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SV. HYACINTA MARTO 
(1910–1920)



S L O V O  R E D A K C I E

V Ježišovi a Márii
 

šéfredaktor

Drahí priatelia,
pred sto rokmi, 20. februára 1920, odišla do večnosti Hyacinta Marto. Bola jednou z 
troch detí, ktoré mali vo Fatime možnosť vidieť a počuť Matku Božiu. Jej brat Fran-
tišek Pannu Máriu videl, ale nepočul. Jediná Lucia dos Santos, sesternica Hyacinty a 
Františka, sa s ňou rozprávala.

Príklad sv. Hycinty nás neprestáva ani po rokoch fascinovať. Dodnes si veľa tých, ktorí 
sa zaoberajú duchovným životom, kladú otázku, ako je možné, že desaťročné dieťa 
praktizovalo cnosti na takom dokonalom stupni? Jej citlivá duša nielen odmietala 
možnosť vykonania akéhokoľvek ťažkého hriechu, ale aj akéhokoľvek všed-
ného. Bez úzkej spolupráce s Božou milosťou by to bolo nemožné.

Pán Boh prekonáva všetkých pyšne zmýšľajúcich, keď nám ukazuje presne 
takéto vzory, ako je sv. Hyacinta. Ona dosiahla kresťanskú dospe-
losť, ktorú je ťažké nájsť u mnohých dospelých kresťanov. Jej po-
slušnosť, spôsoby pokánia za obrátenie hriešnikov, odriekania 
– to všetko bolo možné vďaka jej jednoduchej a detskej viere.  
A, samozrejme, poslušnosťou k prosbám Matky Božej. Je veľmi 
ťažké nevšimnúť si Hyacintu v tejto oblasti. Máme totiž v tomto svä-
tom dieťati vzor k nasledovaniu.

Pri uvažovaní nad krátkym životom sv. Hyacinty sa nám vynára nie-
koľko otázok: čo súčasný svet ponúka našim deťom? A tiež – čo mô-
žeme my ponúknuť našim najmilším? Kam smeruje výchova detí v 
čase „genderovej sexuálnej výchovy“? Aké budú duše detí, ktoré sú 
bez prestania zahľadené do displejov telefónov? A pravdepodobne 
tam nehľadajú náboženské texty...

Satan je ten, kto nenávidí detskú jednoduchosť, čistotu a nevin-
nosť. Aké sú potom naše priority – zachovať čistotu detských 
duší, alebo dopustiť ich pohoršenie, pred čím ostro varuje 
Pán Ježiš? Len my sami môžeme odpovedať na tieto otázky, 
pretože skôr alebo neskôr nám budú aj tak položené pred 
nebeským súdom.

Drahí čitatelia, budem rád, ak aj toto číslo nášho časo-
pisu prispeje k ďalšiemu prehĺbeniu Vášho duchovného 
života a upretiu pozornosti na to, čo má naozajstný 
zmysel pre život našich rodín, ale aj pre večný život.
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Svätá Hyacinta - dieťa, vzor viery 
Tento rok sme 20. februára 
slávili sté výročie narodenia 
pre nebo sv. Hyacinty Marto. 
Bola jednou z troch vizionárov, 
ktorým sa vo Fatime zjavila Božia 
Matka....» str. 4

 
Buďme ako deti! 
Ak sa neobrátite a nebudete ako 
deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva (Mt 18, 3). Tieto 
slová, ktoré vyslovil Pán Ježiš, 
nás uvádzajú do evanjeliovej 
atmosféry. Sú programom, ktorý 
vytýčil Spasiteľ, a cestou, po ktorej 
šiel,...» str. 14

Sami učme deti viere a morálke!
Múdre hlavy nám dnes kážu, aby 
sme sa zamysleli nad tým, aký svet 
zanecháme budúcim generáciám, 
ak nebudeme separovať odpad ale-
bo nezastavíme hromadnú výrobu 
plastov. Otázka zodpovednosti za 
budúce generácie... » str. 18



Sp
o

je
n

ec
t

vo
 s

 M
á

r
io

u
Svätá Hyacinta Marto

SVÄTÁ HYACINTA  
– dieťa, vzor viery

Tento rok sme 20. februára slávili sté výročie narodenia pre nebo sv. Hya-
cinty Marto. Bola jednou z troch vizionárov, ktorým sa vo Fatime zjavila 

Božia Matka. Hyacinta Máriu videla a počula. Jej brat František, ktorý bol o 
dva roky starší, ju i   ba videl. Jediná, ktorá mala česť hovoriť s Pannou Máriou, 
bola najstaršia z tejto trojice – sesternica Martovcov, Lucia dos Santos.

Svätá Hyacinta dodnes zostáva fasci-
nujúcim tajomstvom. Ako je to možné 
– pýtajú sa mnohí –, že desaťročné 
dieťa tak dokonale praktizovalo kres-
ťanské čnosti? Každý hriech sa jej do-
slova hnusil a  nenávidela ho. Nielen 
ťažký, ale aj všedný. Bola veľmi citlivá 
na kultúru slova i správania sa, ako aj 
na mravnú čistotu.

Živá detská viera, poslušnosť Božej 
Matke, skutky kajúcnosti a život od-
riekania obetovaný za obrátenie hrieš-
nikov, to sú charakteristické rysy jej 
spirituality. Stojí za to nasledovať ju, 
pretože, ako povedal Pán Ježiš: Ak ne-
budete ako deti, nevojdete do nebes-
kého kráľovstva (Mt 18, 3).

Cesta k svätosti
Hyacinta, podobne ako jej brat a 

sesternica, mala svoje detské radosti 
i zármutky, záujmy i obľúbené hry. 
Prednosti i nedostatky. Hyacinta bola 
tvrdohlavá. Poslušná, milá, zbožná, 
ale tvrdohlavá. Rada trvala na svo-

jom, bola neústupná. Muselo byť tak, 
ako ona chce ... Ale rovnako ako Fran-
tišek, aj ona mala duchovný pokoj, za 
ktorý vďačila hlbokej viere získanej v 
rodine.

Vo všetkom, čo robila, bolo vidno 
Božiu prítomnosť. V horách, ďaleko od 
ľudí, recitovala Zdravas Mária tak, aby 
bolo počuť ozvenu po každom slove. 
Práve Hyacintu, ako Lucia neskôr pri-
pustila, Matka Božia obdarovala väč-
ším bohatstvom milostí a lepším po-
znaním Boha a čnosti.

Rada sa dívala na mesiac. Ako hovo-
rila – je to lampa Matky Božej. Slnko 
je Božia lampa. S odzbrojujúcou det-
skou úprimnosťou sa raz vyznala: 
Radšej mám lampu Matky Božej. Ona 
nás nepopáli ani neoslepí. Faktom je, 
že Hyacinta ako dieťa mala slabú te-
lesnú konštitúciu a mimoriadne ťažko 
znášala horúčavu.

Je to skutočný zázrak, že malí pastie-
rikovia tak hrdinsky praktizovali kres-
ťanské čnosti. Usilovali sa o svätosť s 
dôverou a odhodlaním. Malí kajúc-

Mor na Slovensku
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Svätá Hyacinta Marto

nici v horúcom Portugalsku drasticky 
obmedzovali príjem nápojov a  svoje 
jedlo často dávali druhým. Kajúcim 
pásom sa silne prepásali, neraz až do 
krvi. V priebehu dňa sa často modlili 
hlboko sklonení k zemi za obrátenie 
hriešnikov a za Svätého otca. Oddávali 
sa kontemplácii.

 Obeta za hriešnikov
Od zjavení, najmä od vízie pekla, 

ktoré im predstavila Panna Mária 17. 
júla 1917, sa obaja – František i Hya-
cinta – vzdali svojich obľúbených hier. 
Aký strašný musel byť pohľad na dé-
monov a zatratencov v ohnivom mori!

Nikdy sa nesťažovali na prežívané 
bolesti. Najmladšia z  trojice pastie-
rikov sa vyhýbala sladkému hroznu, 
figám, a  radšej jedla horké žalude. 

Svoje pokánie obetovala za hriešnikov. 
Každý večer prosila rodičov a súroden-
cov, aby sa spolu modlili ruženec. K 
modlitbe pozývala aj susedov.

  Hyacinta s  nevídanou vážnosťou 
často varovala aj dospelých a  hovo-
rila im: Hriechy, kvôli ktorým je naj-
viac duší v pekle, sú hriechy tela. Prídu 
módy, ktoré budú veľmi urážať Pána 
Ježiša. Kto slúži Bohu, nemôže slúžiť 
móde. Cirkev nepozná módy. Ježiš 
Kristus je stále ten istý. (…) Keby ľudia 
vedeli, čo je večnosť, robili by všetko, 
aby zmenili svoj život. Ľudia idú do 
záhuby, pretože nemyslia na Ježišovu 
smrť a nerobia pokánie.

 Taktiež dala kresťanskú radu: Ne-
viaž sa na prepych, utekaj pred bo-
hatstvom. Buď priateľom svätej chu-
doby a mlčania! Buď milosrdný aj voči 
tým, ktorí sú zlí. Nehovor o nikom zle 

Mor na Slovensku
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a utekaj pred tými, ktorí vedú zlé reči. 
Buď veľmi trpezlivý, pretože trpezlivosť 
vedie do neba. Umŕtvovanie a  obety 
nachádzajú veľké zaľúbenie u Pánu 
Ježiša. Spoveď je sviatosť milosrden-
stva. Preto k spovedi treba pristupovať 
s dôverou a radosťou. Bez spovede niet 
spásy.

 Hrdinská viera
Fatimskí pastierikovia vydali sve-

dectvo zrelej a hrdinskej viery počas 
dvoch dní, keď ich v auguste 1917 za-
držal hajtman Ourem, ktorý im chcel 
násilím vyrvať ich tajomstvá týkajúce 
sa zjavení Panny Márie. Antiklerikálni 
vládni úradníci sa hrozbami usilovali 
deti donútiť, aby sa priznali, že všetko, 
čo ľuďom hovorili, bolo iba výplodom 
ich detskej fantázie.

A aká bola reakcia Hyacinty? 
Úradníkom statočne odpovedala: 
Nikdy to nepovieme, pretože Krásna 
pani (Matka Božia) by to nechcela. 
Radšej chceme zomrieť.

  Sudca na tieto slová ostro zarea-
goval – zaviedol Hyacintu do druhej 
miestnosti a vyhrážal sa jej, že ju „us-

maží v oleji“. Hoci ostatní dvaja boli 
presvedčení, že Hyacinta zahynula v 
strašných mukách, ani František, ani 
Lucia nič neprezradili. Antikatolícka 
vláda tak prehrala svoj boj s prostou 
vierou troch negramotných roľníckych 
detí.

 Ako keby bola ešte nažive...
V roku 1918 ochorela, v rovnakom 

čase ako brat František, aj Hyacinta 
na španielsku chrípku. Zomrela rok 
po svojom bratovi, po dlhom a ne-
predstaviteľnom utrpení. Všetko zná-
šala a obetovala za obrátenie hriešni-
kov. Počas tohto obdobia sa jej Panna 
Mária zjavila trikrát. Hyacinta zomrela 
osamote, ale nebála sa, pretože Prebla-
hoslavená Panna jej sľúbila, že príde a 
vezme ju do neba.

Rakva malej vizionárky bola prene-
sená do kostola v Angese. Tri dni po 
smrti z jej tela vychádzala príjemná 
vôňa kvetov. Hyacintine pery a líca 
boli ružové, akoby bola nažive.

12. septembra 1935 bola jej rakva 
prepravená z Vila Nova v Ouréme do 
Fatimy. Po otvorení sa konštatovalo, 
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že vizionárkina tvár je nedotknutá. 
Podobne tomu bolo počas poslednej 
exhumácie vo fatimskej bazilike Panny 
Márie Ružencovej 1. mája 1951.

 Zapíšte deti do Máriinej 
školy!

 Hyacinta a František Marto sú prvé 
deti, brat a sestra, ktorí nezomreli mu-
čeníckou smrťou a  stali sa svätými. 
Aby boli vyzdvihnutí na oltár, boli 
potrebné zázraky. Prvým zázrakom 
na ich príhovor, ktorý bol skúmaný v 
procese blahorečenia, bolo uzdrave-
nie Maríe Emilie Santosovej z Leria v 
Portugalsku (25. marca 1987), ktorá tr-
pela ochrnutím dolných končatín a vy-
zdravela po odbavení novény v rámci 
duchovných cvičení vo Fatime.

Druhým zázrakom uznaným v kano-
nizačnom procese je uzdravenie por-
tugalského dieťaťa žijúceho vo Švaj-
čiarsku Felipeho Moura Marquesa, 
ktorý od narodenia trpel cukrovkou a 
bol považovaný za nevyliečiteľne cho-
rého.

 Svätý otec Ján Pavol II. počas bla-
horečenia súrodencov Martovcov dňa 
13. mája 2000, sa vo Fatime prihovo-
ril deťom: Poproste svojich rodičov a 
učiteľov, aby vás zapísali do „školy“ 
Matky Božej. Ona vás naučí byť ako 
pastierikovia, ktorí sa usilovali robiť 
to, čo Ona ich prosila. Chcem vám po-
vedať, že „keď sa podriadime Márii, za 
krátky čas dosiahneme viac, ako keby 
sme žili dlhé roky v svojvôli a spoliehali 
sa len na naše vlastné sily“ (pozri sv. 
Louis Maria Grignion de Montfort). 
Práve vďaka tomu sa títo pastieriko-
via rýchlo stali svätými. Jedna žena, 
ktorá prijala Hyacintu v Lisabone a 
počúvala jej krásne a múdre rady, sa 

jej pýtala, od koho sa to všetko nau-
čila. „Od Matky Božej,“ odpovedala. 
Úplným podriadením sa takej dob-
rej Učiteľke Hyacinta a František za 
krátky čas dosiahli dokonalosť. „Zve-
lebujem ťa, Otče, že si skryl tieto veci 
pred múdrymi a  rozumnými a zjavil 
si ich maličkým.“ Zvelebujem ťa, Otče, 
za všetkých tvojich maličkých, počnúc 
Pannou Máriou, Tvojou pokornou slu-
žobníčkou, až po pastierikov Františka 
a Hyacintu. Kiež posolstvo ich života 
zostane navždy živé, aby osvetľovalo 
cestu ľudstva!

13. mája 2017, pri príležitosti stého 
výročia zjavení, boli Hyacinta a Fran-
tišek Martovci zapísaní medzi svätých 
súčasným biskupom Ríma, pápežom 
Františkom.

 Odvaha a statočnosť
  Hyacinta, rovnako ako ostatní fa-

timskí vizionári, nás učí odvahe vo 
viere a statočnosti, ako aj opravdivej 
láske k blížnemu, najmä voči tomu, kto 
padá. Jej obety za hriešnikov prinášajú 
ovocie!

BB
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Ochorela počas búrlivej epidé-
mie španielskej chrípky v roku 1918 a 
zomrela 20. februára roku 1920 v ne-
mocnici «Dona Estefânia» v Lisabone, 
keď mala deväť rokov a jedenásť me-
siacov. Jej brat František ju predišiel 4. 
apríla roku 1919. Obidvaja boli vyhlá-

SVÄTÁ HYACINTA  
Z FATIMY – čo vedie 
najviac ľudí do zatratenia? 

sení za blahoslavených sv. Jánom Pav-
lom II. 13. mája roku 2000 a kanonizo-
vaní pápežom Františkom presne po 
sedemnástich rokoch v ten istý deň.

Telesné pozostatky Hyacinty Marto 
sú uložené k verejnej úcte v Bazilike 
Ružencovej Panny Márie vo Fatime, 

Dvadsiateho februára slávi Cirkev spomienku sv. Hyacinty Marto, 
pastierky z Fatimy, ktorej sa zjavila Panna Mária. Narodila sa 11. marca 

v roku 1910 v Aljustrel, čo bola časť Fatimy v Portugalsku. Hyacinta Marto 
bola jedenástym a posledným dieťaťom Emanuela Pietro Marto a Olimpie de 
Jesus. Spolu s bratom Františkom a sesternicou Luciou bola jedným z detí, 
ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária počas zjavení, ktoré sa odohrali v 
mesiacoch máj až október roku 1917.

8
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Svätá Hyacinta Marto

v kaplnke naľavo od hlavného oltára. 
Práve pri príležitosti liturgickej spo-
mienky si chceme hlbšie predstaviť 
osobnosť jednej z troch fatimských 
detí. 

Budeme teda hovoriť o malej Hya-
cinte. Sestra Lucia z Fatimy nám opi-
suje vo svojich “Pamätiach” malú svätú 
načrtávajúc nám jedným ťahom jej 
charakter: “Hyacinta bola veľmi živé 
dieťa, tak ako mnohé iné deti, a tiež 
dosť nedotklivá. Keď sme sa spolu 
hrali, vždy to bola ona, ktorá musela 
vyberať hru”.

Z nejakého dôvodu, ktorý Lucii 
nebol známy, Hyacinta a František sa 
radšej hrali s ňou, než s inými deťmi. 
A potom: “Hyacinta bola dieťaťom iba 
rokmi. V ostatnom vedela praktizo-
vať čnosti a ukázať Bohu a Najsvätej-
šej Panne svoju lásku skrze obetu”. Is-
totne, zjavenia spôsobili že v dievčatku 
dozreli tie čnosti, ktoré už vlastnila 
detským spôsobom.

Pozrime si teraz v krátkosti niektoré 
z charakteristík jej osobnosti pred zja-
veniami: Jemnosť jej duše: raz jedno 
dieťa, ktoré sa zúčastňovalo na hodi-
nách katechizmu, ktoré dávala Luciina 
mama, obvinilo druhé dieťa, že pove-
dalo neslušné slová. 

Luciina mama prísne pokarhala 
dieťa hovoriac mu, že takéto slová sa 
nesmú používať a že to bol hriech a 
Ježiškovi sa to nepáči a že posiela do 
pekla toho, kto pácha hriech a nevy-
spovedá sa. Tieto slová sa hlboko vryli 
do mysle Hyacinty až tak, že sa už viac 
nechcela hrať s tými deťmi.

Láska k Ukrižovanému Ježišovi: 
Hyacinte sa páčila hra pokání. Ktorýsi 
deň bolo na Lucii vybrať nejaké poká-
nie pre Hyacintu. Lucia jej povedala, 
aby objala a pobozkala brata, ktorý 

jej bol na blízku, ale ona to odmietla 
hovoriac, že radšej dá bozk Ukrižo-
vanému, ktorý visí na stene hovoriac: 
“Pánovi dám všetky bozky, ktoré len 
chceš”. 

Hyacinta sa potom hľadiac na kríž 
s Ukrižovaným pýta Lucii, prečo bol 
Pán pribitý na kríž a prečo za nás 
zomrel. Lucia, ktorá sa naučila “Pánov 
príbeh” od svojej mamy ho teda začína 
rozprávať svojim malým bratrancom. 

Keď Hyacinta počula rozprávať o 
Pánovom utrpení, dojala sa a začala 
plakať. Po tomto rozprávaní viac-
krát požiadala Luciu, aby jej zopako-
vala príbeh a horko plačúc hovorila: 
“Úbohý Ježiš! Ja sa nikdy nedopustím 
nijakého hriechu! Nechcem, aby Pán 
viac trpel!”

Citlivosť: malej Hyacinte sa veľmi 
páčilo pri zvečerievaní ísť do humna, 
ktoré sa nachádzalo pred domom, 
pozerať sa na krásny západ slnka a 
hviezdnatú oblohu. Nadchýnala sa pri 
krásnych nociach so splnom. 
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Pokračuje Lucia: “Súťažili sme, kto 
bude schopný spočítať hviezdy, ktoré 
sme nazývali lampami anjelov. Luna 
bola lampou Panny Márie a Slnko 
Pána Ježiša. Preto Hyacinta občas ho-
vorila: “Viac sa mi páči lampa Panny 
Márie, ktorá nespaľuje a neoslepuje, 
tak ako tá Pánova”.

Rozjímanie o pekle: po prvom zja-
vení ostala Hyacinta ohromená sku-
točnosťou, že mnohé duše idú do 
pekla, pretože sa za ne nikto nemodlí 
a neprináša obety. 

Od toho dňa sa začali spoločne 
modliť ruženec úplne celý. V skutoč-
nosti sa totiž traja pastierikovia pred 
zjaveniami, aby sa mohli ihneď začať 
hrať, modlili svätý ruženec hovoriac 
jednoducho Zdravas Mária, Zdravas 
Mária, Zdravas Mária! Keď prišli na 
koniec tajomstva, povedali jednodu-
cho: Otče náš! 

Po zjaveniach začali tiež prinášať 
malé obety, ktoré spočívali na začiatku 

v tom, že dali svoje jedlo ovečkám. 
Bolo to práve videnie pekla, ktoré radi-
kálne zmenilo Hyacintu.

Videnie bolo pre ňu akoby varovanie, 
skrze ktoré pociťovala zodpovednosť. 
Často rozmýšľala o veľkom utrpení za-
tratených. Uvedomovala si vždy hlbšie 
a hlbšie vážnosť žiadosti Panny Márie 
prinášať obety a hovorievala: “Aký 
mám len súcit s dušami, ktoré idú do 
pekla! A tí ľudia tam vnútri, živí, ktorí 
horia ako drevo v ohni!” 

Potom celá roztrasená pokľakla so 
zopätými rukami a začínala modlitbu, 
ktorú ich Panna Mária naučila: “Ó Je-
žišu! Odpusť nám naše viny, zachráň 
nás od pekelného ohňa, priveď do neba 
všetky duše, najmä tie, ktoré to najviac 
potrebujú “.

Videnie pekla, ktoré deti mali, bolo 
zvláštnou milosťou. Lucia uznala, že 
Hyacinta sa nechala preniknúť du-
chom umŕtvovania a pokáním “skrze 
osobitnú milosť, ktorú jej Boh chcel 
udeliť prostredníctvom Nepoškvrne-
ného Srdca Panny Márie” zvlášť “hľa-
diac na peklo a vidiac nešťastie duší, 
ktoré doň padajú”. 

Je to milosť, ktorú Panna Mária ude-
lila týmto deťom pre osobitnú lásku, 
ktorú k nim mala, aby sa raz stali 
poslami tejto pravdy. Je zaujímavé to, 
čo dodáva Lucia: “isté aj zbožné osoby 
nechcú deťom hovoriť o pekle, aby ich 
nevystrašili. 

Avšak Boh ho neváhal ukázať trom 
deťom, z ktorých jedno malo sotva 6 
rokov. Boh dobre vedel, akú hrôzu to v 
nich vyvolá, a to až do tej miery, opo-
vážila by som sa povedať, že zoslabnú 
pre zdesenie”. Panna Mária nemala 
strach zjaviť podobnú skutočnosť trom 
malým deťom.
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Hyacinta mala tri osobitné 
lásky:

– Lásku k hriešnikom: pre lásku k 
hriešnikom bola vynaliezavá v mno-
hých obetách, ktoré by mohla priniesť. 
Keď dávala jedlo ovečkám, namiesto 
toho jedávala dubové žalude. Keď ju 
Lucia karhala, hovoriac, aby ich ne-
jedla, pretože sú veľmi horké, ona na to 
odpovedala: “Práve preto, že sú horké, 
ich jem – pre obrátenie hriešnikov”. 
Teda tri fatimské deti urobili dohodu, 
že zakaždým, keď stretnú chudobných, 
dajú im ich jedlo, zatiaľ čo oni sa naje-
dia žaluďov. Hovorí Lucia: “Hyacinta 
sa zdala byť neukojiteľnou v prinášaní 
obiet”.

– Láska k Svätému otcovi: inou veľ-
kou láskou Hyacinty bol Svätý otec. 
Hyacinta si “zamilovala” Svätého otca, 
keď o ňom mala videnie v tretej časti 
tajomstva. Panna Mária už povedala: 
“Svätý otec bude musieť veľa trpieť”. 
Pastierikovia však nevedeli, kto je 
Svätý otec. Na Hyacintu však spravilo 
veľký dojem toto meno. Raz, keď sa 
nachádzala so svojimi malými spoloč-
níkmi pri studni rodiny Marto, a Fran-
tišek s Luciou išli zobrať lesný med, 
Hyacinta dostala videnie. Zavolala 
na Luciu: “Nevidela si Svätého otca?”. 
Nie, odpovedala Lucia. “Neviem, ako 
k tomu došlo. Videla som Svätého otca 
– hovorí Hyacinta – vo veľmi veľkom 
dome. Bol na kolenách pri stole a pla-
kal. Vonku bolo mnoho ľudí, niek-
torí hádzali kameňmi, iní nadávali a 
hrešili. Úbohý Svätý otec! Musíme sa 
zaňho veľa modliť!”.

– Láska k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie: po tom, ako ochorela na 
“španielsku chrípku”, prijímala Hya-
cinta všetky utrpenia z lásky k Nepo-

škvrnenému Srdcu Panny Márie. Hoci 
vedela, že zomrie a bude musieť veľa 
trpieť, hovorievala: “Teraz mi už chýba 
málo, aby som išla do Neba”. A obra-
cajúc sa k Lucii: “Ty zostaneš tu, aby 
si povedala svetu, že Boh chce ustano-
viť vo svete úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Keď o tom budeš 
musieť hovoriť, neskrývaj sa. Povedz 
všetkým, že Boh nám udeľuje milosti 
skrze Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie, aby Ju o ne prosili, že Ježišovo 
Srdce chce, aby pri jeho Srdci bolo uc-
tievané Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie. Nech prosia o pokoj Nepoškvr-
nené Srdce Panny Márie, pretože Jej 
ho zveril Boh! Kiež by som mohla vlo-
žiť do sŕdc všetkých plameň, ktorý mi 
planie v hrudi a skrze ktorý tak veľmi 
milujem Ježišovo a Máriino Srdce!”. 
Láska k Ježišovmu a Máriinmu srdcu 
ju podnecovala k neustálej obete.

Teraz prejdime k poslednému ob-
dobiu života Hyacinty, keď sa pre cho-
robu musela liečiť v nemocnici. Tu 
sa jej Panna Mária viac ráz zjavila a 
zverila jej veľa vecí, o ktorých potom 
hovorila svojej “krstnej” – tak nazý-
vala Matku Godinho, predstavenú si-
rotinca “Panna Mária Zázrakov” –, 
ktorá potom napísala to, čo Hyacinta 
rozprávala. V tomto období choroby 
Panna Mária asistovala malej Hya-
cinte. Z týchto videní si môžeme vziať 
niekoľko poučení:

a) hriechy, ktoré najviac posielajú 
ľudí do pekla, sú hriechy proti čistote. 
Dievčatko svedčilo, že Panna Mária sa 
jej znovu zjavila a povedala, že hriech, 
ktorý najviac ľudí vedie do zatrate-
nia, je hriech telesnej žiadostivosti, že 
je potrebné vzdať sa luxusu, že sa ne-
treba zatvrdiť v hriechu, ako to dote-
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raz ľudia robili a že je potrebné konať 
pokánie.

b) potom hovorí o pohoršlivých mó-
dach, ktoré budú urážať Boha, vec, 
ktorá sa protiví Bohu, ktorý nemá 
módy. Hyacinta hovorila: “Prídu po-
horšlivé módy, ktoré budú veľmi urá-
žať Nášho Pána” a tiež “Cirkev nemá 
módy. Náš Pán je vždy ten istý.”

c) Malá pastierka tiež hovorila o voj-
nách, hovoriac, že oni sú trestom za 
hriechy ľudí: “Hriechy sveta sú veľmi 
veľké a zasluhujú trest. Panna Mária 
povedala, že vo svete je veľa vojen a 
nezhôd: vojny nie sú ničím iným než 
trestom za hriechy sveta. Panna Mária 
už nemôže dlhšie zadržiavať ruku 
svojho milovaného Syna nad svetom”.

d) Je potrebné konať pokánie: ak 
budú ľudia činiť pokánie, Pán im ešte 
odpustí, ale ak nezmenia životy, trest 
bude nevyhnutný. Keď sa človek stane 
hluchým na Boží hlas, ktorý napo-
mína, potom Pán používa tieto cesty, 
aj veľmi bolestivé, aby zatriasol člo-
vekom v jeho duchovnej letargii, aby 
mohol činiť pokánie za vlastné hriechy 
a zmeniť spôsob života. Vtedy aj tresty 
môžu pominúť.

e) Ako sme už videli, na Hyacintu 
urobila veľký dojem večnosť. Vravela: 
“Ak by ľudia vedeli, čo je to večnosť, 
ako by sa len všemožne snažili zme-
niť život!”. Panna Mária hovorila, že 
dôvod, prečo mnohé duše idú do pekla, 
je ten, že nemyslia na večný život. Ne-
myslia na to, čo príde po smrti a preto 
sa k večnosti uberajú ľahkovážnym 
spôsobom.

Ďalšie reflexie Hyacinty:
f) „Lekári nemajú svetlo, aby liečili 

chorých, pretože nemajú Božiu lásku“ 
a hovoriac potom o niektorých z nich, 
ktorých považovala za neveriacich, sú-
citila nad nimi hovoriac: “Úbožiaci! 
Nevedia, čo ich čaká!”.

g) „Ak by vláda nechala na pokoji 
Cirkev a dala slobodu svätému nábo-
ženstvu, potom by bola Bohom požeh-
naná“.

h) Svojej “krstnej mame” pove-
dala: „Moja krstná mama, modlite sa 
mnoho za hriešnikov… modlite sa za 
kňazov… modlite sa mnoho za rehoľ-
níkov… modlite sa mnoho za vlády…“

i) O kňazoch a rehoľníkoch pove-
dala: “Kňazi by sa mali venovať iba ve-
ciam týkajúcim sa Cirkvi a duší. Kňazi 
musia byť čistí, veľmi čistí. Neposluš-
nosť kňazov a rehoľníkov voči vlast-
ným predstaveným a voči Svätému ot-
covi sa veľmi protiví Nášmu Pánovi”.

Potom sa Hyacinta znovu obrátila na 
svoju “krstnú mamu” hovoriac: „Drahá 
krstná mama, utekajte pred luxusom, 
nevyhľadávajte bohatstvo, veľmi mi-
lujte svätú chudobu a mlčanie. Majte 
veľa lásky aj so zlými. O nikom neho-
vorte zle a utekajte pred tými, ktorí 
ohovárajú blížneho. Majte veľa trpez-
livosti, pretože trpezlivosť nás privedie 

12



Spo
jen

ec
t

vo
 s M

á
r

io
u

Svätá Hyacinta Marto

do Neba!“ Zároveň dodáva: „Umŕtvo-
vanie a obeta sa veľmi páčia Ježišovi. 
Ja by som ochotne išla do kláštora, 
ale ešte viac sa mi páči ísť čoskoro do 
Neba. Aby bol niekto zasvätenou oso-
bou, je potrebné, aby bol veľmi čistý na 
duši i na tele“.

Hyacinta sa uberá k večnosti. De-
siateho februára je operovaná. Musela 
veľa vytrpieť, keďže ju nemohli uspať 
narkózou. Dali jej len lokálnu anesté-
ziu, čo jej spôsobilo extrémnu slabosť. 
To, čo jej však najviac spôsobilo utrpe-
nie, bolo poníženie vidieť sa vyzlečená. 
Matka Godinho, ktorá jej posluhovala 
až do chvíle zákroku, poznamenáva, 
že Hyacinta veľmi plakala, keď videla 
vlastné telíčko v rukách lekárov.

Výsledok zákroku sa zdal byť po-
vzbudzujúci. Z ľavého boku vybrali 
dve rebrá a rana bola taká veľká, že 
bolo možné do nej vložiť ruku. Trpela 
ohromnými bolesťami, ktoré sa obno-
vovali zakaždým, keď ranu liečili. “Jaj, 
Panna Mária! Juj, Panna Mária!” bolo 
jej jediným stonom. Alebo: „Trpez-
livosť, všetci musíme trpieť, aby sme 
prišli do neba“. Nikto ju nepočul sťa-
žovať sa. 

Všetko znášala s odovzdanosťou 
svätých: aby odčinila tak ako Ježiš, 
nie za vlastné hriechy, ale za hrie-
chy druhých. Teraz viac ako predtým 
mohla Ježišovi povedať: „Teraz môžeš 
obrátiť mnoho hriešnikov, pretože veľa 
trpím!“.

Štyri dni predtým, než si ju Biela 
Pani z Fatimy vzala k sebe do neba, jej 
sňala všetky bolesti. „Teraz – zveruje 
sa Matke Godinho – sa už nesťažujem. 
Znovu sa mi zjavila Panna Mária a po-
vedala mi, že čoskoro príde, aby si ma 
vzala a odstránila mi všetky bolesti“.

Prichádza nakoniec 20. február, deň, 
ktorý bol Pannou Máriou z Cova d’Iria 
stanovený, aby si prišla vziať svoju 
malú priateľku z Fatimy. Bol piatok 
pred veľkým pôstom.

„Popoludní 20. februára o šiestej ho-
dine večer dievčatko povedalo, že sa 
zle cíti a túži prijať sväté sviatosti – 
poznamenáva lekár Lisboa. Privolali 
farára z kostola Anjelov, doktora Pere-
ira dos Reis, ktorý ju vyspovedal okolo 
ôsmej hodiny večer. Povedali mu, že 
dievčatko naliehalo, aby jej priniesli 
viatikum, ale s tým farár nesúhlasil, 
keďže navonok ešte nevidel kritický 
stav. Sľúbil jej, že jej prinesie Ježiša na-
sledujúci deň. 

Hyacinta znovu naliehala, aby 
mohla prijať sväté prijímanie, hovo-
riac, že čoskoro zomrie. A skutočne, o 
pol jedenástej večer pokojne vypustila 
ducha, bez prijatia viatika“.

V noci 20. februára zostúpila Panna 
Mária poslednýkrát navštíviť chorú a 
vrátila sa do neba s čistou dušou, za-
nechajúc ako pamiatku zemi a ľuďom 
jej panenské pozostatky. Ostatní chorí 
pokračovali v spánku. Iba mladá zdra-
votná sestra Aurora Gomes, ktorú 
Hyacinta rada nazývala “moja Auro-
rina”, bdela blízko pri nej. 

Tak sa naplnili slová, ktoré malá 
Hyacinta povedala “krstnej” v jednom 
z posledných dní svojho vyhnanstva 
na zemi: „Vrátim sa do Fatimy, avšak 
až po mojej smrti“. Predpoveď Hya-
cinty sa naplnila neskôr, 12. septem-
bra 1935, keď sa biskup diecézy Leira 
rozhodol preniesť telesné pozostatky 
malej Hyacinty na cintorín do Fatimy.

Maurizio Mazzieri
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BUĎME AKO DETI!

Priamosť a radikalizmus, ako aj ur-
čitá rozporuplnosť týchto slov nene-
chávajú ani tieň pochybnosti o tom, 
že sú adresované nám. Áno, nám, 
ktorí kráčame po našich malých, často 
krivolakých cestách každodenného 
života, ale ktorých cieľom je v koneč-
nom dôsledku nebo, čiže vytúžený ná-
vrat do domu Otca, ktorý s otvorenou 
náručou čaká svoje deti.

Nemôžeme nespomenúť iné slová 
nášho Pána, ktoré vyslovil v dialógu 
s  istým farizejom menom Nikodém 
z evanjelia svätého Jána: „Veru, veru, 
hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí 
zhora, nemôže uzrieť Božie kráľov-
stvo.“  Nikodém mu vravel: „Ako sa 

môže človek narodiť, keď je už starý? 
Azda môže druhý raz vojsť do lona svo-
jej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpove-
dal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa nie-
kto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 
vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa na-
rodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z 
Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti 
povedal: Musíte sa znova narodiť. (Jn 
3, 3-7).

Malá cesta
V tomto rozhovore nám Kristus vy-

svetľuje, o čom je duchovné detstvo. 
Dokonalým stelesnením tohto postoja 
je sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša. V De-
jinách duše píše, ako objavila túto 
cestu: Chcem nájsť spôsob, ako sa do-
stať do neba po malej, priamej, krát-
kej a úplne novej ceste. Žijeme v storočí 
vynálezov. Ľudia sa dnes už nenamá-
hajú, keď majú stúpať po schodoch. U 
bohatých ľudí môžu použiť výťah ... 
Preto som hľadala vo  Svätom písme 
nejaký odkaz na takýto výťah, po kto-
rom som tak túžila, a našla som slová, 
ktoré vyšli z úst večnej Múdrosti: „Kto 
je maličký, nech príde ku mne“ (Prís 9, 
4 Vulgata). Tak som našla, čo som hľa-
dala (...). Výťah, ktorý ma pozdvihne 
do neba, je tvoja náruč, Ježiš, a preto 

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva 
(Mt 18, 3). Tieto slová, ktoré vyslovil Pán Ježiš, nás uvádzajú do evanjelio-

vej atmosféry. Sú programom, ktorý vytýčil Spasiteľ, a cestou, po ktorej šiel, 
keď sa stal malým dieťaťom v betlehemskej maštali.
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nepotrebujem rásť, ale naopak, musím 
zostať malá, ba musím sa stále zmen-
šovať.

Terézia nechce napodobňovať von-
kajšie správanie dieťaťa, ale kladie nám 
za vzor takýto postoj: uznať svoju ni-
čotnosť, všetko očakávať od Boha ako 
malé dieťa, ktoré všetko očakáva od 
svojho otca, kvôli ničomu sa netrápiť, 
nehromadiť majetok (...), nepripisovať 
si čnosti, mysliac si, že sme sami od 
seba schopní konať dobro, ale uznať, že 
Boh dáva do rúk svojho dieťaťa tento 
poklad čnosti, aby ho využívalo podľa 
potreby. Tento poklad však vždy zo-
stáva vlastníctvom Boha.

Pokora, chudoba, dôvera a 
láska

V týchto slovách Svätého písma a sv. 
Terézie je zhrnutá charakteristika du-
chovného detstva a jeho cesty. Tak ako 
Ježišovo detstvo nebolo ohraničené 
iba rokmi Jeho detstva, ale je to rys ce-
lého jeho života na zemi i v nebi, tak 
aj osoby, ktoré chcú toto detstvo žiť, 
musia mať na pamäti, že ho treba žiť 
v každom veku a v každom stave. Cha-
rakteristickými vlastnosťami dieťaťa, 
ako ich uvádza služobník Boží, otec 
Anselm Gądek, v Rozprave o duchov-
nom detstve, sú: pokora, chudoba, dô-
vera a láska. Podľa neho pokorný člo-
vek hovorí o sebe: „Som nič,“ stáva sa 
maličkým, miluje svoju ničotu a dobro 
druhého stavia nad dobro vlastné. 
Programom pokorného sú slová Pána 
Ježiša: Učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a pokorný srdcom. Chudobný hovorí: 
„Nemám nič,“ všetko, čo má, pripi-
suje dobrému Pánu Bohu, pred ktorým 
stojí s prázdnymi rukami. 

Dôveru môžeme nazvať matkou 
modlitby, pretože bez nej opravdivá 
modlitba nejestvuje. Ako hovorila sv. 
Terézia:  máme toľko, koľko dôveru-
jeme. Duchovné detstvo spočíva v dô-
vere, akú má dieťa k  svojmu Nebes-
kému Otcovi. Ak nás Božia dobrota 
pobáda k dôvere, Jeho milosrdenstvo 
nás k nej nutne privádza. Láska, ktorá 
je kráľovnou všetkých čností, dobýja 
Božie srdce a vytvára v duši (a z duše!) 
príbytok Najsvätejšej Trojice.

Božia služobnica, karmelitánska ter-
ciárka, ktorej proces blahorečenia pre-
bieha, neváhala žiť podľa tohto ideálu. 
Kunegunda Siwiec (Kundusia) krok 
za krokom napredovala po tejto ceste 
a dosiahla vrchol dokonalosti. Inými 
slovami, dosiahla najvyšší stupeň 
prostoty a duchovného detstva, ktoré 
sú podmienkami pre nazeranie Boha 
vo večnosti. Zo svedectva jej spoved-
níka sa dozvedáme: Dovolím si pove-
dať, že Kundusia nebola nikdy stará; 
Napriek osemdesiatim rokom nepreja-
vovala známky duchovného starnutia, 
vždycky bola živá, nadchýnala sa pre 
všetko dobré a jej dôvera bola takmer 
detsky naivná. Chvályhodná naivita 
človeka, ktorý napriek svojim neprí-
jemným životným skúsenostiam ne-
stráca vieru v druhého človeka, vieru v 
dobro, aj keď neraz hlboko skryté.

 Nájdem odpočinok v duši, 
ktorá si zachová pokoj...

  Kundusia bola obdarená čistotou 
a nevinnosťou dieťaťa. Toto sú vlast-
nosti, ktoré otvárajú dušu nadpriro-
dzenému životu, pretože sú akousi 
vstupnou bránou do duchovného ži-
vota. Nevinná duša je taká krásna 
a  zbožštená a  tým milá Božskému 
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srdcu, že On sám sa ňou nadchýna 
a nachádza v nej potešenie. Autentický 
vzťah s Pánom Bohom vedie človeka 
k  úprimnosti a  k prostote. Pán Ježiš 
uistil Kundusiu o prvenstve prostej a 
úprimnej lásky, bez obáv a nepokoja, 
ktorá nepotrebuje mimoriadne pre-
javy. Boh má záľubu v  takýchto du-
šiach, pretože v nich sa odráža ako 
v zrkadle Jeho vlastná jednoduchosť 
a nevinnosť, ktorá je do nás vštepená v 
momente stvorenia. 

Vo vnútornom videní Pán Ježiš uis-
til Božiu služobnicu:  Som Boh lásky 
a pokoja. Odpočinok nájdem v duši, 
ktorá si zachová pokoj, pretože zmätok 
je mi nemilý. Pokoj neznamená život 
bez protivenstiev, pokoj závisí od lásky, 
vernosti a trpezlivosti. Chcem spasiť 
každú dušu, a hriešnikovi, ktorý sa na 
mňa obráti s bolesťou v srdci a s túž-
bou vyspovedať sa mi a milovať ma, 
v tejto chvíli odpustím hriechy, uro-
bím ho svätého a k svojmu Srdcu si ho 
pritúlim. A to nehovorím o láske k du-
šiam, ktoré ma milujú detskou láskou! 
Pokiaľ ide o udeľovanie milostí, nepo-
znám mieru. Každodenné slabosti a 
pády sa v mojej láske strácajú.

Boh napriek veľkej láske k du-
šiam, ktoré nasledujú túto cestu, 
ich často vyzýva, aby robili pokánie 
a  umŕtvovali sa. Vyzýva ich, aby si 
dávali pozor na to, čo hovoria, čo po-
čúvajú a odriekali si dokonca aj veci, 
ktoré sú dovolené. Duchovné det-
stvo v každej situácii nachádza prí-
ležitosť pre prinášanie malých obetí 
v každodennom živote bez toho, aby 
bolo treba hľadať veľké veci, využí-
vajúc čas, ktorý je darom od Boha. 
Všetko motivuje láskou k Bohu, aby 
sme mu robili radosť, obracali hriešni-
kov, inovercov a pohanov a privádzali 
ich k pravde a spáse, ktorá je možná v 
pravej Cirkvi Kristovej.

Prečo sa Mária zjavuje deťom?
Pripomeňme si vzťah Spasiteľa k 

deťom, ktoré Mu prinášali, pričom 
apoštoli, ktorí to nevedeli pochopiť, 
tomu bránili. Pán Ježiš im vtedy namr-
zený povedal: Nechajte deti prichádzať 
ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: 
„Kto neprijme Božie kráľovstvo ako 
dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, 
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kládol na ne ruky a požehnával ich. 
(Mk 10, 14-16).

Matka Božia ako verná učeníčka 
svojho Syna tento postoj dokonale 
pochopila a  nasledovala ho. Svedčí 
o  tom scéna z Kány Galilejskej, kde 
sa obracia na svojho Syna a  oroduje 
za svadobčanov s veľkou dôverou a 
vierou, že vypočuje jej prosbu, keď 
vyslovila slová: Nemajú vína (Jn 2, 3). 
Mária vie, že Syn jej nič neodmietne. 
Je to jej detská prostota, dôvera a ne-
ochvejná viera, ktoré sú základom 
prvého zázraku, ktorým Pán Ježiš zja-
vil svoje božstvo. Mária neustále oro-
duje u Syna Božieho za svoje adopto-
vané deti, ktoré tu na zemi ešte bojujú 
o  svoju spásu. Tak tomu bolo v Lur-
doch, v Gietrzwalde, vo Fatime a  v 
ďalších miestach zjavení Matky Božej. 
Preblahoslavená Panna ako dobrá 
matka, ktorá uteká zachraňovať svoje 
deti, hľadá detské srdcia. Nevinné, 
úprimné, prosté a pokorné srdcia, 
ktoré budú prijímať Ju i jej milovaného 
Syna. Týmto dušiam zveruje kľúčové 
posolstvá pre záchranu hriešneho a 
nevďačného ľudstva, pretože sú otvo-
rené tomu, čo hovorí, a nesfalšujú to, 
čo od nej počuli. Dieťa, ktorému bola 
zverená dôležitá úloha, ju splní s roz-
vahou a nebude ju odkladať na neur-
čito. Detské srdce je otvorené, nekom-
plikované, milujúce, dôveryhodné. 
Deti sú úprimné a autentické, preto 
prijímajú i ďalej odovzdávajú materskú 
lásku. To bol prípad Bernadety Soubi-
rousovej, Justyny Szafryńskej, Barbary 
Samulowskej, Františka a  Hyacinty 
Marto, Lucie dos Santos a ďalších.

Mária sa mohla zjaviť akémukoľvek 
počtu ľudí, od chudobných roľníkov po 
bohatých monarchov či učených pro-
fesorov. Od Bohu zasvätených rehoľní-

čok a rehoľníkov po kňazov, biskupov, 
kardinálov, a dokonca aj samotnému 
pápežovi. Namiesto toho si však vybe-
rala najčastejšie chudobné, nevzdelané 
deti vo veku od šesť rokov vyššie. Je po-
trebné poznamenať, že v spomínaných 
zjaveniach pred odovzdaním posol-
stva s nimi Mária nadväzuje dôverný, 
hlboký, priateľský vzťah, získava si ich 
srdcia a plnú dôveru. Podobne treba 
chápať viacnásobné vyslanie Anjela 
pokoja fatimským deťom pred objave-
ním sa Márie, ktorý ich istým spôso-
bom pripravil na stretnutie s krásnou 
Pani, aby sa nebáli a dôverovali jej zja-
veniam.

Cesta duchovného detstva pre 
každého!

Niekomu sa môže zdať, že cesta du-
chovného detstva je čosi banálne a in-
fantilné. Nič nemôže byť vzdialenejšie 
od pravdy! Cesta duchovného detstva 
pre tých, ktorí ho chcú prakticky žiť, 
je náročnou úlohou každodenného 
sebazapierania, hľadania Boha v ti-
chej, osobnej modlitbe, pričom Boh 
musí byť vždycky na prvom mieste 
a my na poslednom. Tí, ktorí sa chcú 
vydať touto cestou, sa musia v prvom 
rade cítiť ako milované deti Otca, 
aby neprepadli falošnému pocitu po-
kory a nevytvorili si nesprávny obraz 
o sebe. Každý z nás je pozvaný, aby 
tieto ideály a princípy postupne apli-
koval vo svojom každodennom živote 
a rozsieval okolo seba detstvo a pros-
totu tak, ako nám to Kristus prikazuje, 
aby sme sa stali deťmi, a  tak mohli 
vojsť do nebeského kráľovstva.

Bosý karmelitán 
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SAMI UČME DETI 
VIERE A MORÁLKE!

Naše deti čelia mnohým hrozbám, 
stačí uviesť niektoré veľmi očividné: 
voľne dostupná pornografia či čoraz 
sofistikovanejšie stimulanty, rôzne zá-
vislosti (ktorých je už toľko, že nejeden 
rodič ich nedokáže ani len pomeno-
vať), násilie, činnosť siekt. 

Sú to však iba tie najočividnejšie ne-
bezpečenstvá, na ktoré nás upozor-
ňujú spoločenské organizácie i rôzne 
vzdelávacie programy.

Naše deti však často nevedia, kto je 
Boh. Azda ešte stále v čosi veria, ale 
samé nevedia v „čo“ či v „koho“. V sú-
vislosti s tým ani nevedia, čo z viery v 
trojjediného Boha vyplýva. Pred na-
šimi očami starne jedna z posledných 
generácií, pre ktoré bolo zrejmé, že z 
viery vyplýva určitá morálka.

Mladí ľudia si často volia zlo. Prečo? 
Pretože sme ich nenaučili rozlišovať 
zlo od dobra!

Múdre hlavy nám dnes kážu, aby sme sa zamysleli nad tým, aký svet za-
necháme budúcim generáciám, ak nebudeme separovať odpad alebo 

nezastavíme hromadnú výrobu plastov. Otázka zodpovednosti za budúce 
generácie je úplne opodstatnená – ale nie nutne z ekologických dôvodov...
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Žijeme vo veku abdikácií. Abdikujú 
pápeži, otcovia i matky opúšťajú ro-
diny, dokonca aj niektorí biskupi čoraz 
častejšie vyhlasujú, že sa chcú učiť od 
veriacich, a nie naopak. My katolíci 
však nemôžeme abdikovať – nemô-
žeme rezignovať a  neplniť si povin-
nosti stavu. A povinnosťou každého 
rodiča, starého otca, otca i kmotry, 
staršieho brata či sestry je učiť mladšie 
generácie viere a morálke.

Svet mladých, to sú dnes zábavné 
online videá, vtipné fotografie, ale aj 
všadeprítomné rady o výžive, oblečení 
a životnom štýle, ako i populárne se-
riály, ktoré formujú životné postoje. 
Dobrých katolíckych hodnôt je tam 
ako šafránu. Všetko je o zábave, sebec-
tve a všadeprítomnom sexe...

A my rodičia? Starí rodičia? Krstní 
rodičia? Niekedy sme už v takom veku, 
že nerozumieme „na čo klikajú“ naše 
deti, alebo sa o to vôbec nestaráme, či 
sa na tom dokonca sami zúčastňujeme 
namiesto toho, aby sme ich učili rozli-
šovať dobrý obsah, dobrú módu, dobré 
veci od vecí zlých. Týka sa to aj nábo-
ženského obsahu! Nejde tu iba o sekty, 
ale aj o rôzne „progresívne“ interpre-

tácie našej svätej viery, ktoré sú v roz-
pore s Tradíciou.

A to všetko aj našou vinou. Pretože 
sme deti neučili základy nášho nábo-
ženstva. Pretože v určitom momente 
sa mnohí z nás rozhodli, že škola deti 
naučí všetko a my už nemusíme robiť 
nič. Že sme iba pasívne prihliadali, 
keď sa na mnohých školách z hodín 
katolíckeho náboženstva stali hodiny 
všeobecnej religionistiky alebo prázd-
nych rečí.

... 
Urobme si spytovanie svedomia. 

Kedy naposledy sme sa rozprávali 
o  Bohu v  našej rodine? Kedy sme 
si prečítali úryvok z katechizmu a 
hovorili o ňom pri stole? Kedy sme sa 
naposledy rozprávali o  katolicizme 
a  prišli k  záveru, že určité správa-
nie je „nevhodné“, ďalšie je hriechom 
a nepáči sa Bohu, a iné je jednoducho 
nemravné?

Kedy sme naposledy naozaj vychová-
vali svoje deti či vnúčatá? Nielen prí-
kladom, ale aj výkladom...

KK
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OSOBNOSŤ SV. 
HYACINTY

Túto črtu dokonale vyjad-
rujú osoby svätcov a svätíc 

Božích, ktorí Pánovu požiadavku žili v do-
konalej miere. Vidíme to nie len na veľkej 
učiteľke Cirkvi sv. Terézii z Lisieux, ktorá 
svojím životom načrtla a vo svojej náuke 
rozpracovala koncept tzv. “malej cesty” či 
“cesty detstva” v duchovnom živote, čím 
táto “ruža” karmelitánskeho kláštora ob-
novila duchovný život a náuku o ňom, 
prekrytú nánosom voluntarizmu (snaha 
silou vôle napredovať v duchovnom ži-
vote, pričom úloha Božej milosti tkvie len 
v podpore tohto, čo si človek vôľou pred-
savzal), no tiež na životoch detí, ktoré 
dosiahli svätosť v útlom veku. Jedným z 
týchto nádherných malých hrdinov je aj 
sv. Hyacinta Marto, ktorá bola najmlad-
šou vizionárkou vo Fatime (v čase zjavení 
Panny Márie mala len 7 rokov). V tomto 
roku si pripomíname sto rokov od jej 
smrti. 

Osobnosť sv. Hyacinty popísala veľmi 
dôverne práve jej sesternica Lucia. Od-
haľuje nám jej veľmi nežnú, bojazlivú no 
veľmi rozhodnú a tvrdú povahu, ktorá sa-
motnú Luciu veľmi fascinovala. Na jednej 
strane bola sv. Hyacinta dieťa, ako každé 
iné. Rada sa hrala s ostatnými deťmi a bola 
veľmi všetečná. Jednoducho ako každé 
iné dieťa tej doby a regiónu. No na druhej 
strane spomína jej veľkú lásku k Pánu 
Bohu, zmysel pre prinášanie mnohých - na 

dieťa nevšedných - obiet a najmä na jej he-
roickú trpezlivosť, s ktorou prijala a zná-
šala utrpenie. Hyacinta bola dieťaťom ne-
smierne živým, no práve zjavenie sa anjela 
v Cova da Iria mení jej život. Stáva sa po-
stupne, ako svedčí Lucia, tichou a pozor-
nou na Božie veci. Prvým prejavom tejto 
zmeny je jej láska k Trojjedinému Bohu, 
ktorého ľudia nesmierne urážajú a preto, 
ako sa dozvie od Panny Márie, Boh bude 
trestať svet, ak sa ľudia neobrátia. Potom je 
to láska k Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. 
Deti sa pravidelne zúčastňujú na sv. omši 
(najprv každú nedeľu, neskôr každý deň). 
Potom je to láska k modlitbe ruženca, 
ktorý sa v tak útlom veku naučila a kaž-
dodenne modlila. Napokon, z tejto lásky k 
nadprirodzeným pravdám katolíckej viery 
vyviera jej skutočná láska k ľuďom. Hya-
cinta bola dieťaťom nesmierne citlivým, 
milovala svojich rodičov, rodinu, no táto 
nikdy nedostala prednosť pred Božími 
skutočnosťami. Neváhala niesť bremeno 
krivdy, keď jej rodičia neverili, že videla 
Pannu Máriu, čo malé sedemročné dievča 
nesmierne mučilo, ako to spomína neskôr 
vo svojich zápiskoch sestra Lucia. Napriek 
láske k rodičom, nezaprela pravdu o Panne 
Márii. Podobne hrdinsky sa správala aj 
pred cirkevnými či svetskými autoritami, 
ktoré skúmali zjavenia vo Fatime. Zvlášť 
pozoruhodná bola jej láska k “úbohým 
hriešnikom, za ktorých sa nikto nemodlí.” 

Deti sú vo vzťahu k Pánu Bohu vždy nesmierne otvorené a nás dospe-
lých často prekvapia svojou dôverou a veľkou láskou. Práve preto náš 

Pán tak vyzdvihuje práve túto “detskú črtu” v evanjeliu: “Ak nebudete ako 
deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.” Byť takýmto otvoreným pre 
Božie veci v našich životoch znamená napredovať v dokonalosti a stávať sa 
viac a viac závislým len na Bohu. 
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Sestra Lucia spomína, že za nich doká-
zala prinášať všetky možné obety a zniesť 
všetky utrpenia. Práve táto črta jej života 
je nám dnes bohužiaľ tak vzdialená a to v 
oboch zmysloch. Naša spoločnosť odmieta 
v prvom rade to, že existuje hriech a že 
človek, ktorý ho pácha, sa prehrešuje proti 
Bohu a môžeme ho označiť ako “hrieš-
nika.” Potom je to obeta, ktorá jediná 
zmýva hriechy - prvotne Najdokonalejšia 
obeta Ježiša Krista, teda obeta sv. omše a 
následne naša vlastná schopnosť, vyvie-
rajúca z Kristovej, prinášať ako obetu za 
hriechy seba i svojich drahých každodenné 
starosti, bôle a ťažkosti. Hyacinta svoje 
obety prinášala nie len v pasívnom zmysle 
a len vtedy, kedy by k tomu mala chuť. Nie. 
Bola ustavične pripravená. To je poučením 
pre nás všetkých. Prinášať všetko za obetu 
Bohu práve vtedy, keď ide o veci malé, 
každodenné, nepríjemné a ťaživé, ktoré si 
nikto nevšíma a ktoré zostávajú tomuto 
svetu zahalené. Malá svätica v týchto obe-
tách mala doslova “záľubu”, ako spomína v 
zápiskoch sestra Lucia. Pozoruhodou sku-
točnosťou je tiež to, že napriek jej heroickej 
láske k obete, sv. Hyacinta tieto svoje obety 
nikdy nedávala nikomu na obdiv. Nehovo-
rila o nich, neupozorňovala na nich. Ani 
v chvíľach jej veľkého utrpenia, keď bola 
odlúčená od svojej milovanej rodiny ne-
myslel na seba. Neustále hovorila o Panne 
Márii, vystríhala pred peklom a hovorila o 
láske k hriešnikom. Presne toto je ďalšou 
črtou, ktorú si môžeme osvojiť. Množstvo 
ľudí dnes, ktorí sú pozvaní k neseniu Kris-
tovho kríža, ktorí trpia chorobou či utrpe-
ním menšej či väčšej intenzity, sú v týchto 
obetách veľmi sebastrednými. Neustále 
hovoria o sebe a svojej chorobe či utrpení, 
neustále naň upriamujú pozornosť, padajú 
do sebaľútosti a preto sa stretnutie s nimi 
často mení na neznesiteľné predstavenie 
vlastného ega. Ľudia sa takýmto egoistom, 
ktorí sa zakrývajú utrpením vyhýbajú či 
návštevy redukujú na minimum. Mnohí 
preto nesmierne trpia, že sú sami. Neuve-
domujú si však, že ich samota vyviera z ich 

nepozornosti voči Pánovi a prílišnej po-
zornosti k sebe. Pretože im chýba nadpri-
rodzený cit pre Kristovo utrpenie vyvie-
rajúce z lásky k Eucharistii. Človek, ktorý 
ochorie, sa postupne stane veľmi citlivým 
na seba, čo je na jednej strane pochopi-
teľné. Pretože nik iný často naň nedbá. No 
táto precitlivelosť musí postupne, preme-
nená Božou milosťou, ustupovať a človek 
sa má pripodobňovať Kristovi. Zriekať sa 
svojho vlastného ja a nechať rásť Krista. 
To nás učí táto malá svätica. Poslednou 
črtou, ktorú vy som vyzdvihol je jej zmy-
sel pre poriadok. Sv. Hyacinta chápala, že 
všetky naše ľudské podujatia a ciele musia 
byť napokon podriadené večnému cieľu, 
ktorým je spása nesmrteľnej duše. Lucia 
spomína, že sv. Hyacinta sa sťažovala na 
módu, ktorá odporuje Pánu Bohu a skrze 
ktorú sa mnohé duše stávajú márnivými 
a ohrozujú svoj večný život. Ďalším ne-
bezpečenstvom pre duše sú “hriechy tela”, 
ktoré stŕhajú duše priamo do pekla. A na-
pokon spomínala “manželstvá, ktoré sa 
protivia Božiemu zámeru.” Ide o veľmi 
vážne skutočnosti, s ktorými sa my dnes 
stretáme a preto sú zjavenia Panny Márie 
vo Fatime a tiež osoby malých pastieri-
kov pre nás, moderných ľudí tak dôležité. 
Zvlášť tvárou tvár “politickej korektnosti”, 
ktorá nedovoľuje z ľudských ohľadov ho-
voriť pravdu priamo a jasne a to dokonca 
aj v cirkevnom prostredí. Mnohí pastieri 
mlčia a stávajú sa skôr “pritakávačmi” se-
kulárnej kultúre, ktorú považujú za ne-
vyhnutné ovzdušie modernej spoločnosti. 
Ide však o diabolské klamstvo, ktoré však 
v skutočnosti vytláča Krista a jeho zákon 
ako zo sŕdc ľudí, tak aj z občianskeho po-
riadku. Malá svätica, ktorá dosiahla vrchol 
dokonalosti už v deviatich rokoch, môže 
byť by musí byť preto zdrojom inšpirácie. 
Utiekajme sa k sv. Hyacinte, aby nás nau-
čila ceste skutočného detstva a lásky ku 
Kristovi a Cirkvi. 

o. Radovan Rajčák
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Ježiša Krista zahŕňame tým istým 
kultom chvály a sme povinní preu-
kazovať mu úctu ako Bohu i ako člo-
veku v dvojakej prirodzenosti – ľudskej 
i božskej – a v jednote druhej osoby 
Najsvätejšej Trojice.  

Najsvätejšej Panne Márii sme po-
vinní preukazovať osobitnú úctu nad 
všetkými anjelmi a svätými. Katolícka 
cirkev nazýva tento druh úcty hyper-
dulia, pre rozlíšenie od kultu svätých, 
ktorý sa označuje jednoducho dulia 
(slovo gréckeho pôvodu označujúce 
nevoľníctvo, službu, poddanosť, závis-
losť). 

Svätí sú tí, ktorí sa vyznačovali hr-
dinskými čnosťami a ktorých Cirkev 
predkladá kresťanským veriacim ako 
vzory svätosti. V nebi sa za nás priho-
várajú u Boha, vyprosujú nám milosti 
pre náš duchovný život alebo pre naše 
pozemské potreby. 

Spomedzi svätých najväčšiu úctu, 
nazývanú protodulia, prejavujeme sv. 
Jozefovi, keďže bol manželom Panny 
Márie a ľuďmi bol vnímaný ako otec 
Ježiša Krista. V skutočnosti však bol 

Ježiš Kristus počatý v prečistom lone 
Panny Márie mocou Ducha Svätého, 
bez účasti akéhokoľvek muža, a jeho 
jediným Otcom je nebeský Otec. Dôs-
tojnosť sv. Jozefa, ktorej sa nevyrovná 
dôstojnosť žiadneho iného svätého, 
zdôvodňuje jeho kult ako prvého zo 
všetkých svätých (grécky protos = 
prvý).

Liturgia je Cirkvou ustanovený ve-
rejný a oficiálny kult. Skladá sa z mod-
litieb, hymnov, spevov, čítaní, svätých 
textov, požehnaní, pokľaknutí, gest, 
atď., usporiadaných do veľkej ceremó-
nie vo vznešenom prevedení, keď je 
slávená na dôležité sviatky, alebo tak-
tiež v jednoduchej pobožnosti bežného 
dňa.

Tieto ceremónie sú slávené podľa 
rozličných rítov. Okrem latinského 
rítu, ktorý je používaný na Západe, 
jestvuje dvadsať iných rítov (obra-
dov), ktoré boli schválené Katolíckou 
cirkvou. Každý z nich je svätý a pravý a 
všetky spolu právoplatne odzrkadľujú 
rozličné mentality, inklinácie či záľuby 
národov, ktorými sú praktizované. 

PREUKAZOVANIE 
ÚCTY BOHU, MATKE 

BOŽEJ A SVÄTÝM 

Tento článok je úryvkom nami vydanej knihy "Ruženec - záchrana pre 
svet", brazílskeho autora A. Borelliho, ktorá prvýkrát vyšla v slovenskom 

jazyku v roku 2019.
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OBJEDNAŤ  
web:  

www.ruzenec.org  
t. č.: 

02 / 222 000 63  
(po-pia 8.30-16.00 hod.)

Okrem liturgického kultu jestvuje 
súkromný kult, ktorý je prejavovaný vo 
vlastnom mene veriacimi individuálne 
alebo spoločne a ktorý má taktiež 
veľkú cenu a je nevyhnutný pre 
dosiahnutie milostí, ktoré sú pre nás 
potrebné. 

Ruženec, vznešená forma kultu
Ruženec predstavuje osobitne vzne-

šenú formu súkromného kultu pred-
kladaného Bohu a Najsvätejšej Panne. 

Prvým a najvyšším aktom katolíc-
keho kultu je obeta svätej omše. Ka-
tolícka nábožnosť predkladá svätý ru-
ženec ako pobožnosť hneď po svätej 
omši a modlitbe breviára (kedysi bre-

viár, dnes liturgia hodín) pre kňazov a 
po prijímaní sviatostí pre laikov.

„V istý deň Presvätá Panna zjavila 
blahoslavenému Alanovi de la Roche, 
že po obete svätej omše, ktorá je prvou 
a najživšou pamiatkou utrpenia Ježiša 
Krista, niet vznešenejšej a záslužnejšej 
praxe, ako je ruženec, ktorý je akoby 
druhým pripomenutím a predstave-
ním života a utrpenia Ježiša Krista.“ 
(sv. Ľudovít Mária Grignon de Mont-
fort, Przedziwny sekret Różańca świę-
tego, Wrocław, 2000 str. 53)

(pokračovanie nabudúce)
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Získate nielen duchovné 
výhody:

1. Každý mesiac využijete privilé-
gium svätej omše, ktorá bude slúžená 
na Vaše úmysly a za Vašich najbližších.

2. Dostanete každodennú modli-
tebnú podporu rehoľných sestier, ktoré 
veľkodušne súhlasili spojiť prosby a 
úmysly Apoštolov Fatimy so svojimi 
modlitbami. Pre tento účel stačí, ak 
nám napíšete svoje úmysly na nami 
zaslaný formulár.

3. Dostanete Diplom Apoštola Fa-
timy, ako prejav uznania za Vašu účasť 
v tejto kampani.

4. Dostanete nálepky s vyobrazením 
Panny Márie Fatimskej, ktoré sú už 
posvätené kňazom.

5. Po troch mesiacoch svojho člen-
stva dostanete farebnú podobizeň 
Panny Márie Fatimskej–tej,ktorá zá-

zračným spôsobom plakala v New 
Orleanse v roku 1972. Táto podobizeň 
bola vytlačená vo forme plagátu, špe-
ciálne pre členov Fatimského Apošto-
látu tak, aby mohol byť zarámovaný.

6. Šesťkrát ročne bezplatne získate 
dvojmesačník „Spojenectvo s Máriou” 
s aktuálnymi informáciami o kampa-
niach a iniciatívach Nadácie Slovakia 
Christiana a tiež s materiálmi pre mo-
rálnu a náboženskú formáciu.

7. Po šiestich mesiacoch účasti v 
tomto apoštoláte dostanete posvätenú 
sošku Panny Márie Fatimskej.

8. Po jedenástich mesiacoch účasti 
na v tomto apoštoláte dostanete od-
znak Apoštola Fatimy.

9. Po roku trvania Vášho členstva 
sa zapojíte do žrebovania o niekoľ-
kodňový pútnický zájazd do Fatimy.

 

Milujete Božiu Matku? Šírte Jej posolstvo! Pri-
dajte sa ešte dnes do našej duchovnej rodiny. 

Veľkou výsadou účasti na fatimskom Apoštoláte je 
duchovná pomoc pre desaťtisíce katolíkov na Slo-
vensku. Vďaka mesačným príspevkom Apoštolov, 

ako aj vďaka Vašej podpore, budú môcť naši krajania spoznať Fatimské po-
solstvo a odpovedať na výzvy Najsvätejšej Panny Márie.

MÁRIA JE TIEŽ 
MOJA MATKA
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MÁRIA JE TIEŽ 
MOJA MATKA
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PETÍCIA PROTI PRISTÚPENIU EÚ K ISTANBULSKÉMU 
DOHOVORU

Nadácia Slovakia Christiana je spo-
luorganizátorom petície, ktorou ob-
čania naprieč Európou žiadajú pred-
sedníčku Európskej komisie, aby EÚ 
nepristúpila ku kontroverznému tzv. 
Istanbulskému dohovoru, ktorý pod 
rúškom boja proti domácemu násiliu 
zavádza do právnych poriadkov štá-
tov gender ideológiu. Hlavným inici-

átorom petície bola poľská právnická 
organizácia Ordo Iuris, ku ktorej sa 
okrem našej nadácie pridalo množ-
stvo ďalších organizácií z viac ako 
desiatich európskych krajín. Zo Slo-
venska petíciu podporili aj minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny Milan 
Krajniak, bývalá europoslankyňa a 
súčasná poslankyňa národnej rady 
Anna Záborská, europoslankyňa Mi-
riam Lexmann, predseda Aliancie za 
rodinu Anton Chromík, koordinátor 
Slovenského dohovoru za rodinu Erik 
Zbiňovský, profesorka Eva Grey, či vy-
sokoškolský pedagóg Vladimír Palko. 
Petíciu je možné podpísať na stránke 
www.StopGenderConvention.org. 
Medzi našich korešpondentov sme v 
priebehu júla rozdistribuovali papie-
rové petičné hárky, ktoré môžu podpí-
sať aj ľudia, čo nepoužívajú internet

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT OSLÁVIL ROK SVOJEJ EXISTENCIE
Už je to rok, čo sme zriadili osobitnú 

formu pravidelnej podpory našej na-
dácie – Fatimský apoštolát, ktorého 
členovia nás pravidelne podporujú 
finančne a modlitbami.

Apoštoli Fatimy majú od nás 
rôzne výsady pripravené špeci-
álne len pre nich. Okrem pra-
videlných modlitieb rehoľných 
sestier a každomesačnej svätej 
omše slúženej na ich úmysly je to tiež 
krásny plagát Panny Márie po 3 mesia-
coch členstva, soška po 6 mesiacoch, 
či exkluzívny odznak, ktorý im odo-

vzdáme po 11 mesiacoch ich členstva v 
apoštoláte.

Jednou z najžiadanejších výsad, 
ktorá je vyhradená pre členov za-

pojených v apoštoláte aspoň jeden 
rok, je zaradenie do losovania 
o leteckú púť do Fatimy. Pred-
bežne ju plánujeme uskutočniť 

v októbri, ale bude to závisieť aj 
od aktuálnej situácie spôsobenej 

koronavírusom.
Už teraz intenzívne pracujeme na 

tom, aby sme pripravili výsady na ďal-
šie roky členstva Apoštolov Fatimy. 
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ZAČALI SME ROZŠIROVAŤ ZÁZRAČNÚ MEDAILU PANNY 
MÁRIE

V posledných mesiacoch sme za-
čali rozširovať novovydanú knižku 
„Dar Márie na ťažké časy“, ktorá opi-
suje zjavenie Panny Márie svätej Kata-
ríne Labouré a vysvetľuje pôvod, ako 
aj veľké milosti spojené so Zázračnou 
medailou, ktorá bola odovzdaná tejto 
svätici osobne Pannou Máriou. Spolu 
s knižkou distribuujeme aj samotnú 
Zázračnú medailu v slovenskej verzii, 
posvätenú kňazom.

Knižku s medailou sme odovzdali 
našim drahým podporovateľom v máji. 

Zároveň sme začali veľkú kampaň za-
meranú na rozšírenie tohto mocného 
daru Panny Márie medzi čo najviac 
ľudí na Slovensku. Vďaka štedrosti na-
šich dobrodincov, predovšetkým čle-
nov Fatimského apoštolátu, sme mohli 
po Slovensku rozdistribuovať až mi-
lión letákov s možnosťou objednania 
knižky aj so samotnou medailou. Ve-
ríme, že aj táto kampaň prinesie Slo-
vensku mnohé milosti a ešte tesnejšie 
ho primkne k jeho Patrónke a Jej Ne-
poškvrnenému Srdcu.

Zároveň pozývame všetkých, aby sa 
stali členmi Fatimského apoštolátu, a 
aj takýmto spôsobom sa podieľali na 
ohlasovaní posolstva Matky Božej, 

ktoré je v dnešnej dobe rovnako aktu-
álne ako pred 100 rokmi.
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Mt 11:28-30. Namáhate sa? 
Ostaňte verní! 

„Pochválený buď Ježiš Kristus! 
Chcem poďakovať za obrazy Fa-
timskej Panny Márie a aj za sošku 
(pozn.red. pre členov Fatimského 
Apoštolátu). Ak niečo trápi člo-
veka, tak sa pozriem a pomyslím 
si. Matička, ako ďalej? Poraď. 
Práve teraz keď nastal veľmi ťažký 
čas. Musíme skloniť hlavu pred 
osudom a kráčať životom ďalej. 
Aj náš Pán Ježiš prijal svoj osud a 
kráčal ďalej. Prajem Vám pevné 
zdravie, nech Vás žehná Boh a 
nech sa Vám darí vo Vašej práci. S 
pozdravom, cez Máriu k Ježišovi! 

Irena

Severne od mesta Žarnovica 
je obec Kľak, z ktorej pochá-
dza pani Anna.  
Tá sa s nami podelila o 
veľmi silný príbeh z II. sve-
tovej vojny. Jej svedectvo je 
o to silnejšie, že si ho ako 
sedemročná zapamätala 
tak, akoby sa odohralo len 
nedávno. 

„Do dediny prišli nemeckí vojaci 
a chceli nás postrieľať. Vyhnali 
nás nad dedinu pred kaplnku a 

tam už čakali dvaja s guľometmi. 
Len ten náš pán farár nás zachrá-
nil. Povedal že sa ešte pomodlíme. 
Potom chcel ísť medzi nás, ale 
vojaci ho nechceli pustiť. Začali 
ho prehovárať, ale náš pán farár 
vedel po nemecky a on trval na 
tom, že „...sú to moje ovečky, tak 
ja idem s nimi...“. 

V tom ako zázrak, aj som to 
videla, ja som ho počula toho 
človeka...do dediny je troška kop-
ček a ešte predtým ako pán farár 
chcel ísť k nám, dole som počula 
vrčať motorku. Išiel na motorke 
muž a jednou rukou držal papier 
a kričal: „Nestrieľať! Nestrieľať!!! 
Len vysťahovať!“. Tak nás potom 
nechali tak. To bola sekunda, 
inak by bolo po nás. Tak nás teda 
nepostrieľali. 

Mohli sme si zobrať z domu pár 
vecí, vyhnali nás z obce a dedinu 
celú zapálili. Muži, otcovia sa v 
predvečer tejto udalosti dozvedeli, 
že do obce idú vojaci a idú brať 
mužov. Tak sa schovali v hore. 
Mysleli si, že celú obec zapálili aj 
s nami. Keď to celé utíchlo, vrátili 
sme sa s rodičmi naspať, ale však 
viete, to bolo, všetko to bolo zho-
rené a popol bol všade. 

V dome sme mali porcelánové 
hrnčeky. Ale na dedine to sa 
nepoužívalo. Len z plechových 
sme pili. Mamenka to mala po-
ukladané tak pekne na skrini a 
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Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

uprostred sošku Panny Márie tiež 
z porcelánu. Predstavte si, v tom 
popole, to bolo všetko roztavené a 
uprostred len tá Panna Mária, tá 
soška bola celá.“ (pozn. redakčne 
krátené)

Anna

Pani Mária z Bratislavy sa 
nám zdôverila s jej životom 
a milosťami sprostredkova-
nými skrze zázračnú me-
dailu. 

„S medailou som sa stretla 
niekoľkokrát v živote. Prvú som 
dostala keď som mala 12 rokov od 
nášho pána farára v našej far-
nosti. Nosila som ju stále pri sebe. 
Tú som podarovala svojej dcére 
keď išla do Talianska na prvú 
dovolenku v 1987 a má ju dodnes. 
Druhú mi darovala moja svokra, 
keď som sa k nim prividala. Ona 
ju mala od zasvätenia sa k Panne 
Márii od svojich pätnástich rokov 
(1925). Túto medailu mám stále. 
Tretiu medailu som dostala od 
rádovej sestričky vo vlaku. Čítala 
som náboženskú literatúru a keď 
to sestrička nebadane zistila, 
podarovala mi medailu s pros-
bou, aby som sa modlila potrebnú 
modlitbu. Dnes mám 78 rokov 
a môžem povedať, že mi Matka 
Božia v mojom živote stále po-

máha vo všetkých mojich ťažkých 
situáciách. Bola vždy pri mne – v 
chorobe, pri strate zamestnania, 
keď mi zomrel mladý manžel a o 
tri mesiace sa moja jediná dcéra 
nevrátila z dovolenky zo zahrani-
čia za totality v roku 1987 a pod. 
V októbri 1989 som sa vracala z 
cesty v Nemecku. Na hraniciach 
mi colníci poprehadzovali všetky 
batožiny, okrem dámskej kabelky, 
ktorú som po celý čas mala zave-
senú cez plece a rukou som si dr-
žala na hrudi remienok kabelky, 
pod ktorým po blúzkou som mala 
zázračnú medailu. V duchu som 
prosila Pannu Máriu o pomoc. V 
kabelke som mala knihu, ktorú 
som dostala od pátra Hlinku. 
Keby mi to našli, bola by som išla 
rovno do väzenia.

Mária

ADRESA REDAKCIE:
ul. Palackého 4
811 02 Bratislava
tel.: 02 / 222 000 63

 E-MAIL

redakcia@spojenectvosmariou.sk

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/slovakia-

christiana
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Nemecko: rekordný počet 
odpadlíkov od viery

Najväčšie nemecké cirkvi (ka-
tolícka a evanjelická) stratili v 
minulom roku viac než 500-tisíc 
veriacich. Ide o najväčší počet v 
histórii. Katolíci dnes tvoria už 
iba 27 percent obyvateľstva, pri-
čom klesajúci trend bude zrejme 
pokračovať aj v ďalších rokoch.

Z katolíckej Cirkvi vystúpilo 
vyše 270-tisíc osôb, čo je o 26 per-
cent viac ako v minulom roku. Od 
evanjelikov odišiel zhruba rov-
naký počet veriacich, pričom ich 
počet tvorí dnes 25 percent oby-
vateľstva. Zato počet moslimov v 
krajine zúfalo narastá.

Príčinou sú okrem vnútro-cir-
kevnej vieroučnej krízy najmä 
demografické dôvody. Cirkvám 
takisto nepomohli sexuálne škan-
dály, ktoré sú však verejnosťou 
spájané najmä s katolíkmi, avšak 
počet odchodov je približne rov-
naký aj u evanjelikov.

Georg Bätzing, predseda Ne-
meckej biskupskej konferencie sa 
cíti znepokojený daným vývojom 
a uvedomuje si tragické tendencie 
pri ponímaní sviatostí v Cirkvi. V 
Nemecku sa prakticky už nespo-
vedá, čo ide na triko minulých aj 
súčasných prelátov. Pre mnoho 
ľudí podľa predsedu nie je život v 
Cirkvi motivujúci, preto k nemu 
treba hovoriť správnym jazykom. 

Čo by nemalo znamenať prispô-
sobiť sa duchu doby. Znamená to 
však návrat k správnemu tradič-
nému ponímaniu viery?

Česko: Obnovený 
Mariánsky stĺp poškodili 
ohňom

Obnovený Mariánsky stĺp v 
Prahe na Staromestskom ná-
mestí sa stal nedeľu terčom útoku 
42-ročného muža. Ten pomocou 
horľavín a starých handier založil 
na objekte oheň, ktorý obnovený a 
vynovený stĺp nakoniec odymil a 
poškodil. Polícia pomocou kame-
rového systému páchateľa zdržala 
a oheň bol následne uhasený.

Motívy páchateľa neboli v mé-
diách komentované, ale vzhľa-
dom na vyjadrenie starostu Petra 
Hejma: „Na obnovený Mariánsky 
stĺp môže mať každý svoj názor, 
ale primitívne prejavy vandalizmu 
nebudú v žiadnom prípade tole-
rované“, sa dá usudzovať, že mo-
tívom mohli byť ideologické vý-
hrady páchateľa proti obnoveniu 
katolíckeho symbolu na námestí.

Obnovenie stĺpu sprevádzali 
po celé storočie od jeho zničenia 
ostré polemiky, ktoré neutíchli ani 
po roku 1989. Skôr naopak. Petícia 
proti obnoveniu stĺpu prebiehala 
aj tesne pred jeho inštaláciou.  

Inšpiráciou k incidentu mohli 
byť aj súčasné nepokoje, pri kto-
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rých dav ničí sochy a označuje 
ideologicky nevhodné objekty. 
Mariánsky stĺp na Staromestskom 
námestí bol páchateľom zrejme 
vyhodnotený ako nevhodný ob-
jekt pre 21. storočie a pokrok.

Holandsko: Ľavicové 
hnutie zničilo mariánsku 
kaplnku

Kaplnku, ktorá sa nachádza v 
holandskom meste Breda v sever-
nom Brabantsku a ktorá bola po-
stavená po II. svetovej vojne ako 
výraz vďaky poľským vojakom 
– osloboditeľom mesta, v stredu 
znesvätili útočníci z extrémis-
tického ľavicového hnutia Black 
Lives Matter. V kaplnke sa na-
chádza veľký obraz Panny Márie 
Čenstochovskej.

Obraz Matky Božej demon-
štranti bojujúci proti „rasizmu“ 
postriekali červeným sprejom 
a na oltár nastriekali sprejom 
skratku BLM – Black Lives Mat-
ter. Starosta mesta Paul Depla 
ostro odsúdil túto profanáciu.

Svet: Množia sa krádeže 
hostií

Neznámy páchateľ ukradol 
uprostred kostola Svätej Alžbety 
v Boone (štát Severná Kalifor-
nia) tabernákulum (schránku na 
Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu) aj 

s hostiami. Far-
níci zarmútení 
touto správou 
sa obávajú, že 
sväté hostie boli 
ukradnuté na 
to, aby boli zne-
užité pri vykonávaní satanistic-
kého rituálu.

Krádeže Najsvätejšej Sviatosti v 
Spojených štátoch sa stávajú bež-
ným javom. V máji 2019 spravo-
dajská agentúra Life Site News 
informovala o deviatich kon-
sekrovaných hostiách, ktoré boli 
ponúkané na predaj cez internet. 
Predajca vysvetľoval, že hostie sa 
dajú použiť pri rituáloch čiernej 
mágie.

Tento jav sa však netýka len 
USA. Ku krádežiam, predaju a ná-
slednému znesväcovaniu dochá-
dza masovo aj v Európe. 

Krajinou najviac postihnutou 
touto bezbožnosťou je Taliansko. 
Taliansko je aj krajinou s najväč-
ším počtom satanistických orga-
nizácii. 

 
Sprac. VK

Prosíme o modlitbu „Otče náš” 
a „Zdravas, Mária...” na úmysel 
odčinenia za každý pohoršujúci a 
urážlivý čin voči Pánovi Ježišovi a 
jeho Matke a tiež za prenasledo-
vaných kresťanov.



Pútnicke miesto:

Nižná  
Šebestová

Dedina Nižná Šebastová je dnes sú-
časťou Prešova. Starobylé pútnické 
miesto sa nachádza v kostole na Slán-
skej ulici. Púte do kostola, ktorý má pat-
rocínium  Najsvätejšieho mena Ježiš a 
Mária, sú spojené so zázračným obra-
zom Panny Márie a konávali sa vždy 22. 
deň počas mesiaca, ale dnes už tradícia 
pomaly upadá. Aj sväté 
omše sa už nekonajú 
pri zázračnom obraze. 
Kostol bol súčasťou 
kláštora františkánov, 
v ktorom sa dnes na-
chádza Štátny archív. 
Obe historické budovy 
pochádzajú z polovice 
17. storočia.

Zázračnú udalosť s 
obrazom opisuje fran-
tiškánska kronika. 22. 
júna 1644 vtrhlo do 
Nižnej Šebastovej voj-
sko protestantských, najmä kalvínskych 
povstalcov a napadli s nenávisťou fran-
tiškánsky kláštor. Vo svojej zbesilosti 
pochytali rehoľníkov, vyzliekli ich, bili, 
mučili a hanobili najohavnejším spôso-
bom.

 V noci sa rehoľníkom podarilo utiecť 
z komory, kde boli väznení. Len brat 
Mikuláš Krmendy, nestihol utiecť a bol 
umučený za všetkých. Vyzlečeného a 
ako ukrižovaného priviazali ho čelom 
ku skrini a na chrbte mu vyrezali kríž. 

Temeno hlavy mu rozbili a potom ho 
fakľami pomaly pálili. Keď ho zabili, 
vtrhli do kostola kde začali bezuzdne 
ničiť a rabovať. Ničili oltáre, sochám 
vydlabávali oči, odrezávali uši a sekali 
do nich. Nakoniec zbadali ešte nedo-
tknutý obraz Matky Božej. Visel prí-
liš vysoko a tak do neho začali strieľať. 

Prvá guľka sa od ob-
razu odrazila a zabila 
rúhača. Jeho zvrhlý 
kumpán sa pokúsil o 
to isté, ale rýchlo vy-
behol, aby ho guľka 
nezasiahla. Hneď ako 
vybehol, padol na zem 
mŕtvy. 

Stopy na oválnom 
obraze sú viditeľné. 
Jedna je na ľavom líci 
Matky Božej druhá na 
čele. Ľud si veľmi za-
miloval tento obraz, 

najmä pre hojnosť vypočutých modli-
tieb. Nábožná šľachtičná Klára Kapová 
ho dala v roku 1754 ozdobne zarámovať 
a preniesť na oltár Najsvätejšej Trojice. 

Zázračný obraz nie je len pripomien-
kou toho, že Boh potrestá každé rú-
hanie, najmä urážku Nebeskej Matky 
svojho Syna Ježiša Krista, ale aj svedec-
tvom o katolíckej pravovernosti mar-
týrov. Nezabúdajme na vieru, za ktorú 
preliali svoju krv. 

BM

MARIÁNSKE
STRANY

Foto: sk.wikipedia..org/LMih


