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Liturgický kalendár

4.6. - Zoslanie Ducha Svätého
11.6. - Najsvätejšej Trojice
15.6. - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
18.6. - 11. nedeľa v cezročnom období
23.6. - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
25.6. - 12. nedeľa v cezročnom období
29.6. - sv. Petra a Pavla, apoštolov

Do nášho cirkevného 
spoločenstva sa sviatosťou 
krstu začlenili:

Dominique Hallo
Jakub Sasko
Michaela Igazová
Richard Dobiaš
Nela Kmeťová

S nádejou na večný život 
sme odprevadili:

Helena Kopernická, 95 r.
František Adamec, 68 r.

Miloš Mano, 54 r.
Pavol Urban, 89 r.

Púť do Medžugoria

„Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej 
prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a 
príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. 
Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou 
vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho 
Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

(Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. apríla 
2017)

Medžugorie je miestom modlitby a pôstu, obrátenia a 
znovuzrodenia. Prijmi aj Ty pozvanie na púť a vykroč spolu s nami.

Kedy: 9.8. - 16.8.2017 (spolu 8 dní)
Registrácia trvá do: 9.7.2017, Cena: 180 € (zahŕňa dopravu a 

ubytovanie)
Bližšie informácie na 

www.dcmmajak.sk

Sviatosť manželstva prijali:

Lukáš Varady - Lenka Kluková
Zdenko Rybár - Ivana Putrovcová

http://www.dcmmajak.sk
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Drahí čitatelia Pútnika,
pomaličky vyvrcholí veľkonočné obdobie. 

Budeme prežívať nanovo Turíce – pripomínať si 
udalosti, ako sú opísané v Skutkoch apoštolov, 
ktorí vo večeradle spolu s Pannou Máriou prosia 
o Ducha Svätého, o „moc z výsosti“, ktorá im dá 
silu ohlasovať evanjelium vo svete. Duch Svätý 
nie je len nejaká sila alebo energia, je to Osoba. 
Osoba Najsvätejšej Trojice, ako sme sa to naučili z 
katechizmu.

Keď čítame o udalosti Turíc, možno sa 
pýtame: môže Duch Svätý aj dnes pôsobiť cez 
také mimoriadne prejavy, ako to bolo v dobe 
apoštolov? A prečo to nie je aj dnes? Je to slabšie 
pôsobenie Boha vo svete? Alebo musíme chybu 
hľadať niekde v nás, v našom vnútri, v našich 
postojoch? Je zrejmé, že 
odpoveď bude, že chyba je na 
našej strane. Častokrát nám 
chýba skutočné poznanie Ducha 
Svätého. Inokedy je to možno 
naša nedostatočná túžba alebo 
malá viera.

Apoštol Pavol sa pýta 
akýchsi učeníkov: „Dostali ste aj 
Ducha Svätého, keď ste uverili?“ 
Zostúpenie na učeníkov v Efeze 
sa prejavuje aj vonkajšími 
prejavmi. Písmo hovorí, že 
„hovorili jazykmi a prorokovali.“ Keby túto 
otázku položil nám, väčšina by odpovedala bez 
dlhého rozmýšľania – Áno, dostal som Ducha 
Svätého pri sviatosti birmovania.

Keď čítame Skutky apoštolov, alebo spisy 
prvých cirkevných otcov, sme svedkami toho, že 
prví kresťania vedení a ovplyvňovaní Božím 
Duchom sa v ňom posväcovali. Duch Svätý ich 
viedol a v citlivosti na jeho vedenie dosahovali 
svätosť života, čo by malo byť aj naším cieľom. 
Dokážeme to? Keď porovnáme náš život a život 
prvých kresťanov, vidíme rozdiely. Niekedy 
máme pocit, že musíme podať nejaký heroický 
výkon, a potom budeme schopní prijať Ducha 
Svätého. Nie je to však o výkonoch, skôr o 
vytvorení podmienok vo svojom živote, aby v 
ňom Duch Svätý mal svoje miesto, aby v nás 

mohol slobodne pôsobiť. V tom nám je vzorom 
práve Panna Mária, ktorá bola „plná milosti.“  V 
nej mohol Boží Duch pôsobiť bez prekážok.

Možno cítime, že nedokážeme naplno 
využívať dary Ducha Svätého, alebo sa nám zdajú 
byť neúčinné, ako by boli uložene vo vitrínke za 
sklom spolu s pamiatkou na sviatosť birmovania. 
Pýtame sa: Čo mám robiť, aby to bolo iné? Prvým 
krokom by mala byť snaha o očistenie srdca 
pokáním. Konkrétne to znamená usilovať sa 
odstrániť zo svojho života hriech, ktorý je 
najväčšou prekážkou účinného pôsobenia Ducha 
Svätého v duši a s odvahou vykročiť na cestu 
obrátenia. Tým najúčinnejším prostriedkom je 
sviatosť zmierenia. Druhým krokom je práve 
vytrvalá modlitba podľa vzoru apoštolov - Proste 

a dostanete. Samozrejme, na počiatku všetkého 
nášho snaženie by mala byť túžba po tom 
najväčšom dare, ktorým je Duch Svätý. O nijaký 
iný dar by sme nemali prosiť viac. On má moc 
premieňať naše vnútro a vlievať do nás 
obnovenú silu horlivosti. Ježiš nám pripomína: 
„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary 
svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha 
Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13)

Drahí čitatelia, prajem nám všetkým, aby 
sme dokázali prosiť s dôverou o Ducha Svätého, 
ktorého nám Ježiš prisľúbil, aby sme zažili nové 
osobné Turíce a prežívali radosť, ktorá je ovocím 
Ducha Svätého. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, 
za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37,4)

Jozef Mikula, kaplán
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Duch Svätý - Otcov dar
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Drahí veriaci, v našej farnosti ste 
určite postrehli zmenu medzi našimi 
sestričkami. Rozlúčili sme sa so sr. Piou a 
sr. Janapavlou ... a do našej farnosti 
prišla nová rehoľná sestra Monika, 
ktorú by sme Vám chceli predstaviť. 
Položili sme jej pár „zvedavých“ otázok: 
J

1. Prečo ste si zvolili rehoľné meno 

„Monika“ a čo pre Vás znamená?

V čase môjho rozhodovania k 

rehoľnému povolaniu ma oslovil 

životopis svätej Moniky a hlavne jej 

vytrvalosť a neúnavnosť v modlitbe za 

obrátenie zblúdilého syna Augustína. 

Meno Monika je pre mňa symbolom 

veľkej Božej milosti ako odpoveď na 

naše modlitby.

2. Prečo ste sa rozhodli pre rehoľu 

vincentiek? Odkedy v nej pôsobíte a 

kde všade ste pôsobili pri svojich 

misiách na Slovensku?

Moja odpoveď na Božie volanie k 

zasvätenému životu sa uskutočnila po 

ukončení Strednej zdravotníckej školy. 

Vtedy boli kontakty s rôznymi rehoľnými 

s p o l o č e n s t v a m i  s e s t i e r  v e ľ m i 

minimálne. K sestrám Kongregácie 

sest ier  Božského Vykupiteľa ma 

nasmeroval spovedník. Moje povolanie 

zdravotnej sestry bolo v súlade s 

vtedajším vlastne jediným apoštolátom 

sestier Vykupiteliek. V tom čase takmer 

všetky pracovali v Ústavoch sociálnej 

s t a r o s t l i v o s t i  p r e  m e n t á l n e 

p o s t i h n u t ý c h .  B o l o  t o  v  č a s e 

prenasledovania Cirkvi v r. 1978.

Formácia, t.j. príprava a začiatok 

re h o ľ n é h o  ž i vo ta  b o l a  u rč i t ý m 

dobrodružstvom. V tom období bol 

vstup do rehole štátom zakázaný. 

Pracovala som vo Fakultnej nemocnici v 

Martine ako zdravotná sestra a voľné 

dni som trávila u sestier vo Vrícku, kde 

vtedy stavali dom pre staré a choré 

sestry.

Moje pôsobiská Martin, Vrícko, od r. 

1990 už oficiálne a verejne dva roky v 

Rakúsku, potom ešte Vrícko a neskôr 

dlhá vyše dvadsaťročná činnosť v novej 

evanjelizácii na Ukrajine v meste 

Žitomir.  Posledné dva roky som 

ošetrovala staršie spolusestry vo Vrícku.

3. Odkiaľ  pochádzate?  Máte 

súrodencov? Ako prijali Vaši rodičia 

Vašu voľbu povolania rehoľníčky?
Pochádzam z Prešova z veriacej 

rodiny. Mám tri sestry. Dve staršie sú 
vydaté, majú deti a vnúčatá. Mladšia 
sestra je tiež rehoľná sestra. Rodičia ma 
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p r i  vo ľ b e  ž i vo t n é h o  p o vo l a n i a 
podporovali, dnes už nežijú.

4. Aké Vás sprevádzali prvé pocity 

v našom meste pri stretnutí s ľuďmi? 

Ako Vás prijali? V akej misijnej činnosti 

budete u nás pôsobiť?

Počiatočné kontakty s mestom a 

obyvateľmi mesta ma prekvapili. Bola 

som milo prijatá, mnohí veriaci ma 

oslovili a aj osobne privítali. Pre mňa 

oslovujúce je, že mnohí ľudia ma zdravia 

krásnym katolíckym pozdravom. Oáza, 

útulok pre bezdomovcov, je mojím 

pracoviskom a služba pre farnosť a 

veriacich sa postupne vyvinie.

5. Máte nejaké životné motto? 

Príp. obľúbeného svätca a čo Vás na 

ňom zaujalo?
Naša zakladateľka, Božia služobnica 

matka Alfonza Mária, mala životné 
heslo: „Všetko skrz Boha, s Bohom a pre 
Boha...“ Snažím sa kráčať v jej šľapajách.

6. Aká je Vaša obľúbená modlitba?

V mladosti som bola jedným kňazom 

povzbudzovaná k pobožnosti „Trikrát 

Zdravas“. Často sa utiekam k Panne 

Márii a keď chcem niečo vyprosiť, 

utiekam sa k nej troma jednoduchými 

„Zdravas, Mária.“

7. Zažili ste vo svojom povolaní aj 

pochybnosti, či ste si toto povolanie 

vyvolili správne?

Povolanie k rehoľnému životu je 

nezaslúžený dar. Je to najprv pozvanie a 

Boh trpezlivo čaká odpoveď i naplnenie. 

Vďaka Bohu, že som túto milosť 

rozpoznala.

8. Čo vo Vašom živote znamená žiť 

s Kristom?
Žiť s Kristom, to je úsilie každý deň v 

bežných situáciách uvedomele hľadať 
B ož i u  vô ľ u  p re  m ň a ,  o s o b n e  a 
konkrétne.

Ďakujeme za rozhovor sr. Monike 
Brajerovej SDR a prajeme jej, aby v našej 
farnosti napĺňaním svojej apoštolskej 
činnosti pomáhala nájsť cestu k Bohu 
mnohým hľadajúcim a túžiacim po láske 
a svojím prežívaním s Kristom bola 
posilou pre slabých a chorých.

Za rozhovor ďakuje redakcia J
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Veľká noc a mesiac máj
v živote Klubu kresťanských seniorov
Čas pred Veľkou nocou a sviatky Veľkej noci 

poznačila nemilá udalosť, ktorá sa stala na našej 
krížovej ceste, keď neznámi páchatelia zničili 
niektoré kríže a obrazy, ktoré znázorňovali 
jednotlivé zastavenia krížovej cesty Pána Ježiša a 
maľovali ich deti našich škôl spolu so svojimi 
učiteľmi. Atmosféru najväčších sviatkov to naozaj 
poznačilo, čo bolo cítiť aj z postojov mnohých z 
nás a ohlasy sú na túto udalosť doteraz. 
Pochopiteľné a aj povzbudzujúce je, že nám na 
tomto diele záleží. Všetkým, ktorí túto skazu 
spôsobili, nech to Pán Boh odpustí a nepripočíta 
im tento hriech.

Na nedeľu Božieho milosrdenstva, teda 
týždeň po Veľkej noci, sme zorganizovali 
divadelno-muzikálové predstavenie „Milosrdný 
ako Otec“, ktoré nám prišli zahrať farníci z 
Topoľčian pod vedením rehoľných sestričiek. 
Vidieť toto predstavenie bol ozaj pekný zážitok, 
ako sa vyjadrili všetci návštevníci v spoločenskej 
sále Domu kultúry, na čele s pánom dekanom a 
pánom kaplánom. Je treba srdečne poďakovať 
vedeniu Domu kultúry za otvorený prístup pri 
organizovaní tohto podujatia. Srdečná vďaka!

Koniec apríla a začiatok mája bol poznačený 
prípravou a realizáciou duchovnej obnovy pre 
niektorých našich členov a farníkov. Duchovná 
obnova 1.5. - 3.5.2017 prebehla v kaplnke a 
priľahlých priestoroch u našich rehoľných 
sestričiek. Duchovné vedenie nám zabezpečili 

n a š i  d u c h o v n í 
otcovia. Pán dekan 
prvé dva dni a tretí 
d e ň  p á n  ka p l á n , 
ktorý nám priblížil 
a t m o s f é r u  v o 
Fatime, kde bol na 
týždňovej púti hneď 
po Veľkej noci. Všetci 
účastníci duchovnej 
obnovy sa zhodli, že 
to boli prekrásne 
prežité chvíle počas 
týchto troch dní, za 

čo patrí veľká vďaka našim duchovným otcom.

Vo štvrtok 4. mája sa niektorí z nás zúčastnili 
výletu do rekreačnej oblasti Lubianka, kde už 
tradične chodíme načerpať duchovných a 
telesných síl. Sv. omšu v miestnom kostolíku nám 
odslúžil pán farár z Oslian, za čo mu patrí úprimná 

vďaka a tiež p. kostolníčke a ostatným ženičkám z 
Lubianky za vytvorenie ozaj peknej atmosféry. Po 
sv. omši sme si u Štálnikovcov pochutnali na 
výbornom guláši a do tanca a na počúvanie nám 
prišli zahrať Marián a Danulka resp. Duo Rytmus z 
Oslian, ktorí nám 12.9.2016 pred naším 
kostolíkom svojím koncertom spríjemnili 
slávnostné trojdnie, tradične poriadané pri 
príležitosti požehnania našej Krížovej cesty. 
Všetkým, ktorí nám pomohli prežiť príjemné 
chvíle počas tohto výletu, patrí úprimná vďaka. 
Samozrejme, tiež autoškole SAŠA za odvoz a 
dovoz účastníkov výletu.

Mesiac máj je mesiac Panny Márie, našej 
nebeskej Matky a terajší máj je o to vzácnejší, že 
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s i  pr ipomíname 100. 
výročie zjavenia Panny 
Márie trom pastierikom 
Ferkovi, Hyacinte a Lucii 
vo Fatime, keď sa im 13. 
mája 1917 prvýkrát na 
tomto mieste zjavila. A 
práve na toto výročie sme 
s p o l u  s  r u že n c o v ý m 
bratstvom našej farnosti 
na čele s p. Zábojníkovou 
zorganizovali púť na Staré 

Hory. Všetci, ktorí sa tejto púte zúčastnili, získali 
pekné duchovné zážitky a bolo cítiť prítomnosť 
Panny Márie. Vďaka všetkým účastníkom, ktorí 
iste tiež svojou mierou prispeli k celkovej 
spokojnosti počas trvania púte. Vďaka šoférovi 
autobusu Jožkovi Grachovi, ale samozrejme 
ochrane Matky Božej, že sa všetci účastníci 
šťastne dostali do svojich domovov.

Mesiac máj je ozaj mesiacom Panny Márie, 
čo sme potvrdili duchovnou obnovou a púťou na 
Staré Hory, ale aj ďalšími úkonmi, ktoré s týmto 
mesiacom súvisia. Napr. na jednom našom 
stretnutí, ktoré mávame pravidelne každý 
štvrtok, sme si pripomenuli Deň matiek, ktorý 
pripadá na druhú májovú nedeľu.

Tiež sme sa zaoberali v tomto mesiaci 
prípravou športového dňa, ktorý sa uskutoční v 
sobotu 3. júna 2017 v areáli 4. ZŠ s MŠ na Veľkej 
okružnej ,  za výdatnej pomoci viacerých 
sponzorov na čele s mestom Partizánske. 
Športový deň sa skladá z dvoch častí. Prvú tvorí 3. 
ročník bežeckých pretekov a druhú športové 
zápolenie Kresťanských seniorov Slovenska. Za 
ústretovosť a spoluprácu treba poďakovať 
vedeniu ZŠ, najmä p. riaditeľovi Gunišovi. Verím, 
že všetci účastníci tohto podujatia boli v našom 

meste spokojní a tiež, že sa s pomocou Božou 
dostali šťastne k svojim rodinám.

Na spomínanom členskom stretnutí ku Dňu 
matiek predniesol predseda prítomným 
matkám, ale aj všetkým ostatným, túto malú 
básničku:

Mamičky, naše mamky,
na tvári máte drobné vrásky,
na rúčkach drobné mozole,

veď ste sa s nimi narobili hodne.
Nech Pán Boh je stále s vami,

že by ste ešte dlho boli medzi nami.
Pri príležitosti vášho sviatku
prijmite od nás malú kytku.

Nech vás Matka Božia sprevádza pozemským 
životom,

aby vás raz mohli prijať v živote večnom.
(autor neznámy)

Stanislav Husár
predseda Klubu kresťanských seniorov 

Partizánske - mesto
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Cirkev po celom svete slávi
sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať 
veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. 
Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce 
priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a 
cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená 
úplne sa dať k dispozícii Ježišovej láske, 
dovoliť, aby si nás získala a cez nás pôsobila, 
aby sme sa aj my sami stali plameňmi v jej 
žiare. Boh nám ponúka lásku, ktorá chce, 
aby sme sa navzájom milovali, aby sme 
milovali hriešnikov, aby sme milovali až k 
úplnému sebadarovaniu, aby sme milovali 
Boha a blížneho, ako seba samého. 
Skutočnú útechu nájde jedine človek, ktorý 
nájde cestu k Ježišovmu Srdcu - ak sa naučí 
milovať spôsobom, ako miloval Ježiš, jeho 
srdcom. Úcta k Ježišovmu Srdcu bola v 
dejinách Cirkvi stále prítomná, ako aj v 
živote niekoľkých svätých, avšak veľmi 
konkrétne sa začína až v 17. storočí 
zjaveniami vo Francúzsku.

V rokoch 1673-1675 Kristus zjavil 
tajomstvo lásky svojho Najsvätejšieho 
Srdca svätej Margite-Márii Alacoque v 
kaplnke Navštívenia Panny Márie v 
mestečku Paray-le-Monial v Burgundsku. 
Zjavuje sa ako živé Srdce v Ježišovom tele a 
symbolizuje Ježišovu lásku k ľuďom, neskôr 
sa jej Srdce Ježišovo zjavuje horiace láskou, 
a ko  l á s ka  o d m i e ta n á ,  k to rá  ž i a d a 
opätovanie. V júni roku 1675 sa jej zjavil 
Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: 
„Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, 
ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a 
zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. 
Dostávam však miesto uznania iba 
nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, 
pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto 
sviatosti lásky. Viac ma trápi najmä to, že sa 

tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. 
Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok 
po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa 
zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, 
aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala 
náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu 
dostalo v Oltárnej sviatosti.“

Ježiš poukázal na svoje Srdce ako na 
mimoriadne vhodný znak a obetný oltár 
milosrdenstva a milosti pre duchovné 
potreby Cirkvi v moderných časoch.

Svätá Margita sa s pomocou svojho 
duchovného vodcu jezuitu Claude de la 
Colombiéra  venovala šíreniu úcty k 
Ježišovmu Srdcu (členovia Spoločnosti 
Ježišovej - jezuiti - dodnes šíria túto úctu; Ján 
Pavol II. viackrát vyzval ich členov, aby v nej 
pokračovali).

Ku koncu 18. storočia už milióny ľudí 
praktizovali úctu k Ježišovmu Srdcu, vzývali 
ho a obnovovali svoje zasvätenie.

Úcta k Srdcu Ježišovmu
Srdce je na prvom mieste telesný ústroj, 

ktorý sa všeobecne považuje za hlavný zdroj 
telesného života. Prebodnutie Kristovho 
srdca na kríži (porov. Jn 19,34) malo úradne 
dosvedčiť,  že sa definitívne skončil 
Spasiteľov pobyt na zemi a jeho činnosť; že 
sa dokončila obeta. V Kristovom srdci teda 
vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa stalo 
zdrojom posvätenia. Preto sa úcta k 
Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, 
adoráciami, návštevami svätostánku a 
najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý 
piatok v mesiaci. Ježišovo Srdce však nie je 
mŕtva relikvia, ale živý ústroj Bohočloveka, 
stred jeho celej osobnosti. Sv. Margita Mária 
často vraví: „Božské Srdce mi povedalo...“ Je 
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to to isté, ako keby povedala: „Povedal mi to 
Ježiš...“ Úcta k Božskému Srdcu je teda úctou 
k osobe vteleného Božieho Syna, ktorý je 
bránou k Otcovi (porov. Jn 10,7), jediný 
prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 
2,5). Tlčúce srdce je symbolom života a 
činnosti. V Ježišovom srdci teda obdivujeme 
všetku prácu, všetky námahy, ktoré vykonal 
a podstúpil za nás. Nechceme patriť k tým, 
k t o r í  s a  m u  z a  t o  o d p l á c a j ú  i b a 
nevšímavosťou a nevďakom. Vo Svätom 
písme je srdce symbolom vnútorného 
života, toho, ktorý možno navonok zostane 
bez povšimnutia. Boh skúma srdce človeka 
(porov. Ž 7,10). V Písme srdce „rozvažuje“, 
„myslí“, „rozhoduje sa“, zhrňuje sa tu to, 
čomu dnes hovoríme duševný život. V srdci 
spravodlivého potom prebýva Boh, srdce je 
chrámom Svätého Ducha (porov. 1 Kor 
3,16); srdce je teda stredom duchovného 
úsilia. Teológ Karl Rahner vraví, že patrí 
medzi najprvotnejšie a najzákladnejšie 
ľudské pojmy, danosti a skutočnosti. Úcta k 
Božskému Srdcu preto kladie dôraz na 
vnútorný Ježišov život, do ktorého sa túžime 
vžiť. Prajeme si pochopiť jeho zmýšľanie, 
sklony, city, rozhodnutia, čnosti, milosť. 
Bohočlovek mal totiž plný ľudský život aj z 
psychologickej stránky. Vnútorný život je 
pochopiteľne dôležitejší než vonkajšie, 
viditeľné skutky.

V úcte k Božskému Srdcu je teda 
niekoľko cenných prvkov. Myšlienka 
zmierenia za hriechy iných nás privádza k 
téme kolektívnej viny, ktorá je dnes taká 
časová. Vrelý pomer ku Kristovi nám 
pomáha k tomu, aby sme sa povzniesli nad 
mŕtvy legalizmus predpisov a nariadení, aby 
sme dali prikázaniam ten zmysel, ktorý 
majú: byť výrazom lásky a cestou k Otcovi.

Dnešný človek sa cíti silný a mocný pri 
organizovaní vonkajšieho sveta, ale zato si 
v iac  uvedomujeme svoju vnútornú 
psychologickú a mravnú slabosť. Nemáme 

už pocit humanitného ideálu silného a 
dokonalého jedinca,  obdivovaného 
všetkými. V úcte k Božskému Srdcu sa kladie 
dôraz na sviatostný prvok nášho posvätenia 
a na silu Božieho milosrdenstva, ktoré vždy a 
za každých okolností pomôže tomu, kto na 
svoju úlohu nestačí.

Podľa zjavenia sv. Margite Márii 
Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení 
Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí 
uctievajú jeho Srdce:
1. Dám im všetky milosti potrebné ich 

stavu.
2. Uvediem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v utrpení.
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v 

smrti.
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, 

nesmierny oceán milosrdenstva.
7. Vlažní sa stanú horlivými.
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
9. Požehnám všetky miesta, kde bude 

vystavený a uctievaný obraz môjho 
srdca.

10. K ň a z o m  d á m  m i l o s ť  p o h n ú ť  i 
najzatvrdnutejšími srdcami.

11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto 
pobožnosť, budú zapísané v mojom 
srdci a nikdy sa odtiaľ nevymažú.

12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca 
uštedrí moja všemohúca láska milosť 
pokánia na konci života tým, ktorí 
pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok 
mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. 
Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia 
sv. sviatosti. Moje Srdce im bude 
záštitou a pevným útočiskom v 
poslednej hodine.
Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú 

sľubuje, sa nazýva aj Veľké prisľúbenie. 
Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých 
piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké 
prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext 
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zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, 
že: „Prijímania na prvé piatky majú byť 
prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, 
v  t o m  i s t o m  d u c h u  ú m y s l u  a 
zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný 
sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

Takto je v duchu zjavení v Paray-le-
Moniale každý prvý piatok akoby malým 
sviatkom Ježišovho Srdca. Podmienky, ktoré 

sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie 
veľkého prisľúbenia, sú deväť prijímaní v 
deväť prvých piatkov v mesiaci.

S  n a j v ä č š o u  ú c t o u  a  d ô v e r o u 
nasmerujme teda aj my svoje srdce k 
Božskému Ježišovmu Srdcu a volajme: „Ó, 
najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa a spas 
teba zvelebujúcich.“

zdroj: internet

Zasvätenie rodín Božskému Srdcu Ježišovmu

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si prejavilo cez Margitu Máriu Alacoque, že chceš mať 
miesto vo všetkých kresťanských rodinách. Uvedomujúc si Tvoje prianie, chcem Ti dnes 
verejne zasvätiť a obetovať našu rodinu. Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, aby v našej 
rodine prekvitali čnosti, za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ, prisľúbil pokoj už tu na zemi. Budeme 
sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad naším rozumom 
jednoduchosťou viery. Kraľuj v našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe a my budeme i 
naďalej roznecovať oheň tejto lásky predovšetkým častým svätým prijímaním.

Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami kdekoľvek a kedykoľvek sa stretneme. 
Žehnaj všetky naše práce a námahy. Rozptyľuj naše starosti, posväcuj naše radosti a uľav 
nám v našich trápeniach.

Keby Ťa niekto z našej rodiny urazil hriechom, prosím Ťa, Božské Srdce, nedaj mu 
zabudnúť, že si plné dobroty, lásky a milosrdenstva k hriešnikom.

A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň smrti pohrúži našu rodinu do smútku, posilňuj nás, 
aby sme všetci s vierou prijímali Tvoje večné rozhodnutia. Nech nás uteší myšlienka, že príde 
deň, keď sa celá rodina znovu stretne v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať za Tvoje 
dobrodenia. Amen.

zdroj: modlitba.sk

http://modlitba.sk


11

Z
A

M
Y

S
LE

N
IE

foto: Juraj Benada

Včera sa ma opýtala dcéra:
„Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si 

nechá dve deti a kto jedno?“
Bol som v kuchyni a krájal som cibuľu. 

Otázka ma zaskočila.
„Ako to myslíš?“ opýtal som sa.
„Sme predsa tri, tretiu si nemôžete 

rozdeliť na polovicu...“
Prišlo mi to smiešne a chcel som jej 

odpovedať, nech sa neobáva, že ja s 
mamičkou sa nikdy nerozídeme. Ale nechcel 
som jej klamať, lebo viem, že vzťahy sa 
menia každý deň a bolo by mylné myslieť si, 
že ja som neporaziteľný.

„Dcérka, ak by sme sa niekedy s 
mamou rozišli, budeme vás vidieť 
všetky tri. Trochu ja a trochu mama, 
neboj sa.“

„Ale otec mojej spolužiačky ju vidí 
len v sobotu.“

„Vieš, niekedy, keď sa dvaja 
rozídu, stane sa veľa vecí. Možno sa 
nerozišli dobre a pohádali sa. Ale ja a 
mama sa nikdy nehádame a ak by 
sme sa aj rozišli, vy budete vždy 
prvoradé. Rozumieš?“

Pozrela na mňa uprene.
„Oci, láska môže skončiť?“
„Nie, láska nikdy nekončí,“ odpovedal 

som. „Sú to ľudia, čo sa menia.“
„Ľudia?“ opýtala sa nechápavo.
„Áno, aj dospelí rastú… Ty si teraz veľké 

dievčatko, ale pred siedmimi rokmi si bola 
malá. Tak približne to funguje aj u oteckov a 
mamičiek. Keď som ja spoznal tvoju mamu, 
bol som iný, aj ona bola iná. Dôležité je, že 
keď sa dvaja ľúbia, musia vedieť meniť sa 
spolu a rešpektovať zmeny toho druhého. 
Rodičia so svojimi deťmi robia presne toto, 
ale oni medzi sebou to niekedy nedokážu. 
Preto láska k deťom je jediná, ktorá nikdy 

nekončí.“
„A ty, keď si spoznal mamu, ako si vedel, 

že práve ona je mama?“
„Nevedel som…“
„A ako si pochopil, že ju chceš ľúbiť?“
„Pochopil som to po piatich minútach.“
„A ako?“
„Keď sme sa stretli  po prvý raz, 

prehrnula sa vo svojich vlasoch, nadvihla ich 
a zaviazala do uzla len tak, bez gumičky…“

„A…“
„A vtedy som pochopil, že ona zúfalo 

potrebovala gumičku do vlasov a ja jej 
vlasy.“

„A ty si mal gumičku?“
„Nie, ale keď to mama zistila, už ma mala 

rada.“
„Oci, to znamená, že si ju tak trochu 

oklamal.“
„Možno, ale dôležité je, že mama bola 

prvá, kvôli ktorej som mal chuť hľadať 
gumičku. Chápeš, čo chcem povedať?“

Dcéra pozerala na mňa pár sekúnd a 
potom si rozpustila svoje vlasy: „Oci, tu máš 
moju gumičku, tak sa ty a mama nikdy 
nerozídete.“

Ona sa usmievala a ja som, našťastie, 
krájal cibuľu…

(M. Bussola)

Keď sa s mamou rozídete…
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Sila žehnania
Vo všetkých chotároch nášho 

Slovenska vídame na poli či pri ceste 
kríž, často ozdobený kytičkou poľných 
kvetov. Je to výraz viery a veľkej úcty 
našich predkov k znameniu našej spásy. 
Tieto kríže sú tiež široko - ďaleko 
viditeľným znakom toho, že naši otcovia 
nezačali žiadnu prácu bez znamenia 
kríža. Naše matky neodkrojili chlieb 
svojim deťom skôr, ako by čerstvý 
bochník nepoznačili znakom kríža. Naši 
rodičia značili pred spánkom čielka 
deťúreniec krížikom a žiadne odlúčenie 
sa dieťaťa - i dospelého - od domova sa 
n e z a o b i š l o  b e z  r o d i č o v s k é h o 
požehnania.

Každé stretnutie s kňazom, každý 
kontakt s ním bol doplnený jeho 
kňazským požehnaním. Znamenie kríža 
s p r e v á d z a l o  n a š i c h  p r e d ko v  v 
každodennom živote od kolísky až po 
hrob. Aká škoda, že desaťročia, nežičlivé 
prejavom viery, ale tiež aj zrýchlené 
tempo života, ktorému sme podľahli, 
odsunulo tieto krásne, duši prospešné a 
pokoj prinášajúce kresťanské zvyky 
našich otcov do úzadia a postupného 
zabudnutia...

Istý starší kňaz povedal: „Je mi vždy 
veľkou útechou, keď si pomyslím, že 
som vo svojom kňazskom živote veľa 
požehnával. Žehnal som nielen svojich 
farníkov, ale všetkých ľudí, zvlášť 
chorých, trpiacich, umierajúcich, ba aj 
neveriacich, hriešnikov a potom 
všetkých, čo sa zasvätili Bohu a všetky 
úbohé duše v očistci. Žehnal som vo 
dne, v noci, niekedy z posledných síl, 

keď som ležal na lôžku chorých. Silu 
žehnania som cítil aj na sebe samom, na 
tele i na duši a vždy som bol za to 
vďačný.“

Kňazské ruky sú žehnajúce ruky a to 
rovnako ruky jednoduchého kňaza, ako 
ruky pápeža. V požehnaní každého 
kňaza je čosi veľkého. Pôsobia silou 
Ducha Svätého a sprostredkujú milosť a 
Božiu pomoc. Požehnanie vytrhuje ľudí 
a veci z moci Satana. Slová, vnuknuté 
Ježišom, potvrdzujú veľkosť kňazského 
žehnania: „Keď žehná kňaz, vtedy 
žehnám ja. Z môjho Božského Srdca 
prúdi vtedy na teba hojnosť milostí, do 
požehnania v mojom mene vkladám 
veľkú silu. Pamätaj, že je to niečo 
veľkého, keď dostávaš požehnanie od 
kňaza. Z požehnania vyžaruje moja 
Božská svätosť. Mojím požehnaním 
dostávaš lásku k láske, silu k utrpeniu, 
posilu pre telo i dušu. Moje sväté 
požehnanie obsahuje pomoc pre všetky 
potreby ľudí. Vychádza z nekonečnej 
lásky môjho Srdca. Čím zbožnejšie sa 
udeľuje a prijíma, tým mocnejší je jeho 
ú č i n o k .  P o že h n a n i e  j e  v ä č š i e , 
nekonečne väčšie ako tisíce svetov. Dá ti 
vždy viac ako čakáš. Pri každom 
požehnaní sa znovu spájaš so mnou, 
znovu ťa posväcujem, znovu ťa zahŕňam 
do milostí lásky a ochrany môjho Srdca. 
Buď dieťaťom požehnania a potom aj ty 
budeš požehnaním pre druhých!“

Ako posledný skutok svojej lásky 
nám náš Spasiteľ, vystupujúc do neba, 
daroval svoje požehnanie. Vo svojich 
učeníkoch chce žehnať ďalej, po všetky 
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časy. Kňazské požehnanie čerpá z 
n e ko n e č n é h o  b o h a t s t v a  S r d c a 
J e ž i š o v h o ,  a  p r e t o  m á  v e ľ k ú 
uzdravujúcu, posväcujúcu a ochrannú 
silu. Kňaz môže sviatosti udeľovať len pri 
splnení podmienok, ale žehnať môže 
vžd y  a  vš a d e .  A j  ke ď  j e  c h o r ý, 
prenasledovaný alebo väznený.

Dojímavý príbeh rozpráva istý kňaz - 
väzeň, ktorý dlho pracoval v jednej 
továrni v koncentračnom tábore v 
Dachau. Jedného dňa ho účtovník 
tábora požiadal, aby mu prišiel posvätiť 
novozriadený byt a jeho rodinu. „Stál 
s o m  t a m  a k o  ú b o h ý  v ä z e ň  v 
páskovanom oblečení 
v ä z ň o v.  N i kd y  s o m 
n e d v í h a l  r u k y  k 
požehnaniu s takým 
dojatím ako vtedy. Hoci 
som bol už dlhé roky 
p oz n a č e ný  p e čať o u 
vyvrheľa, bol som stále 
kňazom. Požiadali ma, 
aby som daroval  to 
jediné, čo som vtedy 
mohol darovať - svoje požehnanie.“

Jeden kňaz sa v súčasnosti takto 
vyjadril o požehnaní: „Do mojich rúk 
bolo vložené nesmierne bohatstvo. Sám 
Kristus chce rozdávať cezo mňa, 
slabého, svoje požehnanie. Ako žehnal 
za svojho pobytu na zemi, chce rukami 
kňazov žehnať aj dnes. Áno, my kňazi 
sme milionármi, ale nie na peniaze, ale 
na milosti, ktoré sprostredkujeme. Sme 
vysielačkami Božieho požehnania. 
Všade na svete sú antény, ktoré toto 
požehnanie prijímajú: chorí, zajatci, 
prenasledovaní,  väznení, hladní. 

Každým požehnaním, ktoré udeľujeme, 
rastie naša horlivosť žehnať.“ Účinok 
kňazského požehnania si nevieme dosť 
oceniť. Kristovým požehnaním rastie 
Kristova láska v našich srdciach. Ešte 
nikdy nebolo kňazské požehnanie také 
potrebné ako dnes.

Požehnanie - zdroj víťazstva nad 
zlom

„Požehnanie je zbraň môjho srdca“ - 
píše jeden kňaz. „Každé ráno odriekam 
formulu exorcizmu a každý večer 
dvíham ruky a požehnávam svoju 
farnosť. Kríž požehnania siaha ďaleko, 

veľmi ďaleko. Jeho predĺžené ramená 
objímajú celý svet.“ Požehnanie je vždy 
novým víťazstvom. Žehnajúci kňaz sa 
stáva duchovným vysielačom. Vo svete 
je mnoho antén, čiže sŕdc, ktoré 
požehnanie potrebujú a touto cestou 
dostávajú.

Časté žehnanie kňazov môže priniesť 
chorému veľké úľavy, ale darca i 
prijímateľ musia mať silnú vieru, 
schopnú i hory prenášať. Mnoho závisí 
na viere, dôvere a ochote, s akou 
požehnanie prijímame.

zdroj: internet
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Modlitba pápeža Františka
k Ružencovej Panne z Fatimy

Prinášame v plnom znení modlitbu 
pápeža Františka, ktorú predniesol v piatok 
12. mája 2017 v Kaplnke zjavení počas svojej 
19. apoštolskej cesty vo Fatime.

Zdravas',  Kráľovná, blahoslavená 
Fatimská Panna, Panna Nepoškvrneného 
srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie k Bohu! 
Ako pútnik Svetla, ktoré k nám prichádza z 
tvojich rúk, vzdávam vďaku Bohu Otcovi, 
ktorý v každom čase a na každom mieste 
koná v dejinách ľudstva; ako pútnik pokoja, 

ktorý ohlasuješ na tomto mieste, vzdávam 
c hv á l u  Kr i s t o v i ,  n á š m u  p o ko j u ,  a 
vyprosujem pre svet svornosť medzi 
všetkými národmi; ako pútnik nádeje, ktorú 
oživuje Duch, prichádzam ako prorok a 
posol, ktorý všetkým umyje nohy za jedným 
stolom, ktorý nás spája.

Zdravas', matka milosrdenstva, Panna 
odetá do bieleho rúcha! Na tomto mieste, z 
ktorého si pred sto rokmi všetkým ukázala 
plány Božieho milosrdenstva, hľadím na tvoj 
žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom, 
pripomínam všetkých, ktorí oblečení do 
krstnej bielosti, chcú žiť v Bohu a modlia sa 
Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj.

Z d rava s ' ,  ž i v o t  i  s l a d ko sť ,  B u ď 
pozdravená, nádej naša, ó, putujúca Panna, 
ó ,  K r á ľ o v n á  c e l é h o  v e s m í r u ,  v 
najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v 
tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na 
radosti človeka, ktorý kráča smerom k 
Nebeskej vlasti. V najintímnejšom vnútri 
tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom 
srdci, zhliadni na bolesti ľudskej rodiny, 
ktorá kvíli a narieka v tomto údolí sĺz. V 
najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v 

tvojom Nepoškvrnenom srdci, 
ozdob nás leskom šperkov tvojej 
koruny a urob z nás pútnikov, akou 
si bola ty. S tvojím panenským 
úsmevom dodaj silu radosti 
Kristovej Cirkvi. S tvojím sladkým 
pohľadom posilni nádej Božích 
detí. S modliacimi sa rukami, ktoré 
spínaš k Pánovi, zjednoť všetkých 
do jednej ľudskej rodiny.

Ó, milostivá a nad všetky 
pobožná, ó, presladká Panna, 
Božia Matka Mária, Ružencová 

kráľovná z Fatimy! Pomôž nám, aby sme 
nasledoval i  pr ík lad blahoslavených 
Františka a Hyacinty a všetkých, čo sa 
zasväcujú ohlasovaniu Evanjelia. Vydáme sa 
tak každým smerom, pôjdeme ako pútnici 
pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky múry 
a prekonáme každú hranicu, kráčajúc 
smerom k všetkým perifériám, prejavujúc 
Božiu spravodlivosť a pokoj. V evanjeliovej 
radosti budeme Cirkvou odetou do bieleho, 
do belosti opranej v Baránkovej krvi 
preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia 
svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako Ty, 
obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje 
cesty sveta, všetkým ukazujúc, že Boh 
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existuje, že Boh je, že Boh prebýva 
uprostred svojho národa, včera, dnes i po 
celú večnosť.

Zdravas', Matka Pána, Panna Mária, 
Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehnaná si 
medzi ženami, si obrazom Cirkvi odetej do 
veľkonočného svetla, si cťou nášho ľudu, si 
víťazstvom nad útokom zla.

Proroctvo Otcovej milosrdnej lásky, 
Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti Syna, 
Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého, 
nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí, 
večným pravdám, ktoré Otec zjavuje 
maličkým. 

Ukáž nám silu tvojho ochranného plášťa. 
Tvojím Nepoškvrneným srdcom buď 
útočiskom hriešnikov a cestou, ktorá vedie k 
Bohu.

Zjednotený s mojimi bratmi, vo viere, 
nádeji a láske, sa ti zverujem. Zjednotený s 
mojimi bratmi sa skrze teba zasväcujem 
Bohu, ó, Ružencová Panna z Fatimy.

A nakoniec ponorený vo Svetle, ktoré k 
nám prichádza z tvojich rúk, budem vzdávať 
slávu Pánovi na veky vekov. Amen.

zdroj: Vatikánsky rozhlas

Malý príbeh veľkého pápeža
Nad moje očakávanie film „Pápež František: Modlite sa za mňa“ predčil moje predstavy. 

Ak ste už dávno nevideli vysoko morálneho človeka, silu osobnosti, jednoduchosť, veľké 
srdce patriace iba Bohu a ľuďom, choďte a pozrite si tento pekný príbeh o súčasnom 
pápežovi Františkovi. Už ako chlapec mal „svojho svätého“ Františka za vzor. V seminári 
pomáhal ako sa dalo. Keď ho vysvätili za kňaza, slúžil predovšetkým chudobným v slumoch, 
kde často kázal o korupcii a drogách. Keď bola v Argentíne revolúcia, pomáhal kňazom i 
laikom. Nikdy sa nevozil v luxusných autách, dokonca aj rúcho, keď ho zvolili za biskupa, si dal 
prešiť po predchádzajúcom biskupovi, aby nemuseli platiť za nové. Chcel ísť do dôchodku, 
ale Pán si ho vybral za Petrovho nástupcu. Ježiš mu daroval všetky milosti, ktoré potrebuje, 
aby mohol plniť Otcovu vôľu. Veď poznáme stať 2Kor 8,1-9: „Veď poznáte milosť nášho Pána 
Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili.“

Svätý Otec, modlíme sa za Vás!
Eva Č.
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EMfest 2017
Miesto konania: Staré Hory, Slovensko
Katolícke spoločenstvo EMfest tím Vás srdečne pozýva na podujatie inšpirované 
Mladifestom v Medžugorí EMfest – Eucharistia a Mária
Téma 11. ročníka: POMOC MI PRÍDE OD PÁNA
Staré Hory, 7.-9. júla 2017
Pripravené sú pre vás: prednášky, svedectvá, sv. omše, adorácie, sv. ruženec a sv. spoveď.
Celý program bude popretkávaný jedinečnou hudbou a spevom.
Hlavnými prednášajúcimi budú: otec Mikuláš Tressa, CSsR; otec Pavol Noga, CM a salezián 
don Anton Červeň, SDB
Bližšie informácie, program, históriu podujatí nájdete na: www.emfest.sk
Registrovať sa môžete tu: www.emfest.sk/registracia/
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