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Liturgický kalendár
3.5. - 5. Veľkonočná nedeľa
10.5. - 6. Veľkonočná nedeľa
14.5. - Nanebovstúpenie Pána
17.5. - 7. Veľkonočná nedeľa
24.5. - Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
31.5. - Najsvätejšej Trojice

Do nášho cirkevného 
spoločenstva sa sviatosťou 
krstu začlenili:

Simon Országh
Katarína Hrčková
Karin Švecová
Šimon Kluka

S nádejou na večný život 
sme odprevadili:

Peter Toma, 64 r.
Alojzia Števíková, 92 r.

Jozef Koprda, 84 r.

Pozvánka
Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici pozýva 

všetky generácie - otcov, 
matky, deti, starých 
rodičov na spoločné 
prežitie víkendu 16.-
17.5.2015 do Banskej 
Bystrice na Deň rodiny, 
ktorý sa nesie pod 
názvom: „aby deti otcov 
mali, aby mali mamy“. 
Pripravený program a 
slávenie sv. omše má 
pomôcť uvedomiť si 
pravé hodnoty rodiny, 
ich spoločné prežívanie 
lásky v kruhu rodiny.

Sviatosť manželstva prijali:

Július Kluka a Katarína Harmečná
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Bulou Misericordiae Vultus - „Tvár 
milosrdenstva“ - Svätý Otec, pápež 
František, v rámci vešpier Nedele 
Božieho milosrdenstva 11.4.2015 
vyhlásil vo svätopeterskej bazilike Svätý 
rok milosrdenstva.

V čase epochálnych zmien v našej 
dobe pápež František chce mocnejšie 
„ponúknuť znamenie Božej prítomnosti i 
blízkosti“. Svätú bránu, jeden z vchodov 
do baziliky svätého Petra, pápež 
František otvorí 8. decembra 2015. Táto 
Svätá brána v rámci symboliky tradície 
otvára sa ako jeden z vchodov do 
baziliky vždy len v Milostivom - Svätom 
roku. Tak to žiada tradícia a otvorená 
zostane do 20. novembra budúceho 
roku 2016.

„Druhý vatikánsky koncil,“ vysvetľuje 
pápež František, „pred 50-timi rokmi 

začal nabádať ľudí v Cirkvi k tomu, aby o 
Bohu v ich dobe hovorili zrozumiteľne“. 
Naša viera nebude potom v defenzíve a 
d e p r e s i i ,  a l e  b u d e  p o n ú k a ť  
povzbudzujúce odpovede na otázky, 
ktoré naša doba pred nás kladie.

Vyhlásenie Svätého roka nás nemá 
zastihnúť nepripravených, preto je 
tento milostivý rok ohlásený zavčasu a 
vopred. Tento Svätý rok milosrdenstva 
má z nás veriacich ľudí urobiť aktuálne 
nositeľov predpovede posolstva 
dôvery.

O toto silné vanutie Ducha v 
milostivom roku aj pre nás spolu s vami 
v modlitbe prosí milosrdného Boha 
Otca

Vladimír
farár - dekan
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Pápež František vyhlásil Svätý rok
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Nasýtil som svoju dušu. Aj takto 
jednoducho sa dá popísať udalosť, 
ktorou som si ako pohan prešiel vo 
veľmi významný deň - Bielu sobotu - v 
Katedrále sv. Františka Xaverského v 
Banskej Bystrici. V tento nádherný deň 
som prijal sviatosť krstu, sviatosť 
birmovania i sviatosť Eucharistie. Dnes 
som už plnohodnotným členom Cirkvi, 
ktorá ma prijala s otvorenou náručou a 
dokorán mi otvorila srdce.

Moje počiatočné pocity 
smerujúce k presvedčeniu 
boli isté a niesli určitý 
náboj plný poznania, 
viery, lásky, odvahy a 
zvedavosti. Príprava 
na túto udalosť bola 
časovo náročná, ale 
ke ď že  p o d p o ra  z  
každej strany bola 
veľká, teraz viem, že 
som nemal dôvod báť 
sa. Učenie sa a prístup ku 
katechizmu pre mňa 
predstavoval určitý zdroj 
n á l e ž i t ý c h  i n f o r m á c i í ,  
zaujímavostí a správnych hodnôt. 
Prijatím krstu som bol oslobodený od 
hriechu, znovuzrodený do nového 
života, oblečený do Krista a začlenený 
do Cirkvi. Bol to pocit, ktorý človek 
nezažíva bežne. Stál som pred oltárom 
premýšľa júc  o  vážnost i  môjho 
rozhodnutia. Pri tom, ako mi otec 
biskup trikrát lial na čelo svätenú vodu, 
naplnil ma pocit nádeje, lásky, chuť žiť a 
oslavovať Boha. Ten pocit, keď som si 

uvedomil, že mi boli odpustené všetky 
osobné hriechy... Pochopil som, že 
odovzdávam svoju dušu do Jeho 
opatery a nechávam sa viesť Ním. Áno, 
stal som sa Božím dieťaťom.

Po prijatí Ducha Svätého som spolu s 
ostatnými prijal sviatosť birmovania. 
Podľa slov otca biskupa sa týmto 
stávame bojovníkmi, šíriteľmi Božej 
lásky a večnosti. Dostávame pečať 

darov Ducha Svätého. Udeľuje sa 
nám duchovná sila, v ktorej sa 

napĺňame Duchom Svätým 
k vnútornému posilneniu 

a odvážnemu vyznaniu 
viery. Ako birmovné 
meno som prijal meno 
Pavol. Znamená „malý, 
skromný“. A presne 
takým - skromným a 
pokorným - sa snažím 

byť.
Jeden múdry človek 

mi raz povedal, že je 
pomerne ľahké stať sa 

kresťanom, ale je náročné v 
kresťanskom živote vytrvať. Ale už 

teraz viem, že vytrvám a budem lásku 
prijímať a lásku rozdávať z pohľadu 
nekonečnej viery a odpustenia 
hriechov. V ten deň som vstúpil do 
katedrály ako pohan a vyšiel som ako 
hrdý kresťan. Pretože za všetkými 
týmito vecami sa skrýva iba jedno. Je to 
BOH. B ako brána do večnosti. O ako 
okno s výhľadom na Božiu cestu. H ako 
hodnoty v našom živote.

Týmto sa chcem poďakovať nášmu

Nasýtil som svoju dušu
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banskobystr ickému diecéznemu 
biskupovi Mons. Mariánovi Chovancovi 
za vyslúženie všetkých iniciačných 
sviatostí a dodanie elánu, nášmu vdp. 
dekanovi Vladimírovi Farkašovi za 
povzbudenie a administratívu. Ďalej sa 
c h c e m  p o ď a ko va ť  m o j e j  p a n i  
katechétke Janke Znášikovej za 
prípravu, múdre slová a pevné nervy.  
Moja vďaka patrí aj mojim úžasným 
rodičom, ktorí mali so mnou trpezlivosť. 
Ďakujem aj mojej krstnej mame, s 
ktorou sa môžem vždy podeliť o svoje 
pocity a v neposlednom rade ďakujem 
aj mojim kolegom zboristom, ktorí ma 
určitým spôsobom inšpirovali.

„Budem oslavovať Teba, Pane, celým 
svojím srdcom a Tvoje slová zachovám.“

Matúš Lištiak

V nedeľu 12. apríla 2015 sa konala v 
našej farnosti slávnostná svätá omša, 
počas ktorej bola vyslúžená sviatosť 

birmovania. Svätú omšu celebroval a 
sviatosť udelil generálny vikár Branislav 
Koppál. 

Mnoho mladých veriacich čakalo na 
túto chvíľu, na prijatie Ducha Svätého. 
S v i a t o s ť  z a č a l a  s l á v n o s t n ý m  
príhovorom Mons. Vladimíra Farkaša, 
ktorý privítal pána vikára a predstavil 
birmovancov. Pred prijatím sviatosti si 
birmovanci so svojimi birmovnými 
rodičmi i všetkými prítomnými obnovili 
svoje krstné sľuby. Potom birmovanci 
postupne začali vystupovať z lavíc a v 
sprievode hudby začali pristupovať k 
sviatosti. Atmosféru počas svätej omše 
spríjemňoval miestny zbor Laudatio 
pod vedením Milana Tureka.

Po vyslúžení sviatosti rodičia 
birmovancov, ale aj samotní birmovanci 
poďakoval i  pánovi  v ikárov i  za  
vyslúženie sviatosti a pobrali sa domov 
so srdciami naplnenými radosťou. 

Renáta Kováčová

Kvetná nedeľa na kalvárii a iné aktivity KKS
A j  ke ď  s a  u ž  n a c h á d za m e  vo  

veľkonočnom období po sviatkoch Veľkej 
n o c i ,  p o  u m u č e n í ,  u k r i žo v a n í  a  
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, predsa mi nedá 
pozrieť sa o niekoľko dní dozadu. Tieto 
udalosti sme si aj tento rok pripomenuli 
modlitbou krížovej cesty na Krížovej ceste 
povýšenia Sv. kríža práve na Kvetnú nedeľu - 
v deň, keď nášho Spasiteľa slávnostným 
„hosana!“ vítali v jeruzalemských uliciach, 
aby o niekoľko dní volali „Ukrižuj ho!“ 
Rozhodovanie v toto nedeľné popoludnie 
nebolo práve najľahšie, nakoľko počasie 
nebolo práve ideálne. Nakoniec sme sa 
procesiou od kostolíka ku krížovej ceste 
vydali a ako sa neskoršie ukázalo, urobili 

sme dobre. Cestu ku krížovej ceste sme si 
vypĺňali spevom a tiež modlitbou sv. 
ruženca. Zamyslenia k jednotlivým 
zastaveniam prednášali členovia klubu 
kresťanských seniorov, krásne dopĺňaní 
pánom kaplánom Jožkom Mikulom. Verím, 
že tých 100 - 120 veriacich, ktorí sa tejto 
slávnosti zúčastnili, si z kalvárie odniesli tie 
najlepšie duchovné zážitky. Myslím, že sme 
aj tento rok touto krížovou cestou dôstojne 
vstúpili do Veľkého týždňa a tak prispeli k 
oslave vykupiteľského diela nášho 
Spasiteľa. Vďaka Pánu Bohu za chvíle 
strávené počas procesie a krížovej cesty a 
tiež všetkým, ktorí sa tejto slávnosti 
zúčastnili. Vďaka, Pane, za všetko!
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V rámci svojho programu sa členovia 
klubu kresťanských seniorov Partizánske-
mesto v poslednom období zúčastnili aj 
ďalších akcií. V mesiaci marec a začiatkom 
apríla osem členov klubu absolvovalo v 

Informačnom centre mladých /ICM/ v 
Partizánskom kurz práce na počítači. 
Účastníci si počas týchto dní prehĺbili 
svoje znalosti a samozrejme, že sa 
naučili aj nové veci, ktoré im iste 
pomôžu pri ich ďalšej činnosti v tejto 
oblasti. Chcem sa aj týmto spôsobom 
poďakovať pani riaditeľke ICM 
Miriam Lištiakovej a pánu Magulovi, 
ktorý účastníkov kurzu oboznamoval 
so zásadami počítačovej techniky. 
Tešíme sa už teraz na ďalšiu 
spoluprácu.

V piatok 17. 4. v salóniku 
reštaurácie MAJÁK v Partizánskom prebehla 
prvá prednáška v cykle sociálneho 
programu EVARS. Do tohto programu sú 
zapojené štyri krajiny Európy, a to: Dánsko, 
Nemecko, Rakúsko a teraz sa zapája aj 
Slovensko. V rámci tohto programu chce 
Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
v dobrom slova zmysle vyškoliť svojich 
členov, ktorí o túto problematiku prejavia 
záujem. Aby seniori, ktorí chcú, mohli 
pomáhať svojim blížnym tiež seniorom 
hlavne v sociálnej oblasti. Z nášho klubu sa 
do tohto programu zapojí 23 členov, ktorí si 

v uvedený piatok vypočuli prednášky z úst 
p á n a  M i l o š a  N e m e č ka ,  h l av n é h o  
koordinátora programu pre naše združenie, 
riaditeľky ICM pani M. Lištiakovej a pána 
prof. St. Matulaya. Pán Nemeček hovoril o 

EVARSE ako takom, o jeho zmysle a 
poslaní a pani Lištiaková a pán 
Matulay o dobrovoľníctve, pretože 
služby v rámci Evarsu budú ako 
dobrovoľná služba. Projekt EVARS je 
tiež založený na spolupráci s miestnou 
samosprávou a verejnou správou. 
Združenie kresťanských seniorov v 
rámci prípravy projektu Evars zriadilo 
štyri strediská a to Bratislava, Trenčín, 
Košice a Prešov a je potešujúce, že 
bolo vybraté aj naše mesto a náš klub. 
Po skončení prednášky o Evarse sa 

niektorí členovia klubu zúčastnili vo farskej 
budove na prezentácii knihy Pravdou proti 
moci o živote a diele MUDr. Silvestra 
Krčméryho, ktorého komunistický režim 
tvrdo prenasledoval pre jeho kresťanské 
presvedčenie. Prezentáciu uviedol člen 
Ústavu pamäti národa pán František 
Neupauer. Prezentácia sa mohla uskutočniť 
vďaka spolupráce pána dekana Vladimíra 
Farkaša a poslanca MsZ Ing. Tomáša 
Merašického.

Stanislav Husár
predseda Klubu kresťanských seniorov 

Partizánske - mesto
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Nachádzame sa v mesiaci, ktorý je 
zvláštnym spôsobom zasvätený P. Márii. 
Niekedy nám odlúčení bratia vytýkajú, či sa 
pre nás P. Mária nestáva modlou, ktorá 
zatieňuje Ježiša.

Možno u niektorých katolíkov je postoj k 
P. Márii skutočne pomýlený. Rôzne takzvané 
súkromné zjavenia, ktoré ale veľmi často 
nemajú nič spoločné so skutočnou Matkou 
Božou, a oplývajú množstvom posolstiev, 
naozaj zatieňujú jediné a pravé Božie 
Zjavenie, ktoré je zachytené v Božom Slove. 
Ak chceme vo svojej duši zachytiť Boží hlas, 
musíme vytvor iť  pr iestor  t icha a  
nehromadiť množstvo ústnych modlitieb, 
ako k tomu veľmi často vyzývajú rôzne 
falošné výzvy.

A je naozaj pravdou, že ak niekomu 
Mária zatieňuje Ježiša, potom naozaj nie je 
niečo v poriadku. P. Mária nikdy nechcela 
zatieniť Ježiša. Naopak, celá jej bytosť je 
akoby smerovkou na neho: „Čokoľvek vám 
povie, urobte!“ - počujeme jej slová na 
svadbe v Káne Galilejskej. P. Mária chce byť 
neustále otvorenou bránou. Bránou nášho 
srdca pre vstup Ducha Svätého. 

Duchovní otcovia hovoria, že človek má 
dve možnosti. Môže svoje generáciami 
hriechov uzavreté a zranené srdce otvárať 
sám, svojou silou a námahou. Toto však ide 
veľmi ťažko. Ak si maličký a slabý, skús druhú 
možnosť, ktorú nám odporúča sv. Grignion z 
Montfortu: „Duch Svätý sa ponáhľa do 
duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, napĺňa 
ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša 
jeho Nevestu prijíma.“

Teda ako vidíme: Môžeme sa snažiť 
otvoriť Duchu Svätému sami a môžeme ho 
privolať pomocou P. Márie. Vyskúšajme, čo 
je účinnejšie. 

Jednoduchým a veľmi účinným 

prostriedkom je zasvätenie sa P. Márii, ale 
musí byť správne pochopené a prežívané. 
Ako formulu zasvätenia môžeme použiť 
rôzne modlitby svätých, no najúčinnejšou 
modlitbou je modlitba, ktorú sme 
sformulovali svojimi vlastnými slovami, 
úplne spontánne. Nejde natoľko o 
jednotlivé slová, ako skôr o vnútorný postoj 
odovzdanosti. Nejde tu o nejakú zbožnú 
formulku, ktorá sa recituje raz za deň, ide tu 
skôr o úkon srdca, ktorý si nás vyžaduje 
celých. Zasvätenie sa Bohu skrze P. Máriu 
nie je len odovzdaním srdca, ale otvorením 
všetkých oblastí nášho života pre príchod a 
vedenie Ducha Svätého. Podrobenie 
všetkých oblastí nášho života Božiemu 
Slovu v Máriinom úkone „fiat“. Zasvätiť sa 
Márii znamená prenechať Duchu Svätému 
riadenie nášho vnútra, ale aj celý priestor 
nášho každodenného života. V praxi to 
môže znamenať postupné, veľmi konkrétne 
kroky dôvery, načúvania a spolupráce s 
Božím Duchom - v škole Panny Márie.

Ako prvý krok môže byť pozvanie P. 
Márie do oblasti nášho fyzického bytia. 
Zasväťme P. Márii svoje fyzické zdravie! 
Vyžaduje to z našej strany zrieknutie sa 
všetkých obáv, odovzdať jej každý strach z 
choroby,  utrpenia ,  nemocničného 
prostredia, samoty a iných obáv, ktoré nás 
prenasledujú. Jednoducho odovzdajme P. 
Márii svoje telo. To neznamená, že už 
nebudem chodiť k lekárovi, alebo nebudem 
užívať lieky, ale to všetko sa bude diať s 
absolútnou dôverou v Boha, môjho 
Stvoriteľa.

Potom môžeme P. Márii odovzdať i celý 
náš vnútorný život, všetky emócie a 
afektivitu. Odovzdajme jej všetko, čo je 
predmetom našej lásky, čo je pre nás 
príťažlivé, i osoby, s ktorými sa cítime dobre,

Zasvätiť sa Panne Márii
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ktoré máme radi, i tie, ktoré nedokážeme 
prijať a milovať. Všetky tieto osoby si 
môžeme konkrétne predstaviť a prosiť 
Pannu Máriu, aby žila s nami všetky naše 
citové vzťahy k ľuďom, aby Duch Svätý 
mohol očistiť všetko, čo treba ešte očistiť, 
oživiť to, čo je ešte príliš chladné, uvoľniť to, 
čo je napäté, aby nás naučil milovať tak, ako 
On miluje. Potom sa mnoho našich vzťahov 
zintenzívni, budeme milovať omnoho viac a 
dokonalejšie. Možno, že 
Mária zasiahne a ukončí 
vzťahy, ktoré nie sú od 
Boha,  a  ktoré  nás  
zvádzajú do hriechu.

Ž i ť  s k u t o č n é  
zasvätenie nás vždy 
privedie k obeti. Zasvätiť 
sa Bohu totiž znamená 
dovoliť mu čistiť vinicu, 
strihať ratolesti. Je veľmi 
dôležité darovať P. Márii 
svo j e  s rd c e ,  svo j u  
afektivitu, senzibilitu, ba 
d o k o n c a  a j  s v o j u  
sexualitu, celú oblasť 
nášho citového života, 
práve preto, aby do 
nášho srdca ona prijala 
Ducha Svätého, ktorý 
nás potom povedie ku 
skutočnému šťastiu.

Tak isto môžeme 
Panne Márii zasvätiť celý 
svoj dom, aby ho zmenila na miesto Božieho 
prebývania. Pozvime Pannu Máriu k sebe, 
prejdime s ňou celý byt a odovzdajme jej ho. 
Môžeme začať od kuchyne, aby videla, ako 
pracujeme a ako sa stravujeme. Uveďme P. 
Máriu aj k nášmu stolu, pri ktorom nám 
môže pripomenúť ľudí, ktorých sme nikdy 
nepozvali na obed alebo na návštevu. 
Potom môžeme prejsť do obývačky a tam jej 
zvlášť zasvätíme náš televízor. Darujme jej 

ho úplne, už nám nebude patriť. Zverme jej 
výber programov, aby sme pozerali len to, 
čo sa jej páči, takže televízor bude používaný 
asi omnoho menej.

Nebudem ďalej jednotlivo menovať 
oblasti, ktoré môžeme ešte zasvätiť Panne 
Márii. V podstate je zasvätenie čímsi 
podobným, ako život v Božej prítomnosti 
alebo chodenie s Kristom. Žiť zasvätene sa 
Bohu s Pannou Máriou je skutočné 

dobrodružstvo.
N e p o d c e ň u j m e  

poslanie tej, ktorej bolo 
prisľúbené, že ona pošliape 
hlavu hada. Nechcieť byť jej 
deťmi v konečnom dôsledku 
znamená odmietnuť Božiu 
výzbroj.

Zakončím znovu slovami 
sv. Grigniona z Montfortu: 
„Mária splodila s Duchom 
Svätým to najväčšie, čo kedy 
bolo a bude - Bohočloveka, 
a porodí tiež najväčšie veci, 
ktoré budú v posledných 
dobách.  Vytvorenie  a  
vychovanie veľkých svätých, 
ktorí sa objavia na konci 
čias, je vyhradené jej, lebo 
len táto výborná a zázračná 
Panna môže v spojení s 
Duchom Svätým vykonať 
v e c i  z á z r a č n é  a  
mimoriadne. Jedným z 

hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý 
nekoná teraz zjavné zázraky v našich 
dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné 
zjednotenie so svojou Nevestou!“

Skúsme to spolu s Pannou Máriou tak, 
ako nás nabáda sv. Grignion z Montfortu.

spracované podľa Serafínského sveta 5/98
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František, rímsky biskup, Sluha sluhov 
Božích

Všetkým, ktorí budú čítať tento list milosť, 
milosrdenstvo a pokoj.

J e ž i š  K r i s t u s  j e  t v á r o u  O t c o v h o 
milosrdenstva. Zdá sa, že tajomstvo kresťanskej 
viery nachádza v tomto slove svoju syntézu. Stalo 
sa živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v 
Jež i šov i  z  Nazareta .  Otec  «bohatý  na 
milosrdenstvo» (Ef 2,4), po tom, ako zjavil svoje 
meno Mojžišovi ako «Boh milosrdný a láskavý, 
zhovievavý, veľmi milostivý a verný» (Ex 34,6), 
nikdy neprestal dávať spoznať rozličnými 
spôsobmi a mnoho ráz v dejinách svoju Božskú 
prirodzenosť. V «plnosti času» (Gal 4,4), keď bolo 
všetko pripravené podľa jeho plánu spásy, poslal 
svojho Syna, narodeného z Panny Márie, aby 
nám definitívnym spôsobom zjavil svoju lásku. 
Kto vidí jeho, vidí Otca (porov. Jn 14,9). Ježiš z 
Nazareta so svojím slovom, so svojimi skutkami a 
s celou svojou osobou (porov. II. vatikánsky 
koncil, Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení 
Dei verbum, 4) zjavuje Božie milosrdenstvo.

 Vždy potrebujeme kontemplovať tajomstvo 
m i l o s rd e n st va .  J e  p ra m e ň o m  ra d o st i , 
vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej 
spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré zjavuje 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je 
definitívny a najvyšší čin, ktorým nám Boh 
pr ichádza  v  úst rety.  Mi losrdenstvo  je 
najzákladnejší zákon, ktorý prebýva v srdci 
každého človeka, keď s úprimným pohľadom 
hľadí na brata, ktorého stretáva na ceste života. 
Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha a 
človeka, pretože otvára srdce nádeji, že sme 
navždy milovaní napriek ohraničeniu nášho 
hriechu.

Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie 
povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na 
milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami stali 
účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto 

s o m  v y h l á s i l  M i m o r i a d n e  j u b i l e u m 
milosrdenstva ako milostivý čas pre Cirkev, aby sa 
stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.

Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, na 
slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie. Táto liturgická slávnosť naznačuje 
spôsob Božieho konania už od prvopočiatku 
našich dejín. Po hriechu Adama a Evy Boh 
nechcel ponechať ľudstvo osamotené a v 
područí zla. Preto myslel na Máriu a chcel ju 
svätú a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1,4), aby 
sa stala Matkou Vykupiteľa človeka. Na 
závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou 
odpustenia. Milosrdenstvo bude vždy väčšie 
ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu 
l á s k u ,  k t o r á  o d p ú š ť a .  N a  s l á v n o s ť 
Nepoškvrneného Počatia s radosťou otvorím 
Svätú bránu. Pri tej príležitosti sa stane Bránou 
milosrdenstva, a ktokoľvek ňou prejde, bude 
môcť zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, 
odpúšťa a dáva nádej.

Na nasledujúcu, Tretiu adventnú nedeľu, sa 
otvorí Svätá brána v katedrále Ríma, v bazilike sv. 
Jána v Lateráne. Následne sa otvorí Svätá brána 
ostatných pápežských bazilík. Ustanovujem, aby 
sa v tú istú nedeľu v každej miestnej cirkvi, v 
katedrále, ktorá je materským chrámom pre 
všetkých veriacich, alebo v konkatedrále či v 
chráme osobitného významu, otvorila na celý 
Svätý rok podobná Brána milosrdenstva. Podľa 
rozhodnutia ordinára sa bude môcť táto brána 
otvoriť aj vo svätyniach, ktoré sú cieľom 
mnohých pútnikov, ktorí sú na týchto posvätných 
miestach často vo svojich srdciach zasiahnutí 
milosťou a nachádzajú cestu obrátenia. Každá 
miestna cirkev bude teda priamo vyzvaná, aby 
prežívala tento Svätý rok ako mimoriadny čas 
milosti a duchovnej obnovy. Jubileum bude 
preto slávené v Ríme a rovnako v miestnych 
cirkvách ako viditeľný znak spoločenstva celej 
Cirkvi.

Pápež František odovzdal Cirkvi
bulu ohlásenia Svätého roka milosrdenstva

MISERICORDIAE VULTUS
Bula vyhlásenia Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva
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Vybral som dátum 8. december, pretože je 
veľmi významný pre nedávne dejiny Cirkvi. 
Otvorím totiž Svätú bránu na päťdesiate výročie 
u k o n č e n i a  D r u h é h o  v a t i k á n s k e h o  
ekumenického koncilu. Cirkev pociťuje potrebu 
udržiavať túto udalosť živú. Začal sa pre ňu nový 
úsek jej dejín. Otcovia zídení na koncile silne 
vnímali, ako pravé vanutie Ducha, mocnú 
požiadavku hovoriť o Bohu ľuďom ich doby 
zrozumiteľnejším spôsobom. Odstránením 
bariér, ktoré pridlho držali Cirkev uzavretú v 
privilegovanej bašte, nastal čas ohlasovania 
evanjelia novým spôsobom. Bola to nová fáza 
vždy tej istej evanjelizácie. Nové nasadenie 
všetkých kresťanov svedčiť s 
v ä č š í m  o d u š e v n e n í m  a  
presvedčením o svojej viere. 
Cirkev cítila zodpovednosť za to, 
a by  b o l a  vo  svete  ž i v ý m  
znamením Otcovej lásky. V mysli 
sa vynárajú významné slová, 
ktoré sv. Ján XXIII. vyslovil pri 
otvorení koncilu, aby naznačil, 
akou cestou sa uberať: «Dnes 
Kristova nevesta uprednostňuje 
používanie lieku milosrdenstva, 
než by mala siahať po zbraniach 
strohosti... Katolícka cirkev, zatiaľ 
čo týmto ekumenickým koncilom 
vztyčuje pochodeň katolíckej 
pravdy, chce sa ukázať ako matka 
plná lásky ku všetkým, ako matka dobrotivá, 
trpezlivá, pobádaná milosrdenstvom a dobrotou 
voči synom, ktorí sa od nej odlúčili» (Príhovor pri 
otvorení II. vatikánskeho koncilu, Gaudet Mater 
Ecclesia, 11. októbra 1962, 2-3). V tom istom 
horizonte sa pohyboval aj blahoslavený Pavol VI., 
ktorý sa na záver koncilu takto vyjadril: «Chceme 
predovšetkým podotknúť, že náboženskou črtou 
nášho koncilu bola v prvom rade láska... 
Starobylý príbeh o dobrom Samaritánovi slúžil za 
príklad a pravidlo, ku ktorému smerovala 
duchovná povaha nášho koncilu... Prúd 
vľúdnosti a obdivu sa vylial z koncilu na moderný 
ľudský svet. Odsúdili sme omyly, to áno, pretože 
si to vyžaduje láska a práve tak aj pravda, ale pre 
ľudí máme iba opätovné pozvanie, rešpekt a 
lásku. Namiesto ubíjajúcich diagnóz povzbudivé 
lieky; namiesto smutných predpovedí vyšli z 

koncilu v ústrety dnešnému svetu posolstvá 
dôvery: jeho hodnoty boli nielen rešpektované, 
ale aj uctené, jeho snahy podporené, jeho túžby 
očistené a požehnané... Ešte inú skutočnosť 
musíme zdôrazniť: všetko doktrinálne bohatstvo 
bolo zamerané jediným smerom: slúžiť človeku. 
Človeku takpovediac v každom jeho rozpoložení, 
v každej jeho slabosti, v každej jeho potrebe» 
(Vystúpenie pri poslednej verejnej sesii, 7. 
decembra 1965). S týmito pocitmi vďačnosti za 
všetko, čo Cirkev dostala a zodpovednosťou za 
úlohu, ktorá nás očakáva prejdeme Svätou 
bránou s plnou dôverou, že nás sprevádza sila 
vzkrieseného Pána, ktorý neprestajne podporuje 

naše putovanie. Duch Svätý, ktorý 
vedie kroky veriacich tak, aby 
spolupracovali na diele spásy, 
ktoré vykonal Kristus, nech je 
vodcom a podporou Božieho ľudu, 
aby mu pomáhal kontemplovať 
tvár milosrdenstva.

5. Jubilejný rok sa skončí v deň 
liturgickej slávnosti Ježiša Krista, 
Kráľa vesmíru, 20. novembra 2016. 
V ten deň budeme pri zatváraní 
S v ä t e j  b r á n y  p o c i ť o v a ť  
p r e d o v š e t k ý m  v ď a č n o s ť  a  
poďakujeme sa Najsvätejšej Trojici 
za to, že nám udelila tento osobitný 
čas milosti. Zveríme život Cirkvi, celé 
ľudstvo a nekonečný vesmír 

Kristovmu panovaniu, aby vylial svoje 
milosrdenstvo ako rannú rosu pre plodnú 
budúcnosť ,  k torú  sú  všetc i  povo lan í  
spoluvytvárať v čase, ktorý je pred nami. Ako si 
len želám, aby nasledujúce roky boli poznačené 
milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému 
človeku prinášajúc Božiu dobrotu a nežnosť! 
Nech sa ku všetkým, veriacim aj vzdialeným, 
dostane balzam milosrdenstva ako znamenie 
Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné medzi 
nami.

S pohľadom upretým na Ježiša a na jeho 
milosrdnú tvár môžeme zakusovať lásku 
Najsvätejšej Trojice. Poslaním, ktoré Ježiš dostal 
od Otca, bolo zjaviť tajomstvo Božej lásky v jej 
plnosti. Jeho osoba nie je nič iné ako láska, 
láska, ktorá sa dáva zadarmo. Jeho vzťahy s 
ľuďmi, ktorí sa k nemu vinú, majú v sebe čosi
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jedinečné a neopakovateľné. Znamenia, ktoré 
koná, zvlášť voči hriešnikom, chudobným, 
vylúčeným, chorým a trpiacim, sa dejú v mene 
milosrdenstva. Všetko v ňom hovorí o 
milosrdenstve. Ničomu, čo je v ňom, nechýba 
súcit.

Pilierom, na ktorom život Cirkvi spočíva, je 
milosrdenstvo. Každá jej pastoračná činnosť by 
mala byť zahalená do nežnosti, s ktorou sa 
obracia k veriacim; žiadnemu jej ohlasovaniu a 
svedectvu pred svetom nesmie chýbať 
milosrdenstvo. Dôveryhodnosť Cirkvi sa overuje 
cestou milosrdnej a spolucítiacej lásky. Asi sme 
d lhodobo zabúdal i  naznačovať  cestu  
milosrdenstva a prežívať ju. Pokušenie vyžadovať 
stále a len spravodlivosť nás priviedlo k 
zabúdaniu na to, že ona je síce prvým, 
potrebným a nevyhnutným krokom, no Cirkev 
potrebuje ísť ešte ďalej, aby dosiahla vyšší a 
významnejší cieľ.

Prvoradá pravda Cirkvi je Kristova láska. 
Vďaka tejto láske, ktorá sa skláňa až k 
odpusteniu a sebadarovaniu, sa Cirkev stáva 
služobníčkou a sprostredkovateľkou pre ľudí. 
Takže, kde je prítomná Cirkev, tam musí byť 
zrejmé Otcovo milosrdenstvo. V našich 
farnostiach, v našich spoločenstvách, v 
združeniach, hnutiach, jedným slovom, všade, 
kde sú prítomní kresťania, musí byť každému 
umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva.

V tomto Svätom roku budeme môcť 
zakusovať otvorenie srdca pre tých, ktorí žijú na 
najrozličnejších existenciálnych perifériách, 
ktoré moderný svet často vytvára dramatickým 
spôsobom. Koľko situácií neistoty a utrpenia je 
prítomných v dnešnom svete! Koľko rán je 
zasadených do tela toľkých, ktorí nemajú hlas, 
lebo ich volanie sa oslabilo a zmĺklo kvôli 
ľahostajnosti bohatých národov! V tomto Jubileu 
bude Cirkev ešte viac povolaná, aby liečila tieto 
zranenia, hojila ich olejom útechy, obväzovala ich 
milosrdenstvom a zaceľovala ich solidaritou a 
náležitou pozornosťou.

Veľmi si želám, aby sa kresťanský ľud počas 
Jubilea zamýšľal nad skutkami telesného a 
duchovného milosrdenstva. Poslúži nám to na 
p r e b u d e n i e  n á š h o  s v e d o m i a ,  č a s t o  
znecitliveného voči dráme chudoby, a na to, aby 
sme prenikali stále hlbšie do srdca evanjelia, v 

ktorom sú chudobní uprednostnení Božím 
milosrdenstvom.

Nech sa slovo odpustenia dostane ku 
všetkým a povolanie zakúsiť milosrdenstvo 
nech nenechá nikoho ľahostajným. Moje 
pozvanie k obráteniu sa ešte raz naliehavo 
obracia k tým ľuďom, ktorí sú vzdialení od Božej 
milosti pre ich spôsob života. Osobitne myslím 
na mužov a ženy, ktorí patria do zločineckých 
skupín akéhokoľvek druhu. Pre vaše dobro vás 
prosím, zmeňte život. Žiadam vás o to v mene 
Božieho Syna, ktorý zničil hriech, no nikdy 
neodmietol žiadneho hriešnika.

To isté pozvanie nech zaznie aj pre 
páchateľov a komplicov korupcie. Táto hnilobná 
rana spoločnosti je ťažkým hriechom, ktorý volá 
k nebu, pretože od základu podkopáva osobný aj 
spoločenský život. Korupcia bráni hľadieť do 

budúcnosti s nádejou, pretože jej svojvôľa a 
nenásytnosť ničí plány slabých a utláča 
najchudobnejších. Je to zlo, ktoré sa zahniezďuje 
v každodenných prejavoch a následne prepuká 
vo verejných škandáloch.

Toto je priaznivý čas na zmenu života! Toto je 
čas, v ktorom máme umožniť, aby sme boli 
dotknutí v srdci. Zoči-voči spáchanému zlu a 
ťažkým zločinom je momentom na načúvanie 
plaču nevinných, ktorí boli olúpení o majetok, 
dôstojnosť, o city, o samotný život. Boh k nám 
neprestajne vystiera svoju ruku. Stačí iba prijať 
pozvanie k  obráteniu a  podriadiť  sa  
s p r a v o d l i v o s t i ,  k ý m  C i r k e v  p o n ú k a  
milosrdenstvo.

Milosrdenstvo má v sebe jednu schopnosť, 
ktorá prekračuje hranice Cirkvi. Spája nás so 
židovstvom a islamom, ktoré ho považujú za 
jeden z najurčujúcejších Božích atribútov.

A
K

T
U

Á
LN

E



A
K

TU
Á

LN
E

12

Kiež by tento Jubilejný rok prežitý v 
milosrdenstve napomohol stretnutiu s týmito 
náboženstvami a s  inými vznešenými 
náboženskými tradíciami. Nech nás urobí 
otvorenejšími pre dialóg, aby sme sa lepšie 
spoznali a porozumeli si, nech odstráni každú 
formu uzavretosti a pohŕdania a nech zaženie 
každý prejav násilia a diskriminácie.

Naše myšlienky sa teraz obracajú k Matke 
milosrdenstva. Vľúdnosť jej pohľadu nech 
sprevádza tento Svätý rok, aby sme všetci mohli 
znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik tak ako 
Mária nespoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý 
sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo 
stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, 
ktoré sa stalo telom. Obráťme sa k nej so 
starobylou a stále novou modlitbou Salve 
Regina, «Zdravas Kráľovná», aby od nás nikdy 
neodvrátila svoj milosrdný pohľad a aby nás 
urobi la  hodnými  kontemplovať  tvár  
milosrdenstva, jej Syna Ježiša.

Mimoriadny svätý rok je na to, aby sme v 
každodennom živote prežívali milosrdenstvo, 
ktoré nám Otec neustále udeľuje. Nechajme sa v 
tomto Jubileu prekvapiť Bohom. On nikdy 
neprestane otvárať dvere svojho srdca, aby nám 
opakoval, že nás miluje a chce sa s nami deliť o 
svoj život. Cirkev mocne pociťuje naliehavú 
potrebu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Jej život 
je autentický a dôveryhodný vtedy, keď je 
milosrdenstvo obsahom jej presvedčeného 
ohlasovania. Vie, že jej prvou úlohou, najmä vo 

chvíľach, aké prežívame aj my, plných veľkých 
nádejí a silných protirečení, je voviesť všetkých 
do veľkého tajomstva Božieho milosrdenstva, 
kontemplujúc Kristovu tvár.

Zo srdca Najsvätejšej Trojice, z najhlbšieho 
vnútra Božieho tajomstva, vyviera a bez ustania 
prúdi veľká rieka milosrdenstva. Tento prameň 
sa nikdy nevyčerpá pre tých, ktorí sa k nemu 
priblížia. Zakaždým, keď to niekto potrebuje, 
môže k nemu pristúpiť, pretože Božie 
m i l o s r d e n s t v o  j e  n e k o n e č n é .  Ta k á  
nepreskúmateľná je hĺbka tajomstva, ktoré v 
sebe uchováva, také nevyčerpateľné je 
bohatstvo, ktoré z neho pochádza.

V tomto Jubilejnom roku nech sa Cirkev 
stane ozvenou Božieho slova, ktoré mocne a 
presvedčivo zaznieva ako slovo a skutok 
odpustenia, podpory, pomoci a lásky. Nech sa 
nikdy neunaví v ponúkaní milosrdenstva a nech 
je vždy trpezlivá pri potešovaní a odpúšťaní. 
Nech sa Cirkev stane hlasom každého muža a 
každej ženy a nech s dôverou a bez prestania 
opakuje: «Rozpomeň sa, Pane, na svoje 
zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá 
od vekov» (Ž 25,6).

Dané v Ríme u svätého Petra, 11. apríla, na 
Vigíliu Druhej veľkonočnej nedele alebo Nedele 
Božieho milosrdenstva, v roku Pána 2015, v 
treťom roku pontifikátu.

Pápež František
zdroj: vatikánsky rozhlas



ZA
U

JA
LO

 N
Á

S

13

Ako možno skutočne vyzerajú tvoje dni z 
pohľadu Nebeského Otca, ktorý sa o teba stará? 
Nech sa páči, započúvaj sa...

JA: Bože, môžem sa Ťa niečo opýtať?
BOH: Samozrejme...
JA: Sľúb mi, že sa nenahneváš...
BOH: Sľubujem...
JA: Prečo si dopustil dnes na mňa toľko zlých 

vecí...?
BOH: Čo tým myslíš?
JA: No, ráno som zaspal...
BOH: Áno...
JA: Trvalo večnosť, kým mi naskočilo auto...
BOH: Aha...
JA: K obedu som dostal sendvič, ktorý som si 

neobjednal - a musel som čakať!
BOH: A?
JA: Na ceste domov mi skapal mobil práve, 

keď mi ktosi zavolal...
BOH: Chápem.
JA: A ako keby toho nebolo dosť, prídem 

domov, a chcem si dať nohy do môjho nového 
masážneho stroja a zrelaxovať, a on - chvíľočku 
pracoval a práve pred chvíľou prestal fungovať! 
Dnes nič nešlo správne!!! Prečo si to dopustil?!

BOH: Dovoľ mi to vysvetliť:
Anjel Smrti stál nadránom pri tvojej posteli 

a ja som poslal troch svojich anjelov bojovať s 
ním o tvoj život. Potrebujem ťa ešte niekoľko 
rokov pre mnoho dobra, ktoré sa chystám cez 
teba urobiť - ak mi to, samozrejme, dovolíš... No 
a nechal som ťa počas toho radšej spať, nech ťa 
to nedesí.

Tvojmu autu som nedovolil hneď ráno 
naštartovať. Počkal som chvíľu, čo sa ti podľa 
teba - chápem - zdalo večnosťou. Ak by si totiž 
naštartoval hneď a šiel po svojej ceste do práce 
ako každý deň, objavil by sa na tvojej ceste opitý 
vodič, ktorý by ťa nabral a dochrámal celé tvoje 
telo. Takto sa mu podarilo akurát trochu ďalej 
od toho miesta mierne zatočiť a nabúrať len do 
koša s odpadkami. Aj jeho som, mimochodom, 
ochránil pred smrťou, pri havárii s tebou by on 
zomrel. Takto iba zaplatil veľké peniaze za 
opravu auta a smetný kôš a rozhodol sa už nikdy 
nesadať za volant opitý.

A tá osoba, ktorá pripravovala na obed tvoj 
sendvič ako každý deň, bola dnes veľmi chorá a 
hoci o tom nevedela, rozniesla by túto chorobu 
na mnohých ľudí. Nechcel som, aby si dostal to, 
čo mala ona. Vedel som, že si nemôžeš dovoliť 
vymeškať v práci niekoľko týždňov liečením sa z 
choroby, ktorá by tentoraz zanechala na tebe 
trvalé následky. Dovolil som jej sa trošku 
nešikovne porezať, čím tvoj sendvič už nemohla 
odoslať, keďže bol dokrvavený. Jej kamarátka, 
ktorá jej prst preväzovala, si všimla maličký znak 
tejto choroby, lebo jej sestra ochorela na túto 
chorobu pred pár mesiacmi a ledva sa z nej 
dostala. Ona ju upozornila a priviedla k lekárovi. 
Neboj sa, je v poriadku. Aj ona sa zachránila.

No a tvoj telefón sa vybil preto, lebo človek, 
ktorý ti práve volal, chcel klamstvom hodiť na 
teba to, čo si neurobil a premyslel to tak, akoby 
ste sa o tom po telefóne akože rozprávali a tak 
by celá vina padla na teba a nijako by si sa z toho 
nemohol vytiahnuť. Okrem veľkej pokuty by si 
bol niekoľko rokov vo väzení, a tým by sa ti 
rozpadla rodina, vzťahy, všetko. Ani nechci 
vedieť, aké by to malo dôsledky. Ani som ti s ním 
nedovolil hovoriť, preto si krytý. On sa nakoniec 
do toho tak zamotá, že sám bude musieť niesť 
dôsledky svojich skutkov. No neboj sa, pokutou 
len vráti nakradnuté peniaze tam, kam patria a 
vo väzení zabezpečím, aby sa stretol s mojím 
kňazom, ktorého tam posielam každý týždeň už 
teraz, a ktorému sa podarí otvoriť jeho srdce, 
priznať si chyby a napraviť svoj život. Všetko je 
pripravené, neboj sa.

Ach, a ešte ten masážny stroj! Bol chybný a 
vyhodil by ti v ten večer elektriku v celom dome. 
V tom momente - pred pár minútami - šiel okolo 
tvoj dávny priateľ, ktorý ti pred rokmi veľmi 
ublížil a povedal si, že ak ťa nájde doma, 
konečne ťa príde poprosiť o odpustenie. Ak by 
bolo v tom momente všetko v dome zhasnuté 
kvôli tomu stroju, nenašiel by už druhý deň 
odvahu a vina toho, čo urobil, by ho priviedla k 
ešte väčším hlúpostiam, a tak by som ho naveky 
stratil. Nemohol som to dopustiť, chápeš. Preto 
teraz, kým rozprávame, aj jemu ešte dodávam 
odvahu. Ale práve teraz vychádza z auta a o

Geniálny plán Boha pre teba
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minútku bude klopať na tvoje dvere. Ako som ti 
aj ja odpustil tvoj dnešný hnev na mňa, pretože 
si to všetko nechápal, aj ty, prosím, odpusť 
tomuto svojmu priateľovi. Takisto vtedy urobil 
to zlé, čo sa ťa dotklo, lebo nechápal veľa vecí. Ja 
som mu to už pomaličky vysvetlil, teraz je na 
tebe už iba doložiť posledných pár slov 
odpustenia a dielo v jeho duši bude dokonané. 
Jeho vina ho už nestiahne k zlu a mne sa aj 
vďaka tebe podarí zachrániť jeho dušu pre 
večnosť. A o stroj sa neboj, tvoj dávny priateľ je 
šikovný opravár - on ti ho ešte dnes večer s 
radosťou opraví.

JA: Je mi to tak ľúto, Bože...
BOH: V poriadku, prijímam tvoju ľútosť, len 

sa, prosím, nauč viac dôverovať mojej láske k 

tebe... vo všetkom, čo sa ti stane - v naoko 
dobrých aj zlých chvíľach tvojho života! Ja som 
Pánom nad životom i smrťou, Ja som Boh - 
Láska, ktorá neustále miluje, lebo inak ako 
nekonečne milovať vás všetkých - moje 
milované deti - ani nechce, ani nemôže...

JA: Tak.... ja... budem Ti dôverovať!
BOH: A už zajtra, pozajtra, v každý deň 

svojho života nepochybuj, že môj plán pre tvoj 
deň je VŽDY LEPŠÍ, než ten tvoj. Veď mi ver, že 
vidím všetko, viem všetko a nekonečne milujem 
teba a všetkých okolo. Nič lepšie naozaj 
nevymyslíš, synček.

JA: Verím, môj Milovaný... Nedovoľ mi už 
pochybovať. Chcem Ti len povedať, že Ti, môj 

starostlivý Otec, ďakujem za všetko, čo si pre mňa 
dnes urobil... Napriek môjmu nepochopeniu a 
hnevu si sa nevzdával. Ďakujem...

BOH: Niet zač, dieťa moje. Bol to len ďalší 
deň, keď som bol tvojím nekonečne silným a 
nepremožiteľným Bohom a veľmi rád som sa o 
teba dnes postaral, veď si môj milovaný synček. 
Dôveruj mi – raz, keď už budeš najlepšie 
pripravený pre nebo - pre život so mnou v 
nekonečnej láske, blaženosti, pokoji a 
dobrodružstvách, ktoré mám pre teba 
pripravené, raz si ťa potom zoberiem k sebe. Aj 
keď sa to niektorým tvojim blízkym bude zdať 
nespravodlivé a zlé z mojej strany, oni to raz 
pochopia, že to bolo to najlepšie, čo sa mohlo 
stať, pretože ak by si žil dlhšie, všetko by už šlo 

iba k horšiemu a ja by 
som naveky stratil tak 
krásneho syna ako ty v 
nekonečne trvácom 
p r e h l b u j ú c o m  s a  
nešťastí, zúfalstve a 
nenávisti. A to ja 
n e c h c e m ,  
nedovolím... Len mi 
dôveruj! Ak mi budeš 
dôverovať a veriť, 
budem môcť s tvojím 
životom urobiť veľa a 
budem môcť pre teba 
urobiť zázraky.

A le  už  choď -  
akurát teraz k tebe ide 
tvoj dávny priateľ. To 

bude jeden z prvých zázrakov, ktoré cez teba 
urobím na svoju slávu a na tvoju a jeho spásu. 
Ak mi dôveruješ, budeš môcť so mnou 
spolupracovať na záchrane mnohých. Pamätaj, 
že tí, ktorí mnohých priviedli k spáse, budú žiariť 
naveky ako svetlá na nebeskej oblohe. A ja 
túžim po tejto tvojej kráse... Dovoľ mi to cez 
teba vykonať... 

prevzaté z internetu
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Ja, M.M, neverný hriešnik, si dnes do 
tvojich rúk obnovujem a potvrdzujme 
krstné sľuby: navždy sa zriekam zlého 
ducha, jeho slávy i skutkov a dávam sa celý 
Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som 
ho po všetky dni svojho života nasledoval 
nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší 
než doposiaľ.

Mária, v prítomnosti celého nebeského 
dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a 

Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske 
zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, 
svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj 
hodnotu svojich minulých, terajších i 
budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a 
neobmedzené právo vládnuť nado mnou a 
nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, 
podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu 
teraz i vo večnosti. Amen.

sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii

16. apríla emeritný pápež Benedikt XVI. 
oslávil svoje 88. narodeniny. Pri tejto 
príležitosti mu mnoho ľudí vyjadrovalo 
svoje blahoželanie aj prostredníctvom 
sociálnych sietí. Pápež František sviatok 
Josepha Ratzingera pripomenul hneď ráno, 
keď za neho obetoval svätú omšu v Dome sv. 
Marty.  Na margo jeho narodenín 
prítomným veriacim povedal:

„Chcel by som pripomenúť, že dnes má 
narodeniny pápež Benedikt XVI. Obetoval 
som omšu za neho a aj vás pozývam modliť 
sa za neho, aby ho Pán podopieral a dával 
mu mnoho radosti a šťastia.“

V deň narodenín prišli emeritnému 
pápežovi Benediktovi XVI. zablahoželať i 
rodáci z Bavorska. So spevákmi a 
h u d o b n í k m i  f o l k l ó r n e j  s k u p i n y  
Gebirgsschützen oblečenými v tradičných 
b avo rs k ýc h  k ro j o c h  s a  z v í ta l  n a  
priestranstve pred budovou kláštora Mater 
Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách. 
Prítomní boli aj jeho brat Mons. Georg 
Ratzinger a prefekt Pápežského domu 
arcibiskup Georg Gänswein.

spracoval Boris

Gratulujeme emeritnému
pápežovi Benediktovi XVI. 
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11. rozhlasová púť Rádia Lumen
do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove

Termín konania:  9. máj 2015 (sobota)
Motto púte: „S radosťou putujme s Bohu zasvätenými osobami k prameňu 
Božieho Milosrdenstva a zobuďme svet.“
Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita
Program vo vysielaní Rádia Lumen:
03:00 - Sprevádzanie pútnikov: ruženec, krížová cesta, mariánske piesne
06:00 - Ranné spojenie - kontaktné vysielanie, príprava na púť
Program v areáli Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Krakove:
09:00 - Otvorenie púte, privítanie 
pútnikov
09:30 - Modlitba posvätného 
ruženca s rehoľníkmi, ktorí budú 
putovať do Krakova
10:30 - Svätá omša spojená s 
eucharistickou adoráciou (hlavný 
celebrant košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober)
12:30 - Obedná prestávka – hudobno 
- slovné pásmo k 95. výročiu 
narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II.
13:30 - Koncert gospelových piesní: Kapucíni &Stanley
14:30 - Predstavenie aktivít Rádia Lumen na nasledujúce dni (púť do Lúrd + 
Vysokej nad Uhom); aktivity FF rádia
14:45 - Príprava na Hodinu Milosrdenstva
15:30 - Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka

Bazilika Božieho milosrdenstva v Krakove


