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VAŠA  EXCELENCIA, 

 

 V dnešnom svete je potrebné mnoho konať pre dobro kňazstva a pre plodnosť 

pastoračnej sluţby. S pevným odhodlaním čeliť tejto výzve, bez prehliadania ťaţkostí 

a zápasov, s vedomím, ţe skutky vyplývajú z vnútra, a ţe duchom kaţdého apoštolátu je 

dôvernosť s Bohom, je naším zámerom začať s duchovným úsilím. Aby sme posilnili 

vedomie ontologického spojenia medzi Eucharistiou a kňazstvom a zdôraznili výnimočné 

materstvo preblahoslavenej Panny Márie ku kaţdému kňazovi, je naším zámerom spojiť 

neustálu eucharistickú adoráciu za posvätenie kňazstva so záväzkom na strane zasvätených 

ţenských duší – nasledujúc typológiu preblahoslavenej Panny Márie, Matky Večného 

Veľkňaza, a Pomocníčky v jeho diele vykúpenia – ktoré by chceli duchovne adoptovať 

kňazov, aby im pomohli pri ich sebaobetovaní, modlitbe a pokání. Adorácia vţdy zahŕňa akt 

odčinenia za hriechy. S tým vedomím prichádzame s  konkrétnym návrhom.  

 

       Podľa stáleho obsahu posvätnej tradície, Mystérium a skutočnosť Cirkvi nemôţu 

byť zredukované na hierarchickú štruktúru, liturgiu, sviatosti a právne nariadenia. 

V skutočnosti  vnútornú podstatu Cirkvi a dôvod jej posväcujúcej účinnosti treba hľadať 

v prvom rade v mystickom spojení  s Kristom.    

 Podľa učenia a samotnej štruktúry dogmatickej konštitúcie Cirkvi, Lumen Gentium, 

takéto zjednotenie nemôţe byť  uskutočnené oddelene  od Matky Vteleného Slova – tej, 

s ktorou Jeţiš túţil byť dôverne zjednotený pre spásu celého ľudstva. 

Nie je preto náhodou, ţe v ten istý deň, kedy bola promulgovaná dogmatická 

konštitúcia o Cirkvi – 21. novembra 1964 – pápeţ Pavol VI. taktieţ vyhlásil preblahoslavenú 

Pannu Máriu za Matku Cirkvi t.j. matku veriacich aj pastierov.  

Sám Druhý vatikánsky koncil sa vyslovil ohľadom preblahoslavennej Panne Márii 

takto: „Počnúc, porodiac a ţiviac Krista, prinesúc ho do chrámu Otcovi, trpiac spolu so 

svojím Synom umierajúcim na kríţi, spolupracovala na diele Spasiteľa celkom mimoriadnym 

spôsobom, a to poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou, aby tak obnovila 

nadprirodzený ţivot duší. Práve preto je našou Matkou v poriadku milosti‖ (LG 61).  

Bez pridávania, alebo uberania jedinečnému Prostredníctvu Jeţiša Krista,  

preblahoslavená Panna Mária je uznávaná a vzývaná Cirkvou ako Orodovnica, Ochrankyňa, 

Pomocnica a Prostrednica. Ona je vzorom tej materinskej lásky, ktorou sa majú dať preniknúť 
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všetci, čo spolupracujú s Cirkvou na jej apoštolskom poslaní pri obnove celého ľudstva (LG 

65). 

Vo svetle tohto učenia patriaceho do ekléziológie Druhého vatikánskeho koncilu, sú 

veriaci povolaní obrátiť svoj zrak na Máriu – ţiarivý príklad kaţdej čnosti – a napodobňovať 

ju ako prvú učeníčku. Bola to ona, komu zveril Kristus kaţdého učeníka, keď stála pod 

kríţom (Jn 19:25-27). Tým, ţe sme sa stali jej deťmi sa učíme pravému zmyslu ţivota v 

Kristovi.  

 

 

 

Preto – a zvlášť pre miesto a úlohu, akú má preblahoslavená Panna v dejinách spásy -  

máme v úmysle mimoriadnym spôsobom zveriť všetkých kňazov Márii, Matke Najvyššieho 

a Večného kňaza. Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra 

pozornosti nepretržitú 24-hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa  modlitby adorácie, 

vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti  

sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského stavu. 

Zároveň  tiež  spojiť s istým duchovným materstvom – na úrovni mystického Tela – všetkých, 

ktorí už boli povolaní do služby kňazstva a sú ontologicky pripodobnení Najvyššiemu a 

Večnému kňazovi. Toto hnutie vynikajúco poslúţi Kristovi a jeho bratom – tým, ktorí sú 
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zároveň vo „vnútri― Cirkvi a tieţ v jej „popredí―, stojac na mieste Krista a reprezentujúc Ho 

ako Hlavu, Pastiera a Ţenícha Cirkvi. (Pastores Dabo Vobis 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     

Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť chápu špecifickosť 

a nenahraditeľnosť kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu s naliehavosťou spoločného úsilia 

na podporu služobného kňazstva, aby sa aktívne podieľali  a podporovali – u rozličných ľudí, 

ktorých im Boh zveril – skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých klerici, rehoľníci a laici – 

vzájomne spojení v duchu pravého spoločenstva – sa oddajú modlitbe, vo forme nepretržitej 

eucharistickej adorácie v duchu skutočnej, úprimnej a autentickej obnovy a očistenia. 

Dúfame, že priložená brožúra načrtajúca špecifiká tejto iniciatívy naplní tento projekt 

duchom viery. 

 

Nech Mária, Matka Jediného Večného Veľkňaza, poţehná túto iniciatívu a prihovára 

sa u Boha, prosiac o pravú obnovu kňazského ţivota, berúc za vzor jediný moţný vzor: Jeţiša 

Krista, Dobrého Pastiera! 

 

Srdečne Vás zdravím, spojený v cirkevnom spoločenstve, s pocitom hlbokej bratskej 

lásky.  

 

 

                     Claudio Kard. Hummes  

                        Prefekt        

                                                    

                                                       

    Mauro Piacenza 

                                   Sekretár  

 

Vatikán, 8.december 2007 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia blahoslavenej Panny Márie  
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Ĺ Osservatore Romano 
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„PROSTE  PÁNA   ŽATVY, ABY  POSLAL  ROBOTNÍKOV!“ 
 

 

„Proste Pána ţatvy, aby poslal 

robotníkov.―! Znamená to, ţe ţatva je 

pripravená, ale Boh si praje získať 

pomocníkov, ktorí by priniesli úrodu do sýpky. 

Boh ich potrebuje. Potrebuje ľudí, ktorí 

povedia: Áno, ja som pripravený stať sa 

robotníkom na tvojej ţatve. Som pripravený 

ponúknuť pomoc, aby úroda, ktorá dozrieva 

v ľudských srdciach, bola skutočne 

zhromaţdená do sýpok večnosti a stala sa 

trvalým, Boţím spoločenstvom radosti a lásky.  

„Proste Pána ţatvy― tieţ znamená, ţe 

nemôţme jednoducho „vyprodukovať― 

povolania; musia pochádzať od Boha. Na 

rozdiel od iných profesií, nemôţeme 

jednoducho získať ľudí pouţitím správnej 

reklamy, alebo presnej stratégie. Volanie, ktoré 

pochádza z Boţieho Srdca si musí vţdy nájsť 

cestu do srdca človeka. Naša spolupráca je 

práve preto nevyhnutná, aby sa volanie dostalo 

do sŕdc. 

 Modliť sa k Pánovi ţatvy 

predovšetkým znamená ţiadať ho, pohnúť jeho 

srdce a hovoriť:  „Prosím, urob to! Vzbuď 

robotníkov! Roznieť v nich nadšenie a radosť 

z evanjelia. Nech pochopia, ţe tento poklad je 

väčší neţ akýkoľvek iný a kaţdý kto ho objavil 

ho musí odovzdávať ďalej!― 

 Pohýname Boţím Srdcom. No naša 

modlitba k Bohu sa neskladá iba zo slov; slová 

musia viesť k činom, aby z nášho modliaceho 

sa srdca vytryskla radosť z Boha a  evanjelia 

a roznietila srdcia iných k pripravenosti 

povedať „áno―.       

 Ako ľudia modlitby, ktorí sú naplnení 

jeho svetlom, oslovujeme iných a zahŕňame 

ich do našich modlitieb, a tak do prítomnosti 

Boha, ktorý nesklame a urobí svoje dielo. 

V tomto  zmysle sa musíme stále obracať 

k Pánovi ţatvy a prosiť ho a spolu s ním skúsiť 

dotknúť sa ich sŕdc cez našu modlitbu. A On, 

podľa svojich plánov dá, aby dozrelo ich 

„áno―,  aby ich pripravenosť odpovedať  

dospela k vytrvalosti;  inými slovami dá im 

vytrvať verne v jeho sluţbe aj napriek zmätku, 

ktorý je vo svete, v horúčosti dňa a temnote 

noci. 

A teda budú vedieť, ţe ich úsilie, akokoľvek 

namáhavé, je  cenné a uţitočné, pretoţe vedie 

k tomu čo je najpodstatnejšie. Presvedčia sa, ţe 

ľudia dostanú to, v čo dúfajú: Boţie svetlo 

a Boţiu lásku.             

BENEDIKT XVI 

STRETNUTIE  S  KŇAZMI  A  DIAKONMI  VO  FREISINGU,  NEMECKO,  14  SEPTEMBER  2006 
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DUCHOVNÉ  MATERSTVO  PRE  KŇAZOV 
 

 

Povolanie k duchovnému materstvu pre kňazov je prevažne neznáme, ťažko pochopené, a preto je zriedkavo žité, a to 

aj napriek svojej fundamentálnej dôležitosti. Toto  povolanie  je často skryté, voľným  okom  neviditeľné, avšak  jeho 

zmyslom  je predávať duchovný život. Pápež Ján Pavol II. bol natoľko presvedčený o jeho dôležitosti,  že vo Vatikáne 

založil rehoľný rád, v ktorom sa rehoľné sestry modlia  za  úmysly Najvyššieho kňaza.. 
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„SVOJEJ MATKE ĎAKUJEM ZA TO, ČÍM SOM SA STAL, AKO AJ ZA 

SPÔSOB, AKO SOM SA K TOMU DOSTAL!“ 

St. Augustín 

 

  

Nezávisle od veku, alebo spoločenského 

postavenia sa ktorákoľvek ţena môţe stať matkou 

pre kňazov. Tento druh materstva nie je určený len 

pre matky rodín, ale aj pre nevydaté ţeny, vdovy, 

alebo aj osobu, ktorá je chorá. Je mimoriadnym 

spôsobom vhodné pre misionárky a rehoľné sestry, 

ktoré svoj ţivot úplne odovzdali Bohu na 

posvätenie druhých. Ján Pavol II. sa dokonca 

poďakoval dieťaťu za jeho materinskú pomoc: 

„Tiež vyjadrujem svoju vďačnosť blahoslavenej 

Hyacinte za jej obety a modlitby, ktoré obetovala 

za Svätého otca, ktorého videla veľmi trpieť“. (13. 

máj 2000). 

 Kaţdý kňaz má svoju rodnú matku, ktorá je často tieţ svojim deťom i matkou 

duchovnou. Napríklad Giuseppe Sarto,  budúci pápeţ Pius X.,  navštívil svoju 70-ročnú 

matku potom, ako bol vysvätený za biskupa. Tá pobozkala prsteň svojho syna a potom 

zamyslene ukázala na svoj jednoduchý svadobný prsteň a povedala: „Áno Giuseppe, nenosil 

by si svoj prsteň, keby som najskôr nenosila ja svoj.“ Svätý pápeţ Pius X. právom potvrdzuje 

svoju skúsenosť takto:„Každé povolanie do kňazstva pochádza z Božieho Srdca, no 

prechádza cez srdce matky!“ 

 Dobrým príkladom je aj ţivot svätej Moniky. Augustín, ktorý stratil svoju vieru vo 

veku 19 rokov počas štúdia v Kartágu, o svojej matke v známom diele „Vyznania― neskôr 

píše: „Z lásky ku mne preliala viac sĺz, než iná matka by preliala za svojho mŕtveho syna. 

Prešlo 9 rokov, počas ktorých som sa váľal na dne bahna, vo falošnej temnote. Aj napriek 

tomu táto zbožná vdova hodiny úpenlivo prosila Boha a oplakávala môj stav, až kým jej 

modlitby neboli vypočuté.“ 
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 Po svojom obrátení Augustín povedal plný vďačnosti: „Moja svätá matka ma nikdy 

neopustila. Vynosila ma vo svojom tele, aby som sa mohol narodiť do tohto dočasného sveta, 

a do jej srdca, a aby som sa mohol narodiť do večného života.“ 

 Svätý Augustín vţdy túţil po prítomnosti svojej matky pri jeho filozofických 

rozhovoroch. Pozorne počúvala a niekedy sa zapojila s takou jemnou intuíciou, ţe učenci 

ktorí boli zoskupení, ostali v úţase nad jej vnuknutými odpoveďami na zloţité otázky. Nie je 

teda prekvapením, ţe Augustín sa povaţoval za jej „učeníka filozofie―! 

 

KARDINÁLOV  SEN 

Kardinál Mikuláš Kuzánsky (1401-1464), biskup z Brixenu, nebol len veľkým cirkevným 

politikom, uznávaným pápežským  vyslancom a  reformátorom duchovného života kléru, ale aj 

mužom ticha a kontemplácie. Bol hlboko zasiahnutý snom, v ktorom mu bolo zjavené, že 

duchovná realita, ktorá má  význam pre kňazov a laikov do dnešného dňa, je moc 

sebaobetovania, modlitby a obety duchovných matiek ukrytých v kláštoroch.     

 

 

OBETOVANIE RÚK A SŔDC 

   

Mikuláš a jeho sprievodca vstúpili do 

malého, starovekého kostola ozdobeného 

mozaikami a freskami z ranného storočia, 

a práve tam kardinál uvidel úţasné znamenie. 

V tomto malom kostole sa modlilo viac neţ 

tisíc rehoľných sestier. Napriek limitovanému 

priestoru sa tam všetky pomestili vďaka útlej 

postave a pokojnej povahe. Sestry sa modlili 

spôsobom, akým kardinál nikdy predtým 

nevidel. Nekľačali, ale stáli: ich pohľad 

nesmeroval do diaľky, ale bol upriamený na 

niečo blízke, čo nebol schopný vidieť. Stáli 

tam s otvorenými náručiami, dlane mali 

obrátené nahor vyjadrujúc obetu.  

 V ich chudobných a prekvapujúco 

útlych dlaniach niesli muţov a ţeny, mestá 

a krajiny. Občas bolo vidieť niekoľko 

spojených rúk ako drţia mesto. Mnoţstvo rúk 

drţalo krajinu, ktorá bola rozoznateľná svojou 

národnou vlajkou, a aj napriek tomu tam bolo 

cítiť ticho a izoláciu okolo kaţdej z nich 

v modlitbe. Väčšina sestier však niesla na 

svojich rukách jednu osobu. 

 Na rukách jednej útlej, mladej sestry – 

skoro dieťaťa - videl Mikuláš pápeţa. Videl 

to ťaţké bremeno, ktoré niesla, ale jej tvár 

bola rozţiarená a radostná. Stojac, na rukách 

jednej staršej sestry, Mikuláš Kuzánsky videl 
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seba samého, biskupa z Brixenu a kardinála 

rímskej cirkvi. Videl jasne vrásky svojho 

veku, videl škvrny na svojej duši a svoj ţivot. 

Prekvapene a ohromene sa pozeral, ale jeho 

strach sa zrazu začal miešať s nevýslovnou 

blaţenosťou.  

 Jeho sprievodca zašepkal: „Teraz 

vidíš, ako sú hriešnici živení a nesení, a aj 

napriek ich hriechu, neprestali milovať 

Boha.“ 

 „A čo tí, ktorí viac nemilujú?“ opýtal 

sa kardinál. Odrazu bol aj so svojím 

sprievodcom v krypte kostola, kde sa tieţ 

modlilo viac ako tisíc sestier. Tí predtým boli 

nesení na rukách sestier, tu v krypte ich sestry 

niesli vo svojich srdciach. Boli obzvlášť 

váţne, lebo sa rozhodovalo o spáse večných 

duší. „Tak vidíte eminencia“, povedal 

sprievodca, „že aj tí, čo prestali milovať sú 

tiež nesení. Občas sa stane, že sa zohrejú 

vďaka horúcim srdciam, ktoré pre nich horia 

– občas, no nie vždy. V hodine smrti prejdú 

z týchto záchranných rúk do rúk Božského 

sudcu a budú sa musieť zodpovedať za obety, 

ktoré boli za nich prinesené. Každá obeť 

prinesie ovocie.  Avšak ak je ovocie ponúkané 

niekomu, kto ho neoberá, dozreje  v ovocie 

skazy.“ 

 Kardinál bol uchvátený ţenami, ktoré 

prinášali obety svojimi ţivotmi. Vţdy vedel, 

ţe existujú, ale teraz videl jasnejšie ako 

predtým ich dôleţitú úlohu pre Cirkev, pre 

svet a pre kaţdého jedinca. Zrazu to začalo 

byť prekvapujúco jasné. Hlboko sa sklonil 

pred týmito mučeníčkami lásky. 

 

 

Počnúc rokom 550 po viac ako polovicu milénia, bol Saben biskupským sídlom  

pre Brixenskú diecézu. Biskupský palác bol v roku 1685 prebudovaný na kláštor benediktínskych sestier. 

Dodnes žijú svoje duchovné materstvo modlitbami a zasvätením sa Bohu, tak ako to Mikuláš Kuzánsky videl 

vo svojom sne. 
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ELIZA VAUGHAN 

 

Je faktom, že za kňazské povolania sa treba modliť.  

Ježiš hovorí o sebe v evanjeliu:  

„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 

Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt  9,37-38) 

Angličanka Eliza Vaughan je obzvlášť povzbudivým príkladom 

matky naplnenej kňazským duchom, ktorá sa sústavne modlila za tieto povolania. 

DAJME SVOJE DETI BOHU 

 

 Eliza pochádzala so silne 

protestantskej rodiny. Táto rodina bola 

jednou zo zakladateľov automobilovej 

firmy Rolls-Royce. Ako dieťa ţila 

a študovala vo Francúzsku, kde ju veľmi 

nadchla starostlivosť katolíckej cirkvi 

o chudobných.  

 Aj napriek námietkam jej 

príbuzných, Eliza po svojom sobáši 

s plukovníkom Johnom Francisom 

Vaughanom konvertovala na katolícku 

vieru. Počas prenasledovania katolíkov 

v Anglicku za vlády kráľovnej Alţbety I. 

(1558-1603), Vaughanovskí predkovia 

radšej podstúpili väzenie a vyvlastnenie 

majetku, ako by sa mali vzdať svojej viery.  

 Courtfield - starobylé rodinné sídlo 

sa stalo miestom úkrytu pre kňazov, počas  

 

desaťročí teroru v Anglicku, a zároveň 

miestom, kde sa tajne slúţili  sväté omše. 

Uplynuli takmer tri  storočia a katolícke 

presvedčenie rodiny sa nezmenilo. Elizino 

obrátenie bolo tak hlboké a presvedčivé, že 

navrhla manželovi, aby všetky svoje deti zasvätili 

Bohu. 

 Pevná v tichej a vernej modlitbe, trávila Eliza 

každý deň v adorácii, modliac sa za povolania vo 

svojej rodine.   Jej modlitby boli vypočuté. Stala sa  

matkou šiestich kňazov a  štyroch rehoľných 

sestier. Matka Vaughan zomrela v roku 1853 

a bola pochovaná na pozemku jej milovanej rodiny 

v Courtfielde. 

Dnes je Courtfield centrom duchovných cvičení, 

rôznych skupín diecézy v Kardife vo Walese. Na 
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počesť Elizinho svätého života bola rodinná kaplnka 

posvätená biskupom v roku 1954  a znovu 

potvrdená v roku 2000 ako svätyňa               

„našej Pani povolaní“. 

 

 Táto pozoruhodná ţena mala vo 

zvyku modliť sa kaţdý deň hodinu pred 

Oltárnou Sviatosťou v Courtfieldskej 

kaplnke. Modlila sa k Bohu za veľkú 

rodinu a za povolania pre svoje deti. A jej 

modlitby boli vypočuté. Porodila 14 detí 

a zomrela krátko po narodení posledného 

dieťaťa Johna v roku 1853.  

 Trinásť detí zostalo naţive: osem 

chlapcov a päť dievčat.  Šesť z ôsmych 

chlapcov sa stalo kňazmi: dvaja rehoľní 

kňazi, jeden diecézny kňaz, jeden biskup, 

jeden arcibiskup a jeden kardinál. Z piatich 

dcér, štyri sa stali rehoľnými sestrami. Aké 

to poţehnanie pre rodinu a aký vplyv na 

celé Anglicko! 

 Vaughanovské deti sa tešili 

radostnému detstvu, pretoţe ich čnostná 

matka vedela ako ich vzdelávať veľmi 

prirodzeným spôsobom, spojením 

duchovných a náboţenských povinnosti so 

zábavou a veselosťou. Vďaka ich matke 

boli modlitby a denná svätá omša 

v rodinnej kaplnke takou istou súčasťou 

kaţdodenného ţivota, ako hudba, atletika, 

amatérske divadlo, jazda na koni a hra. 

Deti sa nikdy nenudili, keď im matka 

rozprávala príbehy svätých, ktorí sa 

postupne stali ich najdrahšími priateľmi.  

 Eliza často brávala svoje deti na 

návštevy chorých v okolí. Pri týchto 

príleţitostiach sa učili štedrosti 

a obetavosti a často darovali svoje úspory, 

alebo hračky. 

 

 Krátko po narodení 14-tého 

dieťaťa Eliza zomrela. Dva mesiace po jej 

smrti, plukovník Vaughan napísal v liste 

o svojom presvedčení, ţe mu Elizu 

priniesla Boţia prozreteľnosť. „Poďakoval 

som dnes Pánovi v adorácii, že som mu 

mohol vrátiť moju drahú a milovanú 

manželku. Vylial som pred Ním svoje srdce 

plné vďaky za Elizu, ktorú mi dal ako 

príklad a vodkyňu, a s ktorou som stále 

spojený nerozlučným, duchovným putom. 

Aké nádherné potešenie a láskavosť mi 

priniesla! Stále ju vidím ako som ju vídal 

pred Sviatosťou Oltárnou: jej vnútornú 

čistotu, neobyčajnú ľudskú dobrotu, ktorá 

žiarila z jej nádhernej tváre počas 

modlitby.“  
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ROBOTNÍCI  V  PÁNOVEJ  VINICI 

 

Mnohé povolanie v rodine Vaughan 

sú jedinečným zjavom v Anglickej histórii 

a poţehnaním, ktoré prišlo najmä vďaka ich 

matke Elize. 

 Herbert, najstarší syn, sa vo veku 16 

rokov zdôveril rodičom so svojím kňazským 

povolaním. Ich reakcie boli značne 

rozdielne. Jeho matka, ktorá sa za to veľa 

modlila, sa usmiala a povedala: „Dieťa moje, 

už dávno to viem.“ Jeho otec však 

potreboval viac času, aby sa zmieril so 

synovým rozhodnutím, lebo dedičstvo 

prechádzalo na najstaršieho syna, a preto 

dúfal, ţe Herbert získa významné vojenské 

postavenie. Ako mohol vedieť, ţe jeho syn 

sa jedného dňa stane arcibiskupom 

Westminsterského opátstva, zakladateľom 

spoločenstva misionárov a neskôr 

kardinálom? Predsa sa však otec sklonil pred 

synovým prianím. Raz o tom napísal svojmu 

priateľovi: „Ak  Boh chce mať Herberta pre 

seba, môže si takisto vziať aj ostatné deti.“ 

 I keď sa Reginald oţenil, a taktieţ 

Francis, ktorý zdedil rodinný majetok, Pán si 

povolal ostatných deväť detí z rodiny. Roger, 

druhý najstarší syn, sa stal priorom 

benediktínskeho kláštora, neskôr milovaným 

austrálskym arcibiskupom v Sydney, kde 

postavil katedrálu. Kenelm sa stal 

cisterciánom a neskôr diecéznym kňazom; 

Jozef, štvrtý syn, sa podobne ako jeho brat 

stal benediktínom a zaloţil nové opátstvo.  

 Bernard, ktorý bol najţivší spomedzi 

všetkých detí, miloval tanec, šport, 

akýkoľvek druh zábavy; stal sa jezuitom. 

V deň, kedy podal svoju prihlášku bol na 

bále, kde povedal svojej tanečníčke: „Tento 

tanec s tebou je môj posledný, pretože 

vstupujem k jezuitom.“ 

 Zaskočená dievčina odvetila: 

„Skutočne? Chceš sa stať jezuitom? Ty, 

ktorý tak veľmi miluješ svet a tanec!?“  

 Jeho dvojznačná, pritom nádherná 

odpoveď bola: „Práve preto sa chcem 

zasvätiť Bohu.“ 

 Najmladší Ján bol vysvätený za 

kňaza svojim starším bratom Herbertom, 

neskôr sa stal pomocným biskupom 

v Salforde, Anglicko. 

 Štyri z piatich dcér vstúpili do 

kláštora. Gladis vstúpila do kláštora 

navštívenia Panny Márie, Tereza sa pridala 

k reholi Milosrdných sestier, Klára vstúpila 

ku klariskám, Mária do  ţenského 

augustinianského kláštora. 

 Piata Vaughanova dcéra Margarét sa tieţ 

túţila stať rehoľnou sestrou, no kvôli svojmu 

chabému zdraviu nemohla. Zasvätená Bohu, 

ţila doma, no posledné obdobie svojho 
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ţivota strávila  

v kláštore.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas letných súkromných duchovných cvičení sa 

Herbert Vaughan vo veku 16 rokov rozhodol stať  

kňazom. Bol vysvätený v Ríme vo veku 22 rokov, 

neskôr sa stal biskupom v Salforde v Anglicku 

a zakladateľom spoločnosti misionárov Millhill, ktorí 

dnes pracujú na celom svete. Nakoniec sa stal 

kardinálom a tretím westminsterským 

arcibiskupom. Na svojom erbe mal motto: “Amare 

et servire!” “Milovať a slúžiť.” Kardinál Vaughan 

povedal: „Tieto dve slová vyjadrujú môj program: 

Láska musí byť koreňom, z ktorého kvitne celá 

moja služba.“

 

 

BLAHOSLAVENÁ MARIA DELUIL MARTINI   (1841-1884)

Pribliţne pred 120 rokmi začal 

Jeţiš odhaľovať svoj plán na obnovu 

kňazstva zasväteným ţenám v kláštore, ale 

aj mimo kláštorov. Túto takzvanú 

„kňazskú sluţbu― zveril duchovným 

matkám. 

 Blahoslavená Maria Deluil Martiny 

je jednou z predchodkýň tejto sluţby 

kňazom. Matka Maria Deluil Martini o 

svojej hlbokej túţbe srdca povedala: 

„Obetovať sa za duše je nádherné 

a vznešené... no obetovať sa za duše 

kňazov je tak úžasné, tak dôležité, že by 

človek mal mať tisíc životov a obetovať 

svoje srde tisíc krát.. S potešením by som 

obetovala vlastný život kvôli tomu, aby 
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Kristus mohol nájsť v kňazoch to, čo od 

nich očakáva. S radosťou by som sa 

obetovala aj keby iba jeden z nich mohol 

úplne uskutočniť dokonalý plán, ktorý 

s ním Boh má. 

 V skutočnosti svoje kňazské 

materstvo spečatila obetovaním vlastného 

ţivota mučeníckou smrťou vo veku 43 

rokov. Jej posledné slová boli: „Obetujem 

to za moju službu, za službu kňazom.“

CTIHODNÁ  LOUISE  MARGARET  CLARET  DE  LA  TOUCHE  (1868 -1915) 

 

Počas mnohých rokov si Jeţiš pripravil 

ctihodnú Louise Margaret Claret de la 

Touche na jej apoštolát zameraný na 

obnovu kňazstva. Pán sa jej zjavil 5. júna 

1902 počas adorácie: „Modliac za k Nemu 

za náš malý noviciát som ho požiadala, 

aby mi zveril nejaké duše, ktoré by som pre 

neho viedla. On odpovedal: ´Zverím ti duše 

mužov.´ Týmito slovami som bola úplne 

zahanbená, nechápajúc ich zmysel 

a zostala som v tichu... kým Ježiš 

nepovedal: ´Zverím ti duše kňazov.´ Ešte 

viac zahanbená som sa ho opýtala: ´Môj 

drahý Ježiš, ako to mieniš  urobiť?´... 

Potom mi ukázal, že má pre mňa 

mimoriadnu úlohu,  a to, roznietiť oheň 

lásky opäť  vo svete a tiež i to, že na 

uskutočnenie Jeho plánov túži použiť 

svojich kňazov. Povedal mi :'Pred 

devätnástimi storočiami dvanásť mužov 

zmenilo svet, no neboli to len muži, boli to 

kňazi. 

 Teraz, dvanásť kňazov by mohlo zmeniť 

svet....no tí musia byť svätí.´ Následne 

potom dovolil Pán Louise Margaret vidieť 

ovocie jej práce. 

„Pôjde o 

mimoriadne 

zjednotenie 

kňazov. Prácu, 

ktorá obsiahne 

celý svet. ...Tí 

kňazi, ktorí budú 

súčasťou tejto 

práce sa zaviažu  

mimo ostatných veci ohlasovať Nekonečnú 

lásku a milosrdenstvo, no srdce tohto 

kňaza musí byť najskôr preniknuté Ježišom 

a prežiarené duchom jeho lásky. Musia 

tvoriť jednotu, majúc jedno srdce a jednu 

dušu, nikdy si  nebrániť vo vzájomnej 

činnosti.“ 

 Louise Margaret napísala o 

kňazstve vo svojej knihe ―Presväté srdce a 

kňazstvo‖ tak pôsobivo, ţe kňazi boli 

presvedčení, ţe anonymným pisateľom 

knihy je jeden z nich. Istý jezuita dokonca 

poznamenal: „Neviem, kto túto knihu 

napísal, no viem jedno, nie je to dielo 

ženy!“ 
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LU  MONFERRATO

 

  Lu, malá dedinka na severe 

Talianska leţí vo vidieckej oblasti 

vzdialenej 90 kilometrov od Turína. 

Dodnes by bola neznáma, keby niekoľko 

matiek z tejto dedinky neurobilo 

rozhodnutie, ktoré prinieslo významné 

dôsledky v roku 1881.   

 Najhlbšia túţba mnohých z týchto 

matiek bola, aby sa aspoň jeden z ich 

synov stal kňazom, alebo dcéra, ktorá by sa 

rozhodla odovzdať sa úplne Bohu. Pod 

vedením miestneho kňaza Msgr.  

 

Alessandra Canora sa stretávali kaţdý 

utorok na poklone   Sviatosti Oltárnej, 

prosiac Boha o povolania. Na ten istý 

úmysel obetovali kaţdú prvú sobotu v 

mesiaci sväté prijímanie. Po svätej omši sa 

všetky matky spoločne modlili príslušnú 

modlitbu prosiac o povolania do kňazstva. 

 Vďaka dôverným  modlitbám 

týchto matiek a otvorenosti ostatných 

rodičov sa v rodinách rozmohla atmosféra 

hlbokej radosti a kresťanskej zboţnosti, čo 

do veľkej miery uľahčovalo mladým 

rozpoznať povolanie.
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Ide o skutočne jedinečnú fotku nachádzajúcu sa v kronike Katolíckej cirkvi. V čase od 1. – 4. 

septembra 1946 sa stretla v dedinke Lu väčšina z 323 kňazov a rehoľníkov na stretnutí, ktoré vzbudilo 

pozornosť na celom svete. 

 

 

Pánovým slovám „Mnoho je 

povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 

22,14) môţeme rozumieť tak, ţe mnohí sú 

povolaní, no iba niektorí odpovedajú na 

toto volanie. Nik neočakával, ţe Boh 

vypočuje modlitby týchto matiek takým 

dramatickým spôsobom.  

 Z drobnej dedinky Lu vzišlo 323 

povolaní: 152 kňazov (diecéznych 

a rehoľných), a 171 rádových sestier, 

patriacich do 41 rozličných kongregácií. 

V niektorých rodinách vzišli aţ tri alebo 

štyri duchovné povolania. Naznámejším 

príkladom je rodina Rinaldi, odkiaľ Boh 

povolal sedem detí. Dve dcéry vstúpili 

k saleziánskym sestrám, pričom obidve 

boli poslané ako misionárky do San 

Dominga. Piati synovia sa stali kňazmi, 

všetci sa stali saleziánmi. Najznámejším 

z bratov Rinaldiovcov je blahoslavený 

Filip Rinaldi, ktorý sa stal tretím 

nástupcom sv. Jána Bosca ako predstavený 

kongregácie saleziánov. Určite to nie je 

náhoda, pretoţe samotný sv. Ján Bosco 

navštívil Lu počas svojho ţivota štyrikrát. 

Zúčastnil sa prvej svätej omše svojho 

duchovného syna Filipa Rinaldiho v jeho 

rodnej dedinke. Filip si stále s láskou 

spomínal na vieru rodín v dedinke Lu. 

„Viera, ktorá viedla našich otcov a matky 

povedať: ´Pán nám daroval deti, a tak, ak 

ich On volá, nemôžeme povedať nie.“ 
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 P. Luigi Borghina a P. Pietro Rota 

ţili duchovnosť Don Bosca tak verne, ţe 

prvý z nich dostal meno „Brazílsky Don 

Bosco― a druhý „Don Bosco z Valtelliny―. 

Pápeţ Ján XXlll sa raz vyjadril ohľadom 

jedného povolaného z Lu, Jeho Excelencie, 

Evasiona Colli, arcibiskupa z Parmy: 

„Pápežom sa mal stať on, nie ja. Má 

všetko, aby bol z neho významný pápež.“ 

 

 Kaţdých desať rokov navštívili 

kňazi a rehoľné sestry z celého sveta svoju 

rodnú dedinku Lu. P. Mario Meda, 

dlhoročný správca farnosti v Lu tvrdil, ţe 

toto stretnutie je skutočnou oslavou, 

slávnosťou vďakyvzdania Bohu, ktorý pre 

túto dedinku urobil mnohé veľké veci.

 

 

Modlitba matiek z Lu bola jednoduchá, krátka a hlboká: 

 

 

„Drahý Bože, daj, aby sa jeden z mojich synov stal kňazom! 

 

Ja sama túžim žiť ako dobrá kresťanka a chcem viesť svoje deti stále k tomu, čo je správne, 

 

aby som, drahý Pane, smela prijať milosť  byť hodnou dať ti svätého kňaza! Amen.“ 

 

 
 

BLAHOSLAVENÁ 

ALESSANDRINA  DA  COSTA  

(1904 – 1955) 
 
 

 Ţivotný príbeh Alessandriny 

da Costa, ktorá bola blahorečená 25. 

apríla 2004, odhaľuje pretvárajúcu 

moc a viditeľné znaky utrpenia 

chorého a neznámeho dievčaťa. 

V roku 1941 napísala Alessandrina svojmu duchovnému vodcovi P. Marianovi Pinovi, 

spomínajúc mu to, čo jej povedal Jeţiš, „Dcéra moja, jeden kňaz v Lisabone je blízko večného 
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zatratenia; veľmi ma uráža. Zavolaj svojmu duchovnému vodcovi a požiadaj o jeho dovolenie, 

aby som mohol použiť teba zvláštnym utrpením na záchranu tejto duše.“ 

 Hneď, ako Alessandrina získala dovolenie od svojho duchovného vodcu, prišlo veľké 

utrpenie. Cítila váţnosť omylov tohto kňaza; ako si neţelal dozvedieť sa nič o Bohu a bol 

blízko večného zatratenia. Dokonca poznala meno tohto kňaza. Úbohá Alessandrina okúsila 

hrozný stav duše tohto kňaza a naliehavo sa modlila: „Nie do pekla, nie! Samu seba ponúkam 

ako obetu za neho, dokým si to budeš priať.“ 

P. Pino sa informoval u kardinála v Lisabone, či sa v jeho diecéze nenachádza kňaz, 

pre ktorého by sa zvláštnym spôsobom znepokojoval. Kardinál otvorene potvrdil, ţe sa 

skutočne obáva o jedného kňaza, a keď uviedol jeho meno, bolo totoţné s tým, ktoré Jeţiš 

povedal Alessandrine.  

 Po niekoľkých mesiacoch P. Pinovi jeho priateľ P. David Novais vyrozprával 

nezvyčajnú udalosť, ktorej bol svedkom. P. David viedol vo Fatime duchovné cvičenia, na 

ktorých bol účastný jeden nenápadný pán, ktorý si svojim príkladným správaním získal 

pozornosť  všetkých účastníkov. V poslednú noc duchovných cvičení dostal neočakávane 

infarkt. Poţiadal o kňaza, u ktorého sa vyspovedal a prijal Sviatosť Oltárnu. Krátko potom 

zomrel úplne zmierený s Bohom. Ukázalo sa, ţe ten  muţ bol v skutočnosti kňaz – ten istý, za 

ktorého trpela Alessandrina.  

 

BOŽIA SLUŽOBNÍČKA  

CONSOLATA BETRONEOVÁ 

(1903 - 1946) 

 

  

 Obety a modlitby duchovných matiek za 

kňazov priniesli plody zvlášť u tých, ktorí 

vytrvali, alebo opustili svoje povolanie. Jeţiš si 

k tomuto povolaniu vyvolil vo svojej Cirkvi 

nespočetné mnoţstvo ţien, ako napríklad sestru 

Consolatu Betroneovu, kapucínsku rehoľnicu 

z Turína. Jeţiš jej povedal: „Tvoja celoživotná 
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práca bude zameraná na tvojich bratov. Consolata, aj ty budeš dobrou pastierkou, ktorá bude 

hľadať a privádzať ku mne späť bratov, ktorí sa stratili.“  

Consolata priniesla akúkoľvek obetu za „svojich bratov― kňazov a iných zasvätených 

ľudí, ktorí potrebovali duchovnú pomoc. Kým pracovala v kuchyni, v srdci sa nepretrţite 

modlila, „Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše!“ Kaţdú drobnú sluţbu či povinnosť 

prinášala Bohu ako obetu. Jeţiš jej na to povedal: „I keď sa tvoje obety môžu zdať 

bezvýznamné, kvôli láske, s ktorou mi ich prinášaš im dávam nezmerateľnú hodnotu 

a zaplavujem nimi nespokojných bratov v podobe milosti  obrátenia.“ 

 Najváţnejšie a najťaţšie prípady boli často zverované do modlitieb v kláštoroch. 

Consolata na seba prijímala rovnaké utrpenie ako ony. Týţdne aţ mesiace nepretrţite znášala 

duchovnú púšť, opustenosť, nezmyselnosť, vnútornú temnotu, osamotenosť, pochybnosti 

a hriešny stav kňazov. 

 Počas týchto duchovných zápasov raz napísala svojmu duchovnému vodcovi: „Čo 

všetko ma bratia stoja!“ Vtedy jej Jeţiš dal prekrásny sľub: „Consolata, ty privedieš späť 

k Bohu nie jedného kňaza, ale všetkých. Sľubujem, budeš mi prinášať bratov jedného za 

druhým.“ A tak sa aj stalo! Priviedla späť k Bohu všetkých kňazov, ktorí jej boli zverení; 

k plnému ţivotu v kňazskej sluţbe. Existuje záznam  svedectiev mnohých z nich.  

 

BERTHE  PETITOVÁ (1870-1943) 

 
Berthe Petitová, veľká mystička a trpiaca duša 

pochádzajúca z Belgicka je až doposiaľ 

málo známa. Ježiš jej jasne ukázal kňaza, 

ktorému mala zveriť svoje plány a Božia 

prozreteľnosť sa postarala o ich stretnutie. 

 

 

„CENA“ SVÄTÉHO KŇAZA 

 

Uţ ako 15 ročné dievča sa Berthe začala 

 modliť počas svätej omše za slúţiaceho kňaza: „Ježišu môj, nedovoľ, aby ťa kňazi urážali.“  Vo veku 

17 rokov prišli Berthini rodičia o celý majetok krachom ich obchodného podnikania. Počas sviatosti 

zmierenia, 8. decembra 1888 je spovedník vysvetlil, ţe povolanie, ktoré má, nie je určené na vstup do 
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kláštora, ale má jej pomôcť zostať doma a starať sa o rodičov. Aj napriek tomu, ţe túto obetu prijala 

s ťaţkým srdcom, prosila Pannu Máriu, aby sa prihovárala u Jeţiša za horlivého a svätého kňaza, 

ktorý by „nahradil― jej duchovné povolanie. „Tvoja prosba bude určite vypočutá.“, uistil ju 

spovedník. 

 Berthe nemohla vedieť, čo sa stane o 16 rokov neskôr. Dr. Louis Decorsant, 22 ročný mladý 

právnik sa modlil pred sochou Trpiacej Matky. Nečakane pocítil vnútornú istotu ohľadom svojho 

povolania, ţe sa nemá oţeniť s dievčaťom, ktoré si chcel vziať a ţiviť sa ako notár. Veľmi zreteľne 

porozumel, ţe ho Boh volá do kňazstva. Volanie bolo tak zreteľné a naliehavé, ţe sa neváhal vzdať 

všetkého. Po ukončení štúdií a získaní doktorátu v Ríme bol vysvätený v Paríţi v roku 1983 za kňaza. 

Berthe mala v tom čase 22 rokov. 

 V tom istom roku slúţil novo vysvätený 27-ročný kňaz vianočnú polnočnú svätú omšu 

v kostole mimo Paríţa. V tej istej chvíli bola Berthe na polnočnej svätej omši v inom kostole  a váţne 

dávala Pánovi sľub: „Ježiš, chcem sa obetovať za kňazov, každého jedného z nich, no zvláštnym 

spôsobom  za kňaza môjho života.“ 

 Počas vyloţenia Sviatosti Oltárnej mladé dievča náhle videlo Jeţiša zaveseného na 

obrovskom kríţi; Máriu s Jánom stojac pod ním. Potom začula slová: „Tvoja obeta bola prijatá, 

a modlitba vyslyšaná. Hľa, tvoj kňaz...  jedného dňa sa stretnete.“  V tvári Jána uvidela Berthe 

neznámeho kňaza. Nebol ním nik iný ako P. Decorsant, ktorého rozpoznala hneď pri ich prvom 

stretnutí – pribliţne o 15 rokov neskôr, v roku 

1908.

STRETNUTIE   VEDENÉ BOHOM 
 

Berthe putovala do Lúrd, kde jej 

Panna Mária potvrdila: „Teraz uvidíš kňaza, 

o ktorého si Boha žiadala pred 20 rokmi; 

čoskoro sa stretnete.“ 

 V tom istom roku sa znova vydala na 

púť do Lúrd, tento raz však s priateľkou. 

V Paríţi nastúpil do vlaku kňaz, ktorý sa 

snaţil nájsť voľné miesto pre chorú ţenu. Bol 

to P. Decorsant. Jeho tvár bola totoţná s tou, 

ktorú videla pred 15 rokmi v postave sv. Jána. 
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Veľmi často sa za neho modlila a obetovala 

všetko svoje telesné utrpenie. Po niekoľkých 

priateľských slovách kupé opustil.  

 Presne o mesiac neskôr sa vydal na 

púť do Lúrd aj P. Decorsant, pretoţe chcel 

Panne Márii zveriť budúcnosť svojho 

kňazstva. Majúc kufor v ruke sa znova stretol 

s Berthou a jej priateľkou. Ţeny spoznal, a tak 

ich pozval, aby sa zúčastnili svätej omše.   

Keď P. Decorsant pozdvihol  Hostiu, 

prehovoril Jeţiš vo vnútri k Berthe: „Toto je 

kňaz, za ktorého som prijal tvoje obety.“ Po 

svätej omši bola Berthe prekvapená zistením, 

ţe „kňaz jej ţivota―, ako ho odvtedy volala, 

býval v tom istom hoteli ako ony.

OZNÁMENIE     ÚLOHY 
 

Krátko potom mala Berthe príleţitosť 

rozprávať sa s ním o svojom vnútornom 

ţivote, ako i ďalšej misii, ktorá jej bola 

zverená – vyhlásenie zasvätenia 

Nepoškvrnenému a  Prebolestnému Srdcu 

Panny Márie. P. Decorsant cítil, ţe mu Boh 

zveril túto vzácnu dušu.  

 P. Decorsant prijal miesto v Belgicku 

a stal sa svätým duchovným vodcom Berthe 

Petitovej, ako aj neúnavným podporovateľom 

jej misie. Teologicky povedané, P. Decorsant 

bol ideálnou osobou, ktorá udrţiavala 

písomný styk medzi Berthou Petitovou 

a Cirkvou v Ríme. P. Decorsant duchovne 

sprevádzal Berthe Petitovú 24 rokov, aţ do jej 

smrti, pri jej povolaní plnom odpykávania 

trestov za hriešnikov. Bývala často veľmi 

chorá a svoje obety  prinášala najmä za 

kňazov, ktorí opustili kňazstvo.

 

            CTIHODNÁ  CONCHITA  Z  MEXIKA  (1862-1937) 

Maria Conception Cabrera de Armida (“Conchita”)bola manželkou a matkou.  

V priebehu mnohých rokov ju Ježiš pripravoval na život duchovného materstva kňazov. 

V budúcnosti zohrá dôležitú úlohu vo všeobecnej Cirkvi. 

  
                                                                                                                

Conchitin syn Manuel 
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Jeţiš raz povedal Conchite: „Sú 

duše, ktoré vysviackou príjmu kňazské 

pomazanie. Existujú však aj také kňazské 

duše, ktoré nemajú dôstojnosť, alebo 

pomazanie kňaza, no majú kňazskú službu. 

Ponúkajú sa mi zjednotene... tieto duše 

pomáhajú Cirkvi veľmi silným duchovným 

spôsobom. ... Staneš sa matkou veľkého 

počtu duchovných detí, no tvoje srdce to 

bude stáť toľko, čo smrť tisíc mučeníkov.“ 

 „Prinášaj seba samú ako obetu za 

kňazov. Zjednoť svoju obetu s mojou, aby 

si im získala milosti.“ ...“Túžim prísť 

znova na tento svet. ...v mojich kňazoch.  

 

 

Chcem obnoviť svet odhaliac samého seba 

prostredníctvom kňazov. Túžim dať svojej  

Cirkvi mocný impulz, v ktorom vylejem 

Svätého Ducha na kňazov tak, ako na nové 

Turíce.“ 

 „Cirkev a svet potrebuje nové 

Turíce, kňazské Turíce, vnútorné Turíce.“ 

 Conchita sa ako mladé dievča raz 

modlila pred Sviatosťou Oltárnou týmto 

slovami: „Pane, cítim sa tak neschopná 

milovať ťa; preto sa chcem vydať. 

Požehnaj ma mnohými deťmi, aby ťa oni 

mohli milovať viac ako ja.“ Jej manţelstvo 

bolo veľmi šťastné, porodila deväť detí – 

dve dievčatá a sedem chlapcov. Kaţdé 

dieťa zasvätila Panne Márii slovami: 

„Odovzdávam ti ich úplne, akoby boli tvoje 

deti. Vieš, že nie som schopná ich 

vychovávať. Tak málo rozumiem tomu, čo 

znamená byť matkou. Ale ty.. ty to vieš.“ 

Conchita vytrpela smrť štyroch svojich 

detí, pričom kaţdé z nich zomrelo svätou 

smrťou.  

 Je iba prirodzené, ţe sa Conchitine 

duchovné materstvo jasne  prejavilo na 

jednom z jej synov, ktorý sa stal kňazom. 

Napísala o ňom: „Manuel sa narodil 

v hodine smrti P. Josého Camacha. Keď 

som sa to dozvedela, modlila som sa 

k Pánovi, aby ho môj syn nahradil za 

oltárom. ...Keď začal Manuel rozprávať, 

modlili sme sa spolu za veľkú milosť 

povolania do kňazstva. ...V deň jeho 

prvého svätého prijímania a vo všetky 

veľké sviatky sa ju potom modlil. ...Keď 

mal 17 rokov, vstúpil k Jezuitom.“ 

 Manuel, tretie z detí, sa narodil 

v roku 1889. Kým ţil v Španielsku, napísal 

svojej matke o tom, ako sa rozhodol stať 

kňazom. Ona mu odpísala: “Odovzdaj sa 

 Pánovi celým svojím srdcom, všetkého sa  

vzdaj! Zabudni na ľudí a zabudni i na 

seba! Nedokážem si predstaviť, že niekto, 

kto je zasvätený Bohu, nie je svätý! Človek 

sa nemôže dať Bohu iba napoly. Buď 

k nemu štedrý!“ 

 V roku 1914 stretla Manuela 

v Španielsku poslednýkrát; uţ nikdy sa 

nevrátil do Mexika. V jednom liste jej 

napísal: „Moja drahá mama, ty si mi 

ukázala cestu. Aké šťastie, že som už od 

detstva z tvojich úst počul odvážne 
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a spásonosné učenie Kríža. Teraz to túžim 

uskutočňovať vo svojom živote.“ Conchita 

synovým odlúčením veľmi trpela. „Tvoj 

list som vzala k bohostánku a povedala 

Pánovi, že toto utrpenie prijímam celým 

svojím bytím. Na druhý deň som si ho po 

prijatí svätého prijímania priložila na 

srdce, a tak obnovila svoju úplnú obetu 

Pánovi.“

 

 

„MATKA, NAUČ  MA  BYŤ  KŇAZOM!“ 
 

 Týţdeň pred svojou kňazskou 

vysviackou, 23. júla 1922, sa 33-ročný 

Manuel opýtal v liste Conchity: „Matka, 

nauč ma byť kňazom! Povedz mi 

o obrovskej radosti, ktorá vyplýva zo 

slávenia svätej omše. Všetko znova 

vkladám to tvojich rúk, ako keď si ma ako 

malé dieťa držala vo svojom náručí a učila 

ma o nádherných  menách Ježiš a Mária 

uvádzajúc ma do tohto tajomstva. Skutočne 

sa cítim ako nemluvňa, ktoré ťa žiada 

o svetlo, tvoju modlitbu a obetu. ...Ako 

náhle sa stanem kňazom, pošlem ti svoje 

požehnanie a potom, kľačiac prijmem 

tvoje.“ 

 V deň Manuelovej kňazskej 

vysviacky v Barcelone, 31. júla 1922, sa 

Conchita prebudila uprostred noci, aby sa 

mohla duchovne podieľať na jeho 

vysviacke. Premohlo ju poznanie: „Som 

matkou kňaza! ...Môžem iba plakať a 

ďakovať! Celé nebo pozývam, aby 

vzdávalo vďaku namiesto mňa, pretože ja 

toho nie som schopná; som taká úbohá.“ 

O desať rokov neskôr napísala svojmu 

synovi: „Nedokážem si predstaviť kňaza, 

ktorý nie je Ježišom, a už vôbec nie 

spomedzi jezuitov. Modlím sa, aby tvoje 

premieňanie sa v Krista prostredníctvom 

slávenia svätej omše ti pomohlo stať sa 

nepretržite Ježišom.“ (17. mája 1932) „Čo by 

sme robili, keby nebolo kríža? Bez bolesti 

by život bol neznesiteľný; on zjednocuje, 

posväcuje, očisťuje a dosahuje milosť.“ 

(10. júna 1932) P. Manuel zomrel svätou 

smrťou v roku 1955 ako 66 ročný. 

Pán vysvetlil Conchite úlohu jej 

apoštolátu: „Tebe zverím rôzne druhy 

umučenia: budeš trpieť tým, čím ma kňazi 

urážajú. Okúsiš a prinesieš mi ich neveru 

a biednosť.“ Duchovná matka obetujúca sa 

za posvätenie kňazov a Cirkvi to okúsila 

v plnej miere. Conchita zomrela v roku 

1937 vo veku 75 rokov. 

 

 

 



 27 

MOJE  KŇAZSTVO  A  NEZNÁMY  ČLOVEK 
 

WILLIAM EMMANUEL KETTELER  (1811-1877) 

 

 

Každý človek vďačí za svoj život a svoje povolanie modlitbám a obetám iných. Biskup 

Ketteler, jeden z hlavných postáv nemeckého biskupstva 19. storočia, ako aj jeden zo 

zakladateľov Katolíckej sociológie za to vďačí jednoduchej mníške, najmenšej  a najúbohejšej 

sestre v kláštore. 

 

 V roku 1869 sedel nemecký 

diecézny biskup spolu so svojím hosťom 

biskupom Kettelerom z mesta Mainz. 

Počas ich rozhovoru diecézny  biskup 

porozprával svojmu hosťovi o svojom 

veľmi poţehnanom apoštoláte. Biskup 

Ketteler mu vysvetlil: „Za všetko, čo sa mi 

podarilo s Božou pomocou uskutočniť 

vďačím modlitbám a obetám niekomu, 

koho v skutočnosti  nepoznám. Viem len to, 

že niekto Bohu za mňa ponúkol celý  svoj 

život. Tomuto utrpeniu vďačím za to, že 

som sa stal kňazom.“ 

 Potom pokračoval: „Pôvodne som 

vôbec netúžil stať sa kňazom. Zavŕšil som 

štúdium na práve a sústreďoval svoju 

pozornosť na to, ako dosiahnuť významné 

postavenie vo svete, aby som získal úctu, 

slávu a moc. Mimoriadny zážitok ma od 

toho zadržal a priviedol na inú cestu.

 V jeden večer som bol v izbe sám. 

Rozmýšľajúc nad tým, ako sa stať slávnym 

a bohatým sa udialo niečo, čo nedokážem 

vysvetliť. Bol som hore, alebo sa mi to 

prisnilo? Skutočne som to videl, alebo to 

bol iba sen? No jedno s určitosťou viem – 

zmenilo to môj život. Veľmi jasne som videl 

pred sebou stáť Ježiša  v žiariacom oblaku, 

ukazujúc mi jeho Presväté Srdce. Pred ním 

kľačala mníška s rukami zloženými 

k modlitbe. Z jeho úst vyšli tieto slová: 

´Ona sa neustále modlí za teba!´ 

 „Zreteľne som videl vzhľad tejto 

sestry. Jej tvár na mňa urobila taký dojem, 

že ju až dodnes nosím vo svojej mysli. 

Vyzerala úplne ako bežná laická sestra. Jej 

odev bol biedny a drsný, ruky červené 

a mozoľnaté od práce. Či to bol sen, alebo 

nie, bolo to niečo nezvyčajné. Otriaslo ma 

to v základoch môjho bytia a  od tej chvíle 

som sa rozhodol zasvätiť sa Bohu 

v kňazstve.“ 

 „Odišiel som na duchovné cvičenia 

do  kláštora a všetko som vyrozprával 

svojmu spovedníkovi. Potom som vo veku 

30 rokov začal študovať teológiu. Zvyšok 
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príbehu poznáte. A preto, ak si myslíte, že 

som urobil niečo obdivuhodné, teraz viete, 

kto si naozaj zaslúži uznanie – veriaca 

sestra, ktorá sa za mňa modlí, možno 

netušiac, kto som. Som presvedčený, že sa 

za mňa modlila a stále modlí v skrytosti, 

a že bez týchto modlitieb by sa mi nikdy 

nepodarilo dôjsť k tomu, čo mi Boh vopred  

určil.“ 

 „Máte nejakú predstavu kde a kto 

touto osobou, ktorá sa za vás modlí, je?“ 

opýtal sa diecézny biskup. 

 „Nie, môžem len každý deň prosiť 

Boha, aby ju, kým žije, žehnal 

a tisícnásobne jej odplatil, čo pre mňa 

robí.

 

 



 

SESTRA  V  STODOLE 

 

Na druhý deň navštívil biskup Ketteler 

kláštor v susednom meste a v jeho kaplnke 

odslúţil svätú omšu. Ako rozdával sväté 

prijímanie sestrám z posledného radu, upútala 

jeho pozornosť jedna z nich. Celý zbledol 

a zostal nehybne stáť. Po krátkej chvíli sa však 

spamätal a podal sväté prijímanie kľačiacej 

sestre, ktorá si jeho rozpaky vôbec nevšimla. 

Potom pokračoval v slávení svätej omše. 

 Biskup, ktorý ho v predchádzajúci deň 

pozval do kláštora, sa k nemu pri raňajkách 

pridal. Keď dojedli, biskup Ketteler poţiadal 

matku predstavenú, aby mu predstavila všetky 

sestry kláštora. Sestry boli za krátku chvíľu 

zhromaţdené; obaja biskupi sa s nimi išli 

zoznámiť. Biskup Ketteler ich srdečne 

pozdravil, no očividne medzi nimi nenašiel tú, 

ktorú hľadal.  

 Potichu sa opýtal matky predstavenej: 

„Sú tu skutočne všetky sestry?“ 

 Pozrela sa na skupinu sestier, 

a povedala: „Vaša excelencia, zavolala som 

všetky sestry, no jedna chýba.“ 

„Prečo neprišla?“ 

„Pracuje v stodole,“ odpovedala predstavená, 

„a to takým chvályhodným spôsobom, že vo 

svojom oduševnení, občas zabúda na všetko 

ostatné.“ 

„Rád by som ju videl,“ poţiadal biskup. 

O malú chvíľu táto sestra vstúpila do miestnosti. 

Biskup Ketteler znova zbledol a po niekoľkých 

slovách venovaných všetkým sestrám ich 

poţiadal, aby mohol  zostať osamote so sestrou, 

ktorá práve prišla. 

„Poznáte ma?“, opýtal sa jej. 

„Vašu excelenciu som nikdy predtým nevidela.“ 

„Modlili ste sa niekedy za mňa, alebo ste za 

mňa obetovali dobré skutky?“  

„Nespomínam si, že by som o vás niekedy 

počula.“ 

 Biskup zostal krátku chvíľu ticho, 

potom sa jej opýtal: „Máte obľúbenú nejakú 

pobožnosť?“  

„Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu 

Ježišovmu“, odvetila. 

„Zdá sa, že vykonávate najťažšiu prácu 

v kláštore.“, pokračoval. 

„Nie je to celkom tak, vaša excelencia“, 

protestovala, „no nemôžem povedať, že je to pre 

mňa príjemné.“ 

„Čo robíte, keď máte takéto pokušenia voči 

svojej práci?“ 

„Zvykla som si veci, ktoré ma stoja veľa 

námahy, zvládať pomocou  radosti  

a oduševnenia z lásky k Bohu, a potom ich 

prinášať ako obetu za jednu dušu na tejto zemi. 

Za toho, koho si Boh vyvolil byť dobrotivým. 

Rozhodnutie som prenechala jemu a netúžim to 

vedieť. Na tento úmysel tiež každý večer 

obetujem čas poklony Najsvätejšie Sviatosti 

Oltárnej v čase od 20 -21 hodiny.“ 



 

„Odkiaľ pramení to, že všetky svoje skutky 

obetujete za niekoho, koho nepoznáte?“  

„Naučila som sa to, kým som žila vo svete, 

mimo kláštora“ , odpovedala. „Keď som 

chodila do školy, náš učiteľ, pán farár, nás učil 

ako sa modliť a prinášať obety za príbuzných. 

Okrem toho povedal, že sa máme veľa modliť aj 

za tých, ktorí sú v nebezpečenstve zatratenia. 

A pretože iba Boh vie, ktorá duša naozaj 

potrebuje modlitbu, najlepšie je zveriť všetky 

dobré skutky Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, 

s dôverou v Jeho múdrosť a všemohúcnosť. 

Presne tak som urobila ja,“ zakončila, „a stále 

verím, že Boh nájde tú správnu dušu.“

 

 

 

 

 

 

DEŇ  NARODENIA  A  DEŇ  OBRÁTENIA 
 

 

„Koľko máte rokov?“ opýtal sa biskup. 

„Tridsaťjeden, vaša excelencia,“ 

odpovedala. 

 Biskup sa na chvíľu zastavil, potom 

sa opýtal: „Kedy ste sa narodila?“  Sestra 

uviedla svoj dátum narodenia. Biskup 

zalapal po dychu; dátum jej narodenia sa 

zhodoval s dátumom jeho konverzie! Vtedy 

ju videl presne takú, ako ju mal teraz pred 

sebou. „Neviete, či sú vaše modlitby a obety 

vyslyšané?“, pýtal sa ďalej. 

„Nie, vaša excelencia.“ 

„A nechcete to vedieť?“ 

„Náš dobrotivý Pán vie, keď sa  

niečo dobré stane, a to stačí,“ odpovedala 

skromne. 

Biskup bol šokovaný. „Teda, pokračujte 

v tom v mene nášho Pána.“, povedal. Sestra 

si mu okamţite kľakla k nohám a poţiadala 

o poţehnanie. Biskup váţne zdvihol ruky 

a s hlbokým dojatím povedal: „Mocou 

zverenou mi ako biskupovi, žehnám vašu 

dušu, vaše ruky a vašu prácu. Žehnám vaše 

modlitby a predkladané obety, vaše 

zriekanie a vašu poslušnosť. Zvlášť žehnám 

hodine vašej smrti a prosím Pána, aby vám 

bol nápomocný so všetkou svojou útechou.“ 

„Amen“, odpovedala sestra pokojne, potom 

sa postavila a odišla. 

 

 

 

 



 

ŽIVOTNÉ   PONAUČENIE 
 

 

Biskup, hlboko dojatý, pristúpil k oknu, 

aby sa upokojil. Onedlho nato sa rozlúčil 

s matkou predstavenou a vrátil sa do 

hotelovej izby svojho priateľa biskupa. 

Zdôveril sa mu: „Našiel som toho, komu 

vďačím za svoje povolanie. Je to 

najprostejšia a najnepatrnejšia služobná 

sestra kláštora. Nemôžem Bohu dostatočne 

poďakovať za milosť, ktorú mi preukázal. 

Táto sestra sa za mňa modlí takmer 20 

rokov. V deň, keď prvýkrát uvidela svetlo 

sveta, Boh spôsobil moje obrátenie, vopred 

prijmúc jej budúce modlitby a službu.“ 

 

„Aké nezabudnuteľné poučenie! Musel som 

byť pokúšaný márnivosťou vlastného 

úspechu a vlastnými dobrými skutkami, 

aby som mohol neskôr v pravde potvrdiť: 

Za všetko vďačím modlitbám 

a predkladaným obetám úbohej slúžky 

pracujúcej v kláštornej stodole. Keď sa 

predo mnou zjaví jednoduchá a malá úloha 

bezvýznamnej hodnoty, spomeniem si na 

to, čo vykonáva táto pokorná služobnica 

Pánova, prekonávajúc samu seba 

prinášaním obiet. V  očiach nášho Pána to 

má takú cenu, že si jej skutky použil na to, 

aby pre Cirkev povstal biskup.“



 

 
 

 

SVÄTÁ  TEREZKA  Z  LISIEUX 



 

                                     (1873-1897) 
 

 

 Na púti do Ríma, keď mala iba 14 rokov, pochopila Terezka, ţe jej povolaním je stať sa 

duchovnou matkou kňazov. Vo svojej autobiografii uvádza, ţe po tom, čo na výlete v Taliansku 

stretla veľa svätých kňazov, pochopila ich slabosti a krehkosť, ktoré mali aj napriek svojej 

mimoriadnej vznešenosti. „Ak svätí kňazi... dávajú svojím správaním najavo, že nevyhnutne 

potrebujú modlitbu, čo môžeme povedať o tých, ktorí sú vlažní?“(A 157) V jednom zo svojich listov 

takto povzbudila svoju sestru Céline: „Žime pre duše, buďme apoštolkami, zachraňujme najmä 

duše kňazov. ... Modlime sa, prinášajme za nich obety a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný.“ 

(LT 94)  

 V ţivote sv. Terezky, učiteľky Cirkvi, existuje jeden dojímavý príbeh, ktorý vyzdvihuje jej 

horlivosť za záchranu duší, najmä duší misionárov. Raz, keď bola veľmi chorá a chodenie jej 

spôsobovalo veľké ťaţkosti, opatrovateľka jej poradila kaţdodennú štvrťhodinovú prechádzku po 

záhrade.  Terezka poslúchla, i keď jej to veľmi nepomohlo. Pri jednej príleţitosti si sestra, ktorá jej 

robila spoločnosť, všimla, aké je kráčanie pre ňu bolestivé a poznamenala: „Bolo by lepšie, keby si 

si oddýchla; v takomto stave ti prechádzka vôbec nerobí dobre. Namáhaš sa.“  Svätica na to 

povedala: „Prechádzku obetujem za misionárov. Stále myslím na to, ako je možno jeden z nich 

niekde veľmi ďaleko vyčerpaný vo svojej apoštolskej službe, za neho obetujem Bohu svoju únavu.“ 

 Boh dal jasný znak, ţe prijíma Terezkinu túţbu obetovať svoj ţivot za kňazov, keď jej 

matka predstavená odovzdala mená dvoch seminaristov, ktorí poţiadali o duchovnú podporu 

nejakej karmelitánky. Jedným z nich bol budúci Abbé Maurice Bellière. Niekoľko dní po 

Terezkinej smrti prijal habit ―bielych otcov‖ ako kňaz a misionár. Adolphe Roulland bol druhým 

seminaristom, ktorého sprevádzala svojimi modlitbami a obetami aţ do jeho vysviacky.  

 

 

 

 

 

BLAHOSLAVENÝ KARDINÁL 

CLEMENS AUGUST VON GALEN                      
(1878 -1946) 
 
 

13. septembra 1933 bol 55-ročný 

nemecký kňaz, Clemens August von Galen, 



 

ustanovený pápeţom Piusom Xl. za munsterského biskupa. Podľa svojho motta, 

nenechal sa ovplyvniť „ani chválou ani strachom―, ale otvorene protestoval proti teroristickým 

aktivitám gestapa a odsúdil vládu za porušenie práv Cirkvi a veriacich. V roku 1946 ho pápeţ 

Pius Xll. ustanovil za kardinála za jeho skutky a výnimočné odváţne svedectvo, ktoré preukázal 

ako munsterský biskup. Od chvíle, kedy prebral úrad munsterského pastiera, sa biskup Count von 

Galen modlil túto modlitbu, ktorú mal vytlačenú na kartičke: 

„Narodil som sa ako trináste dieťa, a preto budem naveky vďačný svojej matke, ktorá 

mala odvahu znova povedať svoje „áno“, a tak prijať trináste dieťa, ktoré jej Boh ponúkol. Ak 

by nebolo tohto matkinho „áno“, nebol by som kňazom, ani biskupom.“

 

 

BOŽÍ SLUHA, PÁPEŽ JÁN PAVOL I 
(1912-1978) 

 

„NAUČILA MA TO MOJA MATKA“ 
 
Pápeţ Ján Pavol I. začal svoju poslednú 

generálnu audienciu v septembri 1978 modlitbou 

´Skutky lásky´: 

„ ´Môj Bože, milujem ťa celým svojím 

srdcom, Teba, ktorý si nekonečná dobrota a večné 

šťastie. Z lásky k tebe milujem svojho blížneho ako 

seba samého a odpúšťam akúkoľvek 

nespravodlivosť, ktorú som okúsil. Pane, dovoľ mi 

milovať ťa ešte viac!“ 

„Táto známa modlitba bola inšpirovaná textom Svätého písma. Naučila ma ju moja matka. 

Modlím sa ju často celý deň“. 

Tieto slová o svojej matke povedal s takou láskou v hlase, ţe prítomní ľudia v audienčnej 

sieni začali trieskať. Mladá ţena, ktorá sa na audiencii zúčastnila, povedala so slzami v očiach:  „Je 

to také dojemné, že pápež spomenul svoju matku. Teraz lepšie rozumiem tomu, aký veľký vplyv 

máme ako matky na svoje deti.“   

„PANE,  DAJ  NÁM  ZNOVA  KŇAZOV!“ 
 



 

Anna Stangová počas komunistického prenasledovania mnoho trpela, a ako veľa iných žien, 

ktoré sa nachádzali v podobnej situácii, aj ona  to obetovala za kňazov. Vo svojej starobe sa 

stala ženou s kňazským duchom. 

  

„BOLI  SME  BEZ  PASTIERA!“ 
 

 Anna Stangová sa narodila v roku 1909, išlo o veľmi náboţnú rodinu ţijúcu 

v nemeckej oblasti Volgy v Rusku. Uţ ako deväťročná začala trpieť pre svoju vieru. Píše: 

„...V druhej triede, v roku 1918, sme sa modlili pred 

vyučovaním modlitbu ´Otče náš´. O rok neskôr sa na 

všetko zabudlo a kňaz už viac nesmel prichádzať do 

školy. Ľudia sa začali vysmievať veriacim, kňazom sa už 

nepreukazovala žiadna úcta, seminár bol zničený.“ 

 Keď mala 11 rokov, zomrel Anne otec 

a niekoľko súrodencov na choleru. Keď jej o šesť rokov 

zomrela i matka, musela sa o svojich mladších 

súrodencov starať sama. Nielen ţe deti prišli o rodičov, 

ale „zomrel v tom čase aj náš kňaz, mnoho veriacich 

bolo zatknutých. A tak sme zostali bez kňaza! Bolo to 

veľmi náročné... V susednej farnosti bol kostol stále 

otvorený, no kňaz už nebol ani tam. Veriaci sa 

zhromažďovali na modlitbe, no bez kňaza bol kostol 

pustý. Zmohla som sa iba na plač, pretože som už viac 

nebola schopná zdržať sa. Predtým bol kostol plný spevu a modlitieb! Všetko sa mi teraz 

zdalo  mŕtve.“ 

Anna Stangová (vpravo) s priateľkou Veronikou          

 

 

 

 

 

KŇAZSKÁ  SLUŽBA 
 

 

V roku 1942 bola do Kazachstanu 

deportovaná jedna mladá vdova s troma 

deťmi. „Bolo to ťažké prísť v treskúcej 

zime, no prežili sme to, očakávajúc príchod 



 

jari. Často som plakala, no pritom som sa 

veľa modlila. Stále som mala pocit, akoby 

ma niekto viedol držiac ma za ruku. Po 

čase som sa zoznámila s niekoľkými 

katolíckymi ženami z mesta Sirjanovsk. 

Každú nedeľu a vo veľké sviatky sme sa 

tajne stretávali a spievali sme spoločne  

žalmy a modlili sa ruženec. Často som sa 

takto modlila: ´Mária, drahá naša matka, 

pozri na našu úbohosť; daj, aby sme opäť 

mali kňazov, učiteľov, pastierov!“ 

 Po roku 1965 sa prenasledovanie 

trochu zmiernilo. „V Biškeku, hlavnom 

meste Kirgizstanu, dokonca postavili 

kostol a raz za rok sme tam s mojou 

priateľkou Veronikou išli na svätú omšu. 

Bola to dlhá cesta, viac ako 1000 km, no 

na cestu sme sa stále tešili. Viac ako 20 

rokov sme sa nestretli so žiadnym kňazom 

ani sa nespovedali. Bol tam starší kňaz, 

ktorý strávil 10 rokov vo väzení. Kým som 

tam bola, nejaký človek mi požičal kľúče 

od kostola a dovolil mi stráviť dlhý čas na 

adorácii. Neverila som, že sa ešte niekedy 

dostanem tak blízko k bohostánku. Od 

obrovskej radosti som sa poklonila 

a pobozkala ho!“ 

 Pred odchodom domov dostala 

Anna zakaţdým povolenie priniesť sväté 

prijímanie veriacim z jej mesta, ktorí si 

takýto výlet nemohli dovoliť. „S 

povolením kňaza som 30 rokov vo svojom 

meste krstila deti i dospelých. 

Pripravovala som páry k sviatosti 

manželstva a pochovávala zomrelých, kým 

mi to moje zdravie dovoľovalo.“

 
 

SKRYTÉ   MODLITBY... ABY  MOHOL  PRÍSŤ  KŇAZ! 
 



 

Je ťaţké si predstaviť Anninu 

vďačnosť, keď jej dom v roku 1995 po 

prvýkrát navštívil kňaz - misionár. Od 

radosti plakala a dojato povedala: „Prišiel 

Ježíš, Veľkňaz!“ Mala uţ 86 rokov. Celé 

desaťročia sa modlila za kňazov 

a misionárov; uţ ani nedúfala, ţe nejakého 

vo svojom ţivote uvidí. 

 Po prvýkrát sa tak slávila svätá omša 

v byte tejto výnimočnej ţeny, ktorá vlastnila 

pravého kňazského ducha. Od toľkej úcty 

a radosti z prijatia svätého prijímania po celý 

deň nevloţila nič do svojich úst. 

 

 

ŽIVOT   OBETOVANÝ  ZA PÁPEŽA   

A  CIRKEV 

 

 V tieni  Baziliky sv. Petra, 

v samotnom srdci Vatikánu, sa nachádza 

kláštor zasvätený ―Mater Ecclesiae‖— 

Matke Cirkvi. Jednoduchá budova, ktorá sa 

predtým pouţívala na iné účely, bola pred 

niekoľkými rokmi prestavaná, aby tak slúţila 

potrebám  rádu kontemplatívnych sestier. 

Svätý otec, Ján Pavol ll. zámerne určil dátum 

vysvätenia kláštora na 13. mája 1994, na 

výročie prvého zjavenia Panny Márie vo 

Fatime. Sestry ţijúce v tomto kláštore 

posvätia svoj ţivot potrebám Svätého otca 

a Cirkvi.  

 Toto poverenie sa kaţdých päť rokov 

vyhradí inému kontemplatívnemu rádu. Prvú 

medzinárodnú komunitu tvorili Klarisky z 

celého sveta (Taliansko, Kanada, Rusko, 

Bosna, Nikaragua a Filipíny). Nahradili ich 

Karmelitánky, ktoré pokračovali v prinášaní 

obiet a svojich ţivotov na úmysly Svätého 

otca. Od 7. októbra 2004, sviatku Panny 



 

Márie, Kráľovnej presvätého ruţenca, ţijú v kláštore sestry Benediktínky pochádzajúce zo 

štyroch krajín. Jedna sestra pochádza z Filipín, druhá so Spojených štátov amerických, sú 

tam dve Francúzky a tri Talianky.   

 

Audiencia so Svätým otcom, Ján Pavol ll. vo svojej súkromnej  knižnici, 23. decembra 2004. 

 

Touto iniciatívou podal Ján Pavol ll. úplne 

jasné vyhlásenie týkajúce sa potrieb 

moderného a hektického sveta, ktorý 

nevyhnutne potrebuje tichú modlitbu 

a prinášanie obiet. Udrţiavaním tohto 

kláštora, v ktorom sa sestry modlia za 

pápeţove úmysly a jeho pontifikát v jeho 

bezprostrednej blízkosti, odhalil hlboké 

presvedčenie, ţe plodnosť jeho sluţby ako 

univerzálneho pastiera a duchovný úspech 

jeho úradu je predovšetkým vďaka 

modlitbám a obetám iných ľudí. 

 Toto silné presvedčenie má aj terajší 

pápeţ Benedikt XVl. Neraz slúţi „sestrám― 

svätú omšu, ďakujúc im za obety ich 

vlastných ţivotov. Slová, ktoré adresoval 

Klariskám v meste Castelgondolfo v 

septembri 2007 sa tieţ týkajú kláštora vo 

Vatikáne: „Milé sestry, pápež očakáva od vás 

toto: aby ste prinášali lampy lásky, ´spájali 

sily´, vytrvali v  nepretržitej modlitbe, úplne 

oddelené od sveta, aby ste tak  podporovali 

službu toho, ktorého Kristus povolal na 

vedenie svojej Cirkvi.“ Boţia prozreteľnosť 

sa obdivuhodne postarala o to, ţe pápeţ, ktorý 

si za svojho patróna zvolil sv. Benedikta, je 

mimoriadne blízky skupine Benediktínskych 

sestier. 

 

 

 

 

                  KAŽDODENNÝ  MARIÁNSKY  ŽIVOT 



 

 
 

 

Nie je určite náhodou, ţe si Svätý otec 

vyvolil na túto úlohu ţenský rád. Počas celej 

histórie Cirkvi sú ţeny, berúc si za vzor Pannu 

Máriu, tie, ktoré sprevádzajú a  podporujú 

svojimi modlitbami a obetami apoštolov 

a kňazov v ich misionárskej činnosti. Práve 

kvôli tomuto dôvodu kontemplatívne rády 

povaţujú „nasledovanie a kontempláciu 

Márie―  ako súčasť svojej charizmy. Súčasná 

predstavená kláštora, Matka M. Sofia 

Cicchetti, definuje ţivot jej zverenej komunity 

ako kaţdodenný Mariánsky ţivot 

 

 

 

 

  

 

Matka M. Sofia Cicchetti podáva Svätému otcovi 

ručne zhotovenú sadu omšového ľanového plátna. 

 

 „Nejde o nič mimoriadne. Náš kontemplatívny 

kláštorný život sa dá pochopiť iba vo svetle 

viery a Božej lásky. V prevažne konzumnej, 

pohanskej spoločnosti, v ktorej žijeme,  takmer 

každý zmysel pre krásu a úctu k 

obrovským Božím dielam vo svete a v ľudstve 

zaniká, rovnako ako vzdávanie úcty jeho 

milujúcej prítomnosti medzi nami. Život 

oddelený od sveta, no nie nevšímajúc si ho, sa 

môže zdať absurdným a nezmyselným. Napriek 

tomu môžeme plné radosti povedať, že 

venovanie nášho času iba Pánovi nie je 

zbytočné. Nech si každý spomenie na základnú 

prorockú pravdu: byť plne a skutočne človekom 

znamená byť zakotvený v Bohu a žiť z dychu 

Božej lásky. Usilujeme sa, ako mnoho iných, byť 

ako ´Mojžiš´  so zdvihnutými rukami a široko 

otvoreným srdcom  voči univerzálnej láske, 

a zároveň, veľmi konkrétnym spôsobom sa 

prihovárať za dobro a spásu sveta, a tak sa 

stávať ´spolupracovníčkami na tajomstve 

vykúpenia.´ (por. Verbi Sponsa, 3)   

 „Naša úloha nie je založená na 

´vytvorení´ nového ľudstva, ale na samotnom 

´bytí´ novým ľudstvom. Uvedomujúc si to, 

môžeme spokojne povedať, že náš život je plný 

zmyslu a nie je za žiadnych okolností nevyužitý, 

alebo zničený. Neuzatvorili sme sa, ani neutiekli 

pred svetom, ale radšej navždy a ochotne dáme 

svoje životy Bohu Lásky a všetkým bratom 

a sestrám. Tu v „Mater Ecclesiae‟ ho obetujeme 

zvlášť za pápeža a jeho spolupracovníkov.“  

 Sr. Clare-Christine, Matka predstavená 

prvého rádu Klarisiek vo Vatikáne hovorí: 



 

„Svojím príchodom na toto miesto som našla 

povolanie svojho povolania: darovať svoj život 

Svätému otcovi ako Klariska. Ostatné sestry 

cítia presne to isté.“ 

 Matka M. Sofia potvrdzuje: „Ako 

Benediktínske sestry, sme v dôvernom vzťahu 

s Cirkvou, a tak prechovávame nesmiernu lásku 

voči pápežovi, kdekoľvek sa nachádzame. 

Samozrejme, tým, že máme milosť i  fyzicky žiť 

v tomto ´špecifickom´ kláštore ešte prehĺbilo 

našu lásku voči nemu. Snažíme sa túto lásku 

ďalej šíriť v kláštoroch, ktoré sme opustili pred 

svojím príchodom na toto miesto. 

 Sme si vedomé, ţe svojím tichým 

a skrytým ţivotom sme povolané byť 

duchovnými matkami.  Kňazi a seminaristi 

majú výsadné postavenie ako naši duchovní 

synovia, rovnako ako všetci, ktorí sa na nás 

obrátili so ţiadosťou o podporu v ich kňazskom 

ţivote a úrade, v skúškach a starostiach, ktoré 

okusujú. Nech je náš ţivot ´svedectvom 

apoštolského pôsobenia kontemplatívneho 

ţivota, napodobňujúc blahoslavenú Pannu 

Máriu, ktorá vyniká ako vynikajúci a jedinečný 

vzor panny a matky.´― (LG 63) 



 

 


