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Modlitba k Najsvätejšej oltárnej sviatosti
Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba 
a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí 
neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba 
a nemilujú ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, 
s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem ti 
najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána 
Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, 
na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.
Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy 
jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.
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„Nikdy ťa neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce  
bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“

Drahí bratia a sestry,
vstúpili sme do roka, v ktorom Cirkev oslavuje sto rokov od zjavení Panny Márie vo 
Fatime. Prišla z neba v chudobnom údolí Cova da Iria a požiadala nás o zasvätenie 
sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Prišla, aby vyzvala ľudstvo, ktoré sa každým dňom 
vždy viac a viac vzďaľovalo od Boha, aby mu ukázala cestu návratu a to nielen 
veriacim, ale celému ľudstvu, lebo ľudstvo svojou hriešnosťou sa úplne  
vydalo do rúk Božieho nepriateľa.

„Čo si odo mňa prajete?“ pýtala sa Lucia pri 
prvom zjavení 13. mája 1917. „Prišla som vás 
požiadať, aby ste sem prichádzali nasledujú
cich šesť mesiacov, ... Chcete sa obetovať Bohu 
a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, 
na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, 
a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?... Bu
dete teda musieť veľa trpieť, ale milosť Božia 
vás bude posilňovať.“

Ona, Kráľovná neba i zeme, prišla, aby 
nás s  pokorou prosila. Samozrejme, že 
prišla na rozkaz Boha, aby splnila ďalšie 
poslanie, ktorým ju poveril, aby priniesla 
posolstvo viery, nádeje a lásky.

Maličkí pastierikovia sa netrápili nad 
utrpeniami, ktoré im Boh pošle, a úplne sa 
odovzdali do Božej vôle bez toho, aby si to 
uvedomili a odpovedali: „Áno, chceme.“ Pani 
z Fatimy uvítala túto odpoveď od pastieri -
kov, ale hneď im ukázala cestu: „Potom bu-

dete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou 
útechou.“ Panna Mária im nikdy neozna -
movala svetské potešenia a radosti, česť, 
moc, ani materiálne dobrá a márnosť, kde 
sa toto všetko hľadá s veľkými starosťami, 
úzkosťami, pomocou lží, nespravodlivosti. 
Naopak ukázala im utrpenia, ku ktorým 
dali svoje slobodné ÁNO a Pán ich neskla -
mal, Jeho milosť, ako ju prisľúbil cez Pani: 
„Božia milosť bude vašou útechou, “ v nich 
pôsobila, a viedla ich tam, kde Boh chcel 
nasmerovať ich pohľad – na nebo.

Panna Mária deťom hovorila o nebi, pre -
tože je odborníkom na nebeské veci. Pre -
býva v Bohu a nebo je jej domovom. Keď 
povedala, že prišla z neba, hovorila o svojej 
domovine, o zasľúbenej zemi, ktorú dostala 
do dedičstva od Boha za svoju vieru. A tak, 
keď hovorí o nebi, hovorí o tom, čo sa jej 
najviac týka, čo jej je veľmi blízke. Mária vie, 
ako sa má obrátiť na tých, ktorí sú stále pút -
nikmi na zemi, stále na ceste do neba. Dobre 
pozná únavu, rozumie našim úzkostiam 
a biedam, strachu našej doby, preniká do 
hĺbky našich sŕdc a prináša slová útechy do 
ťažkostí a trápenia našej existencie. Priamo 
v našej dobe, tak presýtenej i beznádejnej, 
hovorí Srdce našej Matky, vyjadrujúc Božie 
záležitosti obyčajným, jednoduchým jazy -
kom, ľahko pochopiteľným pre všetkých. 
Začínajúc od obyčajného každodenného 
pokorného života nás zrazu dvíha kontem -
plovať nebeské veci, pretože to je miesto, od -
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kiaľ pochádzame a kam tiež kráčame, náš 
skutočný domov. Ona, ktorá je odborníčkou 
na nebeské veci, chce nás učiť, ako máme 
dobre kráčať na tejto zemi, aby aspoň odraz 
neba svietil v našich životoch, aby v tomto 
svete, uprostred skúšok a utrpení súčasnej 
doby, nezhasol oheň kresťanskej nádeje.

Výnimočná je skutočnosť, že tieto zja -
venia sa objavili v  rovnakom čase ako 
dôležité historické udalosti (prvá svetová 
vojna, boľševizmus a neskôr liberalizmus), 
ktoré chceli úplne uhasiť vieru v ľudských 
srdciach. Vo Fatime si Mária želala ukázať 
nášmu neveriacemu svetu celú tragédiu 
hriechu a pozvala nás k pokániu. Dnes vi -
díme, že neprijatím tohto posolstva, čelíme 
pretrvávajúcemu odpadnutiu od viery, ako 
to pomenoval pápež Ján Pavol II., ktoré čoraz 
viac šíri svoj jed po celej našej kresťanskej 
Európe. Počas niekoľkých storočí Európa 
vždy prinášala svetu kultúru tvorivú a plnú 
úcty k človeku a jeho vysokej dôstojnosti. 
Dnes Európa bojuje o svoju existenciu, lebo 
stratila svoju identitu kresťanskej Európy.

Posolstvo obsahuje pozvanie malič -
kým,  pokorným a chudobným na okraji 
sveta, ktorí nemajú vedomosti ani moc, aby 
vstúpili do dejín sveta inou silou, inou mo -
cou, inými prostriedkami, ktoré sú zjavne 
nepoužiteľné a neúčinné v očiach ľudí, totiž 
mocou modlitby.

„Ježiš si želá... zaviesť vo svete úctu 
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu“, pove -
dala deťom Mária po ukázaní obrazu pekla 
13. júla 1917. Lucia vo svojej knihe Výzvy 
fatimského posolstva vysvetľuje... Zaviesť 
vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu 
Márie znamená priviesť ľudí k úplnému 
zasväteniu skrze obrátenie, sebaobetovanie, 
odovzdanosť, osobnú úctu a lásku. V tomto 
duchu zasvätenia a obrátenia si Boh želá 
zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu Márie. Všetci vieme, že srdce matky 
predstavuje lásku v lone rodiny. V skutoč -
nosti je to láska, ktorá pobáda matku zohnúť 
sa nad postieľkou svojho dieťaťa, obetovať sa 

zaňho, darovať sa mu, náhliť sa, aby obránila 
svoje dieťa. Všetky deti dôverujú srdcu svojej 
matky, a všetci vieme, že nás má rada osobit -
ným spôsobom. Rovnako sa to týka Panny 
Márie. Posolstvo hovorí: „Moje Nepoškvrnené 
Srdce bude tvojím útočiskom a istou cestou, 
ktorá ťa povedie k Bohu.“ Teda Srdce Márie je 
útočiskom i cestou k Bohu pre všetky Jej deti.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu 
Márie nie je len súkromná zbožná úcta, 
ktorá by bola veľmi užitočná pre niekto-
rých viac a pre iných menej. Toto útočisko 
a táto cesta boli ponúknuté celému ľudstvu 
hneď po páde našich prvých rodičov.

Na význam tohto zasvätenia sa musí hľa -
dieť z pohľadu jej Nepoškvrneného Srdca. 
Mária ukazuje na svoje vlastné Nepoškvr -
nené Srdce preto, aby upriamila náš zrak 
do vnútra, k nášmu vlastnému srdcu. Všetky 
hriechy ľudstva a urážky sú spáchané voči 
Bohu. Ale tieto hriechy i urážky sú páchané 
aj voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, pre -
tože ona žije v Bohu. Zasvätením sa jej Nepo -
škvrnenému Srdcu odkryje sa vnútro našich 
vlastných sŕdc, aby sme ich mohli očisťovať 
a posväcovať. Upriamuje pozornosť a uka -
zuje najbolestivejšie rany, morálne zlyhania 
a zvrátenosti ľudí dneška. Ukazuje na veľmi 
bolestivú ranu u mužov i žien dnešnej doby: 
týka sa to čistoty, pretože čistota je skutoč-
nou vnútornou i vonkajšou svätosťou, ale 
je úplne vzdialená od zákonov tohto zvrá -
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teného sveta. Nepoškvrnené Srdce Márie je 
ohniskom čistoty. Mária vo Fatime pripo -
mína ľuďom hriech Adama, ktorým chce 
Zlý zaplaviť toto ľudstvo, a ľudia mu vôbec 
nevenujú pozornosť, zdá sa, že úplne zabudli 
na Adamov hriech. Adamov hriech ukradol 
podobu Boha v srdciach ľudí a to spôsobilo, 
že v celom ľudskom pokolení nastala vláda 
hriechu. Satan sa stal pánom tohto sveta 
v túžbach človeka, ktorý sa odvrátil od Boha, 
i v  jeho telesnom úpadku. Adam zmenil 
ľudské pokolenie na bezbožnú, nemorálnu 
generáciu a každú osobu na živý obraz hrie -
chu a nevery. Obeta Krista na kríži je víťaz -
stvom tohto sveta skazeného Adamovým 

hriechom. Kríž je pre celé ľudské pokolenie 
absolútnou mocou víťazstva nad svetom. 
Preto žiada Panna Mária vo Fatime prijať 
kríž a utrpenie, ktoré nám Pán pošle, lebo... 
„na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je 
Cirkev“. (Kol 1, 24) V týchto ťažkých chvíľach, 
viac než kedykoľvek doteraz, musíme žiť do 
všetkých dôsledkov to, čo je povolaním kaž -
dého kresťana: „Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma.“ (Mk 8, 34) Kríž môže mať najrozličnej -
šiu podobu: choroba, strata zamestnania, 
neschopnosť zvládať rodinné či pracovné 
problémy, pocit zlyhania v budovaní pra -
vých vzťahov, pocit bezmocnosti pri veľkých 
svetových konfliktoch, rozhorčenie pri opa -
kujúcich sa škandáloch v našej spoločnosti... 
Nemusíme ho hľadať, sám príde, možno 
práve vtedy, keď ho najmenej čakáme a do -
slova nepredstaviteľnými spôsobmi.

...„Teraz som vám oznámila triumf svojho 
Nepoškvrneného Srdca a  nutnú bolestnú 
očistu, ktorá mu má predchádzať. Povedala 
som vám tiež, že toto je čas očisty a toto sú roky 
môjho triumfu. Nepátrajte však po termíne 
tým, že by ste skúmali budúcnosť a počítali 
roky, mesiace a dni. Tak by ste boli zachvátení 
úzkosťou a nepokojom a marili by ste len svoj 
čas, ktorý je taký drahocenný. Moji najmilší sy
novia, môj čas sa tak nemeria, ale jedine vašou 
dôverou ku mne, ktorá vás pripravuje, aby ste 
boli nástrojmi, ktoré som si vyvolila a vycho
vala, aby som uskutočnila v tomto čase triumf 
svojho Nepoškvrneného Srdca.“ (MK 26. 7. 1976)

Využime tento čas, ktorý je darom Bo -
žej milosrdnej lásky a prehodnoťme svoj 
vzťah k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu, 
ktoré nás pozýva k svätosti, lebo nič, čo nie 
je sväté nemôže prísť do neba. Mária nás 
učí jednoduchej viere tej, ktorá „uverila, že 
sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45) Na mojej 
a tvojej viere drahý brat, sestra, záleží, kedy 
bude víťazstvo Máriinho Srdca, ohlásené 
13. 7. 1917 vo Fatime, viditeľné v celom svete.

Marta Uchalová
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Fatima 1917 – 2017
„Všetci si želáme a očakávame pokojné časy, aby sme mohli žiť v mieri, ale tento pokoj 
nedosiahneme, pokiaľ nepoužijeme Boží zákon ako normu a sprievodcu našich ciest. 
Celé fatimské posolstvo je výzvou dávať si pozor na tento Boží zákon.“ (sestra Lucia)

Fatimské zjavenia sú Božím znamením pre 
našu generáciu. Mária sa zjavila ako služob -
nica Pána, v službe Cirkvi vo svete. Týmito 
zjaveniami sa snažila pripraviť Cirkev na 
budúce udalosti. Dnes je nám jasné, že fa -
timské posolstvo poukazuje na nové časy 
modernej doby, zvlášť na obdobie dvoch veľ -
kých konfliktov, ktoré poznačili dejiny 20. 
storočia. Prvá a druhá svetová vojna vybu -
dovala cestu zla v minulom storočí, ktorého 
hlavné aspekty a zvrátené následky sa preja -
vili v nacizme a stalinizme, v popieraní Boha, 
v nenávisti a násilí, ktoré ničí celé ľudstvo.

Ak čítame znamenia čias, vidíme formy 
organizovaného zla, ktorého je naše storo -
čie preplnené, a zároveň zlo je legitímne 
prijímané. Dnes už omnoho jasnejšie pozo -
rujeme stratu viery a jej hrozné následky na 
ľudstvo, ktoré nám Panna Mária vo Fatime 
oznámila. To, čo skutočne poznačilo zrúte -
nie tejto doby je modernizácia, ktorá pred -
stavuje projekt spásy človeka človekom.

Ján Pavol II. povedal: „Toto posolstvo je ur
čené zvláštnym spôsobom mužom a ženám 
nášho storočia, poznačeného vojnami, nená
visťou, násilím voči základným ľudským prá
vam, obrovským utrpením ľudí a národov, 
a nad to všetko bojom proti Bohu až k popie
raniu Jeho existencie.“

Fatimské posolstvo s jasnosťou a hlbokou 
ľútosťou svedčí o búrlivom a dramatickom 
období v dejinách.
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Zjavenia anjela
Naša Pani pred sebou posiela anjela, aby 
pripravil cestu na jej príchod. Takto pri -
pravovala ľudstvo na udalosti, v ktorých je 
podstata jej posolstva: Boh je veľmi urážaný, 
musíme robiť pokánie a zmeniť naše životy. 
Anjel vo Fatime je poslom, ktorý nám dáva 
poznať tri kroky na ceste s Bohom – toľko, 
koľko je jeho zjavení v roku 1916.

Prvým z týchto krokov je adorácia, kla-
ňanie sa. Anjel pri prvom zjavení pokľakol 
na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal 
deťom opakovať tieto slová: „Môj Bože, verím 
v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem 
ťa.“ Anjel nás učí, mať odvahu otvárať sa 
na rozhovor od srdca k Srdcu pred Božou 
tvárou, aby sme od Neho načerpali svetlo, 
ktoré hovorí pravdu života, a od Jeho Srdca 
sa učili vnímať ľudské dejiny.

Druhým krokom je obeta. Pri druhom zja -
vení anjel povedal: „Čo robíte? Modlíte sa, veľa 
sa modlíte! Prinášajte neustále Najvyššiemu 
modlitby a obety.“ Máme teda prijať a zná -
šať s odovzdanosťou utrpenie, ktoré nám 
Pán zošle. Tieto slová sú svetlom, ktoré nám 
pomôžu pochopiť kto je Boh, ako nás miluje 
a ako túži byť milovaný. Máme ponúknuť 
Pánovi všetko, čo nás pokoruje, bez hľadania 
ďalších spôsobov umŕtvovania a pokánia.

Tretím krokom je Eucharistia. Anjel pri 
treťom zjavení v ľavej ruke držal kalich, nad 
ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo 
niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Podal 
mi svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha 
Hyacintke a Františkovi, pričom hovoril: 
„Prijmite a pite Telo a Krv Ježiša Krista, kto
rého nevďační ľudia tak ťažko urážajú. Robte 
pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!“ 
(Spomienky sestry Lucie)

Ak sa cítime skutočne úbohí, že nemáme 
nič, čo by sme ponúkli Bohu, aby sme vstú -
pili do Jeho prítomnosti, majme odvahu 
kráčať cestou svätosti, nasledujúc malých 
pastierikov milujúcich Boha, klaňajúcich sa 

Mu, spievajúc Mu chvály a ponúkajúc Mu 
obety na odčinenie hriechov všetkých ľudí.

„Prinášajte neustále 
Najvyššiemu modlitby a obety.“

Posolstvo nás žiada, aby sme ponúkali 
Bohu obetu zo všetkého, čo môžeme: „Zo všet
kého, čo môžete, obetujte obety ako zadosťučine
nie za mnohé hriechy, ktorými je Pán urážaný, 
a ako prosbu za obrátenie hriešnikov“ (slová an -
jela). Môžu to byť obety duchovných, rozumo -
vých, morálnych, fyzických a materiálnych 
dobier. Zriekať sa všetkého, čo nás môže viesť 
k hriechu, je cesta spásy. Preto nám Pán ho -

vorí: „Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, “ 
čiže kto chce uspokojovať vlastné nezriadené 
chúťky, ísť cestou hriechu, kráčať širokou 
hriešnou cestou bez pokánia a nápravy ži -
vota, stratí večný život.
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V priebehu svojho každodenného života 
nachádzame mnohé a rôzne druhy obiet, 
ktoré môžeme a musíme prinášať Bohu. 
Obetu hrdla, ktorá je v mnohých prípa -
doch povinná. Zriekať sa nemierneho pitia 
alkoholických nápojov, lebo kalia úsudok, 
otupujú rozum. Koľko rodín je nešťastných 
pre tento hriech!

Pamätajme na to všetko, keď nás Boh vo 
fatimskom posolstve žiada: „Obetujte“ to, 
čoho máte nadbytok a nepotrebujete to, 
pomôžte svojim bratom, ktorí nemajú ani 
nevyhnutné a zomierajú od hladu a zimy. 
Aby sme sa spasili, nestačí vylúčiť zlo, ale 
vyžaduje to aj čnosť konania dobra, ktoré 
máme všetci povinnosť praktizovať.

Malé obety môžeme a do určitej miery 
aj musíme Bohu dávať. Často bude nevy -
hnutné obetovať časť svojho odpočinku, 
možno skôr vstať, aby sme mohli ísť do kos -

tola a zúčastniť sa na eucharistickej obete. 
Alebo večer, pred odpočinkom, venovať as -
poň krátky čas modlitbe ruženca, zaprieť sa 
a vypnúť rádio či televízor. Boh od nás žiada 
zrieknuť sa vlastných záľub a rozmarov. Ak 
sa nechceme obetovať v tomto živote, bu-
deme sa musieť obetovať vo večnom, lebo 
ak sa nespasíme nevinnosťou, spasíme sa 
jedine modlitbou a pokáním. (Výzvy fatim -
ského posolstva)

Zjavenia našej Pani
Prebiehala hrozná vojna. Všade bol strach, 
bolesť a smrť. Aj Portugalsko bolo zatiah -
nuté do krízy. Zmätené duše nachádzali 
útočisko v nevere, verné srdcia sa modlili 
o pokoj a spásu sveta. Do tohto tmavého 
sveta zažiarilo svetlo 13. mája v roku 1917. 
Boh zhliadol na svet s láskavosťou a milo -
srdenstvom v tichom údolí Cova da Iria.

Prvé zjavenie 13. 5. 1917
Lucia presne opisuje prvé stretnutie s Pan -
nou pri dube.

Hrala som sa s Hyacintou a Františkom 
pri malom kamennom múre. Náhle sme 
uvideli čosi, čo vyzeralo ako záblesk svetla. 
Prešli sme len zopár krokov, keď sme na 
malom dube pred nami zazreli Pani celú 
oblečenú v bielom. Bola jasnejšia ako slnko 
a vyžarovala svetlo priezračnejšie a inten -
zívnejšie ako krištáľový pohár naplnený 
trblietajúcou sa vodou, keď lúče žiariaceho 
slnka cez ňu svietia.

Zastali sme, ohromení a plní úžasu pred 
zjavením. Boli sme tak blízko, len niekoľko 
krokov od nej, že sme sa kúpali vo svetle, 
ktoré ju obklopovalo, skôr z nej vyžarovalo. 
Potom nám naša Pani povedala: „Nebojte sa. 
Neublížim vám.“ „Odkiaľ prichádzate?“ „Som 
z neba.“ „Čo si odo mňa prajete?“ „Prišla som, 
aby som vás požiadala, aby ste sem prichá
dzali nasledujúcich 6 mesiacov, 13. dňa me
siaca v rovnakej hodine. Neskôr vám poviem 
kto som a čo chcem...“ „Ste ochotní obetovať 
sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na 
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vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými 
je urážaný a ako naliehavú prosbu za ob-
rátenie hriešnikov?“ „Áno, sme ochotní.“ 
„Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť 
bude vašou útechou.“ Ako povedala tieto 
posledné slová... „Božia milosť bude vašou 
útechou“, naša Pani otvorila svoje dlane, 
odovzdávajúc nám svetlo veľmi intenzívne, 
a ako prúdilo z jej dlaní, jeho lúče prenikali 
naše srdcia a najvnútornejšie hĺbky našich 
duší, čo nám umožnilo vidieť sa v Bohu, 
ktorý bol týmto svetlom, vidieť sa omnoho 
jasnejšie ako by sme sa videli v najlepších 
zrkadlách. Potom, pohnutí akýmsi vnútor -
ným podnetom, kľakli sme na kolená opa -
kujúc vo svojich srdciach: „Ó Najsvätejšia 
Trojica, milujem ťa! Môj Bože, milujem ťa 
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti!“ Po nejakej 
chvíli naša Pani znova hovorila. „Modlite sa 
ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre 
svet a koniec vojny.“ Potom začala pokojne 
stúpať smerom na východ, až kým nezmizla 
v nedozernej diaľke. Zdalo sa, že svetlo, ktoré 
ju obklopovalo, roztvorilo pred ňou chodník 
na nebeskej oblohe a kvôli tomu sme nie -
kedy hovorili, že sme videli otvorené nebo.

Sestra Lucia vo svojej knihe „Výzvy fatim -
ského posolstva“ prináša svoj pohľad na tieto 
udalosti vo svetle Svätého písma, keď s od -
stupom času sa zamýšľa nad posolstvami 
Panny Márie. Prinášame Vám jej pohľad 
v skrátenej verzii na slová Panny Márie.

„Výzva ku každodennej 
modlitbe ruženca“

Naša Pani uzatvára svoje posolstvo 
z tohto 13. mája 1917 slovami: „Modlite sa 
ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre 
svet a koniec vojny“, a túto výzvu obnovo -
vala každý mesiac až do októbra. Z akého 
dôvodu nám Naša Pani prikázala modliť sa 
ruženec každý deň, ale nekázala nám, aby 
sme sa zúčastnili každý deň svätej omše?

Vzhľadom na uvedenú otázku verím, že 
Boh je Otec a ako Otec sa prispôsobuje po -
trebám a možnostiam svojich detí. Keby nás 
Boh skrze Našu Paniu žiadal ísť každý deň 
na svätú omšu a prijímať, určite by mnohí 
povedali, že to z oprávnených dôvodov nie je 
možné. Niektorí pre vzdialenosť, ktorá ich delí 
od najbližšieho kostola, kde sa slávi Eucharis -
tia, iní preto, že im to nedovoľujú ich starosti 
alebo povinnosti stavu. Ale modlitba ruženca 
je prijateľná všetkým, chudobným i bohatým, 
múdrym a nevedomým, veľkým i malým.

Všetci ľudia dobrej vôle sa môžu a mu-
sia každý deň modliť ruženec. Prečo? 
Aby sa spojili s  Bohom, ďakovali mu za 
jeho dobrodenia a žiadali o milosti, ktoré 
potrebujú. Modlitba nás privádza k rodin -
nému stretnutiu s Bohom, ako dieťa, ktoré 
ide k Otcovi, aby mu ďakovalo za prijaté 
dobrodenia, aby s ním hovorilo o osobných 
veciach, aby prijalo jeho rady, pomoc.

Pretože všetci sa potrebujeme modliť 
a Boh nás žiada o modlitbu ako každo -
denné gesto, modlime sa tú, ktorá je nám 
dostupná: modlitbu ruženca. Dá sa modliť 
spoločne i súkromne, v kostole pred Naj -
svätejšou sviatosťou, i doma v rodine alebo 
sami, či už cestou, pri cestovaní ako aj na 
pokojnej prechádzke poľom. Matka rodiny 
sa môže modliť, kým hojdá v kolíske svoje 
malé dieťa, alebo upratuje dom. Náš deň 
má 24 hodín... takže nebude to veľa, ak 
duchovnému životu, dôvernému a  ro-
dinnému rozhovoru s Bohom vyhradíme 
štvrť hodiny.
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Boh potrebuje, aby sme počítali, koľko -
krát mu venujeme svoje prosby, chvály či 
vďaky? Boh to zaiste nepotrebuje, on vie 
všetko! No my musíme počítať, aby sme 
si jasne, určite uvedomovali svoje skutky, 
aby sme jasne vedeli, či sme splnili alebo 
nesplnili sľub pomodliť sa každý deň, aby 
sme vytrvali a aby rástlo naše puto s ním.

Ľudia, ktorí majú možnosť byť každý deň 
na svätej omši, nesmú pritom zanedbávať 
každodennú modlitbu svätého ruženca. No 
nie je vhodné, aby sme sa ruženec modlili 
na svätej omši. Títo ľudia by mohli chápať 

ruženec ako dobrú prípravu na Eucharistiu 
alebo na vzdávanie vďaky za deň.

Existujú mnohé krásne modlitby, ktoré 
nám môžu dobre poslúžiť ako príprava na 
prijatie Krista. No zdá sa mi, že ani jednu 
by som nemohla poradiť, ktorá by lepšie 
poslúžila všetkým všeobecne tak, ako mod -
litba ruženca.

Preto Boh skrze svoju Cirkev a Našu Pani 
odporúčal veľmi naliehavo ruženec vše -
obecne všetkým ako cestu a bránu spásy: 
„Modlite sa ruženec každý deň.“ (Naša Pani, 
13. mája 1917)

Tretie zjavenie 13. 7. 1917
Krátko po tom, ako sme prišli na Cova da 
Iria k dubu a keď sme sa modlili s počet -
ným zástupom ruženec, zbadali sme odraz 
obvyklej žiary a v zapätí na to Pannu Máriu 
nad dubom.

„Čo si odo mňa prajete?“ opýtala som sa.
„Prajem si, aby ste sem prišli opäť 13. dňa 

nasledujúceho mesiaca, aby ste sa ďalej 
každý deň modlili ruženec k Panne Márii, 
Kráľovnej presvätého ruženca, aby ste tak 
vyprosili svetu mier a koniec vojny, lebo len 
ona vám bude môcť pomôcť.“

Potom som predniesla niekoľko prosieb, 
už sa presne nepamätám. Spomínam si len 
na to, že Panna Mária povedala, že sa treba 
modliť ruženec. Potom pokračovala: „Obe -
tujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť 
keď prinášate nejakú obetu: „Ježišu, konám 
to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov 
a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie.“

Text, ktorý ďalej pokračuje, nám zobra -
zuje tajomstvo, ktoré 13. júla 1917 Naša Pani 
zverila deťom. Tajomstvo pozostáva z troch 
odlišných častí.

Prvá časť sa týka videnia pekla
Pri posledných slovách naša Pani roztvorila 
znova ruky ako v obidvoch predchádzajú -

cich mesiacoch. Zdalo sa, že žiara preniká 
zem a videli sme akoby ohnivé more. V tom 
ohni boli diabli a duše, podobné priehľad -
ným a čiernym alebo bronzovým žeravým 
uhlíkom v ľudskej podobe, vznášali sa v tom 
požiari, zmietané plameňmi, ktoré z nich 
šľahali s mrakmi dymu, padali na všetky 
strany ako iskry pri obrovských požiaroch, 
bez tiaže a rovnováhy, za bolestného a zúfa -
lého volania a nariekania, ktoré vzbudzovalo 
strach a rozochvievalo hrôzou. (Muselo to byť 
zrejme pri tomto pohľade, keď sa mi vydralo 
z hrdla ono Ach!, ktoré vraj počuli ľudia)

Druhá časť je oznámenie trestu 
a ako ho odvrátiť
„Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše 
úbohých hriešnikov. Aby boli zachránení, 
chce Boh zaviesť vo svete úctu k môjmu Ne
poškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo 
vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude 
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mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú 
urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. 
nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú 
neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké zna
menie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá 
svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasle
dovaním Cirkvi a Svätého Otca.

Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať 
o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas pr
vých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje 
želania, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, 
Rusko bude šíriť svoje bludy po celom svete, 
spôsobujúc vojny a prenasledovania Cirkvi. 
Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude musieť 
veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale 
nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti 
a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. 
Portugalsko si vždy zachová vieru,...“

Tretia časť je prorocká vízia trestu 
a veľký návrat duší k Bohu
Čo sa týka tretej časti tajomstva, Lucia ho 
spísala, keď bola chorá 3. 1. 1944, na naria -
denie biskupa v Leirie, ktorému ho odo -

vzdala v zapečatenej obálke. Obsah tohto 
listu zostal ukrytý až do dňa slávnostného 
blahorečenia Františka a Hyacinty vo Fa -
time 13. 5. 2000. V tento deň to bolo verejne 
prečítané kardinálom Sodanom. Teologický 
komentár na tento text pripravený kardi -
nálom Josephom Ratzingerom bol neskôr 
vydaný v Ríme, 26. 6. 2000.

„Píšem v poslušnosti voči tebe, môj Bože, 
ktorý si mi to prikázal prostredníctvom Jeho 
Excelencie, pána biskupa v Leirii a tvojej i mo
jej Najsvätejšej Matky.“

Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, 
videli sme po ľavej strane Našej Panej tak 
trochu vyššie anjela s  ohnivým mečom 
v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, 
ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Is -
kry však zhasínali pri dotyku s jasom Na -
šej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky 
smerom k  anjelovi. Anjel pravou rukou 
ukazoval na zem a silným hlasom povedal: 
„Pokánie, pokánie, pokánie!“

A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, 
sme videli niečo podobné tomu, ako sa vi -
dia osoby v zrkadle, keď pred ním prechá -
dzajú – biskupa oblečeného v bielom – mali 
sme predtuchu, že je to Svätý Otec. Rôzni 
iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky 
vystupovali na strmý vrch, na vrchole kto -
rého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, 
akoby boli z kôry korkového duba. Svätý 
Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké 
mesto spolovice zrúcané a neistým kro -
kom, strápený bolesťou a utrpením, modlil 
sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal po 
ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac 
pod veľkým krížom bol zabitý skupinou 
vojakov, ktorí naňho strieľali z  rôznych 
zbraní, aj šípmi. A takisto zomierali jedni po 
druhých – biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľ -
níčky a rôzne svetské osoby – muži a ženy 
z rôznych tried a postavenia. Pod ramenami 
kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal 
v ruke krištáľovú krhlu, do ktorej zbierali 
krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré 
sa približovali k Bohu.
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Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, 
že fatimské posolstvo je rozsiahle a obsa -
huje proroctvo vo svetle eschatológie. Pro -
roctvo v biblickom význame neznamená 
predpovedanie budúcnosti, ale skôr apliká -
ciu Božej vôle na súčasnú dobu a takýmto 
spôsobom poukazuje na správnu cestu, 
ktorú máme v budúcnosti nasledovať.

Na druhej strane nás fatimské posolstvo 
vopred upozorňuje na spravodlivosť visiacu 
nad svetom s možnosťou hrozného seba -
zničenia, ktoré by zredukovalo svet a všet -
kých v ňom na popol, zatiaľ čo v rovnakom 
čase nám fatimské posolstvo hlása nádej 
v prekonaní zla, skrze naše obrátenie sa 
k Bohu. Fatimské posolstvo tak obsahuje 
varovanie a takisto sľubuje útechu nádeje: 
zlo je prekonané láskou odhalenou v kríži 
a v zmŕtvychvstaní Ježiša i skrze lásku Má-
rie k nám.

Vo svetle týchto vecí, môžeme vidieť Fa -
timu ako znamenie Boha pre našu generá -
ciu, prorocké slovo pre náš čas, Boží zásah 
do ľudských dejín prostredníctvom Márie. 
Ruku na srdce. Zobrali sme vážne Božie 
priania, ktoré nám tlmočila Panna Mária 
vo Fatime? Dnes prežívame úzkosť, strach, 
súženie ako následok neprijatia týchto slov. 
Dnes sa nachádzame uprostred naplnenia 
vízie tretieho fatimského tajomstva. Ale Boh 
nám ešte stále dáva čas, ešte stále môžeme 
zmeniť chod udalostí vo svete. Vezmime ru -

ženec do ruky a robme pokánie aj za tých, 
ktorí Boha urážajú a nenávidia. Zasväcujme 
seba, naše rodiny, farnosti jej Nepoškvrne -
nému Srdcu, lebo... „Moje Nepoškvrnené 
Srdce bude tvojím útočiskom a  cestou, 
ktorá ťa povedie k Bohu.“

„Toto je teda chvíľa, keď sa musíte utiekať 
k veľkému prostriedku, ktorý vám ponúka 
Otec, aby ste odolali zvodom Zlého ducha 
a čelili veľkému odpadu, ktorý sa stále viac 
šíri i medzi mojimi úbohými synmi.

Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu!

Tomu, kto sa mi zasvätí, zas ja sľubujem 
spásu: ochranu pred bludom na tomto svete 
a večné spasenie. Dosiahnete ho mojím zvlášt
nym materinským zásahom. Tak zabránim, 
aby ste nepadli za obeť satanovým zvodom. 
Ja vás poteším a posilním. Je to hodina, keď 
každý kňaz, ktorý chce zostať verný, musí 
nasledovať moju výzvu. Každý nech sa za
svätí môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vaším 
prostredníctvom mnohé moje deti vykonajú 
toto zasvätenie.

Je to ako vakcína, ktorú vám dávam ako 
dobrá Matka, aby som vás uchránila pred 
nákazou ateizmu, ktorý zohyzďuje toľko 
mojich detí a vedie ich k duchovnej smrti“... 
(MK 13. 5. 1976)

Spracovala: Martina Vaľková
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Diecézne fatimské soboty  
na Slovensku v roku 2017
Panna Mária 13. júna 1917 vo Fatime pove-
dala: „Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu 
sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bo
hom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdo
bili jeho trón“.

Spiritualita fatimských zjavení má svoj 
špecifický výraz v pobožnosti prvých so -
bôt v mesiaci. Sestre Lucii sa 10. decembra 
1925 zjavila Panna Mária v cele rehoľného 
domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna 
Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovi -
nuté tŕňmi a dieťa jej povedalo: „Maj súcit 

so srdcom Najsvätejšej Matky, so srdcom 
ovinutým tŕňmi, ktorými ho nevďační ľu -
dia neustále prebodávajú a nikto nekoná 
zmierne skutky, aby ich odstránil.“

Nato povedala Najsvätejšia Panna: „Dcéra, 
pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým 
ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním 
a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť 
a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas 
piatich mesiacov v prvú sobotu vyspove-
dajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia 
sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 
15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich 
v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré 
potrebujú ku spáse.“

Tieto základné duchovné cvičenia fatim -
ských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepo -
škvrneného Srdca Panny Márie.

Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 
1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že prak -
tizovanie pobožnosti prvých sobôt bude 
možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, 
ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán 
Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých so-
bôt a nie sedem, alebo deväť: „Dcéra moja, 
dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov 
urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému 
Srdcu Márie:
1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému 

počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, 

pri súčasnom nesúhlase uznať ju  
za Matku ľudského pokolenia.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne 
vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, 
pohŕdanie či dokonca nenávisť  
voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú  
obrazy Najsvätejšej Panny.
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 Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie má preni-
kať nielen sviatosťou zmierenia, ale aj všetky 
ostatné prvky pobožnosti prvých sobôt.

Lucii sa zjavuje 15. 2. 1926 Ježiš ako dieťa 
a pýta sa jej: „Už si rozšírila úctu k Nepoškvr
nenému Srdcu mojej Matky?“ Lucia mu vy -
svetlila ťažkosti, ktoré mal spovedník.

Ďalej Lucia povedala, že niektoré duše 
majú ťažkosti spovedať sa v sobotu a prosila, 
či by spoveď mohla byť platná 8 dní. Ježiš 
odpovedal: „Áno, môže to byť aj dlhšie, za 
predpokladu, že sú v stave milosti, keď ma 
prijímajú a majú úmysel odčiniť urážky spô -
sobené Nepoškvrnenému Srdcu Máriinmu!“

„Môj Ježišu, a čo keď niekto zabudne vzbudiť 
si tento úmysel?“ Ježiš jej odpovedal: „Môžu si 
ho vzbudiť pri nasledujúcej spovedi, pokiaľ vy
užijú prvú príležitosť, ktorú majú na spoveď“.

„Je pravda, moja dcéra, že mnohé duše 
začínajú prvé soboty, ale málo z nich ich 
dokončí, a tie, ktoré ich dokončia, konajú 
to preto, aby získali prisľúbené milosti. 
Viac by ma tešilo, keby konali päť sobôt 
s horlivosťou a s úmyslom zadosťučiniť 
Srdcu Nebeskej Matky, ako keby ich ko-
nali pätnásť s vlažnosťou a rôznymi úmys-
lami...“ (Spomienky sestry Lucie)

Pozývame Vás v jubilejnom roku fatim -
ských zjavení potešiť Ježišovo Srdce a Nepo -
škvrnené Srdce Panny Márie, s horlivosťou 
konať fatimské soboty a nezabudnúť pri 
tom na úmysel. Máme veľa problémov, ťaž -
kostí, ktoré by sme chceli zverovať Panne 
Márii, ale Ježiš túži v ten deň, aby sme po -
tešovali Pannu Máriu a všetko obetovali na 
úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie.

Diecézne fatimské soboty na úrovni die -
céz na Slovensku v roku 2017 sa konajú 
nasledovne:

  Diecéza: Bratislava
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, 
Šaštín-Stráže

(každú prvú sobotu v mesiaci)

od 14.30 h. – v zimnom období
od 16.00 h. – v letnom období

Bazilika Narodenia Panny Márie, 
Marianka

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od apríla do októbra)
15.00 h. – modlitba večeradla, sv. omša

  Diecéza: Trnava
Kostol sv. Mikuláša v Trnave

(každú prvú sobotu v mesiaci)
o 9.00 h. – od apríla do októbra

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – modlitba večeradla
10.00 h. – sv. omša
po sv. omši krátka adorácia, modlitby  
za kňazov a duchovné povolania

  Diecéza: Žilina
Bazilika Narodenia Panny Márie,  
Rajecká Lesná

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)
17.00 h. – procesia so sochou Panny 
Márie z baziliky k vonkajšiemu oltáru
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17.15 h. – modlitba posvätného ruženca
18.00 h. – svätá omša (za účasti biskupa 
Mons. Tomáša Galisa)

Kostol Panny Márie – Matky Cirkvi,  
hora Živčáková-Turzovka

(každú prvú sobotu v mesiaci)
10.00 h. – Mariánske večeradlo
11.00 h. – svätá omša

  Diecéza: Banská Bystrica
Raticov Vrch, kostol  
Fatimskej Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
14.00 h. – modlitba večeradla
15.30 h. – svätá omša

Staré Hory, Bazilika  
Návštevy Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.15 h. – akadémia
9.45 h. – ruženec
10.30 h. – svätá omša

  Diecéza: Nitra
Kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika  
na Malej Skalke pri Trenčíne

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)

15.30 h. – svätá omša, po nej tematická 
prednáška a modlitbový program

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
Nitra-Kalvária

(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – modlitba večeradla
10.00 h. – svätá omša

Kostol sv. Gorazda, Nitra-Klokočina
(každú prvú sobotu v mesiaci)
6.30 h. – svätá omša
7.00 h. – modlitba večeradla

  Košická arcidiecéza:
Diecézne sanktuárium v Obišovciach

6. 5. 2017 – Dekanát Lipany
3. 6. 2017 – Dekanát Michalovce
1. 7. 2017 – Dekanát Vranov Nad Topľou
5. 8. 2017 – Dekanát Humenné
2. 9. 2017 – Dekanát Košice -Stred  
(v Košiciach,  Dóm svätej Alžbety)
7. 10. 2017 – Dekanát Prešov -Solivar

  Diecéza: Spišská
Levoča – Mariánska Hora,  
Bazilika Navštívenia Panny Márie

(každú prvú sobotu v mesiaci)
Fatimské soboty so začiatkom o 9.30 h.

  Diecéza: Rožňava
Kaplnka Panny Márie Snežnej,  
pri obci Úhorná, RKFÚ Smolník

(každú prvú sobotu v mesiaci  
– od mája do októbra)
9.00 h. – pri jaskynke Panny Márie 
(večeradlo)
10.00 h. – svätá omša
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Celoslovenské večeradlo MKH 
v Martine 24. – 26. 9. 2016
„Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na mod
litbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou 
Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1, 14)

Každé večeradlo Mariánskeho kňazského 
hnutia je sprítomnením Jeruzalemského 
večeradla, kde sa uskutočnil zázrak Turíc. 
Aj Martin sa stal v týchto dňoch takýmto 
miestom. Z celého Slovenska sem prišli zá -
stupy ľudí, ktorí spolu s Máriou, spoločne 
s kňazmi strávili tieto dni na modlitbách. 

Po prezentácii účastníkov sa program 
začal adoráciou. Po modlitbe radostného 
ruženca nasledovala prednáška. V nej sme 
boli povzbudení, aby sme sa nedali znechu -
tiť udalosťami, ktoré sa dejú okolo nás. Má -
ria nám vo Fatime dala prísľub: „Nakoniec 
moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Ježišova 
smrť na kríži vyzerala pre svet ako porážka. 
Nikto, okrem Ježišovej Matky, ju nenazval 
víťazstvom. A predsa v tej chvíli bola pora -
zená vláda smrti nad týmto svetom. Toto 
je aj obraz tejto doby. Musíme mať pohľad 
Márie, aby sme jasne videli víťazstvo práve 
tam, kde mnohí vidia prehru. Nad týmito 
slovami sme mohli uvažovať aj počas krát -
kej adorácie. Cez prestávku okrem obeda 
bol priestor aj na vzájomné zdieľanie. Bolo 
to skutočné prežívanie prijatia a bratstva. 
„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu 
dušu.“ (Sk 4, 32)

Popoludní nás povzbudili mladí so svojim 
svedectvom a krásnymi piesňami rozospie -
vali celý kostol. Nasledovala modlitba bo -
lestného ruženca, ktorú viedli muži. Svätý 
rok milosrdenstva sme si pripomenuli 
ružencom Božieho milosrdenstva. Po tejto 
modlitbe boli dve svedectvá o tom, ako Má -
ria cez modlitbu večeradla zachránila jednu 
rodinu a nenarodené smrteľne choré dieťa 
pred potratom. Druhá prednáška nás upo -

zorňovala na 100. výročie zjavení vo Fatime, 
ktoré budeme sláviť na budúci rok. Mária sa 
tu zjavila 6 -krát a vždy žiadala každodennú 
modlitbu svätého ruženca. Táto prosba je 
dnes ešte aktuálnejšia ako pred sto rokmi. 
Mária nám v modrej knihe hovorí: „Svet je 
dnes ešte horší ako v čase potopy...“ Žiada nás, 
aby sme prinášali obety a robili pokánie za 
hriechy tohto sveta. Večernú svätú omšu 
celebroval generálny vikár Žilinskej diecézy 
Mons. ThLic. Marek Hriadeľ spolu s mar -
tinským dekanom a  kňazmi z  blízkeho 
i ďalekého okolia. V homílii nás povzbudil, 
aby sme sa nebáli mocných tohto sveta. Veď 
Boh víťazí silou maličkých. Po svätej omši 
nasledoval sprievod so sochou Panny Márie 
do centra mesta. Pešou zónou zneli krásne 
mariánske piesne. Námestie sa belelo rú -
chami miništrantov a kňazov osvetlených 
sviečkami veľkého zástupu ľudí. Tento ve -
černý sprievod bol určite najdojímavejšou 
časťou celého programu večeradla.

V  nedeľu ráno bola po ranných chvá -
lach modlitba ruženca svetla. Po prestávke 
program vyvrcholil svätou omšou, ktorú 
celebroval vedúci predstaviteľ Mariánskeho 
kňazského hnutia na Slovensku Mgr. Ma -
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rián Vojtko. Na tejto svätej omši sme si ob -
novili zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. Dojímavý bol aj pohľad na 
plný kostol zdvihnutých rúk s ružencami 
pri mohutnom speve hymny Mariánskeho 
kňazského hnutia. Svätá omša končila ado -
ráciou a sviatostným požehnaním. Po ňom 
sa prihlásení účastníci odobrali na spoločný 
obed do reštaurácie v centre mesta. Auto -
busy s obrazmi našej nebeskej Matky na 
čelných sklách sa naplnili ľuďmi, ktorí tak 
ako apoštoli, opúšťali brány večeradla, aby 
posilnení Duchom Svätým ohlasovali po 
Slovensku mocné Božie skutky.

V pondelok bolo celoslovenské večeradlo 
pre kňazov. Program začal rannými chvá -
lami kňazov na fare a radostným ružen -
com s veriacimi v kostole. Nasledovala svätá 
omša s otcom biskupom Mons. doc. ThDr. 
Tomášom Galisom, PhD. Pozvanie prijalo 25 
kňazov z celého Slovenska vrátane kňazov 
z martinského dekanátu a okolia. V homílii 
otec biskup neskrýval radosť a všetkých nás 
uistil, že keď sa zveríme a zasvätíme Panne 
Márii, ona nás privedie k svojmu Synovi. 
Nabádal a povzbudzoval kňazov, aby sa ne -
báli zveriť svoje kňazstvo do rúk nebeskej 
Matky. Vtedy určite nezblúdia.

Panna Mária v modrej knihe hovorí: „Mi
lovaní synovia, vy sa staňte vysluhovateľmi 

milosti; vy sa staňte tými, čo prinášajú ži
vot. Preto vás prosím, aby ste boli horliví vo 
vysluhovaní sviatostí, ktoré vám Ježiš zveril. 
Ochotne sa usilujte najmä o sviatosť zmiere
nia, ktorá je dnes v Cirkvi tak veľmi zanedbá
vaná v mnohých oblastiach sveta. Vy buďte 
vysluhovateľmi Božieho milosrdenstva.

Nech cez vás, kňazi, mne zasvätení, zostúpi 
na všetkých moja materská nežnosť. Vyhľa
dávajte tých, ktorí sa vzdialili, posilňujte sla
bých, odpúšťajte hriešnikom, potešujte zar
mútených, prinášajte útechu chorým, buďte 
vodcami neistých, ochraňujte malých.

Vezmite všetkých do svojho kňazského 
náručia a priveďte ich do bezpečného úto
čišťa môjho Nepoškvrneného Srdca... Cez 
vás sa každým dňom uskutočňuje víťazstvo 
môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete...“ (MK 
24. 6. 1997)

Na záver chceme poďakovať nášmu pá -
novi dekanovi Kamilovi Lieskovskému 
za veľkú podporu tohto podujatia. Touto 
cestou ďakujeme aj desiatkam ochotných 
bratov a sestier, ktorí sa akýmkoľvek spô -
sobom pričinili o bezproblémový a pokojný 
priebeh tohto večeradla, od organizácie par -
kovania, informačných tabúľ, stravy, uby -
tovania, zdravotného dozoru, vonkajšieho 
sedenia, až po napečené koláče a čisté WC. 
Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Eva Zajasenská a Rastislav Palovič, Martin
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Archieparchiálne večeradlo  
v Ľutine
Celoslovenské večeradlo 
v rámci diecéz sa konalo 
aj v prešovskej archiepar -
chii v Bazilike minor v Ľu -
tine, 23. 4. 2016. Veľmi nás 
povzbudila homília mons. 
Jána Babjaka SJ, prešov -
ského arcibiskupa a met -
ropolitu, a preto v skráte -
nej verzii Vám ju posielam. 
(Jaroslav Dvorščák, Prešov)

... Zišli sme sa dnes s Božou Matkou osláviť 
toto celoslovenské večeradlo. Aké je krásne, 
keď sa zídu deti Matky Božej, aby sa spolu 
modlili. Aby spolu ďakovali Bohorodičke za 
ochranu a prosili ju o ďalšiu pomoc. Dnes 
môžeme prežívať túto krásnu atmosféru 
v tejto krásnej Bazilike minor v Ľutine, kde 
si ona spolu so svojim Synom priťahuje 
stále svojich verných ctiteľov. Vďaka Božia 
Matka za toto pozvanie, vďaka, že si nás tu 
dnes zhromaždila. Prežime tento dnešný 
deň v hlbokej modlitbe vďaky za lásku našej 
nebeskej Matky. Za lásku, ktorou nás ona 
zahŕňa, pretože sme jej deti. Poďakujme sa 
jej za to, že nachádza v nás vnímavé a otvo -
rené srdcia, ktoré sa nechávajú ňou viesť. 
Veď Mária je bezpečná cesta, ktorá nás pri -
vádza k svojmu Synovi a vyprosuje nám 
u neho všetky potrebné milosti a vernosť 
dokonca...

Už predo dvermi je mesiac máj. Prečítam 
Vám meditáciu z modrej knihy z 13. mája 
1984, oslovila ma včera, keď som si čítal túto 
knihu.

„Toto je môj čas. Keď si dnes pripomínate 
moje prvé zjavenie vo Fatime v roku 1917, pre
žívate udalosti, ktoré som vám už vtedy pred
povedala. Ste uprostred obdobia, v ktorom 
sa ukončí boj medzi mnou, „Ženou odetou 

slnkom“ a mojím nepriateľom, „červeným 
drakom.“ Preto sa zjavujem novým, mimo
riadnejším spôsobom, aby som vás uistila, že 
vždy môžete počítať s mojou prítomnosťou 
vo vašom strede. Zverujem vám svoju mater
skú vôľu posolstvom, ktoré je dnes naliehavé 
a ustarostené. Obráťte sa a oľutujte svoje hrie
chy! Obráťte sa a vráťte sa k Bohu, ktorý vás 
zachraňuje! Obráťte sa a vykročte na cestu 
dobra, lásky a svätosti! Toto je – ešte je – dra
hocenný čas pre váš návrat. Prijmite moju 
výzvu, ktorú chcem mnohorakým spôsobom 
adresovať svojim tak veľmi ohrozeným de
ťom. Modlite sa viac, modlite sa svätý ruženec, 
modlite sa spolu vo večeradlách, modlite sa 
najmä v rodinách! Chcem, aby sa kresťanské 
rodiny vrátili k modlitbe so mnou a skrze 
mňa, aby boli ochránené pred veľkým zlom, 
ktoré ich ohrozuje! Umŕtvujte sa pokáním 
a telesným pôstom. Pôst, ktorý mám obzvlášť 
na mysli, spočíva vo vyhýbaní sa zlu a hrie
chu, zriekaní sa tabaku, alkoholu, kina a te
levízie. Nepozerajte na televízne relácie, ktoré 
ničia vašu vnútornú čistotu, ktoré do vašich 
duší prinášajú toľko roztržitosti a zasievajú 
vo vašich srdciach semienka zla. Žiadam od 
vás aj telesný pôst, aspoň občasný, aký vyža
doval môj Syn Ježiš v evanjeliu, keď povedal: 
„Tento druh diabolstva možno vyhnať len 
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modlitbou a pôstom.“ Obnovujte svoje zasvä
tenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a žite 
každý deň v spoločenstve života a lásky so 
mnou. Ja som Matka viery, som verná panna 
a dnes si musíte vyprosovať moju pomoc, aby 
ste zotrvali v pevnej viere. Preto vás žiadam 
poslúchať pápeža a nasledovať ho, lebo má 
Ježišom prisľúbenú neomylnosť. Často sa 
modlite „Verím v Boha“, ako vaše obnovenie 
vyznania viery! Keď budete robiť všetko, čo 
od vás žiadam, budete mi každý deň vychá
dzať v ústrety so svojím obrátením. Využite 
toto obdobie, ktoré vám ešte dáva Ježišova 
milosrdná láska! Žite v dôvere a radosti oča
kávania blízkeho príchodu triumfu môjho 
Nepoškvrneného Srdca!“ (MK 13. 5. 1984)

Bratia a sestry, všimnime si slová nebes -
kej Matky. „Vždy môžete počítať so mnou, 
s mojou prítomnosťou vo vašom strede.“ 
Toto je pre nás úžasne povzbudzujúce, 
pretože vieme, že keď sa takto stretávame 
na modlitbách, Mária je uprostred nás. 
Vieme, že ona to diriguje a riadi. Ona nám 
sprostredkúva všetky milosti, všetku hor -
livosť, všetok zápal. „Zverujem vám svoju 
materskú vôľu posolstvom, ktoré je dnes 
naliehavé a ustarostené.“ Teraz vymeno -
váva tri oblasti: obráťte sa a oľutujte svoje 
hriechy. Je to neustále aktuálna záležitosť. 
Človek, kresťan stále by mal túžiť po obrá -
tení, túžiť potom, aby sa zbavil hriechov, aby 
ich ľutoval, predkladal Bohu a prosil o silu, 
aby ich už nepáchal.

Druhá záležitosť je: „obráťte sa a vráťte 
sa k Bohu, ktorý Vás zachraňuje.“ Iba Boh 

vás zachraňuje. Žiadna vláda nezachraňuje, 
žiaden mudrc na tomto svete, žiadne bohat -
stvo, žiadne peniaze, žiadne rozkoše, to ne -
zachraňuje človeka. Človeka zachraňuje iba 
Boh, teda máme sa vrátiť k nemu a snažiť sa 
doslova zmocniť sa Boha. Privlastniť si ho. 
On sa nám núka pri každej svätej liturgii. 
Ježiš chce stále vstupovať do nášho srdca, 
chce sa stať Kráľom nášho života. Máme 
mu to dovoliť. A potom ďalej: „obráťte sa 
a vykročte na cestu dobra.“ Na cestu dobra. 
Máme stále túžiť po tom, aby sme konali 
dobro. Toľko možností je v každej chvíli, 
v každom okamihu, konať dobro. Človek 
konaním dobra dozrieva a pomáha dozrie -
vať aj druhým. A to dobro má veľa rôznych 
podôb. Ale je to dobro, dobro pre toho blíž -
neho. „Toto je ešte drahocenný čas pre váš 
návrat.“ Akí sme vďační, že môžeme tento 
drahocenný čas ešte mať, že ho môžeme 
ešte zužitkovať pre svoje obrátenie, pre 
svoj návrat k Bohu. No a ako to máme uro -
biť? Ako to máme robiť? Tak Matka Božia 
veľmi jasne hovorí: „Modlite sa svätý ru-
ženec, modlite sa spoločne vo večeradlách, 
modlite sa spoločne v rodinách. Chcem aby 
sa kresťanské rodiny vrátili k modlitbe so 
mnou.“ Počas tohto obdobia, keď sa konali 
synody o rodine, mimoriadna a riadna, usi -
lovali sme sa vniesť spoločnú modlitbu do 
našich rodín. Putovali ikony Svätej Rodiny. 
Neviem nakoľko sa to podarilo, nakoľko 
nie. Iste sú aj pekné svedectvá, ale možno 
že sa v mnohých rodinách na to zabudlo. 
Znova je tu výzva Matky Božej, aby sme sa 
spoločne modlili v rodinách. Je to veľmi dô -
ležitá požiadavka...

„Umŕtvujte sa pokáním a  telesným 
pôstom.“ O  aký pôst ide? V  prvom rade 
vyhýbať sa hriechu, vyhýbať sa zlu. Nebyť 
nástrojom v rukách Zlého. Nedovoliť, aby 
ma ten Zlý zneužíval cez zlé myšlienky, cez 
zlé slová, cez zlé skutky. Cez závisť, nená -
visť, cez klamstvo, cez dvojzmyselné reči. 
Ide o to, aby sme sa vedeli zriekať tabaku, 
teda cigariet, alkoholu, kina, televízie. Je 
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to zvlášť podčiarknuté, ja by som to chcel 
hrubou fixkou podčiarknuť. Nepozerajte 
televízne relácie, ktoré ničia vašu čistotu. 
Častokrát aj ženičky, ktoré každý večer 
chodia do chrámu si nedajú ujsť tú relá -
ciu. Farma ide, deti vám nahrajú, ak je to 
náhodou prekrývané s liturgiou, aby si po -
tom mohli pozrieť. Išlo Búrlivé víno. Sú to 
prázdne veci, nedôstojné človeka, čo sa tam 
prezentuje. Viete, my sa čudujeme, že doba 
je taká aká je, sami sme si to vyrobili, lebo 
tak ako bolo povedané v prednáške, že sme 
odmietli Boha, to je prvá vec a druhá vec je, 
že sme sa priklonili úplne k zlému, že sa ne -
cháme niesť, že vytvárame a pripravujeme 
také relácie, hlúpe, nemravné, nemorálne 
a ešte horšie je to, že práve vtedy zapneme 
televízor a chceme ich pozerať. Ženy často -
krát zazlievajú mužom, že pozerajú hokej, 
futbal a  iné zápasy. Bolo by to omnoho 
lepšie, keby aj ženy išli a nie pozerali všeli -
jaké seriály. To nehovorím len ja, to hovorí 
Matka Božia. Keď chceme byť mariánski 
ctitelia, tak z televízora musíme vybrať tú 

poistku zozadu a už potom nefunguje. Mô -
žete tam tlačiť koľko chcete. Vyhoďte ho 
von oknom.

Telesný pôst, aj ten Matka Božia odpo -
rúča. Tento druh diabolstva – posadnutosť 
Zlým duchom. Zlý duch ovláda dnes mnoho 
ľudí, mladých, v strednom veku, pokroči -
lých vo veku a nedá sa ničím iným vyhnať 
iba modlitbou a pôstom.

Myslím si, že všetci súhlasíte s Matkou 
Božou a  s  jej odporúčaniami. A  uvidíte, 
že tieto problémy, ktoré sa týkajú nás sa -
mých, začnú sa riešiť, keď budeme dbať na 
jej slová. Odhodlajme sa preto prijať Božiu 
Matku do svojho stredu, do stredu svojej 
rodiny, do stredu svojej farnosti, spoločnou 
modlitbou, kde bude prítomná a môžeme 
napĺňať jej odporúčania. S radosťou sa jej 
zasväcujme, jej Nepoškvrnenému Srdcu, 
aby sme žili s ňou, stále v spoločenstve lásky 
a života, večného života. Využime toto mi -
lostivé obdobie, ktoré nám dáva Ježišova 
milosrdná láska, keď je rok milosrdenstva, 
Svätý rok milosrdenstva. Svätý Otec túži 
po tom, aby každý človek zažil, ako ho Boh 
miluje, ako ho Boh má rád. Napriek tomu, 
že sme slabí, biedni, hriešni, Boh nás neko -
nečne miluje...

Drahí mariánski ctitelia, som veľmi 
šťastný z  každého jedného z  vás. Som 
šťastný, že milujete Bohorodičku, lebo je 
zárukou nášho večného šťastia. Ona je zá -
rukou života v nebi. Christos voskrese!

Mons. Ján Babjak, SJ,  
prešovský arcibiskup-metropolita
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Diecézne večeradlo v Rožňave
V sobotu 23. apríla 2016 sa konali večeradlá 
v diecézach po celom Slovensku. V našej 
Rožňavskej diecéze sa konalo v katedrále 
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Veriaci prichádzali zo všetkých kútov 
diecézy. Aj z nášho lučeneckého dekanátu 
pricestovali dvomi autobusmi, čo bolo veľ -
kým potešením. Najviac som sa tešila tým, 
ktorí prvýkrát pocítili pozvanie Panny Má -
rie, neodmietli toto pozvanie a prišli, možno 
aj so zvedavosťou, čo je večeradlo.

Nadišla desiata hodina. Neubránila som 
sa slzám radosti, keď pred oltár prichádzali 
kňazi za organového doprovodu piesne „Ó, 
matka Pána...“

Večeradlo viedol otec dekan Václav Galo. 
Piesňou k Duchu Svätému sa otvárali srd -
cia, aby zaujal miesto v nás. Po prečítaní 
príhovoru z  modrej knihy nasledovala 
modlitba radostného ruženca. Desiatky sa 
modlili veriaci z dekanátu Rožňava. Tretí 
desiatok bol v maďarskom jazyku.

Po radostnom ruženci nasledovala pred -
náška o Panne Márii, ktorú prednášal otec 
Ján Mihók, generálny vikár. Boli to hlboké 
myšlienky, ktorými nás oslovil a za ktoré 
sme vďační.

Po prednáške nasledovala pol hodinová 
adorácia, pred Oltárnou sviatosťou, kde 
sme vzdávali Bohu chvály za túto chvíľu, 
skláňali sa pred Jeho velebnosťou a  tiež 
predkladali prosby, ktoré sme priniesli zo 
svojich domovov. Modlitby viedol vdp. Pat -
rik Baláž. Po sviatostnom požehnaní nasle -
dovala obedná prestávka.

O 13.30 h. sme sa opäť zišli do katedrály 
na modlitbu bolestného ruženca. Pred 
ružencom zaznela pieseň: „Mária, Matka 
Bolestná...“ Vzývaním Ducha Svätého sme 
pokračovali bolestným ružencom. Tento sa 
modlil dekanát Rimavská Sobota a tretí de -
siatok sa modlil opäť v maďarskom jazyku. 

Po modlitbe nasledovala fraternita, kde boli 
vyzvaní veriaci, aby sa zdieľali so svojimi 
skúsenosťami pri organizovaní večeradiel.

Hovorili sme svedectvo, ako sme začí -
nali v Lučenci. Bolo to ešte v roku 2000, 
keď sme sa prvýkrát zúčastnili celosloven -
ského večeradla v Bratislave. V nasledujú -
com roku bolo celoslovenské večeradlo už 
v Lučenci, za účasti nebohého otca biskupa 
Kojnoka. Tak si z nás Panna Mária utvorila 
večeradlovú družinu, ktorá povedala svoje 
„ÁNO“ modlitbám svätého ruženca formou 
večeradla.

Ovocím týchto večeradiel boli duchovné 
cvičenia, ktoré organizujeme každý rok 
pre celú Rožňavskú diecézu. Prichádzajú 
na nich veriaci už šestnásť rokov.

Informovala som o večeradlách, ktoré 
konáme v Lučenci. Za prítomnosti duchov -
ného otca, pred vyloženou Oltárnou svia -
tosťou modlíme sa večeradlo každú stredu 
v ÚSS LIBERTAS (bývalý dom dôchodcov).

Pred niekoľkými rokmi sme navštevovali 
farnosti nášho dekanátu s pátrom Humber -
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tom a pri tejto príležitosti duchovní otco -
via vo večeradle zasväcovali seba, aj svoje 
farnosti, Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Vtedy bola zasvätená aj Cirkevná 
škola v Lučenci. Povzbudzovala som, aby 
vytvárali najmä večeradlá rodinné, mlá -
dežnícke a detské.

O 15.00 h. nasledovala korunka Božieho 
milosrdenstva, ktorú sa s nami modlil aj 
otec biskup a po nej nasledoval slávnostný 
ruženec, ktorý sa modlili veriaci z Lučenca. 
O 17.00 h. nasledovala svätá omša. Hlavným 
celebrantom bol otec biskup Stanislav Sto -
lárik a koncelebrovalo 25 kňazov. Katedrála 
bola preplnená veriacimi. Opäť slzy radosti 

a v myšlienkach som ďakovala Panne Márii 
za tú veľkú milosť. Evanjelium čítal vdp. Ma -
rián Tomášov, ktorý pôsobí ako misionár 
v Kazachstane.

V homílii nám otec biskup povedal hl -
boké myšlienky o Matke Božej a poďakoval 

tým, ktorí zorganizovali toto prvé diecézne 
večeradlo.

Po svätej omši nasledoval sviečkový sprie -
vod ulicami mesta Rožňava. Krojované ženy 
z Pohorelej niesli sochu Panny Márie, po 
nich išli dievčatá s  fakľami a obraz rož -
ňavskej Panny Márie, za nimi pokračoval 
sprievod s otcom biskupom,  kňazmi a os -
tatní veriaci s horiacimi sviečkami. Spev 
mariánskych piesní sa rozliehal ulicami 
mesta Rožňava až po katedrálu. Ukonče -
ním tohto krásneho dňa bolo zasvätenie sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Te 
Deum a požehnanie s Oltárnou sviatosťou.

Bol to požehnaný deň, ktorý nám daroval 
Pán, na príhovor Panny Márie. Duchovne na -
plnení a povzbudení sme sa rozchádzali do 
svojich domovov s nádejou, že sa opäť stret -
neme na ďalšom celodiecéznom večeradle.

Elena Gubániová, Lučenec

Večeradlá  
v Humennom a Snine
Dekanáty Humenné a Snina patria do Ko -
šickej arcidiecézy. Nachádzajú sa na seve -
rovýchode Slovenska a tvoria ich menšie 
i väčšie farnosti a filiálky, prevažne v hor -
skom prostredí pohoria Vihorlat.

V  dekanáte Humenné mnohí veriaci 
prijali pozvanie Panny Márie k spoločnej 
modlitbe vo večeradlách už v začiatkoch 
vzniku Mariánskeho kňazského hnutia 
na Slovensku. V jednotlivých farnostiach 
a ich filiálkach vznikali rodinné večeradlá, 
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večeradlové skupiny a konali sa aj spoločné 
farské večeradlá.

Modlitby vo večeradlách priniesli podľa 
osobných svedectiev mnohé obrátenia 
jednotlivcov, zmenili životy a  hodnoty 
v mnohých rodinách. Slová Panny Márie 
vyslovené prostredníctvom Don Gobbiho 
v  modrej knihe našli tak odozvu i  v  ži -
vote farských spoločenstiev. Možno práve 
vďaka otvoreným srdciam veriacich pre -
trvávajú aj diecézne večeradlá, ktoré sa už 
niekoľko rokov pravidelne konajú raz me -
sačne v kostole Košických mučeníkov na 
Sídlisku III. v Humennom.

Dekanát Humenné bol rozdelený na dva 
samostatné dekanáty a vznikol tak aj deka -
nát Snina. Aj tu večeradlá pokračujú v kos -
tole Povýšenia svätého kríža, a to najmä 
pri príležitosti konania kňazských deka -
nátnych rekolekcií. Na týchto stretnutiach 
majú veriaci príležitosť prežívať svätú omšu 
spolu s otcom arcibiskupom košickej arci -
diecézy. Veľkú podporu večeradlám v deka -
náte Humenné a Snina venujú vdp. dekan 
František Mariňák v Humennom, ako aj 
vdp. dekan Alan Tomáš v Snine. Každo -
ročne iniciatívne vyzvú jednotlivé farnosti 
dekanátov k príprave týchto stretnutí. Na 
dekanátne večeradlá prichádzajú v hojnom 
počte veriaci spolu so svojimi duchovnými 
otcami a tieto spoločné stretnutia považujú 
za významnú udalosť, ktorú všetci inten -
zívne prežívajú. Plní sa tak želanie Panny 
Márie vyslovené v modrej knihe, keď pros -

tredníctvom Don Gobbiho hovorí... „pros
tredníctvom svojich kňazov chcem sa vrátiť 
do stredu svojich veriacich, pretože z nich si 
chcem okolo svojich kňazov utvoriť nepremo
žiteľné vojsko.“ (MK 1. 11. 1973)

Príhovory duchovných otcov vo svätej 
omši sú vždy úprimným povzbudením 
a zdrojom prehĺbenia pravej úcty k Panne 
Márií a tiež posilnenia viery. Veľkú obľubu 
majú meditácie k jednotlivým tajomstvám 
posvätného ruženca a adorácie Oltárnej 
sviatosti, moderované prítomným kňazom. 
Chrám vždy ožije aj vrúcnym spevom mari -
ánskych piesni, ktorými prítomní prejavujú 
svoj srdečný vzťah k Panne Márii ako aj ra -
dosť zo spoločného stretnutia.

Prejavom vďačnosti voči otcom dekanom 
a kňazom, ktorí podporujú konanie týchto 
modlitbových stretnutí sú modlitby za kňa -
zov a vytváranie modlitbových skupiniek, 
ktoré sa modlia za požehnanie a ochranu 
duchovných otcov. Panna Mária vo svojich 
príhovoroch v modrej knihe o to opakovane 
žiada, aby sa tak urýchlil jej veľký návrat. 
„V rozhodnom boji chcem mať svojich synov 
kňazov pri sebe... prostredníctvom nich za
siahnem svojho nepriateľa...“ (MK 1. 11. 1973)

K modlitbám za kňazov, ako aj ku kona -
niu večeradiel chceme povzbudiť aj ďalšie 
farnosti, ktoré túto nádhernú cestu s Mat -
kou ešte neobjavili.

Ing. Mária Pavlíková, Humenné
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Rodinné večeradlá 
v Čemernom
Zasielam Vám srdečný prázdninový poz -
drav z  Vranova – Čemerného. Pri ozna -
moch o možnosti putovania do Medžugoria 
si rada spomínam na moje tri pobyty na 
tomto požehnanom mieste pri Kráľovnej 
pokoja. Bolo nám povedané, že sme tam pri -
šli každý jeden na osobitné pozvanie Panny 
Márie, ona mala všetko v réžii a pre kaž -
dého má osobitný plán spolupráce pod jej 
vedením. Som si toho plne vedomá, že je to 
ozaj iba jej zásluha a mocný zásah neba, že 
sa dokážeme od druhej púte – teda od roku 
2002 (vtedy sme vznikli aj ako samostatná 
farnosť) modliť rodinné večeradlo. 

Postupne som na púte brávala vždy jedno 
z troch detí, manžel žiaľ nemá k duchovným 
aktivitám vzťah. Deti sa so mnou začali mod -
lievať najprv v stredu, hneď na druhý deň po 
príchode domov. Už od začiatku som poci -
ťovala útoky Zlého pred modlením a boli aj 
sú stále rafinovanejšie. Dohodli sme sa, že 
po obede, keď dáme do poriadku kuchyňu, 
oddýchneme si a pomodlíme sa večeradlo, 
ktoré sme sa nikdy predtým doma nemod -
lili, poznali sme ho iba z kostola. Ja som sa 
chystala vyniesť smeti, ale s krikom som sa 
vrátila naspäť. Po schodoch, na ktorých boli 
črepníky s muškátmi sa plazil had. Deti boli 
zvedavé, vystrkovali hlavy z dverí, jednodu -
cho boli sme rozrušení. Našťastie máme aj 
zadný vchod, ktorý sme používali, až kým 
manžel neprišiel domov z práce. Syn spo -
čiatku ako malý žiačik nám robil kostolníka, 
zapaľoval, aj schválne sfúkaval sviečku. 
S dcérami sme začali spievať piesne k Duchu 
Svätému a vždy sme si podelili, kto bude čítať 
z rozjímavého ruženca, kto bude odpovedať 
na Zdravas Mária. Snažili sme si modlitbu 
oživiť, aby sme boli vnímaví. Keď deti doras -
tali, začali bývať na internátoch, modlili sme 

sa v sobotu. Vždy však trvalo nejakú dobu, 
kým sme sa skonsolidovali, aby každý mohol 
ukončiť svoje povinnosti a prísť na modlitbu. 
Vyžadovalo si to veľa pokoja a trpezlivosti, 
aby sme nerušili atmosféru. Po modlitbe 
sme tak isto museli byť v strehu, aby sme sa 
neprovokovali a nemarili účinky modlitby. 
Hoci to bolo ťažké, pocítili sme silné Máriine 
vedenie. Deti mali radosť z úspechov v škole, 
prežili sme aj manželovu a moju nezamest -
nanosť a vtedy sme pochopili význam zasvä -
tenia rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. V modrej knihe nám odkazuje, že aj 
keď sa budú skúšky a trápenie zväčšovať, nič 
nám nebude chýbať k dôstojnému životu. 
Podstatné však je, že deti pochopili význam 
modlitby a obety. Tým, že sa modlia zasvä -
tenie mládeže, sú pod Matkinou ochranou, 
aj keď vzdialené od domova, nachádzajú si 
cestu do chrámu aj k sviatostiam. S duchov -
nou oblasťou je spojený aj rast intelektu – 
ako mi to vysvetlil jeden kňaz. Pôsobenie Du -
cha Svätého sa prejavilo počas štúdiá a neraz 
to bolo tak veľmi silné, že tam naozaj cítili 
akoby im niekto našepkával, čo majú hovo -
riť, písať, konať. Panna Mária nás postupne 
pretvárala, museli sme sa všeličoho zriekať, 
v mnohých oblastiach obmedzovať, stále 
však byť v strehu, na pozore, pred rafinova -
nými praktikami Zlého, často aj zo strany 
blízkeho okolia, príbuzných, či známych.
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Že je spolupráca nás laikov s  kňazmi 
veľmi nutná a prospešná, svedčí aj to, ako 
som sa dostala k Svätému Písmu, modrej 
knihe a inej náboženskej literatúre, aj ča -
sopisom. Za totality mnohí odvážni kňazi 
zaobstarávali zo zahraničia nedostatkový 
tovar pre duše farníkov a darovali tak rodi -
nám birmovancov, prvoprijímajúcich deti, 
ale aj pri iných príležitostiach adekvátne 
knihy. Od roku 2002 sa modlím aj Liturgiu 
hodín, tiež darovanú kňazom.

Mgr. Jozefína Gajdovčíková, Vranov-Čemerné

Modlitbové aktivity
Duchovné cvičenia a duchovné 
obnovy v roku 2017
Následky toho, čo satan spôsobil vo svete, 
ktoré nám Matka Božia vo Fatime pred-
povedala, budeme ešte dlho všetci znášať. 
Musíme urobiť dostatočné zadosťučine-
nie za neposlušnosť, musíme priniesť ešte 
veľmi veľa modlitieb, obiet, aby sme odči-
nili zlo, ktoré celé generácie spôsobili.

Večeradlá modlitby, ktorých sa zúčast-
ňujú kňazi so svojimi veriacimi prinášajú 
veľa milosti, nielen tým, ktorí vstupujú 
do nich s úmyslom modliť sa a obetovať 
za svet, ale aj tým, ktorí sa neotvorili pre 
Božiu lásku a žijú v temnote hriechu.

Preto Vás pozývame vstúpiť do intenzív-
nej modlitby a meditácie pred Oltárnou 
sviatosťou za spásu duší, a tak zmierňovať 
následky veľkého odpadu od viery, o kto-
rých hovorila Panna Mária vo Fatime.

›› 5. 1. – 8. 1. 2017 budú DC v Herľanoch 
pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 
fatima@maria.sk

›› 12. 1. – 15. 1. 2017 budú DC v Herľanoch 
pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 
fatima@maria.sk

›› 19. 1. – 22. 1. 2017 budú DC v Herľanoch 
pri Košiciach pre dekanáty Prešov-
-Solivar a Košice-Juh. Prihlášky prijíma 
a informácie podá p. Danka Komadová, 
Janovík 104, tel.: 0904 477 200;  
fatima@maria.sk a p. Paulína Miľová, 
Vyšná Myšľa 213, tel.: 055 694 3822,  
0904 222 391; paulamilova@centrum.sk

›› 9. 2. – 12. 2. 2017 budú DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre de-
kanáty Prešov I a Prešov II. Infor má cie 
podá a prihlášky prijíma p. Gabriela 
Namešpetrová, Kapušany 383, tel.: 
0918 832 298; slivkova.silvia@post.sk 
a p. Marta Matúšová, Žipov 9,  
tel.: 051 778 3407, 051 778 3174;  
martuska.mat@gmail.com
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›› 16. 2. – 19. 2. 2017 budú DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanáty Prešov I a Prešov II. Informá -
cie podá a prihlášky prijíma p. Gabriela 
Namešpetrová, Kapušany 383, tel.:  
0918 832 298; slivkova.silvia@post.sk  
a p. Marta Matúšová, Žipov 9,  
tel.: 051 778 3407, 051 7783 174;  
martuska.mat@gmail.com

›› 16. 3. – 19. 3. 2017 budú DC v Prešove 
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre 
dekanáty Sabinov a Lipany.  
Prihlášky prijíma a informácie podá  
p. Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915 962 364; 
zita.dzurikova@gmail.com a Ing.  
Danka Bednárová tel.: 0905 259 365; 
zoht@hornatorysa.com

›› 29. 3. – 31. 3. 2017 budú DC pre Rož-
ňavskú diecézu. Prihlášky prijímajú 
a informácie vám podajú p. Elena  
Gubániová, Špitalská 19, Lučenec,  
tel.: 0908 426 868 d1.varga@gmail.com, 
alebo Gabriela Bartóková, Rúbanisko 
1/3, Lučenec, tel.: 047 432 7903  
a p. Ľubomíra Olahová, nám.  
L. Svobodu 2862, Lučenec.

›› 20. 4. – 23. 4. 2017 budú DC v Exer-
cičnom dome v Nitre pre dekanáty 
Trnava, Piešťany, Senica. Informácie  
podá a prihlášky prijíma p. Beáta  
Tačovská, Križovany nad Dudváhom, 
tel.: 0907 760 305, 033 558 4106;  
beata.tacovska@gmail.com

›› 27. 4. – 30. 4. 2017 budú DC pre deka-
nát Stará Ľubovňa. Prihlášky prijíma 
a informácie vám podá p. Mgr. Anna 
Leščinská, Vyšné Ružbachy, tel.: 0902 
682 236; mgrlescinska@gtsmail.sk

›› 11. 5. – 14. 5. 2017 budú DC pre dekanáty 
Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, 
Malacky, Šaštín a Skalica.  

Informácie podá a prihlášky prijíma  
p. Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 689 482; 
zuzana.dobsinska@gmail.com alebo 
p. Silvia Duchková, tel.: 0919 235 921; 
s.duchkova@gmail.com

›› 13. 7. – 16. 7. 2017 budú DC pre dekanáty 
Žilina, Varín, Rajec, Kysucké Nové 
Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská 
Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín a Bá-
novce nad Bebravou. Informácie podá  
a prihlášky prijíma p. Ladislav Štefanec, 
Pod Hradiskom 7, Žilina 010 04, tel.: 0904  
274 528; stefanec.ladislav@lucom.sk  
a p. Julián Vančo, Švermova 22, Trenčín, 
tel.: 0903 904 397, 0915 875 444.

›› 24. 8. – 27. 8. 2017 budú DC pre dekanát-
nych responzabile. Prihlášky prijíma 
INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 
0911 912 537; fatima@maria.sk

›› 12. 10. – 15. 10. 2017 budú DC pre deka-
náty Sereď, Nitra, Senec, Galanta,  
Nové Zámky a Hlohovec. Informácie  
podá a prihlášky prijíma Helena  
Hudáková, Vinohrady nad Váhom,  
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tel.: 031 789 9362 alebo 0903 726 255; 
helenahudakova621@szm.sk

›› 19. 10. – 22. 10. 2017 budú DC pre deka-
náty Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, 
Malacky, Šaštín a Skalica.  
Informácie podá a prihlášky prijíma  
p. Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 689 482; 
Zuzana.dobsinska@gmail.com alebo 
p. Silvia Duchková, tel.: 0919 235 921; 
s.duchkova@gmail.com

›› 26. 10. – 29. 10. 2017 budú DC pre deka-
náty Poprad, Kežmarok, Spišská Nová 
Ves. Informácie podá a prihlášky  
prijíma p. Ing. Emília Králiková,  
Jánovce, tel.: 0911 861 588;  
ekralikova1@gmail.com

›› 7. 12. – 10. 12. 20017 budú DC v Herľa-
noch pre Košice okolie. Prihlášky pri -
jíma a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 4924, 0911 912 537, 0905 
412 040; fatima@maria.sk

›› 28. 12. – 1. 1. 2018 budú silvestrovské 
DC v Herľanoch. Pozývame na nich 
všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do 
nového roka v tichu, sústredení a mod -
litbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 
055 633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537; 
fatima@maria.sk

›› 11.1.– 14.1.2018 budú DC v Herľanoch 
pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma 
a informácie podá INSPM Košice, 
tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 
fatima@maria.sk.

Duchovné  
obnovy
Fatimské posolstvo predstavuje obnovu 
celej Cirkvi, povolania ku svätosti skrze 
modlitbu, milosrdnú lásku a pokánie.
Byť svätým neznamená odpočívať, zna -
mená to vedieť sa zriekať a odovzdávať sa 
Bohu skrze modlitbu, ustavične mu hovoriť 
Áno! Tak sa stávame „svetlom sveta... čím 
viac svieti naše svetlo pred ľuďmi, “ nie 
aby sme ich ohúrili a žiarili, ale aby sme 
odrážali samotné Božie svetlo, ktoré žiari 
vo všetkých Jeho svätých.

Sestra Lucia nám hovorí, že „svätosť je vý
sledok Božieho konania v nás, a skrze Neho 
a pre Neho sme svätými...“ Vo svojej knihe 
Výzvy fatimského posolstva nás učí, aby 
sme posväcovali všetko, čo vychádza z na -
šich rúk: „Máme teda posväcovať našu prácu, 
náš odpočinok, naše jedlo i rekreácie úprimne, 
tak, aby boli ustavičnou modlitbou.“

Aby sme však vedeli takto posväcovať celý 
náš život, je potrebné, aby sme sa vedeli za -
staviť v činnosti a venovať svoj čas Bohu aj 
skrze osobnú a spoločnú modlitbu. Veče -
radlá modlitby sú predovšetkým stretnutím 
s Bohom skrze modlitbu svätého ruženca. 
Ružencom voláme Matku Božiu, aby sa 
modlila s nami, a pritom aby odhalila našim 
dušiam tajomstvá Ježišovho života.

„Váš celý ruženec, ktorý sa vo večeradlách 
modlíte na naliehavú žiadosť vašej nebeskej 
Matky, je ako nesmierna reťaz lásky a zá
chrany, ktorou môžete ovinúť osoby a situácie 
a dokonca mať vplyv na všetky udalosti vášho 
času. Pokračujte v jeho modlitbe, rozmnožte 
vaše večeradlá modlitby.“ (MK 7. 10. 1979)
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Modliť sa za svätosť nielen svoju, ale aj za 
celý svet, nás vyzýva v svojich posolstvách 
často Panna Mária. Preto Vás pozývame 
každý mesiac poslednú stredu v mesiaci 
na duchovnú obnovu formou večeradla 
v  kostole Krista Kráľa v  Košiciach na 
Moy ze so vej ulici so začiatkom o 17.00 h. 
v týchto termínoch:

25.1.2017 22.2.2017 29.3.2017
26.4.2017 31.5.2017 28.6.2017
26.7.2017 30.8.2017 27.9.2017

25.10.2017 29.11.2017

Informácie k týmto duch. obnovám podá IN -
SPM Košice, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 
0911 912 537 alebo fatima@maria.sk.

Modlitbový zápas
Modlitbový zápas je boj s ružencom v ruke 
za záchranu duší a za skoré víťazstvo Ne-
poškvrneného Srdca Panny Márie prisľú-
bené vo Fatime.

Sestra Lucia vo svojej knihe Výzvy fatim -
ského posolstva spomína na druhé zjavenie 
anjela: Tri deti sedeli pri studni, ktorá pat -
rila k domu rodičov. Nebeský posol sa im 
zjavil a povedal im: „Čo robíte?“ Potom, bez 
toho, aby počkal na odpoveď, pokračoval: 
„Modlite sa! Veľa sa modlite! Srdcia Ježiša 
a Márie majú s vami plány milosrdenstva. 
Neustále ponúkajte modlitby a obety Naj-
vyššiemu... Zo všetkého, čo môžete, urobte 
obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie 
hriechov, ktorými je urážaný a ako nalie-
havú prosbu za obrátenie hriešnikov. Takto 
pritiahnete pokoj na vašu krajinu. Som jeho 
anjel strážny, anjel Portugalska. Napokon 
prijmite a znášajte s odovzdanosťou utrpe-
nie, ktoré na vás Pán zošle.“

V tom čase si deti nepredstavovali, že táto 
výzva k modlitbe nepatrila len im, ale ce -
lému ľudstvu. Oni však reagujú okamžite 
a prijímajú posolstvo o modlitbe s veľkým 
nadšením, a tak zakusujú Božiu lásku. Ich 
príklad sa začína znásobovať v modlitbo -
vých skupinách po celom svete. Udalosti 
sveta v posledných rokoch poukazujú na 
našu veľkú potrebu modlitby, lebo iba tak 
sa môžeme priblížiť k Bohu... Toto pozvanie 
modliť sa a obetovať, ktoré nám adresuje 

Boh, je čosi, čo možno nájsť na mnohých 
stránkach Svätého písma. Posolstvo nás po -
zýva: „Zo všetkého, čo môžeme urobiť obetu 
a ponúknuť ju Bohu na odčinenie hriechov, 
ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu 
za obrátenie hriešnikov.“ (slová anjela). Môže 
ísť o obetu duchovných, rozumových, mo -
rálnych, fyzických alebo materiálnych vecí, 
v závislosti od daného okamihu. Dôležité je, 
aby sme boli pripravení využiť každú prí -
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ležitosť, ktorá sa nám predstavuje, zvlášť, 
aby sme boli ochotní modliť sa a prinášať 
obety, keď sa to od nás vyžaduje, aby sme 
splnili našu povinnosť voči Bohu, blížnym 
i voči sebe. O to viac, ak je takáto obeta nevy -
hnutná na to, aby sme sa vyhli prestúpeniu 
čo len jedného z Božích prikázaní. Za týchto 
okolností je nutné vykonať obetu, pretože 
máme povinnosť obetovať čokoľvek, čo je 
nevyhnutné, aby sme zabránili spáchaniu 
hriechu. Od toho závisí naša večná spása... 
Ježiš Kristus nám to hovorí v evanjeliu: „Veď 
čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svo
jej duši by uškodil?“ (Mt 16, 26)

„Modlite sa! Veľa sa modlite!“
Čo znamená modliť sa? Modlitba je pro -

striedok komunikácie s Bohom. Ale medzi 
ľuďmi dneška média (televízia, rádio, kino, 
tlač) bez hanby vytláčajú modlitbu a zdá sa, 
že si želajú, aby úplne zanikla. Karl Rahner 
píše: „Dokonca i vnútri Cirkvi sa nachádza 
výlučná oddanosť dočasným veciam, ktorá 
nie je opodstatnenou voľbou, ale úplným 
odpadom od viery a celkovou stratou viery.“

Panna Mária vo Fatime sa zjavila s ru -
žencom v  ruke a  vyzvala nás modliť sa 
ho. Naaman Sýrsky, veľký generál, pohr -
dol jednoduchým okúpaním sa v Jordáne. 
Koľkí dnes hovoria rovnako ako Naaman: 
„Som veľký teológ a zrelý kresťan ponorený 

v Biblii a v liturgii, a oni mi tu rozprávajú 
o ruženci! Ten nech sa modlia staré ženy.“ 
Zabúdame, či nechceme si všimnúť, že 
dvadsať tajomstiev ruženca je tiež v Biblii, 
a takisto Otče náš, Zdravas Mária a Sláva 
Otcu – sú Bibliou zjednotené do modlitby, 
ktorá živí dušu. Biblia, študovaná len na 
úrovni skúmania, by mohla živiť len pýchu 
a prázdnotu, a nie je to dobre, ak odborníci 
na Bibliu strácajú svoju vieru.

Tento čas je časom milosti a vyžaduje od 
nás, aby sme vstúpili do tajomstva mod -
litby, takej modlitby, ktorá otvára nebesia, 
dvíha tých, ktorí klesli a obracia hriešnikov. 
Keď sa dnes pozeráme na svet so všetkými 
jeho krízami a ťažkosťami, vidíme, že člo -
vek už nikde nie je bezpečný a spokojný. 
Ekonómovia hľadajú riešenie hospodárskej 
krízy, lekári na medzinárodných rokova -
niach stále viac sa snažia pomôcť chorým 
a tým, ktorí sú postihnutí nevyliečiteľnou 
chorobou, Cirkev hľadá spôsob, ako vyriešiť 
morálnu a duchovnú krízu. Ako pomôcť 
dnešnému svetu a tejto generácii!? Panna 
Mária ukazuje cestu a pozýva tých, ktorí 
majú otvorené srdce, aby sa modlili. Žiaľ, 
dnešný človek ťažko verí tomu, že niečo 
môže dosiahnuť modlitbou.

Koľkokrát si dávame otázku? „Kedy už vo 
svete zavládne pokoj? Kedy Nepoškvrnené 
Srdce Márie zvíťazí?“ Sestra Lucia odpove -
dala: „Keď dostatočné množstvo ľudí prijme 
požiadavky našej Pani: modliť sa ruženec 
každý deň a ponúknuť obety za obrátenie 
hriešnikov.“

Odpovedajúc na toto posolstvo Panny 
Márie, sme pred niekoľkými rokmi vyzvali 
k nepretržitej modlitbe a vytvorili sme mod -
litbovú reťaz, reťaz nepretržitých modlitieb. 
Mnohí z tých, ktorí sa modlili a obetovali 
sa aj v nočných hodinách za spásu duší, sú 
dnes už v nebi. Mnohí z tých, ktorí sa mod -
lili, vypadli z tejto reťaze.

Ak cítite v srdci, že chcete pomôcť v tomto 
apoštoláte, skúste osloviť ľudí vo svojom 
okolí a zorganizujte takúto reťaz. Ktorí ste 
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zapojení, pokračujte v modlitbe aj napriek 
ťažkostiam, ktorých dnes čoraz viac pri -
búda. Modlitba spojená s obetou má veľkú 
cenu. Veď Panna Mária aj od fatimských 
detí žiadala, aby sa modlili a obetovali. Mod -
litba ruženca má moc zmeniť tento svet, 
premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj 
nám i našim rodinám.

Úmysly modlitbového zápasu:
›› Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca  
Panny Márie
›› Duchovná obnova Slovenska
›› Úmysly členov, ktoré si vzbudia

Ten, kto sa zapojí, dá si predsavzatie mod -
liť sa jednu hodinu v týždni resp. v mesiaci, 
ktorú si sám určí. Môže to byť ruženec alebo 
adorácia, alebo iná modlitba. Týmto pred -
savzatím sa neviažete pod hriechom. Je 
vhodné, ak sa prihlásite naraz viacerí a je -
den si to zoberie na zodpovednosť, aby bolo 
možné zabezpečiť kontakt s nami.

Prihlásiť sa môžete na adrese: Inštitút 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Mä -
siarska 28, 040 01 Košice.

Prehľad o modlitbovom zápase k 1.12.2016
Uvádzame počet zapojených podľa diecéz:

Bratislava 195

Trnava 198

Nitra 342

Žilina 1 417

Banská Bystrica 200

Spiš 201

Košice 2 280

Rožňava 176

Gréckokatolíci 67

Iné – zahraničné 2

Spolu: 5 078

Kľúč na dosiahnutie pokoja vo svete 
a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Márie 
je v našich rukách.

„Máriina modlitba priťahuje do srdca člo
veka Ducha Svätého. Stalo sa tak vo večeradle, 
keď Mária pripojila svoju prosbu k prosbe uče
níkov a stala sa vzorom modliacej sa Cirkvi: 
Duch Svätý zapálil v Cirkvi a vo svete oheň.“ 
Takto píše P. Jean Lafrance, zapálený apoš -
tol modlitby z Paríža. (Ruženec, vyd. Ancora, 
Miláno) Skúsenosť hovorí, že keď sa niekto 
modlí ruženec s dôverou a vytrvalosťou, 
skôr či neskôr pocíti, že sa mu v srdci rodí 
ustavičná modlitba Ducha. Porozumie tak 
Ježišovým slovám z evanjelia: „Treba sa ne
ustále modliť a neochabovať.“ (Lk 18, 1)

Mária je prosiaca všemohúcnosť na ko -
lenách. K Nej sa musíme obrátiť, aby sme 
dosiahli dar vytrvalej modlitby. Ak budeme 
neustále opakovať: „Svätá Mária, Matka Bo
žia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti 
našej“, raz sa nebesia otvoria a prisľúbené 
víťazstvo príde. Vydavateľ
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Turíčna novéna – Gaboltov
Sv. Ján v evanjeliu vysvetľuje Ježišove slová 
o prísľube živej vody: „V posledný, veľký deň 
sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto 
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne 
a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Du-
chu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uve-
rili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte 
nebol oslávený. (Jn 7, 37 -39)

...„Preto vás žiadam často sa schádzať vo 
večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu 
modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho 
Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca 
dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre 
celé ľudstvo.“ (MK 26. 5. 1985)

Čím ďalej tým je jasnejšie, že  žijeme 
v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na 
rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi 
pred rokmi nebolo počuť. Nielen oficiálna 
Cirkev, ale aj jednoduchí veriaci ľudia 
v súčasnosti cítia, že bez Ducha Svätého to 
v Cirkvi nejde, preto on musí byť centrom 
ich a jej života. Ak sa tak nestane, zosta -
neme veriacimi bez viery. Navonok sa síce 
budeme hlásiť ku katolíckej kultúre, no vo 
vnútri budeme bez skutočného života viery 
a bez jej ovocia.

...„Do večeradla môjho Nepoškvrneného 
Srdca má teraz vstúpiť celá Cirkev, všetci bis
kupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. Duch Svätý 
zostúpil v jeruzalemskom večeradle na apoš
tolov, zjednotených so mnou v modlitbe a tak 
sa uskutočnil zázrak prvých Turíc. Veľký zá
zrak druhých Turíc sa uskutoční len vo veče
radle môjho Nepoškvrneného Srdca, keď tam 
vstúpi celá Cirkev. Bude to božský oheň očisty 
a posvätenia, ktorý obnoví tvárnosť zeme...

...Získam pre vás dar Ducha Svätého. 
Privediem vás na cestu zbožnosti a lásky. 
Zhromaždím vás vo večeradle svojho Srdca 
v úkone ustavičnej modlitby. Zjednotím vás 
zo všetkých častí sveta, pretože nastala hodina 
môjho víťazstva. Nastala hodina, ktorú som 
vám pred rokmi predpovedala. Preto moja 
aktivita bude odo dneška intenzívnejšia, mi
moriadnejšia a všetci si ju budú viac všímať. 
Zhromaždite sa v mojom Nepoškvrnenom 
Srdci, aby sa vaše hlasy mohli zjednotiť 
s mojím hlasom v ustavičnej modlitbe. Ja 
som ranná Zornica, ktorá zvestuje príchod 
žiarivého slnka – Krista.“ (MK 7. 6. 1987)

Pozývame Vás k ustavičnej modlitbe pred 
Oltárnou sviatosťou do diecéznej svätyne 
v Gaboltove v jednotlivé dni podľa nasle -
dovného rozpisu:

25. 5. 2017 Dekanát Trebišov
26. 5. 2017 Dekanát Sabinov
27. 5. 2017 Dekanát Košice -vidiek
28. 5. 2017 Dekanát Lipany
29. 5. 2017 Dekanát Prešov I
30. 5. 2017 Dekanát Stropkov
31. 5. 2017 Dekanát Vranov nad Topľou
1. 6. 2017 Dekanát Humenné, Snina
2. 6. 2017 Dekanát Solivar
3. 6. 2017 Dekanát Prešov II
4. 6. 2017 Dekanát Košice -mesto

Spoločný modlitbový program, vrátane sv. 
omše bude každý deň od 17.00 h. do 21.00 h.
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Pouvažuj drahý brat, sestra, či tvoja viera 
horí alebo iba tlie, aké miesto dávaš vo svo -
jom živote snahe o otvorenie sa pre dar 
Ducha Svätého. Všetok život viery pochá -
dza od Ducha Svätého. Duch Svätý nášmu 
životu viery dáva šťavu, život, energiu a ži -
vosť. Ak cítiš, že sa iba zmietaš v búrkach 
tohto života, neváhaj a príď. Pán vidí tvoj 
smäd a On má otvorený prameň živej vody 
pre každého, stačí iba prísť k tomuto pra -
meňu. Tento krok však musíš urobiť ty sám.

Marta Uchalová

Mária, Matka Naša, Nevesta Ducha Svätého, ochraňuj nás.
Vyprosuj nám lásku, pravú lásku Boha Ducha Svätého;
vyprosuj nám múdrosť, pravú múdrosť Tvojho Ženícha.

Mária, nech nezblúdime, nech nádej nestratíme, nech vieru neudusíme.
Pomáhaj nám vytrvať na ceste spásy.

Pomáhaj nám víťaziť v boji s nepriateľom.
Nevesta Svätého Ducha rozprestri svoj ochranný plášť nad nami  

a priveď nás bezpečne do večnosti.
(Imprimatur: Mons. Zvolenský Stanislav 18. 2. 2011)

Prečo sú kňazské povolania 
v súčasnosti v hlbokej kríze?
Nedeľa Dobrého Pastiera sa nazýva aj ne -
deľou duchovných povolaní. Je to čas na za -
myslenie sa nad duchovnými povolaniami. 
Myslím si, že prvý krok, ktorý je potrebné 
urobiť, bude hľadanie príčin krízy, ktorá 
zachvátila dnes celú západnú spoločnosť, aj 
Slovensko. Kňazských a rehoľných povolaní 
stále ubúda, prakticky už asi 15 rokov. Táto 
otázka je nástojčivá aj v zmysle slov Sv. Jána 
Vianneya, ktorý sa raz vyjadril: „Zoberte 
ľuďom kňaza a budú sa klaňať zvieratám.” – 
Možno povedať, že kríza duchovných povo -
laní úzko potom súvisí aj s krízou života, 
(keď si pomyslíme, že často sa veci, ktoré 
boli pred niekoľkými rokmi považované za 
choré, dnes vnímajú ako normálne – napr. 
uzákonenie homosexuálnych manželstiev 
a ich možnosť adopcie detí. a pod.)

Kde sú príčiny?
Na druhý deň po napísaní a  uverejnení 
tohto príhovoru som si uvedomil ešte jeden 
závažný dôvod, prečo sú dnešné kňazské 
povo lania v kríze, veľký podiel na tom má 
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urči te aj náš život, život kňazov asi nie je dosť 
príťažlivý a presvedčivý, nehovoriac o mno -
hých škandáloch v západnom svete posled -
ných 50 rokov. – Na druhej strane je tiež 
pravdou, že Cirkev prechádza v dnešnom 
svete nesmierne silným očisťujúcim proce -
som a v porovnaní s minulosťou, mnohokrát 
vydáva naozaj autentickejšie svedectvo viery 
a života v Kristovi. Keď sa pozrieme do histó -
rie, kňazi boli vždy hriešni ľudia, o nič menej 
ako dnes, ale aj napriek tomu, povolania ku 
kňazstvu nechýbali. Dôvody tejto krízy teda 
je potrebné hľadať aj inde.

Kríza povolaní úzko súvisí s krízou ro-
diny.  Tradičný manželský zväzok muža 
a ženy je dnes pod silnou paľbou, podobne 
aj viacčlenná rodina je pre mnohých, z po -
hľadu pohodlia a materialisticko -hedonis -
tickej spoločnosti, len výsmechom. A keďže 
sa rodí menej detí, je prirodzené, že sa to 
prejavuje aj v kňazských povolaniach. Iné 
bolo, keď sa napr. v minulosti na kňazskú 
cestu vydal môj strýko Augustín, ktorý bol 
posledný zo siedmich detí. Rodičia i celá 
rodina ho od začiatku v povolaní podpo -
rovali. Iné to ale bolo v mojom osobnom 
prípade, keď som mal len jednu staršiu 
sestru. Rodičom bolo ľúto, že ich rod ne -
bude pokračovať, že sa nebudú môcť sta -
rať o mnoho vnukov a vnučiek, a tak sa 
mi podpory pri rozhodovaní ku kňazstvu 
nedostalo, naopak. Ale vďaka Bohu som 
tu, kde som. Podobnú situáciu si uvedomu -
jem aj dnes v mnohých rodinách. Ľudia 
prirodzene nie sú naklonení k tomu, aby 
sa ich deti vydali na cestu kňazského alebo 
rehoľného života. V rodinách dnes sa skôr 
neprežíva ako prežíva pozitívna atmosféra, 
ktorá by podporovala dieťa pri takomto roz -
hodovaní. V minulosti, naši starí rodičia 
považovali kňazstvo za veľký dar od Boha 
pre celú rodinu, modlili sa za to, aby Pán 
obdaril rodinu takýmto povolaním. Dnes sa 
však zdá, že to všetko je už len minulosťou 
a našej generácii to nič nevraví. – A možno 
niekde tu sa začína aj kríza kňazských a re -

hoľných povolaní a bude dobre sa nad tým 
zamyslieť.

Kríza záväzku. Tá sa prejavuje vo všetkých 
formách života: nielen v rehoľnom, alebo 
kňazskom stave, ale napríklad aj v manžel -
stve. Mladí ľudia majú dnes často strach zo 
záväzku. Americký psychiater Georg Serba 
vysvetľuje pôvod tohto strachu tým, že za 
posledné roky sa veľmi zmenila urbanistika 
našich miest. Na veľkých sídliskách zavládla 
anonymita a internetová komunikácia ne -
môže nahradiť istotu a vrúcnosť opravdivej 
ľudskej komunikácie. Tá sa stala povrchnou, 
ľudia sa odcudzili a stali sa psychicky slab -
šími, majú ťažkosti s psychickou záťažou vy -
chádzajúcou z nároku hlbokého a trvalého 
vzťahu. Majú strach zo záväzku.

Materialisticko-hedonistická spoloč-
nosť. Zdá sa, že celá západná spoločnosť sa 
stala veľmi materialistickou a konzumnou. 
Finančný zisk a profit sa stal akoby tou šel -
mou z apokalypsy, ktorej sa bude klaňať 
na konci čias celý svet. Ľudia na život často 
pozerajú len cez okuliare výhod, zárobku, 
profitu a finančného zisku. Dať zadarmo, 
a pritom veľkodušne, obetovať sa a obeto -
vať život pre ideály večného života, dnes 
jednoducho neletí.

Tiež mediálna atmosféra, v ktorej žijeme, 
je negatívne naladená voči Cirkvi a osobitne 
voči kňazom. Často je zaujímavejší titulok 
o afére nejakého kňaza ako titulok o kňa -
zovi, ktorý prežil život vernej služby.

Postoj veriacich ku kňazovi. Problémom je 
aj to, že dnešný človek, a možno aj my sami, 
sa často pozeráme na kňaza čisto ľudskými 
očami. Ak je kňaz veľmi mladý, hovoria: je 
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neskúsený, nerozumie životu! Ak je starý, ho -
voria: je najvyšší čas, aby odišiel do penzie. 
Ak je starostlivý a dôsledný, hovoria: je večne 
nespokojný. Ak je mäkký, povedia: ten nevie 
urobiť poriadok. Ak ostáva doma, hovoria: 
nevenuje sa ľuďom, nikam nejde, je uzavretý, 
nespoločenský, nehľadá stratené ovečky. Ak 
naopak pracuje s mládežou, venuje sa ľuďom, 
organizuje, povedia: nemá na nás čas, nikdy 
nie je doma, mal by nám byť k dispozícii 24 
hodín denne! Ak ide oblečený v civile, hovoria: 
je to sveták. Ak si oblečie reverendu, hovoria: 
je konzervatívny a spiatočnícky. Ak organi -
zuje, rekonštruuje, robí zbierky, hovoria: je 
chamtivý na peniaze, rozhadzuje. Ak neorga -
nizuje, hovoria: farnosť je mŕtva. – V takomto 
chápaní duchovného stavu chýba viera a na -
opak, v očakávaniach chýba ľudskosť a láska. 
Problémom je, že ak sa takéto negativistické 
vnímanie kňazského stavu stane súčasťou 
nášho myslenia, potom ak by aj mladý člo -
vek začal uvažovať o kňazskom povolaní, 
takáto nežičlivá atmosféra mu nedovolí, aby 
sa v ňom rozvinulo. Určite je teda na mieste 
otázka, ako sa my sami vyjadrujeme v našich 
rodinách o kňazstve a kňazoch.

Briege McKenna, Írka 
o tom píše vo svojej kni he: Zá -
zraky sa dejú: „V šesťdesia -
tych rokoch sa pod vplyvom 
Druhého vatikánskeho kon -
cilu v Cirkvi udialo mnoho 
zmien. Tieto zmeny mali 
dramatický dopad na kňaz -
stvo. Až donedávna bol kňaz 
postavený na piedestál a my 
sme ho odtiaľ nechceli pustiť, 

pretože tak to bolo pre nás bezpečné a poho -
dlné. Nechceli sme, aby zostúpil, lebo to by 
znamenalo, že by sme ďalej nemohli zostať 
ľahostajnými a pasívnymi.

Kňaz bol ľuďom vzdialený už tým, že 
často bol jediným učeným človekom v spo -
ločnosti. Ľudia ho vyhľadávali, keď niečo 
potrebovali. Verili, že je vyvolený Boží muž. 
V posledných desaťročiach sme sa síce ku 
kňazom priblížili, ale stratili sme k nim 
potrebnú úctu. Začali sme ich slobodne 
kritizovať, nastali zmätky a mnohí kňazi 
opustili svoju dráhu. Na počiatku mojej 
služby, začiatkom sedemdesiatych rokov, 
aj ja som bola veľmi kritická a ostro som 
posudzovala isté postoje a názory ducho -
venstva. Raz, keď som v kaplnke rozmýšľala 
o týchto problémoch, spýtala som sa Pána: 
„Čo je vlastne zlé s kňazstvom?”

Okamžite mi prišla odpoveď: „Ako to – čo je 
zlé s kňazstvom? Dal som vám niekedy dar, 
ktorý by nebol dokonalý? A čo ste spravili vy, 
ako ste mi poďakovali za tento dar, ktorý sa 
dotýka vášho života a celého ľudstva?”

Pán mi dal najavo, že nemôžem jednodu -
cho sedieť a kritizovať kňazov. Vo sviatosti 
kňazstva kňaz hovorí áno Bohu, aby mohol 
byť kňazom pre mňa, pre teba, pre každého 
z nás. – Prichytila som sa, ako plačem, keď 
som pochopila, čo znamená byť vysvätený 
za kňaza. Mala som pocit, že každý v nebi 
– Mária, anjeli a všetci svätí – chvália Božiu 
vernosť, s ktorou si v každej dobe povoláva 
mužov, aby im dal moc, ktorá by ho sprítom -
ňovala jeho ľudu. Cez túto skúsenosť som 
lepšie porozumela kňazstvu. Získala som 
novú lásku a hlbokú úctu k tejto sviatosti. 
Pochopila som, že kňazstvo nie je niečo, 
čoho sa môžeme zmocniť ľudskými pros -
triedkami. Je to dar, ktorý nemôže dostať 
každý. To nemá nič spoločné s rovnopráv -
nosťou. Je to ako s každým darom. Dar si 
nemôžeme vynútiť alebo vyžadovať. Dar je 
darovaný. Boh nám dáva dar kňazstva zo 
svojej štedrosti. Dáva svoju moc ľuďom, aby 
nás nasýtil Chlebom života.



|  36  |

Boh mi ukázal, že nastáva čas, keď rodiny 
už viac nebudú vidieť kňazstvo ako dar, 
ktorý by si priali pre svojich synov. Ľudia 
si vytvoria prostredie oddelené od Boha, 
pohanské a materialistické, ktoré uznáva 
len múdrosť tohto sveta. Takéto prostredie 
zabráni mladým mužom, ktorí dostanú se -
mienko kňazského povolania, odpovedať na 
Božie volanie. Semeno bude v nich driemať. 
Nezačujú volanie udusené materializmom 
a rodičovskou apatiou.

Tam, kde veriaci nebudú chrániť kňaz -
stvo pred neustálymi útokmi a sami si ho 
nebudú vážiť, kňazstvo vyhynie. Vymrie 
nie preto, že by nám Boh viac nedával dar 
kňazstva, ale preto, že my ho odmietame. 
Pretože ho nechceme a dávame prednosť 
vlažnému náboženstvu a falošným bohom 
materializmu. Uvedomila som si tiež, že veľa 
zla narobia klebety a kritika. Sú ako drevo na 
oheň. Problémy, ktoré majú niektorí kňazi, 
sú dostatočne vážne, ale mnohí katolíci ich 
ešte zväčšujú a škandalizujú tým, že ich roz -
širujú v rodinách a medzi priateľmi. Tak len 

nahrávajú plánom Zlého, ktorý chce zničiť 
posvätný dar kňazstva. Ich postoj len zväč -
šuje ťažkosti kňazov, ktorí bojujú s hriechom 
vo svojom živote. Cítila som, ako mi Pán ho -
vorí: „Chcem, aby si išla do sveta a povedala 
ľuďom, že kňazstvo je dar pre nich, aby sa 
mohli nasýtiť a posilniť. Chcem od teba, aby 
si ich vyzývala k modlitbe za kňazov, k láske 
ku kňazom a k úcte k tejto sviatosti. Keď 
môj ľud bude kňazstvo milovať, vážiť si ho 
a bude zaň vďačný, kňazské povolania budú 
prekvitať. Pre mladého muža bude radosťou 
povedať svoje áno tomuto povolaniu, pretože 
bude mať podporu svojej rodiny a svojho 
spoločenstva.” – Aj v 20. storočí nám Boh 
ustavične dáva dar kňazstva. Uvedomila 
som si, aké veľmi potrebné je modliť sa za 
kňazov, aby boli skutočne mužmi viery.“

Nuž prosme, aby Pán povolal niektorých 
z vašich detí ku kňazskému alebo rehoľ -
nému životu. Prosme tiež o odvahu, aby ste 
vy, ako rodičia, takéto volanie Božie dokázali 
vo vašich deťoch rozpoznať a tiež podporiť.

P. Leopold Slaninka, SJ

Modlitbové skupiny za kňazov
Pápež František sa v Neapole 27. 3. 2015 
prihovoril kňazom a zasväteným osobám 
týmito slovami:

„Ako si môžem byť istý, že idem stále za 
Ježišom? Je tu predsa Matka, ktorá k nemu 
privádza. Kňaz, rehoľník či rehoľníčka, čo 
nemiluje Matku, nemodlí sa k Matke, po-
vedzme, že modlitbu ruženca... Ak títo netú-
žia po Matke, Matka im svojho Syna nedá.“

Kardinál mi daroval knihu o svätom Al-
fonzovi Mária Liguorim – nie som si istý jej 
názvom, azda „Sláva Márie“. No na tejto 
knihe sa mi páčia príbehy o Márii, ktoré 
sa nachádzajú na konci každej kapitoly. 
V nich je možné vidieť ako Mária vždy pri-
vádza k Ježišovi. Ona je Matkou; stredom 
bytia Panny Márie je byť Matkou, priná-
šať Ježiša. Páter Rupnik, ktorý vytvára 

tak krásne a umelecké maľby a mozaiky, 
mi daroval ikonu Panny Márie s Ježiškom 
v popredí. Ježiško a ruky Panny Márie sú 
v takej pozícii, že Ježiš zostupuje a rukou sa 
pridŕža plášťa Panny Márie, aby nespadol. 
Je to ona, čo nám dáva Ježiša, aby zostúpil 
k nám; to ona nám dáva Ježiša. Vo vydávaní 



|  37  |

svedectva o Ježišovi a v kráčaní za ním je 
nám vynikajúcou pomocou práve Matka: 
Ona nám dáva Ježiša. Toto je jedno zo sve-
dectiev. „Pretože satan dnes zviedol najväč-
šiu časť ľudstva pýchou, duchom vzbury 
proti Bohu, teraz je možné len v pokore, tým, 
že sa človek stane maličkým, stretnúť s Pá-
nom a vidieť ho.“

„Masové popieranie Boha, ateizmus, má 
príčinu vo vzbure proti Bohu, v tejto pýche, 
pochádzajúcej od satana a hrozí strhnúť sku
točne veľkú časť ľudstva.

Tento duch pýchy a vzbury nakazil aj časť 
mojej Cirkvi. Aj tí, ktorí by mali byť svetlom 
pre iných, satanom oklamaní a zvedení, teraz 
ako tiene kráčajú vo tme pochybnosti, neis
toty a slabej viery. Teraz pochybujú o všetkom. 
Úbohí moji synovia, čím viac budete hľadať 
svetlo sami a vlastnými silami, tým viac bu
dete padať do temnoty.

Je treba sa vrátiť k jednoduchosti, k pokore 
a k dôvere maličkých, aby bolo možné dnes 
vidieť Boha. Preto si dnes sama pripravujem 
tento zástup: Svojich kňazov, ktorých budem 
robiť stále menšími, aby mohli byť naplnení 
Božím svetlom a láskou.

Pokorní, maličkí, tí, ktorí sa všetkého zriekli, 
ktorí sú plní dôvery, tí všetci sa nechajú mnou 
viesť. Ich slabý hlas sa bude jedného dňa ozý
vať ako uragán a spojí sa s víťazným volaním 
anjelov a celým svetom bude znieť silný hlas: 
‚Kto ako Boh? Kto ako Boh?‘

Potom bude nasledovať definitívna po
rážka pyšných a triumf môj a mojich malých 
synov.“ (MK 24. 7. 1974)

Láska k Cirkvi nás má viesť k tomu, aby 
sme sa vedeli obetovať za jej pastierov. Aby 
sme vyšli zo seba a ohlasovali Ježišovo Zja -
venie. Ohlasovať ho môžeme aj tým, že sa 
za kňazov, ktorí sú prvými ohlasovateľmi, 
budeme viac modliť a obetovať a menej ha -
nobiť a kritizovať. Takto môžeme pracovať 
na poli misijnej práce pre celú Cirkev, aby 
mala silu kráčať ďalej, prejsť väčším obrá -
tením, lebo Cirkev nie je nejakou nezisko -
vou organizáciou, ale je nevestou Krista, 

ktorá vlastní najväčší poklad: Ježiša. A jej 
misiou je evanjelizovať, t. j. prinášať Ježiša. 
A živého Ježiša nám pri každej svätej omši 
a vo Sviatostiach sprostredkúva práve jeho 
služobník kňaz. Kňaz je druhý Kristus. To 
neznamená že je dokonalý. Často si je ve -
domý svojich hriechov a biedy. Aby mal 
silu Krista prinášať tomuto svetu, potrebuje 
našu podporu, modlitbu, aby žil v tomto 
svete, ale nežil duchom tohto sveta.

Vytrvajme v modlitbách za našich kňazov 
a konajme skutky duchovného milosrden -
stva tým, že sa zapojíme do boja za svätosť 
našich kňazov.

Pozývame Vás vytvoriť vo farnostiach 
alebo na stretnutiach veriacich sedem -
členné modlitebné skupiny, ktoré sa budú 
modliť za konkrétneho kňaza. Veriaci, ktorí 
sa rozhodnú modliť sa, si rozdelia jednot -
livé dni v týždni (každý člen skupiny tak 
dostane jeden deň v týždni). Počas nich sa 
budú modliť a obetovať za kňaza, ktorého si 
vyberú, alebo o ktorého meno môžu požia -
dať Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie (INSPM). Vedúci modlitbovej skupiny 
zašle svoju adresu a meno kňaza, za ktorého 
sa modlíte a my vám zašleme obrázky pre 
vašu skupinu. V deň, keď nechtiac zane -
dbáte modlitbu za kňaza, nie ste viazaní 
hriechom, lebo je to vaše predsavzatie.

Za všetkých, ktorí sa touto výzvou pri -
poja k apoštolátu, sú slúžené v Košiciach 
poslednú stredu v mesiaci sväté omše, aby 
ste vytrvali v tomto apoštoláte.

Nové skupiny alebo zmeny môžete na -
hlásiť na adrese: INSPM, Mäsiarska 28, 040 
01 Košice, tel.: 0905 412 040, 055 633 49 24; 
email: marta@maria.sk, fatima@maria.sk
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Uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapo -
jili do našej modlitbovej reťaze za kňazov 
k dátumu 1.12.2016:

Podľa členenia diecéz

Bratislava 339

Trnava 228

Nitra 416

Žilina 681

Banská Bystrica 284

Spiš 408

Košice 1 170

Rožňava 234

Zahraničie 12

Prešov (GK) 78

Spolu: 3 850

V prehľade sú uvedené počty 7 -členných 
skupín. V roku 2016 sme zaevidovali 51 no -
vých skupiniek, t. j. 357 osôb zareagovalo na 
túto výzvu a pridalo sa k týmto modlitbám 
v uplynulom roku.

Verný pastier  
ani v opustenosti nezatrpkne
„Statočný pastier, ktorý nasleduje Ježiša a nie 
moc, peniaze a skupinové záujmy, i keď ho 
všetci opustia, vždy bude mať po boku Pána, 
pocíti zdrvenie, ale nikdy nie zatrpknutosť.“ 
Týmito slovami sa dnes ráno na sviatok 
sv. Lukáša, evanjelistu v Dome sv. Marty 
prihovoril v homílii veriacim pápež Franti -
šek. Svätý Otec vo svojej úvahe vychádzal 
z Druhého listu Timotejovi (2 Tim 4, 10 -17b).

Sv. Pavol, podobne ako ďalší apoštoli, za -
kúšal na konci svojho života osamotenosť 
uprostred ťažkostí: bol nahý, opustený, stal 
sa obeťou nenávisti:

„Sám, ako žobrák, obeť znevažovania, opus
tený. Je to ten veľký Pavol, ktorý počul Pánov 
hlas, Pánovo volanie! Ten, ktorý chodil z jednej 
strany na druhú, ktorý toľko pretrpel a pod
stúpil toľké skúšky pre ohlasovanie evanjelia, 
ktorý pomohol apoštolom pochopiť, že Pán 
chcel, aby pohania vstúpili do Cirkvi, veľký Pa

vol, ktorý v modlitbe vystúpil až do siedmeho 
neba a počul veci, ktoré nikto predtým nepočul: 
veľký Pavol, tam, v tej malej izbičke v jednom 
dome, tu v Ríme, čakajúc, ako skončí tento vnú
torný zápas medzi tábormi v Cirkvi, medzi 
tvrdošijne židovsky zmýšľajúcimi a učeníkmi 
vernými jemu. A takto končí život veľkého 
Pavla: v neúteche; nie v zášti či zatrpknutosti, 
ale s vnútornou skľúčenosťou.“

Podobný osud čakal aj Petra a veľkého 
Jána Krstiteľa, ktorý „v cele, osamote, v úz
kosti“ poslal svojich učeníkov, aby sa spý -
tali Ježiša, či je on Mesiáš a potom skončil 
sťatý „z rozmaru jednej tanečnice a z pomsty 
jednej cudzoložnice“, pokračoval pápež 
František. Tak skončil Maximilián Kolbe, 
„ktorý rozvinul po celom svete apoštolské hnu
tie a mnoho veľkých vecí“, a zomrel v cele 
lágru. „Keď je apoštol verný, nečaká pre seba 
iný koniec než ten, aký mal Ježiš,“  dodal 
Svätý Otec a pokračoval: Pán však ostáva 
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nablízku,  „neopustí ho a v tom nachádza 
svoju silu“. Tak zomrel aj Pavol. „Toto je zá
kon evanjelia: ak zrno neodumrie, neprinesie 
úrodu“. A potom prichádza vzkriesenie. Krv 
mučeníkov je semenom kresťanov, ako ho -
vorieval jeden z teológov prvých storočí – 
pripomenul pápež František:

„Zomrieť tak ako mučeníci, ako Ježišovi 
svedkovia je semenom, ktoré odumiera a pri
náša ovocie a naplní zem novými kresťanmi. 
Ak takto pastier žije, nie je zatrpknutý: možno 
zakúša skľúčenosť, avšak má tú istotu, že Pán 
je pri ňom. Ak sa však pastier vo svojom živote 
zapodieva inými záujmami, než sú veriaci 
– napríklad je pripútaný k moci, pripútaný 
k peniazom, k mnohým veciam – nakoniec 
nebude sám, no možno tam budú jeho prí
buzní v očakávaní, kedy už zomrie, aby videli, 
čo si môžu so sebou odniesť.“

Svätý Otec zakončil svoju rannú homíliu 
nasledovne:

„Keď idem navštíviť domov dôchodcov pre 
starých kňazov, nachádzam toľko týchto dob
rých, skvelých [pastierov], ktorí dali život za 
veriacich. A sú tam, chorí, paralyzovaní, na 
vozíčku, ale hneď vidieť ten úsmev. „Pán je 
dobrý, Pán je dobrý“, lebo cítia, že Pán je im 
veľmi nablízku. A so žiariacimi očami sa pý
tajú: ,Ako ide Cirkev? Ako ide diecéza? Ako sú 
na tom povolania?‘ Až do samého konca, lebo 
sú otcami, lebo dali život za druhých. Vráťme 

sa k Pavlovi. Sám, žobrajúci, obeť znevažova
nia, všetkými opustený, okrem Pána Ježiša: 
,Len Pán mi stál nablízku!‘ A dobrý pastier, 
ako pastier musí mať túto istotu: ak kráča po 
Ježišovej ceste, Pán mu bude nablízku až do 
konca. Modlime sa za pastierov, ktorí sú na 
konci svojho života a ktorí čakajú, že Pán 
si ich vezme k sebe. A modlime sa, aby im 
Pán dal silu, útechu a istotu, že i keby sa 
cítili chorí a aj osamotení, Pán je s nimi, je 
im nablízku. Nech im Pán dá silu.

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/
news/2016/10/18/

Modlitba za kňaza
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 kňazskom 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.

Katechéza

KLEBETY A ODSUDZOVANIE
„Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, 
a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo 
ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ, 
vyberiem ti smietku z oka“ – a ty máš v oku 
brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť 
vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 3 -5)
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„Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten 
však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.“ 
(Prís. 10, 18)

Za klebetníka je považovaný ten, kto má 
privilegované informácie o ľuďoch a pokra -
čuje v ich odhaľovaní tomu, komu neboli ur -
čené. Odhaľuje tajomstvo tomu, kto o tom 
nemal vedieť. Klebety sa môžu rozširovať 
dvoma spôsobmi:

1. Internetom – Klebetiaci často majú za 
cieľ vyvyšovať seba nad inými alebo sa po -
važujú za akési zásobárne vedomostí.

2. Informáciami zdieľanými – Klebetiaci 
hovoria o chybách a nedostatkoch druhých 
alebo odhaľujú potenciálne trápne alebo 
hanebné podrobnosti o živote druhých bez 
ich vedomia, či súhlasu. Aj keby tieto in -
formácie dotyčnému neublížili, aj tak sú 
to klebety.

Aj pápež František nás opätovne vyzýva, aby sme prestali klebetiť 
a posudzovať iných.

„Pane, daj nám milosť neohovárať, nekri -
tizovať, neklebetiť a všetkých milovať.

Klebety sú vždy poruke pre všetkých.
Koľko sa klebetí vo farnostiach! Je to dobré, 

alebo nie? A keď je niekto zvolený za pred -
sedu nejakého združenia,  toľko sa hovorí 
proti nemu. A ak tá druhá je zvolená za ve -
dúcu katechétov,  ostatné hovoria proti nej.

Ale to nie je Cirkev. Toto sa nemá robiť. 
Nesmieme to robiť, nesmieme!

Nehovorím vám, že si máte odrezať jazyk, 
až tak nie... Ale prosiť Pána o milosť, aby 
sme to nerobili.

Toto sa stáva, keď sa zameriavame na prvé 
miesta,  keď dávame do centra seba, s našimi 

osobnými ambíciami a naším spôsobom vi -
denia vecí a posudzovania druhých.

Keď sa pozeráme na chyby iných viac, 
než na ich zručnosti, keď dávame väčšiu 
váhu tomu, čo nás rozdeľuje, než tomu, čo 
nás spája...“

„Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho 
jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkos-
ťami.“ (Prís 21, 23)

Preto musíme chrániť naše jazyky a upus -
tiť od hriešneho aktu klebetenia.  Ak sa 
vzdáme svojej prirodzenej túžby klebetiť 
a poprosíme Ducha Svätého nech nám on 
pomôže strážiť si jazyk, zostaneme spra -
vodliví. Kiež by sme sa všetci riadili učením 
Biblie o klebetách a držali svoje ústa zavreté 
ak nie je potrebné a vhodné hovoriť.

A  tak, človeče, nemáš výhovorky, keď 
súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš 
iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo 
súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd 
podľa pravdy postihne tých, čo robia také 
veci. Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš 
tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, 
unikneš Božiemu súdu?! (Rim 2, 1 -3)

Prenechajme súdenie druhých na Boha
Ján Mária Vianney:

„Chráňme sa pred vynášaním ľahkomy-
seľných súdov a dobre sa zamyslime skôr, 
ako vyjadríme akékoľvek hodnotenie.“

Pápež František:
Súd patrí výlučne Bohu, a preto – ako 

sa píše v Písme – ak nechceme byť súdení, 
nemali by sme súdiť druhých. My všetci tú -
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žime po tom, aby v deň súdu „na nás Pán 
hľadel zhovievavo, aby zabudol na množstvo 
hrozných vecí, ktoré sme v živote urobili.“

„Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz 
viac nehreš.“ (Ján 8, 11)

Z  toho dôvodu, ak  „neprestajne súdiš 
druhých, s rovnakou mierou budeš súdený 
aj ty.“ Pán od nás žiada, aby sme sa pozreli 
na seba do zrkadla.

„Pozrite sa do zrkadla, avšak nie, aby ste sa 
namaľovali, aby nebolo vidno vrásky. Nie, nie, 
to nie je tá rada! Pozri sa do zrkadla, aby si 
sa videl, aký si.“

Podľa slov Svätého Otca možno badať, že 
Pán sa „tu mierne rozčúlil“: nazýva nás po -
krytcami, keď sa staviame na „miesto Boha.“ 
Toto je to, čo sa podarilo urobiť hadovi 
s Adamom a Evou, keď im sľuboval: „Keď 
budete z tohto jesť, budete ako on.“ A oni „sa 
chceli postaviť na miesto Boha.“

„Z tohto dôvodu je tak veľmi zlé súdiť. Súd 
patrí len Bohu, jedine jemu. A nám patrí 
láska, porozumenie, modliť sa za druhých, 
keď vidíme veci, ktoré nie sú dobré, a tiež im 

povedať: ‚Počuj, vidím toto, možno...’ Ale nikdy 
nesúdiť. Nikdy. Ak súdime, je to pokrytectvo.“

Keď súdime, keď „sa staviame na miesto 
Boha, náš súd je biedny súd“ a nikdy „nemôže 
byť skutočným súdom.“ „A prečo ten náš ne
môže byť ako ten Boží? Preto, lebo Boh je vše
mohúci a my nie?“ Nie,  „lebo nášmu súdu 
chýba milosrdenstvo. Lebo keď súdi Boh, súdi 
s milosrdenstvom.“

Myslíme na to, čo nám hovorí Pán:
nesúďte, aby ste neboli súdení!

Ján Mária Vianney:
„Kto ľahkomyseľne nesúdi blížneho, ten 

sa ľahko spasí a bude spokojný v hodine 
smrti.“ Spracovala: Ing. Jana Šutorová

Sviatky Panny Márie
Nepoškvrnené počatie  
Panny Márie
Sviatok: 8. december
Liturgické slávenie: slávnosť;  
prikázaný sviatok

Deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia 
Panny Márie si pripomíname tú veľkú mi -
losť, ktorú Matka Božia dostala od samého 
počatia v živote svojej matky sv. Anny, bola 
nepoškvrnená, bez hriechu. Sviatok Nepo -
škvrneného počatia sa slávil už v 7. storočí 
na východe, v západnej Cirkvi v 12. storočí. 
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Prvý pápež, ktorý ho oficiálne schválil, bol 
Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň udelil úplné 
odpustky tým, čo v tento deň budú prítomní 
na sv. omši alebo na pobožnosti k Panne 
Márii („hodinky k  Panne Márii“). Pápež 
Inocent XII. na konci 17. storočia pridal 
k tomuto sviatku oktávu a jeho nástupca 
Klement XI. ho v roku 1708 rozšíril na celú 
Cirkev. Úcta k Panne Márii, nepoškvrnenej 
od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa šírila 
aj medzi Božím ľudom. Dogma, teda článok 
viery (to, čo treba veriť), o tomto tajomstve 
bola slávnostne vyhlásená 8. decembra 1854 
pápežom Piom IX. Zaiste sa nemáme čoho 
obávať, keď sme pod riadením, pod správou 
a ochranou tej, ktorá má voči nám mate -
rinské srdce a pracuje na našom spasení, 
oroduje za nás svojimi materinskými pros -

bami, jej príhovor nemôže ostať nesplne -
ným.“ Do mariánskych (loretánskych) litá -
nií sa vložila prosba „Kráľovná bez poškvrny 
dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.“

Štyri roky po vyhlásení tejto dogmy sa 
Panna Mária zjavila sv. Bernadete Soubiro -
usovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. 
Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa 
volá, Panna Mária jej pri jednom zjavení 
odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“
Modrá kniha 8. 12. 1991 – Nepoškvrnené 
Počatie Panny Márie

Som Nepoškvrnené Počatie. Som najčis
tejší odlesk Božieho svetla, lásky a svätosti. 
Som celá krásna – tota pulchra. Len tak som 
mohla byť pripravená splniť svoju panenskú 
a materskú úlohu – byť Bránou nebeskou – 
Janua coeli.

– Som brána, ktorá sa otvára nádeji. V tej 
istej chvíli, keď celé ľudstvo v hriechu prarodi
čov poznáva hodinu porážky a hriechu, pre
tože zvíťazil had, bola som predpovedaná ako 
brána, ktorá sa otvára, aby nechala zostúpiť 
na zem nádej: „Nepriateľstvo ustanovujem 
medzi tebou a Ženou, medzi tvojím potom
stvom a  jej potomstvom. Ona ti rozšliape 
hlavu, kým ty zasiahneš jej pätu.“

– Som brána, ktorá sa otvára vašej spáse, 
pretože vy všetci ňou musíte prejsť, aby ste do
speli k svojmu osobnému stretnutiu s Pánom. 
Preto ma môj syn Ježiš ustanovil za skutočnú 
Matku celého ľudstva. Moja prítomnosť me
dzi vami musí byť stále silnejšia, trvalejšia 
a mimoriadnejšia. Ňou vám chcem oznámiť, 
že máte zdvihnúť hlavu z ťažkého jarma veľ
kého súženia, v ktorom žijete, lebo vaše oslo
bodenie je blízko.

– Som brána, ktorá sa otvára novej dobe, 
ktorá vás očakáva. Vstúpte všetci do môjho 
Nepoškvrneného Srdca svojím zasvätením. 
V tejto dobe vášho druhého adventu buďte 
bdelí v modlitbe a v dôvere a očakávajte so 
zažatými lampami pri Bráne neba – pri vašej 
nebeskej Matke – blízky návrat Pána Ježiša 
v sláve.

Spracovala: PhDr. Mária Grinvalská
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Vaše svedectvá

Väčšia sila ako  
samovražední  
atentátnici
V poslednom júnovom týždni v roku 2016 
otriaslo svetom viacero správ o samovra -
žedných útokoch členov takzvaného Islam -
ského štátu: v tureckej Ankare, v irackom 
Bagdade. Zanechali za sebou kvantum 
mŕtvych, ranených, množstvo preliatych 
sĺz i  krvi – ovocie nezmyselnej ničivej 
nenávisti.

Existuje sila, ktorá dokáže teroristov za -
staviť? Alebo aspoň obrana, ktorá prekazí 
tieto ničivé útoky? Dobrá správa je, že ÁNO, 
EXISTUJE a dôkazom toho je svedectvo li -
banonského kňaza o tom, čo sa stalo u nich 
v Libanone neďaleko hraníc so Sýriou.

V pondelok 27. júna 2016 sa tam konalo 
na podnet biskupa modlitbové zhromaž -
denie. Zišlo sa mnoho ľudí, čo je známy 
obľúbený terč samovražedných útočníkov. 
Aj sem prišli štyria teroristi zo Sýrie a ča -
kali na vhodnú príležitosť, aby sa odpálili. 
Avšak ľudia si všimli štyroch mladých mu -
žov, ktorí sa nezúčastňovali na modlitbách, 
boli oddelení od ostatných a tak privolali 
políciu. Keď sa policajti blížili, bolo podľa 
pohybov neznámych mužov vidieť, že sa 
chcú odpáliť, avšak nepodarilo sa to ani jed -
nému z nich! Preto začali utekať smerom 
do lesa a policajti utekali za nimi a strieľali. 
Avšak ani im pušky nefungovali. Keby do 
nich strieľali v blízkosti ľudí, dynamity na 
telách útočníkov by vybuchli a mohli zabiť 
či zraniť zhromaždených ľudí. Zaujímavé je, 
že keď vošli hlbšie do lesa, policajtom začali 
zbrane fungovať – troch zastrelili a jedného 

chytili. Takto sa žiadnemu človekovi, okrem 
samých teroristov, nič nestalo.

V ten istý deň poobede sa pokus o aten -
tát zopakoval. Ľudia si opäť všimli dvoch 
mladých podozrivých mužov postávajúcich 
pod sochou sv. Eliáša, čiže ešte bližšie k nim, 
ktorí sa s nimi nemodlili. Opäť upozornili 
policajtov: tí, keď sa blížili, chceli sa odpáliť, 
avšak spúšťače im opäť nefungovali. Polícia 
ich odviedla a nikomu z ľudí sa nič nestalo.

Libanon je maličká krajina susediaca so 
Sýriou, menšia ako Slovensko. V roku 2013, 
dňa 16. júna sa slávnostne zasvätila Nepo -
škvrnenému Srdcu Panny Márie. Udialo 
sa to po 40 – dňovej duchovnej príprave 
celej krajiny a za prítomnosti všetkých pat -
riarchov, biskupov, mnohých zasvätených 
i predstaviteľov štátu na čele s prezidentom 
republiky (kresťanom) i predsedom vlády 
(mohamedánom), i za účasti nespočetného 
množstva ľudí. Odvtedy sa zasvätenie Liba -
nonu opakuje každý rok v tento deň. Oni 
sami ho považujú za rozhodujúcu historickú 
udalosť. Deň Zvestovania Pána, 25. marec, 
pritom vyhlásili za národný sviatok.

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom 
maličkým deťom a vyjavila im Božiu vôľu, 
aby sa ľudia i celé národy zasvätili jej Ne -
poškvrnenému Srdcu, lebo ono je bezpeč -
ným útočišťom pred hrozbami zla. Opa -
kovane tiež žiadala o modlitbu sv. ruženca 
a nazvala ho zbraňou mocnejšou ako sú 
atómové bomby. „Aby ste boli uchránení 
pred všetkými týmito zlami, pozývam vás 
do ochrany bezpečného útočišťa svojho Ne
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poškvrneného Srdca. Ale v tomto období po
trebujete predovšetkým ochranu pred strašli
vými úkladmi môjho nepriateľa, ktorému 
sa podarilo zmocniť sa na zemi vlády. Je to 
vláda, ktorá sa postavila proti Kristovi... Moje 
Nepoškvrnené Srdce bude vašou najúčinnej
šou ochranou, štítom, ktorý vás ochráni pred 
všetkými útokmi môjho odporcu. Dnes zvlášť 
potrebujete útechu. Nájdete ju v mojom Nepo
škvrnenom Srdci. Preto opakujem každému 
jednému z vás to, čo som povedala vo Fatime 
mojej dcére Lucii: „Moje Nepoškvrnené Srdce 
bude tvojím útočišťom a istou cestou, ktorá ťa 
privedie k Bohu.“ (MK 7. 6. 1986)

V jubilejnom roku 2000 vyšiel dokument 
Cirkvi o Fatime, ktorý podpísal vtedajší 
kardinál Ratzinger. V ňom sa píše: „Tým 
najdôležitejším z fatimského posolstva je 
výzva vytvoriť silu modlitby a pokánia, 

ktorá jediná môže ušetriť svet od mnohých 
nešťastí, alebo ich aspoň zmenšiť.“

Nedávna udalosť z Libanonu svedčí, že 
nebo svoje sľuby plní a zasvätenie sa Nepo -
škvrnenému Srdcu Panny Márie je naozaj 
bezpečnou ochranou pred mocou zla, nená -
visti a teroru. Necháme sa poučiť?

Sestra Margita Baroková, OSF

Túžia naši mladí  
po večnosti, po nebi?
Drahé sestry, bratia volám sa Vlado Fuljer, 
mám 37 rokov a pracujem 12-ty rok ako 
učiteľ a katechéta na Strednej odbornej 
škole stavebnej v Žiline. Nedá mi, aby som 
sa s Vami nepodelil o postrehy zo školy 
a môjho okolia. 

Sme škola, ktorú navštevuje takmer 700 
žiakov, prevažne chlapcov. Nakoľko učím 
aj dejepis, v mesiaci máj som prepojil tému 

2. svetovej vojny a nástup totality, zvlášť 
komunizmu, so zjaveniami Panny Márie 
vo Fatime a  jej predpoveďou o rozšírení 
bludov, hlavne z  Ruska. Dnes už vieme, 
že Panna Mária varovala pred „červeným 
drakom“, komunizmom, ktorý sa postavil 
do rozhodujúceho boja so „ženou odetou 
slnkom a jej potomstvom“ (kniha Zjavenia 
sv. Jána). Všade tam, kde sa dostali k moci 
komunisti – socialisti, bolo ako prvé uzá -
konené právo na rozvod a potraty. Lucia 
povedala, že posledný boj bude boj o rodinu, 
čoho sme dnes svedkami – stačí podrobnej -
šie spoznať gender ideológiu.

Na hodine náboženstva sme sa modlit -
bou zasväcovali Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, a tak sme i v júni odchádzali 
na prázdniny. No teraz v septembri som sa 
nestačil čudovať. Mnohí naši žiaci sa vrátili 
do školy s čiernymi tričkami potlačenými 
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obrazom draka, príšerami, pekelnými by -
tosťami. U niektorých sa na krku objavili 
prívesky s krížom dole hlavou, na rukách 
mnohých žiakov sú červené náramky. Žiaci 
zvlášť v týchto teplých dňoch pijú energe -
tické nápoje, napr. aj nápoj, na obale kto -
rého je červený rohatý drak! Vidím, že satan 
nie je vymyslená bytosť, on sa ohlásil, že 
o duše mojich žiakov a mladých, či detí bude 
bojovať. Pracujem aj ako koordinátor pre -
vencie drogovej závislosti a môžem svedčiť, 
že marihuana ako „neškodná“ droga sa pre 
mnohých stáva každodennou potravou!

V katolíckych novinách sa už raz objavil 
článok o červených náramkoch. Ja sa pý -
tam, aj mladých mamičiek, ktoré tieto ná -
ramky dávajú už svojim deťom do „kočíka“, 
nie je to znak šelmy – a mojej „dobrovoľnej 
odovzdanosti“ – ja patrím červenému dra -
kovi? Mnohí z nevedomosti takto otvárajú 
kanál zla diablovi. Satan je duchovná by -
tosť, a preto potrebuje človeka, telesnú by -
tosť, ktorý mu umožní vstup do nášho sveta.

Myrna Nazour, sýrska mystička povedala 
tento rok na návšteve Slovenska, že ju pre -
kvapuje čoraz menší počet mladých ľudí 
a detí v kostole!? Mnohí žiaci mi hovoria, 
že sa nespovedali dlhé roky, nepristupujú 
k  sviatostiam, v  Boha možno aj „veria.“  
„Ale viete, pán učiteľ, ten náš farár!“ Od -

povedám: „Prijímaš telo Kristovo, či telo 
farárovo?“ Pán Ježiš predsa povedal: „Kto 
je moje telo a pije moju krv, má v sebe život 
a ja ho vzkriesim v posledný deň!“ Túžia 
naši mladí po večnosti, po nebi? Obávam sa, 
že satan im ponúka nebo tu a teraz! Drogy, 
sex, alkohol, „chatovačky“...

Dnes, keď píšem tento článok, prinesie 
pán farár Ján Hudec požehnané zázračné 
medaily Panny Márie, ktoré tu umiestnime 
a požehnáme školu. Pán farár Ivan Špánik 
hovoril svedectvo o tom, ako zázračná me -
daila pomohla sestričkám, ktoré rozsypali 
zázračné medaily Panny Márie, skoncovať 
s  nemravnými diskotékami a  krčmou. 
Matka dcéry, za ktorou začal chodiť sata -
nista položila na radu kňaza tieto medaily 
pod linoleum a počas druhej návštevy tento 
mladý muž ich našiel a vrátil so slovami, 
že jej tam asi vypadli a „aby si dávala lepší 
pozor!“ Zázračná medaila Panny Márie 
vytrháva územie „červenému drakovi!“ 
Jej prísľub o víťazstve jej Nepoškvrneného 
Srdca, ktoré dala vo Fatime, a ktoré už na -
stáva sa blíži a drak to vie. Čím viac sa blíži 
toto víťazstvo, tým je boj zúrivejší, ako sa 
píše i v modrej knihe mariánskeho kňaz -
ského hnutia.

PaedDr. Vladimír Fuljer, katechéta,  
SOŠ stavebná, Žilina

Putovali sme do Fatimy
Zjavenie Panny Márie vo Fatime trom ma -
lým deťom predchádzala príprava skrze an -
jela na veľké poslanie, pre ktoré ich Prozre -
teľnosť vyvolila. Anjel im povedal: „...Ježiš je 
ťažko urážaný, robte pokánie za ich hriechy 
a utešujte Boha...“ a znovu sa s nimi modlil 
modlitbu klaňania a odprosenia.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a  Duch 
Svä tý, s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetu
jem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo 
nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo 
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všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie 
všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú...

Zjavenie bolo výzvou k stálej, vytrvalej 
modlitbe a prinášaní obiet, lebo Ježišovo 
a Máriino srdce mali s nimi plány milo -
srdenstva ponúknuť svetu Jej srdce ako 
miesto záchrany a pomoci.

Púť do Fatimy podnietila túžba nasledovať 
prípravu troch detí vybratých Pannou Má -
riou na úlohu milosrdenstva. A aj nás vybrala 
na túto úlohu a my sme ju prijali svojim za -
svätením. V ušiach nám znelo i slovo predsta -
veného MKH – touto modlitbou sa vnútorne 
pripravovať na storočnicu zjavení anjela.

Naša púť začala sv. omšou v  kostole 
Ducha Svätého v  Košiciach. Vo Fatime 
v Cova da Iria, na mieste zjavenia sme sa 
zúčastňovali na každodennom večernom 
programe s meditáciami o tajomstvách ru -
ženca a sviečkovým sprievodom so sochou 
Panny Márie. Tu sme mohli s veľkou láskou 
vnímať slová Panny Márie v modrej knihe: 
„Ako Matka vám chcem povedať, že som tu 
s vami, som zastúpená sochou, ktorú tu máte. 
Každá z mojich sôch je znamením mojej prí
tomnosti, ktorá vám pripomína vašu nebeskú 
Matku. Preto nech je uctievaná a vystavená 
na takých miestach, ktoré umožňujú väčšiu 
úctu.“ (MK 24. 1. 1984)

A naozaj, tu na tomto mieste je vzdávaná 
veľká úcta Panne Márii od jej ctiteľov z ce -

lého sveta. Boli sme šťastní, že sme mohli byť 
tou maličkou čiastkou veľkého zástupu ľudí, 
ktorí vzdávali veľký hold našej nebeskej veli -
teľke. K jej nohám sme skladali naše prosby, 
odovzdávali sme do jej Nepoškvrneného 
Srdca seba samých i všetkých našich blíz -
kych. Pri rozlúčke s ňou sme mávali bielymi 
šatkami a v nejednom oku sa zaiskrila slza.

Veríme, že ona je Matkou nás všetkých, 
pozerá sa na nás svojimi láskavými očami. 
„Znamením očí vám chcem povedať, že vaša 
nebeská Matka na vás pozerá – v týchto dňoch 
ako nikdy predtým. Nie je ďaleko od vás, vidí 
vás vo všetkých vašich ťažkostiach, v ťažkých 
chvíľach, ktoré prežívate, vo všetkom vašom 
utrpení, ktoré vás očakáva, s veľkým krížom, 
ktorý musíte niesť.“ (MK 24. 1. 1984)

Pred Bazilikou Kráľovnej Ruženca za 
sprievodu Eucharistickej procesie sme sa 
klaňali Ježišovi. Ježiš bol v našom strede, 
bol uctievaný a milovaný. Svojím požeh -
naním prechádzal popri nás a tiež okolo 
skupinky chorých, ktorým bolo udelené 
osobitné požehnanie.

Noc pred výročím zjavenia anjela, sme 
zotrvávali s Ježišom na celonočnej adorácii 
v kláštornej kaplnke posilnení osobitným 
požehnaním Oltárnou sviatosťou. V  Co -
beco v Aljustrele je miesto zjavenia anjela, 
ktorý držal kalich s hostiou, z nej kvapkali 
do kalicha kvapky krvi. Tam anjel naučil 
deti modlitbu: Ó, môj Bože, verím v Teba, ... 
Toto miesto je v aleji s krížovou cestou, ktorú 
sme obetovali za uzdravenie vnútorných rán. 
O posilu v našom živote sme prosili i pri náv -
števe hrobu apoštola sv. Jakuba v Santiagu de 
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Compostela. Záver púte patril obdivu kláš -
tora sv. Hieronyma v Lisabone. Takto sme sa 
na mieste zjavení v Cova da Iria chceli viac 
priblížiť vnútorne a duchovne k počiatku 
zjavení Panny Márie, a pripraviť sa na sté 
výročie jej zjavení vo Fatime.

Dnes je Ježiš vo svätostánku obklopený 
prázdnotou a pustotou. Vo Fatime som pred

povedala túto dobu pomocou anjela, ktorý sa 
zjavil deťom a naučil ich modlitbu...

„Táto modlitba bola určená pre vašu dobu.“ 
(MK 8. 8. 1986)

„Buďte horiacim plameňom poklony a od
prosenia pre Ježiša prítomného v Eucharistii.“ 
(MK 13. 9. 1984)

Kamila Čiešková a Emília Králiková

Záchrana katolíckych kňazov 
v Hirošime
„Modlitba je silnejšia  
ako atómová bomba!“
Hirošima – toto mesto bude v dejinách ne -
ustále spojené s totálnym zničením a ne -
výslovným utrpením po zhodení prvej ató -
movej bomby počas druhej svetovej vojny.

6. august 1945. Bolo to po prvýkrát v de -
jinách ľudstva, čo sa ľudia odvážili zhodiť 
na zem atómovú bombu. Nepredstaviteľný 
svetelný blesk a mesto bolo pokryté vriacim 
dymom, ktorý vyhadzoval budovy do vzdu -
chu. Celé mesto bolo zničené.

Hirošima zostane varovaním pre všetky 
časy.

Existuje však jedno nepoznané posolstvo 
z Hirošimy: „Modlitba je silnejšia ako ató
mová bomba!“

Maria, Kráľovná ruženca, zázračným spô -
sobom zachránila malé, štvorčlenné spo -
ločenstvo pátrov jezuitov, ktorí žili na fare 

vzdialenej len 8 blokov 
od centra explózie.

Páter Hubert Schiffer 
SJ, ako 30 -ročný kňaz 
pôsobil na fare „Nane -
bovzatia Panny Marie“ 
v  Hirošime. Pred de -
saťtisícami účastníkov 
podal nasledujúce sve -
dectvo: „Úplne náhle, 

akoby medzi jedným a druhým nádychom, 
sa modré nebo nad Hirošimou osvietilo zasle
pujúcim, neopísateľne oslňujúcim intenzív
nym svetlom. Obklopovalo ma len trblietavé 
svetlo. Nemohol som ani vidieť, ani rozmýšľať. 
Na moment všetko stíchlo. Plával som v oce
áne svetla, bezbranný a ustráchaný. Zdalo 
sa, že miestnosť prestala dýchať naplnená 
smrteľným tichom.

Zrazu sa ozvalo hromobitie hroznej expló
zie. Neviditeľná sila ma zhodila zo stoličky. 
Vo vzduchu ma to triaslo, hádzalo, krútilo 
ako list v jesennom vetre. Potom sa všetko 
ponorilo do tmy, do ticha, do ničoty. Nestra
til som vedomie, lebo som sa snažil myslieť 
na to, čo sa stalo. Cítil som, že aj ja sám som 
v tejto totálnej tme. Ležal som tvárou k zemi 
na drevených troskách.
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Ťažký predmet ťažil môj chrbát a po tvári 
mi stekala krv. Nič som nevidel a nepočul. 
Myslel som si, že som mŕtvy! Potom som počul 
svoj vlastný hlas. To bola tá najhroznejšia 
skúsenosť zo všetkého. Ukázala mi, že som ešte 
živý a vo mne rástlo vedomie, že sa musela 

stať hrozná katastrofa! Jeden celý deň som 
strávil ja a moji traja spolubratia v tomto 
ohnivom pekle, dyme a žiarení, pokiaľ nás 
nenašli záchranári a nepriviedli nás do bez
pečia. Boli sme síce všetci zranení, ale vďaka 
Božej milosti sme prežili.“

Ľudsky si nikto nevie vysvetliť, prečo títo 
štyria jezuitskí pátri v okruhu 1,5 km ako 
jediní zo státisícov prežili. Zostáva to hádan -
kou pre všetkých expertov, prečo ani jeden 
zo štyroch pátrov neutrpel škody rádioak -
tívneho žiarenia a prečo ich dom vzdialený 
8 blokov od centra explózie zostal stáť, hoci 
všetky budovy okolo boli zničené a spálené.

Ani 200 amerických a japonských leká -
rov a vedcov nemohlo nájsť vysvetlenie, 
prečo páter Schiffer napriek všetkému žil 
po explózii bez následkov ešte 33 rokov, a to 
pri dobrom zdraví! Na mnohé otázky počuli 
všetci udivení vždy tú istú odpoveď: „Ako 
misionári sme chceli žiť v našom živote jed-
noducho posolstvo z Fatimy, a preto sme sa 
denne modlili ruženec.“

To je posolstvo Hirošimy prinášajúce 
nádej: Modlitba je silnejšia ako atómová 
bomba! Zdroj: www.gloria.tv

Z vašich listov...

Už celé desaťročia veriaci všetkých krajín 
sveta s otvoreným srdcom odpovedajú na 
fatimskú výzvu Panny Márie modliť sa  

posvät ný ruženec formou večeradla. Nie 
je to inak ani v našich slovenských farnos -
tiach. Z vašich listov sa dozvedáme o vytr -
valom konaní večeradiel modlitby s Pannou 
Máriou. Tu je možné nachádzať povzbu -
denie vo viere, hľadať silu pre prijímanie 
ťažkosti života, učiť sa kráčať s Máriou ces -
tou lásky, Božej milosti, modlitby, pokánia 
a vnútorného obrátenia.

Večeradlá konané v rodinách, či jednot -
livých farnostiach sa tak stávajú miestom 
vzájomného stretnutia v pokoji a radosti. 
Panna Mária nás prostredníctvom modrej 
knihy pozýva: „Príďte spoločne ku mne, aby 
som vás mohla viesť k Ježišovi...“ (MK 11. 2. 1983)

Každý deň sa modlíme ruženec.
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Večeradlá vo Svätej Márii

Verné deti Panny Márie sa zišli už viackrát 
na pútnickom mieste v kaplnke Narodenia 
Panny Márie vo Svätej Márii (dekanát Veľké 
Kapušany), aby sa spolu modlili vo veče -
radle s našou nebeskou Matkou. 
Prvé večeradlo v mimoriadnom roku Mi -
losrdenstva sa tu konalo v maďarskom ja -
zyku 28. apríla. Večeradlo viedol o. Mar -
tin Lučko a o. Roland Bőőr. Zúčastnili sa 
ho členovia večeradiel Kráľovský Chlmec, 
Veľké Kapušany, Zatín, Čierna nad Tisou 
a Svätuše, približne 80 veriacich. Na tom 
pútnickom mieste mal každý možnosť zís -
kať úplné odpustky, nakoľko tu bola brána 
Milosrdenstva. 
Aj naďalej sa tu preto konajú večeradlá: 
v máji v maďarskom jazyku, v auguste, sep -
tembri a v októbri v slovenskom jazyku. 
Vďaka patrí o. Martinovi Lučkovi, kaplá -
novi z Veľkých Kapušian, ktorý svojím prí -
kladom v modlitbe je pre nás povzbudením 
a pravidelne prichádza na tieto modlitby.

V modlitbách spojených vo večeradlách 
sa modlíme preto, aby čím skôr zvíťazilo 

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. A v mod -
litbách sa zároveň pripravujeme duchovne 
na 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo 
Fatime.

„Druhé Turíce prídu, lebo sú vo všetkých 
častiach sveta rozšírené večeradlá modlitby, 
o ktoré som vás často a so stále väčšou na
liehavosťou žiadala.“ „...Moje Nepoškvrnené 
Srdce je novým duchovným večeradlom, do 
ktorého musí vstúpiť celá Cirkev, aby dostala 
dar nových Turíc.“ (MK 28. 6. 1990)

Štefan Orlovský

Slovenskí veriaci z Veľkých Kapušian  
pred bránou Milosrdenstva, august 2016.

Večeradlo veriacich v maďarskom jazyku 
23. 4. 2016. V pozadí brána Milosrdenstva 
a kaplnka. Večeradlo 23. 4. 2016
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 Aktivity vo farnosti Ilava

Pani Viera Múčková z Ilavy nám napísala 
o aktivitách farnosti pri vytváraní skupi -
niek modlitieb za kňazov. Členovia skupín si 
uvedomujú akú dôležitú úlohu plnia kňazi, 
najmilší synovia Panny Márie, a preto s pl -
nou vážnosťou prijímajú jej výzvu na ich 
modlitbovú podporu a ochranu.

„Prosila by som o zápis nášho nového 
kňaza do nepretržitej modlitbovej reťaze 
za kňazov. Odovzdávam ho pod ochranu 
Panne Márii a  aj modliacich sa členov 
modlitbovej skupinky. Nech Pán požehná 

vašu prácu a obetu. Aj keď je to v dnešnej 
dobe ťažké nájsť ľudí modliacich sa za kňa
zov, ale pomoc vždy príde od našej Mamy 
a ona sa postará. S pozdravom ostáva Viera 
z Ilavy.“

V modrej knihe nám Panna Mária pros -
tredníctvom Don Gobbiho hovorí: „…budem 
pracovať na tom, aby práve Ježiš žil v kňazoch 
mne zasvätených, v kňazoch môjho Hnutia. 
Len Ježiš žijúci v týchto mojich kňazoch, ešte 
zachráni moju Cirkev vo chvíli keď sa bude 
zdať, že sa potápa!“ (MK 8. 6. 1974)

Večeradlo v Rovensku
Z Myjavy nám napísala sestra Mária Šla -
horová a Anna Kovaničová o peknom ve -
čeradle v Rovensku, ktoré viedol o. Marián 
Vojtko 13. 10. 2016. Veriaci ďakujú všetkým 
kňazom, ktorí prišli spolu s nimi vyproso -
vať nové Turíce, ale zvlášť ďakujú aj ich kňa -

zovi vdp. Lukášovi Uváčikovi, ktorý svojou 
účasťou povzbudil svojich farníkov.

V blízkom čase budú jednu nedeľu v me -
siaci na fare v Myjave stretnutia s modlit -
bou večeradla, kde sa môžu veriaci dozve -
dieť viac o večeradlách.

Fatimská sobota v Trnave 
pre dekanáty Sereď a Galanta
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

S  radosťou Vám píšem, že v  sobotu 
5. 11. 2016 sme mali fatimskú sobotu v Bazi -
like Panny Márie Trnavskej, ktorá sa konala 
formou večeradla pred vyloženou Oltárnou 
sviatosťou, ktorej sa zúčastnili dekanáty 
Sereď a Galanta. Svätú omšu slúžili kňazi 
z oboch dekanátov. Homíliu mal vdp. dekan 
Libor Škriputa, zameranú na Božie milosr -
denstvo. Po skončení sv. omše sme putovali 
do katedrály, prešli sme Svätou bránou mi -
losrdenstva. V katedrále sme sa spoločne 
pomodlili Verím v Boha, na úmysel Svä -
tého Otca a modlitbu na Svätý rok milosr -
denstva. Šťastní a obohatení nezvyčajným 
duchovným zážitkom sme putovali naspäť 
domov. Na budúci rok máme opäť fatimské 
soboty každý mesiac v Seredi.

Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom



Informácie
Poďakovanie
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 spo-
jení v modlitbe a za všetkých dobro-
dincov je každý mesiac slúžená sv. 
omša, vždy v poslednú stredu v me-
siaci. Všetkým, ktorí sa zapojili do 
nášho apoštolátu, vyprosujeme mod-
litbou aj v roku 2017 Božie požehna-
nie, potrebné milosti a  vytrvalosť 
v modlitbách.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete 
tak urobiť a platbu poukázať na náš účet: 
Tatra banka, účet: 2622770295, IBAN: 
SK7111000000002622770295.

Aby sme mohli vydať ďalšie číslo časopisu, 
prosíme Vás o príspevok na úhradu vý-
robných nákladov na časopis, ktoré činia 
1,00 € (bez poštovného). Ak pošlete vyšší 
príspevok, budeme to považovať za podporu 
nášho apoštolátu.

Podpora 2 % poukázaním 2 % 
pri ročnom zúčtovaní dane
Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri 
ročnom zúčtovaní dane 2 % z nej pre 
tento apoštolát, na Vaše požiadanie 
Vám zašleme tlačivá, resp. uvádzame 
naše IČO: 31256589, ktoré je potrebné 
uviesť v tlačive „Vyhlásenie“ pre da -
ňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii 
od januára 2017 aj na našej interne -
tovej stránke: www.maria.sk

Pre vašu osobnú návštevu a telefonické 
vybavovanie záležitostí, týkajúcich 
sa apoštolátu, sme pre vás k  dispozí -
cií v kancelárii na ul. Mäsiarska č. 28 
v Koši ciach, v tomto čase:

Pondelok: 9.00 – 12.30. h.
Utorok: 13.30 – 17.00. h.
Streda: 9.00 – 12.30. h.
Štvrtok: 13.30 – 17.00. h.
Piatok: 9.00 – 12.30. h.

Sídlo organizácie:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Lidické námestie č. 6, 040 22 Košice
email: marta@maria.sk, fatima@maria.sk
tel.: 055/633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537
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Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!

Preto volám moje malé deti zo všetkých končín, 
aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu 

a zverili sa mi ako malé deti. 
A tak v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca 

každým dňom vytváram novú Cirkev, svätú, jednu, 
veriacu a vernú Evanjeliu, ktoré vám zanechal Ježiš.

(MK 8. 12. 1993)


