval, 
napriek mnohým opravám, že soľ neustále 

rozožiera múry tohto krásneho chrámu, 
ktorý má 400 rokov. V očiach o. Jána sme 
však nevideli zúfalstvo, ale naopak radosť, 
že môže obnovovať nielen duchovné 
chrámy, ale aj tento zdevastovaný chrám.
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Povzbudením pre nás bolo aj stretnutie     
v chráme Sv. Alexandra v Kyjeve.  Táto farnosť 
eviduje asi 5000 rímskokatolíkov. Pri našom 
príchode sme kňaza našli kľačať pred oltárom 
Fatimskej Panny Márie a ružencom sa 
pripravoval na stretnutie. Farnosť spravujú 
diecézni kňazi. Potešilo nás, že tento kňaz už 
mal ich Modrú knihu a podľa nej aj koná 
celonočné odprosujúce pobožnosti každý 
mesiac v noci z prvého piatku na prvú sobotu. 
Na tieto celonočné modlitby prichádza cca. 60 
mladých ľudí.

13. október, výročie zázraku vo Fatime, 
bol pre nás darom Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie. Ona si nás pozvala na odpustovú 
slávnosť do mesta Horodište, kde je nový kostol 
zasvätený Fatimskej Panne Márii. Celá 
slávnosť sa začala večeradlom modlitby,         
po ňom bola sv. omša, pri ktorej bol krst 
dieťaťa. Po sv. omši bol slávnostný sprievod 
okolo kostola s Eucharistiou a Fatimskou 
sochou za spevu fatimského Ave, Ave...           
V sprievode nechýbali ani rodičia s malým 
bábätkom, (veľmi ma prekvapila reakcia otca 

dieťaťa - napriek tomu, že mu ponúkli možnosť 
dieťatko uložiť v jednej miestnosti, zobral dieťa 
do náručia a za sochou Panny Márie pokračoval 
v sprievode.) 

Aj v ďalších mestách, ktoré sme 

navštívili, Biela Cerkva, Šarhorod, Šepetivka, 
Baranivka, Poľanka, Slavúta, Polonne, 
Poninka, Husatin, Mukačevo, Kľučariky,  
Panna Mária prichádzala a prichádza so svojím 
posolstvom nádeje, aby vložila do sŕdc tých, 
ktorí sa k nej utiekajú, veľkú túžbu po víťazstve 
jej srdca.

V roku 1917 boli iba traja pastierikovia, 
ale dnes aj vďaka Modrej knihe sú na celom 
svete rozšírené večeradlá modlitby, kde sa 
vyprosujú nové Turíce a víťazstvo Nepo-
škvrneného Srdca Panny Márie. A Ukrajina 
patrí medzi krajiny, ktoré bojujú s ružencom    
v ruke o toto sľúbené víťazstvo. 

...Vstupujete do doby triumfu môjho 
Nepoškvrneného Srdca. Ste už blízko druhým 
Turícam. 

Druhé Turíce prídu, lebo 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.

Všetkým, ktorí ste nás počas tejto cesty 
sprevádzali svojimi modlitbami, z úprimného 
srdca ďakujeme a vyprosujeme vytrvalosť          
v modlitbe za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie

           Marta Uchalová  INSPM Košice

Pripomeňme slová Sv. Otca z 13. mája 
2010:  „V tej dobe boli len traja, ale ich  
príklad života sa rozšíril a znásobil v nes-
početných skupinách po celej zemi, osobitne 
tam, kam prichádza putovná socha Panny 
Márie, medzi tými, ktorí sa zasvätili bratskej 
solidarite. Nech týchto sedem rokov, ktoré nás 
delia od stého výročia Zjavení, urýchlia 
ohlásené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie na slávu Najsvätejšej Trojice.“
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DIECÉZNA 
FATIMSKÁ   SOBOTA 

Od skorých ranných hodín   
Mariánski ctitelia  pútnici zo všetkých 
končín diecézy i veriaci zo Žiliny              
a okolitých farností zaplnili chrám. 

Starostlivosť o toto diecézne 
večeradlo Ma-riánskeho kňazského hnutia 
mal miestny duchovný otec vdp. Mgr. 
Marián Bundzel SDB, ktorý s veľkým 
záujmom a ochotou pomáhal pri príprave a 
ešte i počas večeradla vysluhoval sviatosť 
zmierenia. 

Nesmieme však zabúdať, a iste mnohí 
dajú za pravdu, že každé dobré dielo sa 
diabol snaží prekaziť, alebo aspoň oslabiť. 
Už sme sa o tom presvedčili, že Pán si praje, 
aby sme vždy  v pokore a s dôverou prosili     
o pomoc a požehnanie. Teraz sme túto 

pomoc mimoriadne pocítili i na orodovanie 
sv. Jozefa, ktorého vzývame ako ochrancu 
svätej Cirkvi. Mnohé spoločenstvá i jed-
notlivci v diecéze prijali výzvu k modlitbe 
deviatnika k sv. Jozefovi. Jeho príhovor 
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„zasahoval“ tam, kde bolo najviac 
potrebné. Buď za to chvála Pánovi, že nám 
dal tak mocného orodovníka.

Celá Fatimská sobota bola radost-
ným stretnutím „Máriiných detí“. 
Fatimská sobota začala mariánskym 
večeradlom, ktoré viedol vdp. Mgr. Ing. 
Dušan Monček, zodpovedný za MKH 
žilinskej diecézy. Spoločne prednášaná 
modlitba posvätného ruženca, modlitba 
zasvätenia i mariánska hymna rozozvučali 
nielen srdcia, ale i múry kostola. 

Potom pokračovala svätá omša. 
Hlavným celebrantom bol vdp. Monček.

Záver Fatimskej soboty patril 
adorácii Oltárnej Sviatosti, ktorú viedol 
vdp. Špánik. V mene všetkých prítomných 
veriacich vzdával chválu a vďaku 
Najsvätejšej Trojici. Prosil Ježišovu 
Matku, aby nás pretvárala podľa Srdca jej 
Syna. Slávnostne potom zasvätil všetkých 
Ježišovmu Srdcu a odprosoval za našu 
vlažnosť a nevďačnosť. Nasledovali 

 D u c h o v n ú  s i l u  s v.  o m š e  
umocňovala prítomnosť ďalších 
koncelebrujúcich kňazov vdp. Bundzel, 
administrátor farnosti Saleziáni don 
Bosca, vdp. ThLic. Ivan Špánik, 
administrátor najmladšej farnosti v 
žilinskej diecéze Žilina Závodie 
(1.1.2010) a ThLic. Peter Holbička, 
hovorca biskupského úradu a farár 
farnosti Žilina - mesto (katedrálny 
chrám Najsvätejšej Trojice).

úpenlivé modlitby za oslobodenie od 
Zlého a citových rán. Tu každý mohol vo 
svojom srdci predložiť Pánovi svoje bôle, 
túžby       i nádeje, týkajúce sa nielen seba, 
ale i našich rodín, príbuzných, priateľov, 
všetkých bratov a sestier i celého sveta.  
Slávnost-ným eucharistickým požehnaním 
bola Fatimská sobota ukončená. Potom na-
sledovalo tradičné agapé pre všetkých 
zúčastnených, ktoré pripravili obetaví 
spolupracovníci saleziánov v priestoroch 
školy.

Odchádzali sme z tejto slávnosti s ra-
dostným vedomím, že Panna Mária nás 
sprevádza a ochraňuje. Ako jej verné deti 
nechajme sa ňou viesť a vychovávať. V jej 
škole sa najlepšie a najrýchlejšie naučíme 
láske k Bohu a k blížnemu. To bude i náš 

príspevok k urýchleniu víťazstva jej 
Nepoškvrneného Srdca vo svete.

         Ing. Ladislav Štefanec, Žilina

 
V  ŽILINE
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S PANNOU MÁRIOU PONIKY - 

DIECÉZNE VEČE

V sobotu, 31. júla 2010 sme sa 
zúčastnili diecézneho večeradla modlitby     
s Pannou Máriou. „Ľudsky“ sme sa obávali 
tohto večeradla, lebo sme mali putovať pešo 
viac ako 8 km, čo pre nás mnohých bola 
tichá otázka k Panne Márii, či to zvládneme 
a aké počasie nám pripraví. Bolo to v období 
dažďov a aj noc predtým sme mali poriadnu 
búrku. Ale Panna Mária sa postarala. 
Radosť nám robili i deti,  hlavne kompletné 
rodinky.

Svoje putovanie sme začali v Ponikách       
vo farskom kostole sv. Františka Assiského 
(1310) modlitbou cez deň z liturgie hodín     

a radostným posvätným ružencom.  Ďalej 
sme putovali so sochou Fatimskej Panny 
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DEKANÁTNE VEČERADLÁ 
HUMENNÉ

Koľkokrát už zasiahla v dejinách, 
pomohla; koľko veľkých víťazstiev Márie si 
už ľudstvo pripomína? Aj my by sme sa 
chceli zapojiť do jej vojska v boji o víťazstvo 
jej Nepoškvrneného Srdca. Keď však 
pozrieme okolo seba, vidíme a zacítime 
stratégiu zlého ducha, ktorý nás chce 
znechutiť šírením neistoty, že už všetko 
vlastní. Darí sa mu všade rozšíriť svoje dielo 
záhuby a smrti prostredníctvom masmédií. 
Pýtame sa, čo od nás Matka žiada, čo robiť? 
Musíme použiť mohutnú zbraň -  modlitbu, 
zasvätenie, dôveru a detinskú oddanosť.

A tak sme si povedali, že treba konať. 
Pozvali sme všetkých mariánskych ctiteľov 
z celého dekanátu Humenné, ktorí prišli     
a začali sa modliť.  V roku 2005 sa nás ujal 
kňaz a povedal: „Mariánske kňazské 
hnutie, a bez kňaza?" Pridal sa k nám, 
modlil sa s nami a odslúžil nám sv. omšu. 
Takto sme sa modlili asi rok, a potom bol 
preložený do inej farnosti. 

Panna Mária však už s nami mala plán. 
Do nášho dekanátu prišiel nový kňaz, ktorý 
sa nás ujal. Je to duchovný otec, Dušan 
Lupčo, správca farnosti Hrubov. Chceme sa 
našej nebeskej Matke poďakovať za kňaza, 
ktorého nám poslala. Zo srdca ďakujeme    
o. Dušanovi za všetko, čo pre nás robí. Rád  
k nám každý mesiac prichádza, modlí sa       
s nami a vysluhuje Božie tajomstvá na de-
kanátnom večeradle. Každý mesiac sa iná 
farnosť zapája  do spoločného programu. 
Prinášajú nové ovzdušie a niektorí 
prichádzajú aj so svojím kňazom, a tak 
obohacujú duchovne celé spoločenstvo      

na slávu Božiu. Vďaka patrí aj nášmu 
kantorovi Františkovi, ktorý nezištne 
prichádza poslúžiť spoločenstvu večeradla. 

Na dekanátnych večeradlách sa 
schádzame už 4 roky v kostole sv. košických 
mučeníkov a vďaka patrí aj duchovnému 
otcovi tejto farnosti, Dušanovi Nemcovi, 
ktorý nám poskytol priestory na konanie 
večeradiel. Srdečne Vás pozývame do ve-
čeradla modlitby s Pannou Máriou v utorok 
po tretej nedeli o 14.00 hod. v kostole 
košických mučeníkov v Humennom.

 Ing. Pavlíková Mária, Humenné
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NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

ZASVÄTENIE KREMNICE 

Dňa 3.3.2010  počas sv. omše  
zasvätil kremnický p. farár o. Ma-
rián Krajč celú farnosť Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie.

 Pred necelými šiestimi rokmi sa 
začala stretávať skupinka ľudí a postupne 
všetci túžili po spoločenstve nielen             
v kostole na modlitbách príhovoru, ale 
hľadali aj iné formy modlitieb. Na podnet 
jedného z členov tejto malej skupinky sa 
začali modlievať ruženec pátra Pia. Táto 
forma modlitieb im bola blízka, ale ruženec 
trval dosť dlho. Pre nedostatok času sa  
nemohli zhovárať  po modlitbách. 

     Po púti do Medžugoria sa pokúsili 
modliť večeradlo na podnet o. Humberta 
Virdzeka a p. Uchalovej. Tieto modlitby 

pokračovali a večeradlo sa stalo realitou 
každú stredu najprv v dome pri kostole, potom          
na fare.

Hlboko sa všetkých členov dotkli 
posolstvá Panny Márie z Fatimy. Po čase sa 
spoločenstvo  začalo rozrastať a upevňovať      
v modlitbe sv. ruženca. Neskôr zistili, že tie 
isté, alebo podobné posolstvá sú zaznamenané 
don Gobbim v tzv. Modrej knihe.

Najdôležitejšia výzva z posolstiev Panny 
Márie je okrem modlitieb sv. ruženca, pokánia 
a Eucharistie aj zasvätenie sa jej Nepoškvr-
nenému Srdcu. A toto sa deje na každom 
večeradle. 

 
Túžba a modlitby tohto modlitbového 

spoločenstva  priniesli svoje ovocie a skoro     
po piatich rokoch intenzívnych modlitieb         
a obiet  spomínaných ľudí, zasvätil Panne 
Márii kremnickú farnosť s filiálkami o. Marián 
Krajč.

Prečo taký dôraz na toto zasvätenie?

Lebo títo ľudia veria, že Panna Mária im   
a celej farnosti pomôže, tak ako to v histórii 
bolo neraz, ak sa ľudia zasväcovali jej 
Nepoškvrnenému Srdcu a snažili sa žiť podľa 
jej posolstiev. Vo Fatime Panna Mária prosila, 
aby sa ľudia modlili a zasväcovali jej NS.  Svet 
neprijal výzvu o zasvätení sa, ale portugalskí 
biskupi tak urobili a II. svetová vojna sa 
Portugalska  nedotkla, na rozdiel od zvyšku 
Európy!  

                                                                                                      
Karol Zlámal, Kremnica
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VEČERADLOVÁ MODL

Večeradlová skupina vo farnosti sv. 
Gorazda a spol. sa začala formovať v roku 
1993, keď sa malé jadro - asi 13 členov - 
začalo stretávať na spoločnej modlitbe. 
Prvé stretnutia boli v malej zasadačke 
Mestského magistrátu (v Bielom dome), 
ktorá v tom čase slúžila ako sakristia, neskôr 
sa preniesli do farského chrámu. Tu sa 
modlitbová skupina stretáva doteraz.

Modlitba posvätného ruženca s úmys-
lom vyprosovať vyliatie Ducha Svätého, 
jeho druhý príchod do sŕdc všetkých Božích 
detí a skoré víťazstvo Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie, sa stala zjednocujúcim 
prvkom všetkých modlitbových aktivít, 

ktorých sa naša skupina zúčastňovala.
 Veľkým darom pre našu farnosť, celé 

mesto, ale aj pútnikov zo vzdialenejších 
miest Slovenska bolo stretnutie s pátrom 
Ljubom Kurtovičom z Medžugoria dňa 
2.10. 2004.

 Bratské spoločenstvo sme zažívali pri 
rozjímaní nad tajomstvami posvätného 
ruženca, pri slávení sv. omše i pri klaňaní sa 
Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej 

Sviatosti Oltárnej.
Podľa príkladu sv. Otca Jána Pavla II., 

ktorý na žiadosť Panny Márie z Fatimy 
a v zjednotení so všetkými biskupmi 
zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie (25.3.1984) - aj náš duchovný 
otec Eugen Jurkovič sa rozhodol zveriť našu 
farnosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Tento akt zasvätenia sa uskutočnil 
počas slávnostného večeradla 8.12.2004, pri 
príležitosti -teho výročia vyhlásenia 
dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny 
Márie (vyhlásil ju pápež Pius IX. v r.1854). 
Modlitbu zasvätenia predniesol p. kaplán 
Peter Juhás.

7.12.2009  v predvečer 5. výročia 
zasvätenia našej farnosti NSPM bolo 
zasvätenie obnovené počas slávnostnej 
svätej omše. Zasvätenie predniesli pred 
slávnostne vyzdobenou sochou Panny 
Márie kapláni Marek Puškáš a Radko 
Gejduš.

150

Vzácne chvíle, povzbudenie i radosť  
sme zažili pri modlitbovom stretnutí so 
zakladateľom MKH don Stefanom Gobbim 

VO FARNOSTI SV. GORAZDA A SPOL., KOŠICE 
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11. septembra 2005 v hale Cassosport, 
ktorá sa nachádza na území našej farnosti
za účasti vtedajšieho košického arcibiskupa 
Mons. Alojza Tkáča. V dňoch 8.-13. júna 
2006 „navštívila“ rodiny v našej farnosti 
putovná milostivá socha Fatimskej Panny 
Márie, okolo ktorej sa schádzali menšie 
spoločenstvá veriacich, aby vyprosovali 
potrebné milosti a dary a obnovu rodín       
na celom svete.

13. mája 2008 sa v kaplnke sv. Kríža vo 
Fakultnej nemocnici na Terase uskutočnil 
akt zasvätenia celej nemocnice FNLP 
(pracovisko na Rastislavovej ulici i na Trie-
de SNP) Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie Modlitbu zasvätenia predniesol po 

sv. omši správca farnosti duchovný otec 
Eugen Jurkovič.

Členovia večeradlovej skupiny sa 
zúčastňujú aj mnohých ďalších aktivít, 
ktoré sú pre všetkých zdrojom povzbu-
denia.

Na spoločných púťach  celebrovali sv. 
omše  naši duchovní otcovia - Eugen 
Jurkovič a Marek Roják. Radi si podieľali aj 
členovia večeradla.

,           

 
. 

spomíname na celonočnú adoráciu  Roku 
Sv. Pavla, na programe ktorej sa podieľali aj 
členovia večeradla.

A tiež na celonočnú adoráciu, ktorú             
v prvý piatok v januári a v auguste naša skupina 
zabezpečovala v kostole Božského Srdca. 
Duchovný program pozostával z  modlitby  
štyroch ružencov, spoločnej moderovanej 
adorácie, korunky Božieho milosrdenstva, 
priestor bol daný aj na osobnú tichú adoráciu. 
Nočné bdenie pred Najsvätejšou Sviatosťou 
Ol árnou sa akončilo annou sv. om ou.

Za dôležité považujeme zapojenie sa do 
podujatí, ktoré organizuje Inštitút Nepo-
škvrneného Srdca Panny Márie (INSPM) so 
sídlom v Košiciach s celoslovenskou pôsob-
nosťou, najmä duchovné cvičenia konané 
formou večeradla, duchovné obnovy vždy       
v poslednú stredu mesiaca v kostole Krista 
Kráľa a iné.

Duchovná sila večeradlového spolo-
čenstva p chádza z modlitby posvätného 
ruženca. Ním pozývame Matku Božiu, aby sa 
modlila s nami a p itom, aby ona sama odhali a 
našim dušiam tajomstvá Ježišovho života. Ona 
sama nám hovo í: 

- a toto pozvanie našej 
nebeskej Mamy chceme vždy opäť prijímať, 
aby sme si zvykali vidieť modliť sa a žiť tak 
ako ona.                

.

 

t z r š

l

, 

                    RNDr. Júlia Zacharová, Košice  

o

r

r „Váš ruženec, ktorý sa vo 
večeradlách modlíte na naliehavú žiadosť 
vašej nebeskej Matky, je akoby nesmierna reťaz 
lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby    
a situácie, a dokonca ovplyvniť všetky udalosti 
vašej doby. Pokračujte ďalej v modlitbe 
svätého ruženca a rozmnožujte vaše večeradlá 
modlitby.“ (7.10.1979) 

ITBOVÁ SKUPINA 
TERASA 
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školský rok. Tak sa zabezpečilo 
pokračovanie   a pripravená cesta pre trvanie 
tradície a bola       i stále je do tejto veľkolepej 
udalosti zapojená aj široká verejnosť.

Podľa konečnej podoby sa uskutočnilo     
v máji roku 2007 zasvätenie našej školy. V máji 
roku 2008 a tiež v máji 2009 sa vykonala 
obnova zasvätenia školy Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie a znovu boli pridané 
spomenuté úmysly, ako to znie na začiatku 
modlitbového stretnutia vo večeradle:„Príď, 
Duchu Svätý, príď na mocný príhovor 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie...“

1. Večeradlo modlitby s Pannou Máriou
K tejto časti sme mali stále pripravený              
a vytlačený spoločný modlitbový postup 
zvlášť pre kňazov a tých, ktorí sa 
predmodlievali. Pre ostatných účastníkov bol 
pripravený malý výňatok modlitbového 
postupu, najmä kvôli osobnej modlitbe 
zasvätenia.

ZASVÄTENIE ŠK

Naša Stredná odborná škola        
v Snine bola zasvätená Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie 21. mája 
2007. 

Sme príspevkovou organizáciou, 
zriadenou Úradom prešovského samos-
právneho kraja v Prešove. (Teda nie sme 
cirkevnou školou).

Zasvätenie školy vzišlo z iniciatívy 
školy a konečnú podobu nadobudlo v sú-
činnosti s odobrením a radami miestneho 
farára rímskokatolíckej farnosti Snina         
a zároveň vicedekana sninského dekanátu    
v jednej osobe, vdp. Allana TOMAŠA. 

Rada by som týmto vyzdvihla jeho 
doplnenie úkonu zasvätenia školy, t.j. pridal 
k tomuto úmyslu ešte ďalší. Keďže 
zasvätenie školy sa konalo v máji, tesne 
pred začiatkom maturitných skúšok na našej 
škole, jeho ďalším úmyslom boli prosby o 
dary Ducha Svätého za skorý príchod 
druhých Turíc, požehnaný priebeh 
maturitných a záverečných skúšok a zá-
roveň poďakovanie za pomaly sa končiaci 
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2.  Sv. omša
V roku 2007 sv. omšu celebroval 

biskup J.E. Mons. Bernard BOBER za 
spoluúčasti ostatných kňazov sninského 
dekanátu. 

V roku 2008 sv. omšu celebroval 
arcibiskup J.E. Mons. Alojz TKÁČ s kňazmi 
nášho dekanátu.

V roku 2009 sv. omšu celebroval vdp. 
Ján GIČ - farár z farnosti Humenné sídl.     
Pod Sokolejom taktiež s ostatnými kňazmi 
nášho dekanátu. 

Počas sv. omše majú stále svoj priestor 
aj žiaci. Do ich kompetencie patrí úloha 
lektorov - čítanie zo Sv. Písma, spievanie 
žalmov, prednášanie prosieb, predkladanie 
obetných darov a sv. omšu oživujú aj 
mládežnícke piesne a spevy. Na konci sv. 
omše žiaci osobne vyjadrovali poďakovanie 
kňazom.

3. Stretnutie ľudí dobrej vôle a 
priateľov školy (agapé) 

Po sv. omši nasledovalo stále v 
priestoroch školy stretnutie pozvaných hostí na 
základe osobitnej pozvánky. Pre hostí bol 
žiakmi pripravený krátky kultúrny program a 
majsterky so žiakmi pripravili občerstvenie 
formou švédskych stolov.

Panna Mária v posolstve Modrej knihy 
hovorí: 

„Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi 
so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja 

zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú 
prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich 
starostiach.“ (PMK 23.7.1987)

A toto prisľúbenie vďaka zasväteniu 
cítime, že sa plní aj v živote našej školy.  

                        
                                          Emília Zarembová
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V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH

Mariánski ctitelia v Šarišských Micha-
ľanoch sa zišli v nedeľu 19.9.2010 v dopo-
ludňajších hodinách pri kaplnke v poli, 
zasvätenej Sedembolestnej Bohorodičke, aby 
sa so svojou Matkou pomodlili bolestný 
ruženec vo forme večeradla. Pokračovali tak v 
tradícii každoročnej púte veriacich k tejto 
kaplnke z príležitosti sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie 15. septembra. 

Všetci pútnici, prítomní vo večeradle, sú 
presvedčení, že ich problémy, starosti aj celú 
farnosť i rodiny, ktoré priniesli vo svojich 
srdciach do Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie, ona odovzdá svojmu Synovi Ježišovi, 
ktorý uzdraví každú ranu a zahojí každú 
bolesť.                         Vdp. František Fedor
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Ach, tá dnešná mládež! Často 
počujeme z úst dospelých nemálo sťažností 
na mladých. Neviem, v čom to je, ale ja to 
vidím ináč. Dnešní mladí sú úžasní, len        
v nich treba objaviť to dobro, ktoré do kaž-
dého z nás vložil Boh. Prečo si to myslím? 

Takmer 10 rokov vediem mládežnícke 
večeradlo v Košiciach.  Stretáva sa v ňom 
viac ako dvadsať mladých ľudí, ktorí túžia 
„zatiahnuť na hlbinu“ aj v dnešnej 
povrchnej a materialistickej dobe. A navyše 
zamilovali sa do Božej a našej Matky, Panny 
Márie. 

Ako to teda u nás vyzerá?
Stretávame sa raz týždenne na mod-

litbe vo večeradle. Po meditácii nad Modrou 
knihou sa modlíme dve časti sv. ruženca      
a spoločne sa zasväcujeme Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie. Potom 
nasleduje spoločné zdieľanie, kde sa veľa 
rozprávame a vzájomne hľadáme odpovede 
na dnešné problémy, s ktorými sa mladí 
ľudia dennodenne stretávajú. Raz do me-
siaca máme duchovnú obnovu s kňazom.

Keď sa pýtam týchto mladých ľudí, čo 
im dáva toto spoločenstvo, táto spoločná 
modlitba vo večeradle, väčšinou počujem 
krásne odpovede. Uvádzajú pokoj, zmysel 
života, povzbudenie a prehlbovanie viery 
prežívané v sile spoločenstva. Prehlbuje sa 
ich láska k modlitbe, hlavne dnes tak 
„nemodernej“ modlitbe sv. ruženca, ktorá 
im pomáha nachádzať hlbší vzťah cez 
Máriu k Ježišovi. Zasväcujú svoju mladosť, 
čistotu, svoje budúce vzťahy aj manželstvá 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To 
im dáva silu vytrvať a ísť mnohokrát proti 

MLÁDEŽNÍCKE 
VEČERADLO 

prúdu a tak byť Ježišovým svedkom v 
škole, na ulici či na pracovisku.

Takže na záver:
Máme úžasných mladých ľudí, ktorí túžia 

spoznávať svojho Boha, chcú naplno žiť svoju 
vieru. A nás Panna Mária posiela k nim, aby 
sme im boli hlavne príkladom, pomocou          
a podporou v dnešnej dobe.

 „Preto vychádzam predovšetkým mojej 
mládeži v ústrety ako jasná, obozretná            
a milosrdná Matka, ktorá neustále rozsieva      
v živote mladých ľudí slová dôvery a zá-
chrany. Silno pobádam ich duše k veľkému 
smädu po dobre: Otváram ich srdcia, aby 
dospeli k radostnému poznaniu skutočnej 
lásky a sebadarovania a uzdravujem ich rany. 
Neustále pozývam dobrých pomáhať mládeži 
modlitbou, dobrým príkladom a pokáním.“ 
/13.8.1982 /.

                                    Pavol Štiavnický,
              mládežnícke večeradlo, Košice
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LETNÝ RODINNÝ 

 Sme rodinné spoločenstvo, ktoré sa 
už takmer 15 rokov stretáva každý týždeň 
na modlitbe vo večeradle. Postupne v nás 
dozrievala myšlienka urobiť večeradlový 
tábor, aby deti viac začali chápať 
posolstvo Fatimy, spoločne sa modlili vo 
večeradle a zasväcovali sa Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie. 

Keď sme začali s prípravou 1. detského 
večeradlového tábora, sami sme nevedeli, 
do čoho ideme. Modlitbu detí vo večeradle, 

zasväcovanie sa Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie sme chceli realizovať detskou, 
hravou formou. A tak sme spolu s päť-
desiatimi deťmi v roku 2006 spoločne 
prežili týždeň na známom pútnickom mieste 
v Gaboltove. Na posledný deň tábora boli 
pozvaní aj rodičia, ktorí tu strávili 
jednodňovú duchovnú obnovu. Videli sme 
úžasné ovocie spoločnej záverečnej sv. om-

še so zasvätením sa celých rodín 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tam 
vznikla myšlienka urobiť na budúci rok 
Rodinný tábor. 

Ďalší rok sme teda pozvali aj rodičov    
s deťmi. Bolo nás spolu asi 140. Ohlasy boli 
veľmi dobré a tak sme pokračovali aj ďalšie 
roky.

Tento rok prebiehal už jeho piaty 
ročník. Tábora sa tohto roku zúčastnilo 300  
osôb v dvoch termínoch.

Myšlienka tábora je, aby rodina 
spoločne prežila čas vo večeradle a zasvätila 
sa  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Tábora sa môžu zúčastniť celé rodiny, ale aj 
jeden z manželov s deťmi, alebo starí rodičia 

Ako asi prebieha takýto tábor,          
a čo je jeho hlavnou myšlienkou?
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s vnúčatami. Staršie deti môžu byť 
prítomné aj bez rodičov. 

Celý program pre deti je pripravovaný 
v priebehu celého roka so skupinou 
mladých animátorov, ktorí sú ochotní 
slúžiť. Je pripravená jedna ucelená 
myšlienka a tá sa rozvíja počas celého 
týždňa. Deti sú rozdelené podľa vekovej 
kategórie do 3 skupín.  Každej vekovej 
skupine sa venujú animátori a celý program 
je prispôsobený danej vekovej kategórii. 
Myšlienky tábora sú z Modrej Knihy           
a vhodnou formou sa prezentujú deťom, aby 

pochopili posolstvo Panny Márie. Deti majú 
program ako na tábore. Hravou formou sa 
im predkladajú základné božie pravdy       
vo svetle fatimského posolstva. 

Počas programu detí je pripravený 
program aj pre rodičov. V ponuke sú 
prednášky z oblasti manželského a 
rodinného života v spojení so zasvätením 

rodiny a prežívaním zasvätenia v 
rodine, adorácie a spoločné modlitby sv. 
ruženca formou večeradla. Každý deň 
všetci, deti aj rodičia, spoločne slávia sv. 
omšu.  Je tu priestor aj na duchovný 
rozhovor s kňazom, ktorý je tu prítomný.  
Počas tábora je vyložená Sviatosť Oltárna. 
Sú tu ženy, ktoré sa modlia po celý čas  za 
danú akciu. 

Vyvrcholením je spoločné slávnostné 
zasvätenie detí a rodín Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Ak sú prítomní 
manželia, tí si slávnostne obnovujú 
manželský sľub. Na záver je požehnávanie 
rodín so Sviatosťou Oltárnou.

Verím, že toto je dielo Panny Márie, 

V krásnom prostredí si všetci môžu 
skutočne oddýchnuť, duchovne, ale aj 
telesne pookriať, rodiny sa môžu  stmeliť     

a zjednotiť. 

TÁBOR FATIMA
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Po ukončení tábore sme položili 
účastníkom niekoľko otázok:

1. Prečo si sa rozhodol ísť práve na  tento 
tábor?
  
2. Čím sa podľa teba líši rodinný letný 
tábor Fatima od iných táborov?

3. Spája sa ti s táborom nejaký pekný 
zážitok, na ktorý tak ľahko 
nezabudneš?

4. Čo tebe tento tábor dal, čím ťa 
obohatil?

Z ich odpovedí vyberáme:

1. Dostala som 
s a  n a  t á b o r  
„ n á h o d o u “ ;  
keďže  n ikdy  
som tam nebola, 
ani ako dieťa, 
ani ako animá-
tor. Teta Danka 
ma zavolala... 
ani neviem pre-
čo, ale viem, že 
som ani chvíľku 
neváhala, aj keď 
som zo začiatku 
ani netušila, o čo ide. :) A vôbec neľutujem!! 
;-)

 
2.  Tak už iba tým, že je rodinný - sú tam aj    
rodičia... :) keďže som ešte na nekresťan-
ských táboroch nebola, podobal sa aj 
saleziánskym táborom, ale prvýkrát som 
bola animátorkou a aj vďaka mojej skvelej 
skupinke a ešte lepšiemu spolu animátorovi 
som ten týždeň prežila úplne nádherne         
a veľmi ma obohatil po všetkých stránkach 
:)

Natália, l8, animátorka 

sme toho skutočne svedkami a dúfam, že 
bude s nami aj po ďalšie roky a Pán bude 
požehnávať tento Rodinný tábor.

Termín  6. ročníka Rodinného tábora 

Fatima je od 2.7 do 9.7.2010 v školskom 
cirkevnom zariadení Juskova Voľa / okr. 
Vranov nad Topľou/.

Hlásiť sa môžete už teraz, na tel.            
č. 0948696555, alebo na mailovej adrese 
rodiny@maria.sk 

Mgr. Dana Kolodziejová, Košice
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3.  Fúúha... tak tých zážitkov je určite oveľa 
viac, než len jeden :) či nočné pozeranie na 
hviezdy, nočná hra, moja skupinka + všetky 
aktivity s nimi, ranné scénky, krásne 
počasie, čo znamenalo oblievačky :)   
večery trávené s animátormi, aj pohľady 
šťastných, pri niektorých hrách aj boja-
zlivých detí + plno iných :)

4.  Obohatil ma nie len o ďalšie skúsenosti s 
deťmi, ale aj o nové priateľstvá, o lepší 
vzťah s Bohom a Máriou. A to je asi to 
najdôležitejšie :)

1. Každý rok sme 
trávili dovolenky 
ako rodina du-
chovne. Zväčša 
to boli DC v 
Trenčíne, kde to 
organizovala Ro-
dina Panny Má-
rie, alebo týždeň 
v Litmanovej. 
Rada som využila 
preto tento rok 
možnosť (vhodne 
mi vyšla dovo-
lenka) ísť s deťmi 
na tábor Fatima.

2.  Som rada, že čas v tomto tábore môžeme 
tráviť spolu aj s deťmi, lebo bežné tábory sú 
zväčša len pre deti.

3.  Určite nezabudnem na pokoj, ktorý som 
tu načerpala (už som to veľmi potrebovala) 
pri spoločných sv. omšiach a adoráciách, 

Rozália Kaščáková, rodič

ďakujem za čas, keď som mohla byť v noci 
na adoráciách len sama s Ježišom.

4. Obohatili ma dobre pripravené 
prednášky, pre mňa boli mnohé veci nové. 
Nemohol by byť tábor každý mesiac?

1. Išli sme ako 
c e l á  r o d i n a         
a chcela som si 
to vyskúšať už 
p i a t y k r á t .  A 
stálo to zato!!!:)

2. Že sa tam 
každý deň hrali 
divadielka a čer-
vený drak mal 
pekný kostým.   
A mali sme tiež 
veľa, veľa hier.

3. Áno, najviac sa mi páčili rôzne hry s 
našimi animátormi, ktorí boli úžasní. Chceli 
nás do nich vtiahnuť.

4.  Že keď chceme zvíťaziť nad zlom, máme 
robiť veľa dobrých skutkov a modliť sa 
ruženec. Takto sa nám to podarilo aj na 
tábore a zvíťazili sme nad červeným 
drakom:)

Mimka, 10, účastníčka

Veľmi zaujímavé a podnetné boli aj 
odpovede ďalších účastníkov tábora. 
Určite sa stali inšpiráciou pre 
organizovanie tábora Fatima aj         
v ďalšom roku.



HĽA, MOJA 
Môj životný príbeh sa tak trocha 

podobá príbehu z evanjelia o návrate 
márnotratného syna do otcovho 
náručia. Ako mladý chalan som 
odišiel študovať a pracovať do 
ostravského kraja. Svetský život         
a strata viery ma 
priviedli až k bez-
nádeji. Už ma ne-
robil šťastným ani 
folklór, do ktorého 
som ako tanečník 
vkladal celé srdce   
i telo. Môj zdra-
votný stav sa veľ-
mi zhoršil. Mal 
som silné bolesti 
kolien, chrbtice. 

Myslel som si, 
že skončím na in-
validnom vozíku. Zo 
zúfalstva ma za-
chránilo Sväté Písmo, 
ktoré sa mi mimo-
riadnym spôsobom 
dostalo do rúk. Pánu 
Bohu vďačím za tento kríž a za Božie slovo, 
ktoré mi otvorilo oči    i srdce na pokánie. V 
slzách šťastia i ľútosti som pri jeho čítaní 
spoznal nekonečné Božie milosrdenstvo a 
jeho lásku. Predovšetkým to bola celá 
Ježišova reč na hore, no hlavne slová: 
„Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone“             
a „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im,“ ale aj to, že hriechom nie je 
iba skutok, ale aj hriešna myšlienka.

Z Božej milosti som sa rozhodol 
zanechať svetský život. Ešte pred začiatkom 
nežnej revolúcie som sa vrátil domov. Tu ma 
Pán prijal s otvoreným náručím. Nielenže 
mi odpustil hriechy cez moju prvú spoveď, 
ale daroval mi aj seba samého v prvom 
svätom prijímaní. On mi ukázal inú cestu, 

ako mám kráčať k nemu. Na kríži mi daroval 
svoju Matku slovami: „Hľa, tvoja matka.“ 
Zveril ma do jej výchovy a Mária sa mi 
naozaj stala tou najlepšou mamou na svete. 
Pomáhala mi vo všetkom, aj pri voľbe 
životného povolania.

Odpoveď na mnohé životné situácie 
som našiel, keď som si otvoril Sväté Písmo. 
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Niektoré situácie zostanú pre nás ešte 
tajomstvom. Cez slová „Boh je láska“ 
vstúpila do môjho života ešte jedna Mária. 
Mnohokrát, keď nám bolo ťažko (nemali 
sme vlastný byt, mali sme veľké finančné 
problémy, atď.), Pán splnil, čo povedal: 
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo       

a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete 
navyše“ (Mt 6, 33).

Pred sobášom som bol vo veľmi zlej 
finančnej situácii. Z Ostravy som si 
priniesol dlžoby. Potreboval som splatiť 
odstupné škole, na ktorej som študoval. Keď 
som tieto svoje ťažkosti vypovedal v spo-
vednici (neuviedol som sumu), Boh mi cez 

tohto kňaza pomohol splatiť skoro celý 
dlh. Ba pridal aj navyše. Okrem veľmi dobrej 
manželky mi daroval aj štyri deti.

Dnes, okrem Svätého Písma, sa stala 
mojou životnou knihou (v ktorej nachádzam 
mnohé odpovede) Kňazom najmilším synom 
Panny Márie (Modrá kniha). Je úžasné, že sa 
Presvätá Bohorodička stala ozajstnou Matkou 
našej rodiny, ktorá nás vedie bližšie k Pánu 
Ježišovi. Pozvala nás do večeradla, aby sme 
spolu s ňou vyprosovali druhý príchod Svätého 
Ducha. Zasvätili sme rodinu jej Nepo-
škvrnenému Srdcu. Už niekoľko rokov sa 
pravidelne stretávame a konáme rodinné 
večeradlá. Pre mňa sú to milostivé stretnutia, 
na ktorých sa môžem spolu s kňazmi a celými 
rodinami modliť posvätný ruženec. Teším sa, 
že sa môžem zúčastňovať nielen na farských, 
ale aj na celoslovenských večeradlách. Keďže 
sa konajú po celom Slovensku, takto vlastne 
môžem cez Pannu Máriu spoznávať nových 
bratov, sestry a celú našu krajinu. 

Verím, že vieru som dostal ako dar          
od Pána na príhovor Presvätej Bohorodičky. 

 
                            
                             Jaroslav Dvorščák, Prešov

          

Hoci sa cítim slabý a hriešny, 
veľakrát som vo svojom živote zažil, 
že ma Pán a jeho (aj moja) Matka 
milujú takého, aký som.

MATKA!
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„TAKÁ MILOSŤ 

Je to príbeh - skutočnosť trvajúca 
32 rokov. Zosobášila som sa s fantasticky 
dobrým človekom. Časy pre veriacich 
boli zlé a môj manžel na pracovisku 
nemohol svedčiť, že je veriaci. Prestal 
chodiť do kostola a pristupovať k 
sviatostiam. Vozil nás /mňa a deti/ každú 
nedeľu do kostola, na náboženstvo a 
nikdy nič proti viere nepovedal. Bol 
vychovaný vo viere na dedine. Kým boli 
deti malé, akosi som nemala čas na to 
myslieť, čo bude ďalej.  

V živote človeka sa ale stávajú 
zázračné veci, ktoré nám pripravuje Pán 
Boh. Poslal mi do cesty ženu, kolegyňu       
a neskôr aj priateľku, ktorá mi rozprávala     
o večeradlách modlitby a pozvala ma k nim 
na rodinné večeradlo. Pozvanie som prijala, 
ale na začiatku ma to nebavilo, avšak 
chodila som na tieto rodinné večeradlá. 
Bolo to dosť zložité, lebo som mala tri malé 
deti /3,6 a 10 ročné/. Manžel robil na smeny 
a ja som ešte študovala večer na jazykovej 
škole. Pamätám sa, že rovno zo školy som 
chodila 1x v týždni na stretká a manžel 
ukladal deti spať. Nikdy nemal nič proti 
tomu, naopak bol rád, keď som išla. Je to už 
asi 17 rokov, čo chodím na tieto rodinné 
večeradlá. 

 Deti sú už dospelé a ja som sa stále 
modlila za to, aby môj manžel už konečne 
začal pristupovať k sviatostiam /po prevrate 
r. 1968 už začal opäť chodiť do kostola/.  
Modlila som sa, ale nie s takou dôverou, akú 
Pán Boh od nás vždy očakáva. Bohu som 
hovorila, že verím že sa to stane, hoci si 

uvedomujem, že sa toho nemusím 
dožiť. Pociťovala som takú nekonečnú 
túžbu po jeho obrátení, že som sa až sama 
toho zľakla.  Táto túžba bola taká silná, že 
som sa v každej voľnej chvíli cez deň aj v 
noci,  modlila posvätný ruženec a ruženec 
Božieho milosrdenstva. Milujem tieto 
modlitby a večeradlá, lebo z nich čerpám 
silu. 

Božie milosrdenstvo je veľké, to, čo 
sa stalo, nie je náhoda. Pred Veľkou nocou v 
sobotu sme mali vo farnosti svätú spoveď. 
Manžel niekam odišiel z domu predo mnou. 
Ja som si pomyslela: „Mohla som sa opýtať, 
či si už náhodou nerozmy-slel a pôjde aj on 
na spoveď? Žiaľ, už je to bezpredmetné, už 
nie je doma.“ Vyšla som von. Zastavila som 
sa v obchode a keď som vyšla, videla som 
naše auto stáť na parkovisku. Manžel išiel 
podať tiket. Vyšiel zo stánku a pýta sa: „Čo 
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tu robíš?“ „Idem do kostola, prosím, 
odve-zieš ma?“ Povedal: „Dobre.“ 

Keď som pri kostole vystupovala      
z auta, len tak mimochodom som sa ho 
opýtala, nečakajúc kladnú odpoveď: „A ty 
nechceš ísť na svätú spoveď?“ Srdce mi 
búšilo, dobre mi nevyskočilo z hrude. 
Odpoveď znela: „Chcem, túžim po tom, ale 
musím sa pripraviť. A kňaz tiež potrebuje 
pre mňa viac času.“ Povedala som mu: 
„Nerob si zo mňa žarty, ale odpovedz mi 
naozaj vážne.“ S úsmevom mi odpovedal: 
„Ja to myslím vážne, pomôž mi to vybaviť    
u kňaza.“ 

Zabuchla som dvere a začala som 
plakať, neviem, asi od radosti. Večer, keď 
sme sa stretli, ja som už bola „žena v akcii“   
a radila som sa, kde a kedy by mohol ísť     

na spoveď, aby mal kňaz pre neho 
dostatok času. Pripravil sa a čakal. Stalo sa 
to. Utorok pred Zeleným štvrtkom prijal 
sviatosť zmierenia po 32 rokoch a vo štvrtok 
už pristúpil k sv. prijímaniu. Začala som 
rekapitulovať. Taká milosť vo Veľkom 
týždni? Sedemnásť rokov úpenlivej 
modlitby vo večeradle  nebolo márnych, 
boli vypočuté a zásah prišiel v  jednom 
okamihu, keď som to už ani nečakala. 

Tak sa prihovára Panna Mária v po-
solstvách Modrej knihy /15.9.1996/. A ja 
som to vytúžené víťazstvo vo svojej rodine 
zažila. Verím, že ak vytrváme na modlitbách 
vo večeradle, toto víťazstvo raz zažije celý 
svet, lebo Božie milosrdenstvo  je veľké. 
Boh nechce smrť hriešnika, chce aby sa 
obrátil. Preto nás Panna Mária volá do veče-
radiel, aby sme sa modlili za obrátenie 
hriešnikov. Ja jej dnes za túto milosť             
z úprimného srdca Ď A K U J E M.

S.V. Košice

„Preto vás povolávam k synovskej 
oddanosti, k dôvere a veľkej nádeji. Moje 
Nepoškvrnené Srdce je vaším bezpečným 
útočišťom, v ktorom vás utešujem a obra-
ňujem, ochraňujem a pripravujem žiť 
vytúžené a očakávané hodiny víťazstva 
Božieho milosrdenstva vo svete.“

VO VEĽKOM TÝŽDNI?!“
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„VIDÍŠ, PANNA MÁ

  Otec  evanjelik, mama - katolíčka. 
Boli sme pokrstení ako evanjelici. Otec bol 
štátnym zamestnancom /vojak/. Žil som bez 
Boha. Doma žiadna kresťanská výchova. 
Na Boha sme si spomenuli len na Vianoce, 
keď sme sa spoločne modlili pri stole. 
Dospel som a našiel som si dievča z veriacej 
rodiny. Naša svadba bola v katolíckom 
kostole. Pri sobáši som dal sľub, že deti 
budem vychovávať v kresťanskom 
katolíckom duchu. Pán nám požehnal dve 
deti. Deti rástli a ja som na svoj sľub veľmi 
rýchlo zabudol. Manželka chodila s deťmi 
do kostola, ja len občas. Deti prijali sviatosti 
vďaka manželke, ktorá ich k tomu statočne 
viedla. Mal som z toho radosť. Chodil som 
občas aj na púte, ale keď som mal ísť          
do kostola, hľadal som výhovorky. 
Manželku a deti to veľmi trápilo, vždy mi 
jemným spôsobom povedala, aby som sa 
spamätal. Roky ubiehali, a ja nič.

V roku 1998 išla manželka so synom na 
púť do Fatimy. Tam sa to začalo. Dali si 
úmysel:  za ocina, aby sa obrátil. Modlili sa, 
prosili Pannu Máriu. Keď sa vrátili domov, 
bolo to cez leto, všimol som si, že na kole-
nách mali hlboké rany a na nich chrasty. 
Pýtam sa: „Čo to je?“ Odpoveď bola: 
„Ocino, za tvoje obrátenie.“ Hovorili, ako 
tam bolo krásne, čo všetko zažili a ako 
„kolienkovali“ všetky ružence. Z ich očí 
som vyčítal veľkú radosť a spokojnosť. 

Po tom, čo zažili, začal som nad sebou 
uvažovať, ale moje srdce bolo stále tvrdé     
a chladné. Nechcelo vpustiť Boha do svojho 
vnútra. 

V roku 1999 sa zasa išli manželka so 
synom modliť za moje obrátenie do Me-
džugoria. Púť bola pokračovaním Fatimy. 
Boli vytrvalí, pokorní, obetaví. Ja som už 
vtedy často nad sebou premýšľal. Neskôr mi 
manželka povedala:  „Keď som bola v Me-
džugorí, pozerala som sa na Križevac - vrch 
milostí a počula som vnútorný hlas: „tento 
rok sa tvoj manžel obráti.“ 

Vo svojom vnútri som pociťoval, že by 
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som už mal so sebou niečo urobiť. 
Prosil som ich, aby ma naučili žehnať, 
modliť sa, prosiť a ďakovať. A tak som si 
pomaly otváral srdce pre Ježiša.

V mojej rodine sme mali milú oslavu -  
primície. Synovec bol vysvätený za kňaza. 
Tu mi náš dekan  povedal: „Vidíš, Panna 
Mária ťa volá.“ 

Po tomto som sa ešte častejšie 

rozprával s manželkou o mojom obrátení. 
Začal som chodiť na náuku, doma sme sa 
tiež učili. Potom prišiel rok 2002 a 24.12. 
sa narodil nový kresťan katolík a to som 
ja. Za toto všetko ďakujem svojej manželke 
a deťom, Pánu Ježišovi a Panne Márii, že 
vyprosila milosť môjho obrátenia. 

Dalo by sa ešte toho veľa písať. Tu 
vidíte, ako dlho mi to trvalo, aký trpezlivý je 
Ježiš so svojou Matkou, ako láskavo čakajú 
na každého z nás. Aj na mňa si počkali. 
Teraz už viem, že som to mal urobiť skôr. 
Veľmi, veľmi ľutujem tie stratené roky! Už 

sa to nedá vrátiť. Teraz mám šancu 
všetko vynahradiť. Byť dobrým otcom, 
manželom, kresťanom. 

Vo februári 2007 som bol v Medžugorí 
spolu s manželkou na seminári modlitby       
a pôstu. Bol som sa poďakovať Panne Márii 
za všetko, čo pre mňa urobila a robí. Už 
nechcem žiť inak.
                                       M.K.   Topoľčany  

RIA ŤA VOLÁ.“  

Strana  41



VERÍM, ŽE TO BOL DAR 
ZA ZASVÄTENIE SA JEJ NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU...

Pomaly sa končil mesiac Panny Márie  
máj. Každý deň som s manželom a deťmi  
prichádzala na májovú pobožnosť a takto 
sme obnovovali svoje zasvätenie našej 
drahej Mamičke. Prišiel 27. máj - deň, ako 
každý iný. Už od rána bolo vo vzduchu 
veľmi dusno a mraky sa pomaly schádzali 
do kopy. Deti boli v škole, manžel so synom 
v práci a ja som u nás v dedine o 11.00 hod. 
zatvárala predajňu a šla domov na obed-
ňajšiu prestávku. O 13.15 prišiel zo školy 
ako prvý syn. Priviezol ho sused. „Kde je 
Eliška?“ Opýtala som sa ho. Odpovedal, že 
ešte ostala v škole, že má ešte hodinu. To už 
začínalo poprchávať a blížila sa veľká 
búrka. 

Bohu vďaka! Eliška prišla domov síce 
celá premočená, ale keby autobus meškal 
päť minút, nedostala by sa už domov, medzi 
nás. No Pán Boh sa o všetko postaral. 
Rýchlo sa prezliekla. Ja som už mala 
prichystanú zapálenú hromničku a ružence. 
Začali sme sa všetci traja úpenlivo modliť 
sv. ruženec a odprosovať Pána Boha            
za všetky urážky, ktoré sme mu spôsobili.  
Vôbec sme nevnímali, čo sa vonku deje. 
Panna Mária nás obdarila nevýslovným 
pokojom.  Keď sme sa domodlili, už sa 
trošku vyjasnilo. V tom sme počuli, akoby       
v dome čľupkala voda. Zišla som dole 

schodišťom do haly a tam 10 cm vody. 
Utekala som naspäť hore a išli sme sa s deťmi 
pozrieť    z okna na náš dvor. Úplne nás 
omráčilo.          Na dvore bolo vody po pás. 
Potok pred domom sa vylial a voda brala 
metrové drevá, susedovo auto, mostíky z 
dediny, veľké balvaniská... 

„Už nám zobralo aj Pannu Máriu           
zo skaly!“ Povedala Eliška a začala plakať. 
Pozreli sme sa smerom pred vchod do domu      
a naozaj, socha Panny Márie nikde nebola.

70 cm sochu som si priniesla v r. 2007      
z Medžugoria. Umiestnili sme ju do skaly pred 
dom, aby nás ochraňovala, aj celý náš dom, 
dvor a všetkých, čo v ňom bývajú. Deň čo deň 
som jej zasväcovala celú našu rodinu, aj 
dedinu. Každý, kto k nám prichádzal, sa pri nej 
zastavil, pozdravil ju. Celé leto sme po práci  
pri nej odpočívali a modlili sa sv. ruženec. 

Nič sme nemohli robiť, iba sa nečinne 
pozerať. Pri srdci som cítila, že Panna Mária 
nás neopustila. Postupne začala voda opadávať 
a deti začali kričať. „Už vidím korunku Panny 
Márie. Už ruku! Nezobralo nám ju!“ Všetci 
sme sa veľmi tešili. Skutočne, socha ostala 
nedotknutá. Veľká voda ňou ani nepohla. 

Vďaka Ti, naša drahá Mama, za Tvoju 
prítomnosť medzi nami a za tvoju neustálu 
ochranu a pokoj, ktorý si nám počas týchto,   
pre nás tak skúšajúcich dní, vyprosila u nášho 
nebeského Otca a Tvojho milovaného Syna. 

Verím, že to bol dar za zasvätenie sa jej 
Nepoškvrnenému Srdcu. Ave, Mária!

V Máriinom Nepoškvrnenom Srdci ukrytá 
jedna z jej dcér, 

Marta Matúšová, Žipov
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„BOŽE, NAČO SOM ŽILA, 
KEĎ SOM NEŽILA PRE TEBA?“

Keď v roku 1996 boli ľudové misie     
v Košiciach, zavítala som v nedeľu 
popoludní náhodne do Dómu sv. Alžbety     
a vypočula som si rozprávanie kňaza 
redemptoristu P. Zamkovského - jeho slová 
boli adresované práve mne, môjmu životu, 
ktorý som vtedy žila. Cítila som, ako Boh 
otvára moju knihu života a poukazuje na to, 
čo robím nesprávne, chabo, povrchne. 
Akoby ma vyzliekol z mojich starých šiat    
a ponúkol mi nové - čisté a krásne a vyzval 
ma na pokánie. Veľmi ma zasiahli slová z 
listu sv. Pavla Filipanom: „Kvôli Kristovi 
všetko pokladám za odpadky,“ ktoré práve 
čítali. Hovorila som si: „Bože, načo som 
žila, keď som nežila pre Teba?“ Keď som 
vychádzala von, bola som rozhodnutá, že 
budem žiť inak. Nebudem už žiť to nič, čo 
som žila dovtedy, ale budem žiť s Ježišom.

Toto moje obrátenie, pokánie a zmena 
v mojom živote trvalo asi päť rokov - nešlo 
to hneď - niektoré veci, vlastnosti, spôsoby 
som nevedela zmeniť okamžite. Chvíľu 
som išla po dobrej ceste, ale stalo sa, že som 
sa vrátila znovu k hriešnemu životu - 
chýbala mi vytrvalá modlitba a kontrola nad 
mojimi skutkami. 

V tom čase mi moja staršia dcéra 
chcela zomrieť. Mala 18 rokov a nevedela 
prijať samu seba takú, aká je (svoju krásu, 
postavu, povahu a postavenie, sklamanú 
lásku, a podobne) a tak to riešila tabletkami. 
Jej život visel na vlásku. Bola na ARO, kde 
sa bojovalo o jej život - výplach žalúdka, 
nasadené infúzie a čakali sme na to, čo bude. 
Lekári zápasili o jej život v nemocnici, ale 
Ježiš s Máriou začali bojovať o môj život    
vo viere. Vtedy som celú noc zostala          
na kolenách pred krížom Pána Ježiša           
a prosila ho o pomoc za záchranu mojej 

dcéry. Všetku vinu som dávala sebe za 
to, že som nedostatočne pripravila svoje deti      
na ťažkosti života a dala som im slabú vieru 
v Boha. Prosila som Matku Božiu o zá-
chranu mojej milovanej dcéry - zasvätila 
som ju Panne Márii a sľubovala som úplne 
nový život sebe aj rodine. Na ďalší deň sa 
dcéra prebrala z bezvedomia  bez vážnych 
následkov. Vtedy som pochopila, čo 
znamená modlitba a prosba  “proste a dosta-
nete”, “klopte a otvoria vám”.

Od záchrany života mojej dcérky som 
aj ja začala prosiť o úplnú zmenu života       
a začalo sa mi dariť. Panna Mária a Pán Ježiš 
zača l i  byť  Pánmi  môjho  ž ivota .  
Nespoliehala som sa už len na seba a svoje 
sily, ale o všetko som prosila Boha. Prosila 
som o silu, o požehnanie a hlavne o pomoc. 
Pokánie, pokora a láska k blížnym zmenili 
môj život. Dostala som pozvanie do kostola 
na večeradlo - tam som prežila a pocítila 
svoje odpustenie a uzdravenie. Najprv som 
len veľmi plakala, plakala, až kým som cítila 
čistú lásku Panny Márie a Pána Ježiša, ktorí 
ma milujú takú, aká som, aj s mojimi 
slabosťami a nedostatkami.  Moje 
uzdravenie bolo nádherné a radostné. A tak 
odvtedy pravidelne chodím do večeradlovej 
modlitbovej skupiny, kde mám stále 
možnosť počúvať a povzbudzovať tých 
druhých, ktorí to potrebujú - môžeme prosiť 
o silu a pomoc pre seba, a naše stratené deti    
a našu rodinu.

Vďaka Ti, Bože, že si ma našiel a ne-
chal si ma vrátiť sa k Tebe. Vďaka Ti za živú 
a osobnú vieru, vďaka Ti za moju rodinu a 
všetkých ľudí v mojom živote, s ktorými 
som sa stretla, vďaka ti za Tvoju matku 
Máriu a za dar modlitby vo večeradle.                                                                                                              
Mária  Borovská, Košice
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ĎAKUJEM AJ PANNE MÁRII, 
ŽE ORODOVALA ZA MOJU MANŽELKU

Na odporúčanie kardiológov, operácia 
srdca mojej manželky Františky bola nutná. 
Nastal deň operácie. Bohužiaľ sa objavili 
komplikácie. Manželka upadla do kómy,     
z ktorej sa prebrala až po troch dňoch - ale 
len na krátku chvíľu. Museli ju napojiť      
na prístroje. Stav sa jej rapídne zhoršoval. 
Bolo s ňou veľmi zle - problémy sa však 
netýkali srdca, ale jej pľúca nedokázali 
samostatne pracovať. Nechcel som sa len 
tak prizerať a smútiť. Zvolil som modlitbu. 
Zavolal som známej, že manželka je na tom 
veľmi zle a potrebuje modlitbu za uzdra-
venie. Nesmierne ma potešilo, keď mi 
povedala, že to nie je problém. Zavolala 
svojím známym a dala mi vedieť - každý 
večer o 21.00 hod. sa za ňu budeme 
spoločne modliť sv. ruženec. Moji príbuzní, 
známi, kolegyne z práce - všetci sme sa 
modlili za jej uzdravenie. 

Pre mňa to bola aj taká skúška od Pána, 
ako sa zachovám. Ja som sa so slzami          

v očiach vrúcne modlil a prosil Pána 
Ježiša za jej uzdravenie. Tri týždne bol stav 
manželky veľmi vážny. Dýchali za ňu len 
prístroje. Občas sa u mňa dostavil aj taký 
pocit, že som pochyboval, že sa uzdraví. 
Vedel som, že sa za jej uzdravenie modlí 
celá okolica a to ma povzbudzovalo a ďa-
koval som Bohu, Panne Márii a Duchu 
Svätému, že mi dodávali sily. 

Konečne prišiel ten deň, keď sa 
zdravotný stav mojej manželky začal 
zlepšovať. Bolo to veľmi ťažké obdobie, ale 
po dvoch mesiacoch som sa večer doma 
modlil a prosil Pána Ježiša, že by som 
najradšej už chcel mať svoju manželku 
doma. Večer som jej zavolal a vravel, ako mi 
je už clivo. Aj ona by bola radšej už doma. 
Obaja sme plakali. Na druhý deň mi 
zavolala, že ju už pustia domov a môžem    
po ňu prísť. Pre mňa to bolo čosi 
neuveriteľné, no vďaka Bohu a vďaka 
modlitbe sv. ruženca vo večeradlách aj 
pravdivé. Doviezol som ju domov. Od 
radosti sme plakali, ďakovali, chválili a ve-
lebili Boha. 

     Milujem svoju manželku, deti, ale 
nadovšetko milujem nášho Pána Ježiša 
Krista. Ďakujem, že ma obdarúva 
toľkými milosťami. Ďakujem aj Panne 
Márii, že orodovala za moju manželku. 
Za všetko vrúcne ďakujem!
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a má ešte mnoho iných prívlastkov. Z toho 
vidno, že aj sám Boh ju zahŕňa osobitnou 
priazňou a jej príhovor je naozaj mocnou 
modlitbou, ktorá dokáže vyprosiť veľké 
milosti. Preto s láskou a radosťou sa 
stretávame vo večeradle a modlíme sa 
ruženec. Je to praktickým vyjadrením starej 
latinskej vety „Per Mariam ad Iesum“ (cez 
Máriu k Ježišovi).

Bola som vyvolená nebeským Otcom, aby 
som sa stala Matkou jeho jednorodeného 
Syna, ktorý priniesol celému ľudstvu vzácne 
dobro pokoja.

Môj Syn Ježiš chcel, aby som bola i vašou 
Matkou. Tak som sa stala Matkou ľudstva, 
ktoré on vykúpil a spasil. Mojou úlohou ako 
Matky je sledovať, ako žijú všetky moje deti 
v celých dejinách ľudstva.

Osobitným spôsobom som Matkou tých, 
ktorí sviatosťou krstu a darom viery              
a milosti sa dôverne včlenili do Ježišovho 
života, tvoria jeho tajomné telo a patria        
k jeho Cirkvi.

Som Matkou Cirkvi. Mojou materskou 
úlohou je sledovať v Cirkvi všetko to, čo 
prežíva Cirkev na zemi počas svojich dejín. 
A za všetkých okolností jej bolestnej cesty 
som vždy poskytla Cirkvi bezpečné útočište 
svojho Nepoškvrneného Srdca.

V mojom Nepoškvrnenom Srdci je celá 
moja panenská a materská láska k vám. 
Moje Srdce sa otvára, aby vám poskytlo 
pomoc, útechu a ochranu.

Modrá kniha 1. januára 1996          
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

SVIATKY NEBESKEJ MATKY, 
PANNY MÁRIE

Sú dni obyčajné a dni sviatočné ...
Tie druhé sú vzácne a nie je ich veľa. Sviatky 
nebeskej Matky, Panny Márie rozhodne 
patria k nim. Majú svoje miesto nielen         
v ľudovej zbožnosti a tradícii, ale primeraná 
pozornosť je im venovaná aj v liturgickom 
slávení. Mariánske sviatky sú pre každého 
kresťana krásnymi zastaveniami pri srdci 
Matky, ktoré je plné lásky a milosti. Sú 
pohnútkou k radosti pre všetkých, ktorí 
Máriu vzývajú ako príčinu svojej radosti. Sú 
však aj pohnútkou pre návrat na cesty dobra, 
lásky a návratu k Bohu, svojmu Spasiteľovi 
pre tých, ktorí sú vzdialení a blúdia             
na nesprávnych  cestách. 

Panna Mária 
Bohorodička                                                 

 
Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. Písme 
nenachádza, no na viacerých miestach sa 
píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila 
Božieho Syna. Ako dogmu, čiže ako článok 
viery bolo toto tajomstvo vyhlásené na cir-
kevnom sneme (koncile) v Efeze v roku 431 
a neskôr aj v Carihrade v roku 555. 
Aj Druhý vatikánsky koncil venoval Panne 
Márii Bohorodičke veľkú pozornosť, 
potvrdil doterajšie učenie a povzbudzuje 
všetkých, aby mali čím väčšiu úctu k tej, 
ktorá priviedla na svet samého Boha. Boh 
prišiel na svet skrze ňu a my sa tiež cez ňu 
najľahšie dostaneme k Bohu. Nazývame ju 
Kráľovnou vesmíru, Kráľovnou anjelov       

Sviatok: 1. január
Liturgické slávenie: 
slávnosť; prikázaný 
sviatok
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MODLITBOVÝ ZÁPAS
„Modlite sa a robte pokánie.“

   Modlite sa s láskou a dôverou svätý 
ruženec. Touto modlitbou, ktorú sa 
modlíte spolu so mnou, môžete ovplyvniť 
všetky ľudské osudy, aj budúce udalosti, 
ktoré vás očakávajú. Touto modlitbou 
môžete vyprosiť milosť obrátenia sŕdc    
a dosiahnuť ten vytúžený dar pokoja.“ 

„Modlite sa a pozývajte Ducha 
Svätého, aby čo najskôr mohol konať 
zázraky nových Turíc, zázraky svätosti    
a milosti, ktoré skutočne môžu zmeniť 
tvárnosť zeme.“ / PMK  31.12.1986 /

„Modlitbou môžete získať všetko! 
Modlitbou, ktorú konáte so mnou, 
svojou nebeskou Matkou, môžete 
dosiahnuť veľký dar premeny srdca        
a obrátenia. Každý deň môžete 
modlitbou od seba i od svojej vlasti 
vzdialiť mnohé nebezpečenstvá a mnohé 
zlo.  / PMK 27.10.1988 /

„Toto je čas modlitby a pokánia. 
Volám vás i dnes, aby ste sa modlili najmä za 
obrátenie úbohých hriešikov, ateistov a duší 
vzdialených od Boha. Modlite sa stále svätý 
ruženec. Prinášajte za záchranu duší 
modlitby a obety, pretože, znovu vám to 
opakujem, mnohí prichádzajú do pekla, 
lebo niet nikoho, kto by sa za nich modlil       
a obetoval.“ / PMK 13.5.1988 /

Toto sú len niekoľké pozvania  Panny 
Márie k modlitbe za obrátenie  hriešnikov, za 
dar pokoja, za nové Turíce. Spomeňme si na 
malé fatimské deti, aké obety prinášali a koľko 
modlitieb sv. ruženca odriekavali v snahe 
zachrániť duše pred večným zatratením.

A práve modlitbový zápas je boj s ružencom v 
ruke o záchranu duší a o skoré víťazstvo 
NSPM.

Strana  46



Modlíme sa na tieto úmysly:
      

-   víťazstvo NSPM
-   duchovná obnova Slovenska
-   osobné úmysly zúčastnených veriacich

     

V porovnaní s minulým rokom počet tých, ktorí sa zapojili do modlitieb                            
v modlitbovom zápase, vzrástol o 451 členov.
Ďakujeme všetkým za ich vytrvalosť a obetavosť v modlitbe .

PREHĽAD O MODLITBOVOM  ZÁPASE:
 Uvádzame počet veriacich zapojených

Rožňava: 179
Iné, zahraničné:  2

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.

do modlitbového zápasu ( stav k 1.12.2010 ):

Podľa diecéz:

Bratislava: 176
Trnava: 234
Nitra: 603
Žilina: 1632  
Banská Bystrica: 352
Spiš: 237
Košice: 2964

SPOLU:  6379

ZÁPAS
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„Prichádzam z neba, aby som vám 
ukázala cestu, po ktorej máte ísť: Cestu 
modlitby a pokánia. Moje choré deti, 
prichádzam z neba, aby som vám dala liek, 
ktorý potrebujete k uzdraveniu: Choďte sa 
umyť k prameňu! Umyte sa v prameni živej 
vody, ktorá tryská z prebodnutého Srdca 
môjho Syna Ježiša a ktorú vám Cirkev aj 
dnes dáva vo svojich sviatostiach, najmä    
vo sviatosti zmierenia. Umývajte sa často     
v tomto prameni, pretože to potrebujete, aby 
ste sa očistili od hriechu a uzdravili z rán, 

ktoré zlo zanecháva vo vás.

Umyte sa v tomto prameni, aby ste boli 
stále čistejší. Najmilší synovia, vaša 
Nepoškvrnená nebeská Matka vás prikrýva 
svojím nebeským plášťom a pomáha vám žiť 
čnosť čistoty. Chcem, aby ste boli čistí        
na duchu, v srdci i na tele.“ / 11.2.1977 /

Ako často sa dnes „zašpiníme“. Nielen 
telesne, ale hlavne duchovne. Mnohokrát 
ani nezbadáme, ako do nás vnikne zlo. Stačí, 

MODLITBOVÉ 
PODUJATIA 

ak sa menej modlíme, ak sa viac 
napĺňame duchom sveta ako Duchom 
Svätým.

 Preto je veľmi potrebné aspoň raz v 
roku sa stiahnuť do ústrania a venovať sa nie 
svojmu telu, ale duši. Zúčastniť sa DC, kde 
môžeme „vysypať“ zo seba to, čo sa v nás 
nahromadilo v čase, keď sme na modlitbu 
nemali čas. Mária nás volá, aby sme našli  a 
využili prameň živej vody. Volá nás odísť do 
ústrania, do ticha, kde môžeme opäť 
nadviazať dôverný rozhovor s Ježišom, s 
Nebeským Otcom. Tak počúvnime hlas 
našej nebeskej Matky a „chyťme ju za ruku“ 
prostredníctvom modlitby sv. ruženca a 
vojdime s ňou do večeradla, kde nás pozýva 
„umyť sa v prameni živej vody,“ ktoru sám 
Ježiš a aj Cirkev ponúka vo sviatostiach.

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého 
večeradla na DC, ktoré budú organizované v 
jednotlivých dekanátoch Slovenska.

Tak ako minulých rokoch aj tomto roku 
pok a ujeme ducho n ch i ni ch
konan ch formou radla podľa 
poži da iek ktor me do t l do I SPM 
od  dekanátn ch  r spon abile. 

Prihl k na ducho n c ičenia 
pr j majú dekanátni e pon bil a oni V m 
podajú aj bl ie inform ci preto oni 
abezpe ujú t chni kú tránku DC

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

v , v 
r č v v ý cv če a , 

ý veče
a v , é s s a i N

y e z

áš y v é v
i í r s za e á

ižš á e, že 
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PROGRAM DUCHOVNÝCH CVIČENÍ 
A DUCHOVNÝCH OBNOV FORMOU 
VEČERADLA NA ROK 2011

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

 

20. 1. - 23. 1. 2011 budú DC pre dekanát 
Prešov I a dekanát Prešov II v Herľanoch pri 

Košiciach. Informácie podá a prihlášky 
prijíma Gabriela Namešpetrová, Kapušany 

383 č.t. 0918 -832298 a Marta Matúšová, 
Žipov č. 9, č.t. 051- 7783407 

V dňoch 17.2. - 20. 2. 2011 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. 0915-532396                                                                                                            

13.1. - 16.1.2011 budú DC v Herľanoch pre 
dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a 

informácie podá INSPM Košice, 055-633 49 
24 alebo 0905- 412040 

10. 2. - 13. 2. 2011 budú DC pre dekanáty 
Košíc a dekanát Prešov- Solivar v 

Herľanoch pri Košiciach. Informácie podá 
a prihlášky prijíma p. Paulína Miľová, 

Vyšná Myšľa č. 213, č.t. 0904- 222 391, 
055 -694 3822 a p. Danka Komadová, 

Janovík, č. 104,  č.t. 0904 -477200 

10.3. - 13.3. 2011 budú DC 
pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky 
prijíma a informácie podá p. Ing. Zita 
Dzuriková č.t. 0915-962 364, 

V dňoch 7.4. - 10.4. 2011 budú DC 
pre dekanát Stará Ľubovňa. Prihlášky 
prijíma a informácie podá p. Leščinská 
Anna, Vyšné Ružbachy, č.t. 0902-682236 a 
p. Irena Folvarčíková, Nová Ľubovňa 235, 
č.t. 0918-192396

V dňoch 24. 3. - 27. 3. 2011 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 

12.5.-15.5 2011 budú DC pre dekanát 
Nitrianske Rudno. Prihlášky prijíma a 
informácie podá p. Agnesa Valková,  972 26 
Rud.Lehota 240, č.t.0918 -731775
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V dňoch 19.5. - 22. 5. 2011 budú DC 
pre dekanáty Zvolen a Banská Bystrica. 

Informácie podá a prihlášky prijíma p.Ol'ga 
Žiaková, ul.Kozáčeka 41, 96001 Zvolen, č.t. 

045-5330948 alebo 0907- 871008, alebo 
Aurélia Barančeková, Horská 1306/29 

Partizánske, č.t. 0903- 457893  

14. 7. - 17. 7. 2011 budú DC pre dekanát 
Žilina, Varín, Rajec, Kysucké N. Mesto, 

Čadca, Martin, Bytča, Považská Bystrica, 
Ilava, Púchov, Trenčín, Bánovce nad 

Bebravou. Informácie podá a prihlášky 
prijíma pán Štefanec Ladislav, Pod Hradis-

kom 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 27.5. - 29.5.2011 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 11. 8. - 14. 8. 2011 budú DC 
pre dekanátnych responzabile vo Svite. 
Prihlášky prijíma INSPM, č.t. 055-6334924, 
0905- 412040,  0911- 912537

18. 8. - 21. 8. 2011 budú DC pre dekanát 
Topolčany, Bošany, Radošina. Prihlášky 
prijíma Krošláková Drahomíra, Stredňanská 
2617, Topolčany, č.t. 038- 5321216,        
0907- 891419                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V dňoch 22. 9. - 25. 9. 2011 budú              
DC 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 

V dňoch 15. 9. - 18. 9. 2011                     
pre dekanáty Ružomberok, Lipt. Mikuláš,                                                              
Námestovo, Dolný Kubín a Trstená. 
Informácie podá p. Valéria Tkáčiková,                                                     
DO Dielce 28, 034 01 Ružomberok,             
č.t. 044- 4329800

PROGRAM DUCHOVNÝCH CVIČENÍ 
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V dňoch 27. 10. - 30. 10. 2011 budú 
DC pre dekanát Humenné a Snina. 

Prihlášky prijíma p. Margita Mochorovská, 
Kamenica nad Cirochou, ul. Gaštanová II 

č.t. 0907-275767 a p. Mária Pavlíková, 
Nemocničná 19, 06601 Humenné,                      

č.t. 057- 7783375 alebo 0910-411576 

V dňoch 10.11. - 13.11. 2011 budú DC 
pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra, 

Topoľčany a Hlohovec. Informácie podá 
p. Helena Hudáková, Vinohrady 

nad Váhom, č.t. 031-7899362                          
alebo 0903- 726255 

V dňoch 10. 11. - 13. 11. 2011 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, 
811 09 Bratislava, č.t. 02- 555 77 364 

8. 12. - 11. 12. 2011 budú DC pre 
Košice a okolie. Prihlášky prijíma 
INSPM č.t. 055-6334924,                 
0911- 912537, 0905-412040 

V dňoch 28.12.-1.1.2012 budú 
silvestrovské DC v Herľanoch. 
Pozývame všetkých, ktorí chcú prežiť 
prechod do nového roka v tichu            
a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM 
č.t. 055-6334924 alebo 0905- 412040

 
A DUCHOVNÝCH OBNOV FORMOU 
VEČERADLA NA ROK 2011
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„Niet Cirkvi bez Turíc. A chcel by som 
dodať: niet Turíc bez Panny Márie. Tak to 
bolo na začiatku vo Večeradle, kde apoštoli 
„jednomyseľne zotrvávali na modlitbách 
spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou 
a s jeho bratmi” - ako to nachádzame           
v Skutkoch Apoštolov (1,14). A tak je to 
vždy, na každom mieste a v každom čase. 
Bol som toho svedkom pred niekoľkými 
dňami vo Fatime. Čo teda zažil tento 
nesmierny dav na námestí pred Svätyňou, 
kde sme všetci boli jedno srdce a jedna duša, 
keď nie obnovené Turíce? Uprostred nás 
bola Mária, Ježišova Matka. Toto je typická 

TURIČNÁ NOVÉNA 
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skúsenosť veľkých mariánskych 
svätýň  Lúrd, Guadalupe, Pompei, Loreta  
ale aj tých menších. Kdekoľvek sa kresťania 
schádzajú k modlitbe s Máriou, Pán tam 
zosiela svojho Ducha.“ Vatikán (23. mája 
2010  RV) - Benedikt XVI.

V dňoch 2.6. - 12.6. 2011 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:



„Prišiel čas druhých 
Turíc. Duch Svätý príde 

ako nebeská rosa milosti 
a oheň, ktorý obnoví svet. 
Pod jeho neodolateľným 

pôsobením sa Cirkev 
otvorí a bude prežívať 

nové 
obdobie svojej najväčšej 

svätosti a bude žiariť 
takým mohutným 
svetlom, že k sebe 

pritiahne všetky národy 
zeme.

Duch Svätý príde, aby sa 
naplnila vôľa nebeského 

Otca, a aby stvorený 
vesmír opäť zrkadlil jeho 

veľkú slávu.“ /PMK 
22.5.1988/

  2.6.2011
  3.6.2011
  4.6.2011
  5.6.2011
  6.6.2011
  7.6.2011
  8.6.2011
  9.6.2011
10.6.2011
11.6.2011
12.6.2011

  -  dekanát Bardejov
  -  dekanát Sabinov
  -  dekanát Prešov II.
  -  dekanát Košice - mesto
  -  dekanát Prešov I.
  -  dekanát Vranov
  -  dekanát Lipany
  -  dekanát Humenné, Snina
  -  dekanát Solivar
  -  dekanát Košice - vidiek
  -  na sviatok Turíc pozývame všetkých na záverečný program

V GABOLTOVE 
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Pútnický chrám svätého Vojtecha      
v Gaboltove sa už tradične v čase turíčnej 
novény otvára pre pútnikov z celej košickej 
arcidiecézy. Z jednotlivých farností s láskou 
a očakávaním prichádzajú starší, mladší       
a nechýbajú ani deti. Veriaci z niektorých 
farností  putujú spolu so svojimi 
duchovnými otcami. Všetci túžia  prežiť 
večeradlo modlitieb s Pannou Máriou, byť 
prítomní na svätej omši ako aj na spoločnej 

.... POČUŤ KRÍDLA HOLUBICE, 
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adorác i i ,  k to rá  j e  ukončená  
záverečným požehnaním. 

Ďaleko do okolia kostola sa ozýva 
opakované Zdravas Mária, ktoré pozýva     
k modlitbe všetkých prichádzajúcich. 
Kráčajú hore kopcom a nesú tie svoje 
„bremená“ a s veľkou dôverou ich skladajú 
k nohám Matky.

BUDE AKO NA TURÍCE ....



V skupinkách pútnikov vládne radosť, 
vzájomné povzbudzovanie. Staršia pani 
ťažko vystupuje po schodoch ku kostolu, no 
s milým úsmevom hovorí, že pre ňu je to 
„nácvik do neba“, a ten chce zvládnuť čo 
najlepšie. Mladší muž, ktorému naozaj 
nechýbajú sily ani na náročnejší výstup 
tvrdí, že prichádza každoročne, lebo má rád 
atmosféru modlitby, ktorú tu zažíva. 
Skupinka veselých dievčat zase prezrádza: 

„Prichádzame k Mamke, aby sme sa 
poradili o svojom povolaní, vo večeradlách 
sa jej zasväcujeme a veríme, že nám pomôže 
nájsť tú správnu cestu.“ Vážny starý pán len 
ťažko zdržiava slzy, keď hovorí o sile 
modlitby svätého ruženca, ktorá pomohla 
jeho rodine. 

 A skalní domáci si už zvykli počas 
deviatich dní novény dávať prednosť 
večeradlu modlitieb pred jarnými prácami   

v záhradách. Dôverujú, že aj tu platí to 
evanjeliové - “hľadajte najprv Božie 
kráľovstvo, ostatné vám bude pridané...“ 
Takže zaiste aj pre  záhrady sa nájde pravý 
čas. A čo je naozaj krásne - vedia pútnikov 
prijímať s láskou, ochotne prenechávajú 
svoje miesta v kostole, venujú starostlivosť 
celému areálu kostola a vytvárajú krásnu 
atmosféru pre spoločné deväťdňové 
stretnutie. 

Nech je našou spoločnou radosťou, že 
aj v nastávajúcom roku môžeme opäť prijať 
tento veľký dar - prežiť turíčnu novénu      
vo večeradle spolu s Pannou Máriou.          
V modlitbách vyprosujme Božie po-
žehnanie pre pátrov redemptoristov, ktorí 
nás na toto vzácne pútnické miesto opätovne 
pozývajú.

Pútnička Mária

HOLUBICE, 
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DUCHOVNÉ 
„Modlite sa spolu so mnou modlitbu svätého 

ruženca. Modlite sa a robte pokánie,aby doba 
bola skrátená a veľké množstvo mojich detí sa 
zachránilo pre večnosť. Modlite sa, aby 
utrpenia slúžili k obráteniu všetkých tých, ktorí 
sa vzdialili od Boha. Žiadam od vás teraz veľa 
modlitby! Rozmnožujte vaše večeradlá 
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OBNOVY

Pozývame  veriacich  z Košíc a blízkeho okolia a taktiež z Prešova  
na DO v týchto termínoch:

Informácie k týmto duchovným obnovám podá  INSPM Košice, 

tel.: 055-6334924, 0905- 412 040, 0911- 912 537

a Solivaru   

  26.1.2011            27.4.2011             27.7.2011            26.10.2011

  23.2.2011            25.5.2011             31.8.2011            30.11.2011

  30.3.2011            29.6.2011             28.9.2011

Každý mesiac v poslednú stredu sa 
koná Duchovná obnova formou 
večeradla so sv. omšou a adoráciou     
v kostole Krista Kráľa v Košiciach    
na Moyzesovej ulici so začiatkom           
o 17.00 hod. Veriaci sa na stretnutie 
pripravujú modlitbou sv. ruženca      
už od 16.30 hod.

modlitby. Rozmnožujte vaše 
ružence, ktoré sa modlíte dobre   
a so mnou. Obetujte mi aj vaše 
utrpenia a pokánie. Žiadam       
od vás modlitbu a pokánie           
za obrátenie hriešnikov, pretože 
aj moje deti veľmi spurné a veľmi 
vzdialené sa môžu vrátiť k Bohu, 
ktorý ich čaká s milosrdnou 
dychtivosťou Otca.“ 

/ PMK  22.1.1980/



Strana  57

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak urobiť a platbu poukázať na náš účet:

Tatra banka, c. úctu : 2622770295/1100.  
Všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov, ktoré 

predstavujú cca 1 euro na jeden výtlačok, úprimne ďakujeme. 

www.maria.sk 

Naša adresa:

Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri ročnom zúčtovaní dane 2% z nej pre tento
apoštolát, na požiadanie pošleme tlačivá, resp. uvádzame naše IČO: 31256589,
ktoré je potrebné uviesť v tlačive "Vyhlásenie" pre daňový úrad. Tlačivá budú k 

dispozícii
od januára 2011 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.

INFORMÁCIE

Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom

prispeli k tomu, že Inštitút NSPM
mohol vyvíjať tento apoštolát.

Ďakujeme predovšetkým za Vaše
modlitby a uisťujeme Vás, že sme

s Vami 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 2011 Božie
požehnanie, potrebné milosti
a vytrvalosť v modlitbách.

Poďakovanie

Tel.:055- 633 49 24
0905- 412 040,
0911- 912 537
mail: marta@maria.sk

Inštitút Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie, n. o.

Lidické námestie č. 6
040 22 Košice



MODLITBA BENEDIKTA XVI. 
PRED SOCHOU PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

Najláskavejšia Matka,
Ty poznáš každého po mene, ich tváre 

a ich minulosť, a všetkých miluješ s ma-
terskou dobrotivosťou, ktorá vyviera zo srd-
ca samotného Boha Lásky. Všetkých 
zverujem a zasväcujem Tebe, Najsvätejšia 
Mária, Matka Božia a naša Matka.

Ďakujem, milovaná Matka, za 
modlitby a obety, ktoré pastierikovia z Fati-
my konali pre pápeža, vedení citmi, ktorými 
si ich inšpirovala v zjaveniach.

Ďakujem i všetkým tým, ktorí sa 
denne modlia za Petrovho nástupcu a na je-
ho úmysly, aby bol pápež silný vo viere, 
smelý v nádeji a horlivý v láske.

Milovaná Matka za všetkých nás, 
odovzdávam tu, v Tvojej svätyni vo Fatime, 
zlatú ružu, ktorú som priviezol z Ríma ako 
prejav vďačnosti pápeža za divy, ktoré 
Všemohúci vykonal Tvojím prostred-
níctvom v srdciach mnohých pútnikov, pri-
chádzajúcich do tohto Tvojho materského 
domu.

Som si istý, že pastierikovia z Fatimy, 
blahoslavení František a Hyacinta a Božia 
služobnica Lucia od Ježiša, nás sprevádzajú 
v tejto hodine modlitby a radosti.

Modlitba Benedikta XVI. 12.5.2010 
vo Fatime / krátené/


