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S L OVO R E DA KC I E

Drahí priatelia,
prihovárame sa Vám v októbri, mesiaci Svätého ruženca. Poznáme prísľub
Panny Márie, že všetci tí, ktorí sa zbožne modlia Svätý ruženec, budú mať jej
zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Svätý ruženec je mocnou ochranou proti
peklu, ničí zlo, zbavuje svet hriechu a zaháňa bludy.
V septembri sme si pripomenuli vzácne mariánske sviatky. Dňa 8. septembra sme oslávili sviatok Narodenia Panny Márie, dňa 12. septembra sme si pripomenuli sviatok Mena Panny Márie a nakoniec dňa 15. septembra sme oslávili pre nás Slovákov obzvlášť drahý a známy sviatok, Slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie.
Na september 2021 si naplánoval svoju trojdňovú návštevu na Slovensku aj pápež František. Svätý Otec do svojho programu zaradil
návštevu Bratislavy, Šaštína, Prešova a Košíc. Okrem politikov a cirkevných hodnostárov sa na stretnutie so Svätým Otcom Františkom tešili aj tisíce veriacich, ktorí spnili prísne pandemické
predpisy - boli buď zaočkovaní proticovidovou vakcínou, prekonali ochorenie Covid-19 alebo negatívne testovaní.
Dňa 7. októbra si celá katolícka Európa pripomína sviatok Ružencovej Panny Márie, pôvod tohto sviatku treba hľadať v 16. storočí, kedy Európu ohrozovali moslimskí Turci. Rozhodujúca bitka,
ktorá zastavila vpád osmanských Turkov do Európy sa uskutočnila práve dňa 7. októbra 1571, v námornej bitke pri Lepante.
Vtedajší pápež sv. Pius V. v predvečer bitky vyzval všetkých
katolíkov v Ríme, aby sa modlili vrúcne Svätý ruženec k Panne
Márii, nech počtom slabšie kresťanské vojská zvíťazia a zachránia Európu. A kresťania zvíťazili – v Ríme sa rozozvučali
zvony na všetkých katolíckych kostoloch, slávili sa sväté omše
a ľudia ďakovali Panne Márii za víťazstvo a záchranu.
Drahí priatelia, majme na pamäti skutočnosť, že Svätý
ruženec je jednou z najsilnejších zbraní, ktoré máme
k dispozícii v boji proti diablovi. A majme tiež na pamäti, že Panna Mária, Matka Nášho Pána Ježiša Krista
všetkým tým, ktorí sa modlia Svätý ruženec, prisľúbila
hojné milosti.
A tie my všetci, ktorí sme pútnikmi do Nebeskej
vlasti, potrebujeme.
V Ježišovi a Márii
šéfredaktor
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Sviatok Panny Márie Ružencovej
a bitka pri Lepante

Dňa 7. októbra si katolícka Cirkev
uctieva sviatok Panny Márie Ružencovej. Je to jeden z mariánskych sviatkov,
ktorý nás, katolíkov približuje k Panne
Márii, našej....» str. 4

Nemeckí homosexuáli v Cirkvi požadujú potrestanie kňaza Dariusza
Oka

Veľmi rýchlo sa ukázalo, že otvorenosť
a tolerancia tzv. nemeckej synodálnej cesty, má svoje hranice. Odpoveď
na text dvoch teológov Oka a Stöhra
nebola prijatá…» str. 10

Svätá omša je našou nádejou
do budúcnosti

V týchto dňoch môžeme priamo pred
našimi očami zakúšať slabosť ľudského
pokolenia, vlastnú slabosť a neistotu,
ktorú spôsobuje novodobá morová nákaza. Bez zľahčovania… » str. 18
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SVIATOK PANNY MÁRIE
RUŽENCOVEJ A BITKA
PRI LEPANTE
D

ňa 7. októbra si katolícka Cirkev uctieva sviatok Panny Márie Ružencovej. Je to jeden z mariánskych sviatkov, ktorý nás, katolíkov približuje k Panne Márii, našej Matke, orodovníčke a pomocníčke na Nebesiach.
V tento sviatok chce Cirkev, aby sme svoje myšlienky obrátili k Panne Márii
a venovali špeciálnu pozornosť azda najznámejšej a najkrajšej mariánskej
modlitbe – k ružencu.

Sviatok Panny Márie
Ružencovej súvisí
s víťazstvom pri Lepante
Sviatok Panny Márie Ružencovej
bol ustanovený na počesť Blahoslavenej Panny Márie, ako poďakovanie
za víťazstvo podstatne slabšej kresťanskej flotily v námornej bitke pri Lepante dňa 7. októbra 1571, kedy spojené
loďstvo katolíckej Svätej ligy (pápežské
jednotky, Benátčania, Španieli, Maltézski rytieri, Calatravskí rytieri…)
pod vedením Juana d‘Austriu odvrá-
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tilo hrozbu tureckého vylodenia a expanzie na pobreží Talianska.
Krátko predtým, ako sa nepriateľské flotily stretli vo vodách Patrasovho
zálivu, pomodlili sa všetci katolícki
vojaci ruženec. Pred bojom sa každý
katolícky vojak vyspovedal a vtedajší
pápež sv. Pius sa modlil pred stretom
s tureckou flotilou v bazilike Santa
Maria Maggiore podľa vzoru Mojžiša
za víťazstvo katolíckych vojsk.
Kresťania mali k dispozícii približne
215 lodí, Turci až 290 lodí. Išlo o galéry vybavené plachtami a veslami,
ktoré zložito manévrova li. Keď
sa priblížili na kontakt, prichádzalo
k tzv. zahákovaniu galér.
Následne sa uskutočnili v stiesnených priestoroch zaháknutých galér
súboje muža proti mužovi, kde proti
sebe bojovali katolíci a moslimovia.
Katolícki vojaci, z ktorých mnohí boli
členmi obávaných španielskych vojenských tercií, slávili úspech. Moslimovia
utrpeli zdrvujúcu porážku. Katolícke
sily obsadili 117 moslimských galér,
50 moslimských galér potopili, zvyšok
tureckej flotily sa zachránil útekom.
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Ruženec sa modlili
svätý Dominik i svätý
František
Modlitba posvätného ruženca vznikala takmer šesť storočí. Začiatkom 11.
storočia bolo súčasťou breviára, ktorý
sa modlili mnísi v kláštoroch, 150 žalmov. Mnísi, ktorí nevedeli čítať a písať,
sa modlili 150 otčenášov, tento zvyk
sa čoskoro rozšíril aj mimo kláštorov medzi laikov, ktorí si už v 12. storočí svojpomocne vyrábali prvé ružence v podobe zrniek spojených niťou
do jedného celku. Veľkí mariánski ctitelia okrem toho pridávali aj modlitbu
„Zdravas ’, Mária milosti plná, Pán
s tebou. Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho,
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Bitky sa zúčastnil aj známy španielsky
spisovateľ Miguel de Cervantes, autor
svetoznámeho románu Don Quijote
de la Mancha, ktorý za svoje hrdinstvo
získal aj vysoké vojenské vyznamenanie a finančný obnos.
Pápež Pius V. potvrdil, že kresťania zvíťazili na príhovor Panny Márie
a ustanovil v deň bitky jej nový sviatok. Tento sviatok predstavoval Pannu
Máriu v novej funkcii, už nebola len
Kristova pomocníčka a matka, ale
aj aktívny obranca Kristovej viery.
Ruženec sa stal hlavným symbolom
tohto sviatku. Panna Mária sa zasadila za ochranu katolíckej Európy,
ktorá bola rozkladaná zvnútra herézou protestantizmu a zvonku ohrozovaná moslimami. Pápež Pius V. nariadil každoročne sláviť 7. október
ako spomienku na víťazstvo a zasvätil ho Panne Márii Víťaznej. Až v roku
1960 pápež Pavol VI. sviatok premenoval na sviatok Panny Márie Ružencovej.

Ježiš. Amen“ Druhú časť modlitby
„Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen“ schválil pápež Pius V.
Ešte v 15. storočí začal nemecký
kartuzián Henrich Kalkarský za každým Zdravasom dopĺňať zamyslenie
zo života Pána Ježiša a Panny Márie,
jeho predstavy zredukoval a zapísal
nemecký kartuzián Dominik Pruský
(1382 – 1460).
Základ dnešného radostného, bolestného a slávnostného ruženca položil dominikán, blahoslavený Alain
de la Roche, ktorý rozčlenil 150 Zdravasov na 15 desiatkov, tie sa začínali
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Otčenášom, potom nasledovalo 10
Zdravasov zakončených invokáciou,
ktoré boli rozdelené do troch skupín:
tajomstvá vtelenia, tajomstvá umučenia a tajomstvá zmŕtv ychvstania. Už krátko po smrti bl. Alaina
de la Roche existovalo ružencové spoločenstvo v nemeckom Ulme, ktoré
sa modlilo tajomstvá v takej podobe,
ako sa modlia dnes.
Často sa pôvod modlitby ruženca
pripisuje sv. Dominikovi (zjavenie
z roku 1214), pretože na mnohých obrazoch je znázornená Panna Mária
podávajúca ruženec sv. Dominikovi.
Toto podanie však šíril samotný Alain
de la Roche. V jeho dobe boli dominikáni najhorlivejší ohlasovatelia a šíritelia modlitby ruženca. Svätý Dominik
dostal ruženec ako nástroj boja proti
kacírstvu, nástroj ochrany viery a ruženec sa medzi prvými začali modliť
križiaci bojujúci na juhu Francúzska
proti albigénskym sektárom. Ruženec
bol aj obľúbenou modlitbou Šimona
z Montfortu, hlavného veliteľa francúzskych protialbigénskych križiakov.
Oficiálne zaviedol modlitbu ruženca
s 15 tajomstvami pápež Pius V. v roku
1569 v bule Consueverunt Romani. Poslednú výraznú zmenu urobil v roku
2002 pápež Ján Pavol II., ktorý k trom
pôvodným ružencom pridal aj ruženec
svetla.

Dôvody, prečo sa modliť
ruženec
Modlitba ruženca má dlhú tradíciu,
je síce jednoduchá, skrýva však duchovnú, spirituálnu veľkosť a hĺbku.
Ruženec je rozjímavou modlitbou,
ktorá vedie modliaceho sa k rozjímaniu nad niektorými tajomstvami
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(udalosťami) zo života Ježiša Krista
a Panny Márie.
Svätý Otec Ján Pavol II. svojho času
povedal: „Ruženec Panny Márie, ktorý
sa z vnuknutia Ducha Svätého postupne
rozvíjal v 2. tisícročí, je obľúbenou modlitbou mnohých svätcov a učiteľský úrad
Cirkvi k nej často vyzýva. Pre svoju
prostotu a hĺbku zostáva aj v 3. tisícročí, ktoré začalo, veľmi významnou
modlitbou, určenou k tomu, aby prinášala ovocie svätosti. Ruženec, aj napriek tomu, že má mariánsky charakter,
je modlitbou s christologickým srdcom.
Prostredníctvom ruženca získava veriaci hojnosť milostí, akoby ich prijímal
priamo z rúk Matky Vykupiteľa.“
Ru ženec je k rá sna mod l itba,
ktorú môžeme s ľahkosťou zaradiť
do programu našich dní. Všetky zjavenia katolíckej Cirkvi o Panne Márii
pripomínajú duchovnú veľkosť a hĺbku
ruženca. Kto sa nemodlí ruženec, mal
by s tým začať, kto sa nemodlí pravidelne, mal by sa modliť každý deň.
Kto sa modlí ruženec každý deň, mal
by venovať tejto nádhernej modlitbe
väčšiu pozornosť, mal by lepšie spoznať a prežiť túto modlitbu, ktorá
je príkladom autentickej viery a zbožnosti. Vždy, keď sa modlíme ruženec,
dostávame sa do tesnej blízkosti Panny
Márie, ktorá je pre nás vzorom cností
a statočnosti pri prekonávaní skúšok
a utrpenia, ktoré nás očakávajú.
Panna Mária a ruženec sú neoddeliteľnou súčasťou víťazstva nad hriechom, smrťou a satanom.
Branislav Krasnovský

Víťazstvo modlitby posvätného ruženca

V

týchto dňoch – takých nepokojných pre svet i pre Cirkev – by katolíci z celého sveta mali dobýjať útokom Nebo a prosiť Boha, aby sa obnovilo rešpektovanie ich práv, najmä pokiaľ ide o ochranu ľudského života, ochranu posvätnosti manželstva a rodiny, ako aj možnosť slobodného
praktizovania náboženstva.

Modlitba ruženca spočíva v opakovaní slov vyjadrujúcich našu hlbokú
lásku k Bohu. Nie je to nejaké nudné
cvičenie, ale ustavične sa opakujúce
vyjadrenie hlboko zakorenenej lásky.
Slová tejto modlitby nás nikdy nebudú
unavovať, podobne ako ani ich opakovanie, pretože vďaka nim sa dostávame bližšie k Bohu, ktorého milujeme
z celého srdca.
Cieľom tejto metódy modlitby
je pomocou meditácie o rôznych fázach Jeho vtelenia prehĺbiť náš spôsob preciťovania tajomstva lásky, ktorou nás Boh obdarúva. Forma tejto

modlitby zdôrazňuje tajomstvo Boha,
ktorý sa stal Človekom a prijal ľudské srdce Syna, ktorý sedí po pravici
Otca, pod Nepoškvrneným Srdcom
Panny Márie.
Kristus Pán sa Petra trikrát opýtal:
„Miluješ ma?“ A on trikrát odpovedal:
„Ty vieš, že ťa milujem!“ (Jn 21, 15–19).
Toto opakovanie otázky a odpovede
nám pomáha pochopiť krásu modlitby ruženca ako opakujúcej sa odpovede na Božiu lásku. Jej slová vyjadrujú
našu túžbu po čoraz užšom spojení
s Kristom a po pripodobnení sa Mu.

7

Spojenectvo s Máriou

KARDINÁL RAYMOND
LEO BURKE O RUŽENCI
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Víťazstvo modlitby posvätného ruženca
Ružencová modlitba je krásnym vyjadrením našej každodennej konverzie
v Kristovi, skrze ktorého sme posväcovaní. Metóda ruženca je v súlade s ľudskou prirodzenosťou a do modlitby
zapája celú našu bytosť. Ruženec vyjadruje našu neustálu túžbu po Kristovi. Ako konštatoval svätý Ján Pavol
II. v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Tento spôsob nielenže
napomáha zotrvať v modlitbe, ale
istým spôsobom v nás až fyzicky udržiava plameň túžby, aby sa Kristus stal
dychom, dušou nášho života, jednoducho všetkým“ (č. 27).
Ruženec je odpoveďou na potrebu
meditačnej modlitby, ktorú často

možno nájsť v obradoch iných náboženstiev nezlučiteľných s našou vierou. Ruženec nám pomáha dosiahnuť
požadovaný meditatívny stav spôsobom, ktorý je plne v súlade s pravou
katolíckou vierou.

Pápežské rady
Svätý Otec Ján Pavol II. ukázal
mnoho rôznych metód, vďaka ktorým
je modlitba ruženca ešte účinnejšia.
Napríklad odporúča pred prednesením každého tajomstva využiť svätý
obrázok (ikonu). Vďaka prítomnosti
ikony alebo iného posvätného obrazu
naše mysle a srdcia budú účinnejšie
zameriavať svoju pozornosť na túto

Brožúrka ZADARMO
Sedem bolestí Panny Márie
Objednať: (+421) 02 / 222 000 63
(po-pia 8.30-16.00 hod.)
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Zámery intencie našej
doby

úmyslov tejto každodennej modlitby:
za pokoj vo svete a za rodiny. Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou
zameranou na pokoj, lebo je vlastne
rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i naším pokojom (Ef 2,14).
Modlitba ruženca nám umožňuje zažiť
Kristov pokoj v našich životoch. Cesta
k pokoju začína úctou k dôstojnosti
každého ľudského života od počatia
po prirodzenú smrť; od ochrany inte
grity manželstva a rodiny a od ochrany
náboženskej slobody.
Svätý pápež nás vyzýva, aby sme
sa vrátili ku zvyku spoločne sa modliť
ruženec v našich domovoch: členovia
rodiny, hľadiaci na Ježiša, si dokážu
taktiež po čase pozerať do očí, komunikovať medzi sebou, preukazovať
jeden druhému solidaritu, odpúšťať
si navzájom, žiť zmluvu lásky obnovenú Božím Duchom (č. 41).
Túto mocnú modlitbu by sme mali
odovzdať našim deťom, aby mohli
po nej siahnuť v časoch skúšky. Rodinný ruženec je veľkou pomocou
pri evanjelizácii rodiny, vďaka ktorej
nové bytosti rastú nielen fyzicky, ale
aj v sláve.
Svätý Ján Pavol II. nás nabáda
ku každodennej modlitbe ruženca.
S dôverou znovu vezmite do rúk ruženec. Objavte ho vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života (č. 43).
Kardinál Raymond Leo Burke – bývalý prefekt Apoštolskej signatúry, patrón Suverénneho rádu Maltézskych rytierov.
© Copyright by Radici Cristiane

Svätý Ján Pavol II. končí svoj apoštolský list o ruženci vyzdvihnutím dvoch
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konkrétnu udalosť alebo okamih Kristovho života (RVM, č. 29). Svätý Otec
zároveň pripomína, že ruženec nie
je náhradou za meditatívne čítanie
Svätého písma (lectio divina), ale skôr
prebúdza túžbu meditovať nad Božím
slovom a je výsledkom tejto meditácie.
Ďalšia pápežská rada sa týka prednesenia tajomstva po prečítaní príslušnej
pasáže zo Svätého písma, ktorá môže
byť podľa okolností kratšia alebo dlhšia. Čítanie známych textov Božieho
slova nám pomáha osvojovať si tajomstvá našej viery v modlitbe. Nejde
o pripomínanie si informácie, ale o to,
aby sme umožnili hovoriť Bohu (č. 30).
Okrem toho Svät ý Otec považuje za vhodné po prednesení každého tajomstva a po prečítaní prí
slušnej pasáže Písma sa na primeraný
čas zastaviť a zamerať svoju pozornosť na príslušné tajomstvo. Tak ako
sú v liturgii odporúčané chvíle ticha,
tak aj pri odriekaní ruženca je vhodné
sa po vypočutí Božieho slova na chvíľu
odmlčať, zatiaľ čo sa myseľ zameriava
na obsah daného tajomstva (č. 31).
Základným prvkom ruženca je modlitba Zdravas Mária, pomocou ktorej nás Preblahoslavená Panna vedie
ku Kristovi. Ústredným a kľúčovým
prvkom tejto modlitby je však meno
Ježiš. V tejto súvislosti je potrebné
spomenúť, že konečným cieľom celého
ruženca je získať pomoc od Márie pri
vyslovovaní Kristovho mena s láskou,
aby sme v našom živote stále plnšie
prijímali Jej Syna.

Spojenectvo s Máriou

VíťazstvoCirkvi
Morálka
modlitby posvätného ruženca

NEMECKÍ HOMOSEXUÁLI
V CIRKVI POŽADUJÚ
POTRESTANIE KŇAZA
DARIUSZA OKA

V

eľmi rýchlo sa ukázalo, že otvorenosť a tolerancia tzv. nemeckej synodálnej cesty, má svoje hranice. Odpoveď na text dvoch teológov Oka a Stöhra
nebola prijatá v akademickom svete, vedeckou a ani recenzovanou polemikou, dokonca ani publicistickou kritikou na stránkach novín, práve naopak.
Chcú ich exemplárne potrestať! Budú homosexuáli v Cirkvi žiadať potrestanie aj kardinála Maradiagu, pápeža Františka, alebo aj Benedikta XVI.?
Nemecký homosexuálny kňaz Wolfgang Rothe požaduje potrestanie profesora Dariusza Oka za jeho knihu Levanduľová mafia, v ktorej profesor Oko
pranieruje homosexuálnu loby v Cirkvi.
Rovnako ako potrestanie Dariusza
Oka požaduje aj potrestanie 90-ročného nemeckého profesora teológie,
profesora Johannesa Stöhra, ktorý
sa na tému aktivít homosexuálnej
loby v nemeckej cirkvi takisto vyjadruje značne kriticky. Prof. Oko a prof.
Stöhr v minulosti kritizovali aj škandalózneho pedofilného amerického kňaza
a kardinála Theodora McCarricka.
Kriticky sa na adresu homosexuálnej
loby v Cirkvi vyjadruje aj pápež František: „… kňazská služba, ako aj zasvätený život nie sú pre nich“ (rozhovor s otcom Fernandom Pradom CMF.
v knihe: Sila Povolania. O zasvätenom
živote a náprave vzťahov v Cirkvi, Poznaň 2018, s. 97–98) ako aj emeritný
pápež Benedikt XVI.: „V rôznych seminároch postupne vznikali homosexuálne kliky, ktoré pôsobili viac alebo
menej otvorene a výraznou mie-
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rou menili seminárne prostredie…“
(List o príčinách krízy v Cirkvi, 2019,
s. 22–24), ako aj kardinál Maradiaga,
blízky spolupracovník Svätého Otca:
„… Svätý Otec sám povedal, že takáto „loby“ v tomto zmysle existuje.
Svätý Otec sa to pomaly snaží očistiť“
(https://katholisches.info/2016/01/13/
kardinal-maradiaga-bestaetigt-homo-lobby-im-vatikan/).
Týchto hierarchov zatiaľ nemecký
homosexuálny kňaz Wolfgang Rothe
potrestať nežiada. Wolfgang Rothe
je v Nemecku dobre známy, pretože
žehná páry rovnakého pohlavia a aktívne propaguje hnutie LGBT v Cirkvi,
v minulosti sa spomínalo aj jeho škandalózne správanie k istému bohoslovcovi. O jeho sympatiách k LGBT komunite a problémoch s čistotou, ako
aj katolíckou morálkou písal okrem
nemeckého Bild-u aj taliansky denník Corriere della Sera. Informovali
o škandalóznych odhaleniach, spojených s jeho osobou. Wolfgang Rothe
už dostal aj kánonické napomenutie.

Víťazstvo modlitby posvätného
Morálka
ruženca
Cirkvi

V prípade jeho žaloby na prof. Oka
nemecké súdy už tiež promptne zareagovali a vydali normatívny rozsudok,
podľa ktorého majú zaplatiť profesor
Dariusz Oko 4 800 € a profesor Johannes Stöhr dokonca 9 400 €, ak nezaplatia, majú byť uväznení, prof. Oko na 120
dní a staručký profesor Stöhr dokonca
pol roka.
Prof. Oka a prof. Stöhra už zastupujú právnici poľského Ordo Iuris, ktorí
sú ochotní škandalózny rozsudok nemeckého súdu, v ktorom nemeckí sudcovia doslova popreli slobodu slova, napadnúť aj na nemeckom najvyššom súde
a na Európskom súde pre ľudské práva
v Štrasburgu. Homoloby a levanduľová
mafia v Cirkvi sa zrejme cíti byť knihou

prof. Oka ohrozená, z čoho pramení ich
nervózna a nenávistná reakcia.
Právnici Ordo Iuris v minulosti už vyhrali súd vo veci Dr. Paula Camerona,
ktorý sa takisto venuje téme homosexuality v Cirkvi, a ktorého aktivisti LGBT
označili za podvodníka a pseudovedca,
pričom iniciovali jeho stíhanie. Súd
sa skončil prehrou LGBT aktivistov,
ktorí okrem súdnych trov museli zaplatiť Dr. Paulovi Cameronovi aj vysoké odškodné. V Poľsku sa Ordo Iuris hrdí 150
víťazstvami v súdnych sporoch s ľavicovými a antiklerikálnymi aktivistami.
V prípade prof. Dariusza Oka ide
o obranu civilizačných hodnôt, tento boj
nemožno vzdať, pretože ide o pravdu,
slobodu a budúcnosť našich detí, ktoré
sú ohrozené snahami liberálov dostať
svet pod kontrolu a presadiť vlastnú liberálnu cenzúru.
Redakcia

POŠL ITE nÁm SVEDECTVO!
Modlíte sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu?
Máte vo svojej domácnosti obraz milosrdného Pána Ježiša?
Poznáte Denníček sv. sestry Faustíny?
Zmenila táto pobožnosť a úcta život Vám alebo Vašim
blízkym?
Prosím, napíšte nám svoje svedectvá, ktoré použijeme pri príprave novej knihy
o úcte k Božiemu milosrdenstvu!
Svedectvo nám môžete zaslať poštou na adresu:
Nadácia Slovakia Christiana
Palackého 4
811 02 Bratislava

alebo emailom na:
redakcia@spojenectvosmariou.sk

Zanechajte, prosím, svoj telefonický kontakt - autorov vybraných textov budeme
kontaktovaťa tiež ich odmeníme!
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Môžeme očakávať
žalobu aj na pápežov
či kardinálov?

Spojenectvo s Máriou

Rozhovor

KARDINÁL MÜLLER:
HANBÍM SA ZA TO, ČO
SA STALO KŇAZOVI OKOVI

S

kardinálom Gerhardom L. Müllerom, bývalým prefektom Kongregácie
pre náuku viery, autorom niekoľkých stoviek vedeckých publikácií sa porozprával náš spolupracovník Pawel Lisicki.

Pán kardinál, po uverejnení
článku v časopise Theologisches
súd v Kolíne nad Rýnom vydal
trestný rozkaz, ktorým jeho autorovi, profesorovi Dariuszovi
Okovi, uložil pokutu 4 800
eur. Alternatívou je odpykanie
si trestu vo väzení v trvaní 120
dní. A odsúdený nie je sám. V ten
istý deň, 27. júla 2021, vydal súd
podobný rozsudok voči šéfredaktorovi časopisu, 90-ročnému
kňazovi a profesorovi Johannesovi Stöhrovi, ktorému taktiež
uložil pokutu, ktorú však možno
nahradiť niekoľkomesačným väzením. Obaja sú obvinení z podnecovania nenávisti. V Poľsku
to bolo spočiatku na neuverenie:
predsa je to očividný útok na slobodu prejavu a jasný príklad
cenzúry z ideologických dôvodov.
Čo si o tejto udalosti myslíte?
Kardinál Gerhard L. Müller: Ako
Nemec sa hanbím za to, že v mojej
domovine je opäť možné vznášať obvinenia z tzv. podnecovania nenávisti
voči spoločnosti a odsúdenie poľského
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Foto: wikipedia.org/ Elke Wetzig

učenca za to, že uviedol fakty. V súvislosti s tým, čo sa stalo poľskému učencovi z Krakova, by u ľudí s historickým
vzdelaním mali okamžite zaznieť poplašné zvony; mali by si s hrôzou spomenúť na istého „právnika“, ktorý ako
tzv. generálny guvernér poslal všetkých univerzitných profesorov Krakova do koncentračného tábora.
Článok prof. Oka je vedecká práca
o závažných zločinoch páchaných
na mladých mužoch a chlapcoch, ktorých sa dopúšťali vysokí duchovní
na čele s bývalým kardinálom McCarrickom. Títo sudcovia buď článok

Rozhovor

Niektorí nemeckí novinári, napríklad v Süddeutsche Zeitung,
podporujú tento rozsudok. Veria,
že súd týmto spôsobom chráni
spoločnosť pred nenávisťou. Aký
je Váš názor na túto vec? Prečo
sa nemecká verejnosť zdá byť
taká pasívna a odmieta brániť
slobodu slova? Prečo nevidno nijaké prejavy odporu?
Prirodzene, tzv. nemeckí novinári
sa tešia, keď ide o konanie proti Poliakom. Namiesto toho, aby ďakovali
Poliakom a Maďarom za zvrhnutie
totalitného sovietskeho komunizmu,

európski politici a právnici prenasledujú týchto ľudí, ktorí museli znášať
toľko utrpenia pre svoju lásku k slobode, pretože údajne sú ohrozené
európske hodnoty. Tie isté, ktorých
porušovanie tolerujú u tých najhorších diktátorov, keď s nimi obchodujú. Je zrejmé, že títo mienkotvorní
lídri si kresťanstvo veľmi nevážia, našťastie sú proti ťažkému hriechu nenávisti. Škoda, že celkom absurdne
obviňujú iných z neexistujúcej nenávisti voči skupine homosexualistov,
ktorá, mimochodom, prejavuje svoju
nenávisť voči katolíckemu Poľsku.
Títo ľudia, ktorí si nárokujú morálnu
prevahu, by si mali preštudovať históriu štyroch delení Poľska a nenávisť
Prusov a národných socialistov voči
Poliakom. Mali by to urobiť skôr, než
budú vystupovať ako učitelia svojich
slovanských susedov.

Odporcovia otca Oka mu vyčítajú, že vo svojich textoch nazval
homosexuálnych duchovných
„skupinou parazitov“, ich konanie prirovnal k rozvoju rakoviny
a hovoril o „metle homosexuality“. Nevedia sa zmieriť s tým,
že sa opovážil hovoriť o „homoideológii“ a „homoheréze“.
Profesor Oko napísal, že treba
vytvoriť systém ochrany „zraniteľných dospelých“, ktorí sa stali,
či by sa mohli stať obeťami homosexuálnych predátorov v sutanách či habitoch. Je to skutočne príliš tvrdý jazyk? Tak znie
najdôležitejšie obvinenie voči
kňazovi. Alebo naopak, musí byť
zlo jasne stigmatizované?
13
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nečítali, alebo ho nedokážu posúdiť
na základe vedeckých kritérií, alebo
jasne nevidia zločinnú povahu konania
tých, ktorí žijú v Cirkvi, ale chrániac
sa štítom beztrestnosti, ktorý im poskytuje úrad, ktorý spravujú, vedú
množstvo mladých mužov do záhuby.
Odsúdenie týchto zločinov silnými
slovami nie je podnecovaním verejnosti k nenávisti, ale prejavom odvahy,
ktorá si zasluhuje úctu všetkých slušných ľudí. Význam týchto zločinov nemožno znevažovať len preto, že páchatelia boli aktívni homosexuáli, ktorí
sa mohli cítiť urazení, keď im niekto
povedal pravdu do očí. Tisíce nevinných kňazov v Nemecku sú každý deň
urážaní ako pedofili, ale žiadny súd
na to nereaguje a žiadny tlačový orgán
sa proti tomu neohradí. Dospeli sme
opäť k tomu, že chránime vinníkov
a trestáme nevinných? Zdá sa, že nikomu neprekáža kampaň proti katolíckym duchovným a podnecovanie násilia voči tejto skupine ľudí: to všetko
sa deje údajne v rámci slobody prejavu.

Spojenectvo s Máriou

Rozhovor
zýva na ochranu nevinných mladých
mužov pred takými predstavenými,
ktorí cielene a organizovane zneužívajú svoje privilégiá a dôveru, aby sebecky uspokojovali svoje zvrátené
túžby. Kto pod zámienkou právnej obhajoby menšiny bagatelizuje zločiny
spáchané jednotlivými páchateľmi,
je v skutočnosti horší než pred súd postavení obhajcovia týchto zločinov.
Kňaz Wolfgang Rothe; zdroj: youtube.com

Súd nemôže požadovať, aby autor
vedeckej analýzy venovanej najhorším
zločinom a najzávažnejším hriechom
používal rozmytý a rozriedený jazyk.
Ak cirkevní predstavení ničia mladých
mužov, treba sa odvolať na Ježišovu
reč, ktorý osobám, ktoré pohoršia tých
najmenších, hrozil peklom, ak sa neobrátia. Svetské súdy sú na to, aby brali
na zodpovednosť zločincov, nie tých,
ktorí zlo pomenujú.

Osobou, ktorá obžalovala kňazov profesora Oka a Stöhra bol
kňaz Wolfgang F. Rothe, známy
aktivista za práva homosexuálov v Cirkvi. Pre poľského čitateľa
je to čosi šokujúce. To homoheréza úplne ovládla Nemecko?
Každý, kto pozná jeho minulosť v súvislosti so škandálom v St. Pöltene vie,
čo znamená príslovie: „Zlodej kričí,
chyťte zlodeja.“ Ako sa mohli vzdelaní
právnici stať nástrojom v tejto intrige,
zostáva pre racionálneho človeka záhadou. Článok nevzbudzuje nenávisť
voči nikomu, nepodnecuje verejnosť
k násiliu voči nevinným alebo tým,
ktorí stoja po ich boku, ale naopak, vy-
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Je v Nemecku vôbec ešte dovolené kritizovať homosexuálov?
Alebo možno už máme do činenia so skutočným kultom gejov?
Je v Nemecku ešte dovolené hovoriť o Dekalógu?
Pokiaľ bude v Nemecku uznávané
ľudské právo na slobodu svedomia
a slobodu náboženského vyznania,
budeme ako kresťania brániť ľudskú
dôstojnosť tých, ktorí pociťujú homoerotickú príťažlivosť, ale zároveň budeme nebojácne hlásať Božie prikázania. Budeme hovoriť, že právo na život
sa za každých okolností vzťahuje
aj na ľudskú bytosť v embryonálnom
štádiu vývoja, že eutanázia, tzn. aktívna pomoc pri zabíjaní, je smrteľným
hriechom a že manželstvo je zväzkom
medzi mužom a ženou a sexuálny život
by mal mať miesto iba v rámci legitímneho manželstva. Ak my, katolíci, budeme prenasledovaní ako za čias Bismarckovho Kulturkampfu alebo v čase
Tretej ríše, alebo ak budeme pokutovaní alebo väznení pod zámienkou
starostlivosti o právo, pravda pre nás
vždy zostane pravdou. Nijaký parlament ani súd nemôže zmeniť bezprávie na právo a postaviť vôľu k moci nad
morálny zákon uznaný rozumom.

Rozhovor

Ide o dve rôzne predstavy o tom,
kým je človek: buď nihilistická predstava alebo predstava človeka stvoreného na Boží obraz. Manželstvo
má podľa katolíckej viery veľkú duchovnú a morálnu hodnotu. Správať sa, akoby zmysel života spočíval
iba v hromadení peňazí a moci alebo
v „sexe“, je popretím kresťanského obrazu človeka, ktorý bol zdrojom európskej kultúry. Bez kresťanstva Európa
nemá budúcnosť. Nemožno ju budovať
na sekundárnych dobrách, ako je hospodárska sila či konzum.

Čo by sa teraz malo stať?
Trestný príkaz nie je právoplatný

a obhajcovia odsúdených sa voči
rozsudku už odvolali. Ako však
majú katolíci v tejto veci konať?
Myslíte si, že by k tejto záležitosti mali zaujať stanovisko
aj nemeckí biskupi?
Na nemeckých biskupov by ste
dlho čakali. Diela kňaza a profesora Oka treba čo najskôr preložiť
do nemčiny. Hoci len málo Nemcov
vie čítať po poľsky, stále ešte existujú milióny slušných nemeckých
občanov všetkých kresťanských vyznaní, ako aj nekresťanov, ktorí nesklonili kolená pred Baalom, modlou depravovaného myslenia, ktorí
si ešte uchovali schopnosť morálneho
úsudku, a ktorí sa hanbia za ťažkú
nespravodlivosť a ujmu spôsobenú
poľskému učencovi.
Pawel Lisicki

© Všetky práva vyhradené
– prevzaté z poľského týždenníka DoRzeczy.
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Do akej miery zmenila sexuálna revolúcia Cirkev a spoločnosť na Západe, najmä v Nemecku? Existuje po jej víťazstve
ešte nejaká budúcnosť pre kresťanov v Európe?

Spojenectvo s Máriou

Vzory Cirkvi

J

SV. DOMINIK
– BOJOVNÍK PROTI HERÉZAM

e to už 800 rokov od smrti jednej z najväčších postáv Cirkvi, Dominika
Guzmána, známejšieho ako svätý Dominik. Narodil sa v Španielsku v roku
1170 do šľachtickej rodiny. Jeho matkou bola bl. Jana z Azy, ktorá tiež mala
známy prorocký sen o tom, že jej dieťa bude „psom, ktorý zapáli celý svet“.
Aj preto jej chlapec dostal meno Dominik, čo inak znamená „Boží pes“
(po lat. je to Domini canis).

Foto: wikipedia.org

Keď Španielsko v roku 1191 zasiahol
hladomor, Dominik, vtedy študent teológie a umenia, predal všetok svoj
majetok, vrátane rukopisov a vlastného oblečenia, aby nakŕmil chudobných. Známa je jeho veta: „A vy by ste
chceli, aby som sa učil z kože týchto
mŕtvych ľudí, keď umierajú od hladu?“
Neskôr sa chcel mladík sám predať
do moslimského otroctva, aby mohol
vyslobodzovať otrokov.
V roku 1194 sa Dominik pripája
k rádu benediktínov. V tom čase zameral pápež Inocent III. svoju pozornosť na juh Francúzska a konkrétne
na sektu albigéncov, ktorá od svojich
členov požadovala podivné, až proti-
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ľudské spôsoby (napríklad oslavovala
samovraždu sebavyhladovaním).
Benediktíni mali ísť do tohto kraja
kázať ľuďom, aby sa obrátili a vstúpili
do pravej Cirkvi, no neboli úspešní,
čo Dominika veľmi trápilo. Keď
si už nevedel rady, jediné čo mu ostávalo, bola modlitba. Po dlhej – zrejme
niekoľkodňovej modlitbe – sa mu zjavila Panna Mária a dala mu priamo
do rúk svätý ruženec. Odkázala mu,
že to je zbraň, ktorou porazí herézu.
Vzhľadom na pokračujúce neúspechy ohľadom konvertovania albigéncov
– dobové pramene hovoria, že mnohí
benediktíni žili akosi príliš „svetsky“ –, ako aj pre zavraždenie pápežského legáta, sa Inocent III. rozhodol
voči sekte vyhlásiť križiacku výpravu.
Avšak na toto ťaženie sa zo strany katolíkov podarilo zhromaždiť iba 1 500
bojaschopných mužov, kým albigénci
mali až 30-tisíc mužov v brnení. Ako
ďalej prebiehala slávna bitka pri Murete z roku 1213 opisuje otec Donald
Calloway vo svojej knihe Champions
of Rosary (Šampióni ruženca):
„Sebavedomá albigénska armáda
bola presvedčená, že rozdrví nepriateľské katolícke sily. Veriac vo svoju
neporaziteľnosť, albigénska armáda
strávila noc pred rozhodujúcou bit-

Vzory Cirkvi
ženec modlil dostatočný počet ľudí,
aj všetky dnešné herézy a nepravdy
by dopadli takisto. Veď to koniec-koncov tvrdí sama Najsvätejšia Panna.
V roku 1216 potom dostal už od pápeža Honoria III. povolenie na založenie vlastného rádu dominikánov, ktorí
boli nazvaní „rád kazateľov“. Svätý
Dominik chodieval po mestách a dedinkách kázať o Kristovi a Jeho Matke.
Chodieval bosý a nikdy nespal na posteli. Ako kráčal, neustále sa modlil.
Jeho jediným vlastníctvom bol malý
uzlík a palica. V uzlíku mal Evanjelium sv. Matúša a listy sv. Pavla. V júli
1221 Dominik náhle ochorel a už o pár
týždňov na to zomrel vo veku 51 rokov.
Matej Gavlák
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kou pitím a hýrením – čo bola chyba,
ktorá spôsobila ich pád. Naproti tomu,
celá katolícka armáda pod vedením
grófa Simona de Montforta a svätého
Dominika, strávila noc pred bitkou
modlitbou ruženca. Ráno bola pre
katolícke sily odslúžená svätá omša
a mnoho mužov šlo na spoveď… ako
sa svätý Dominik modlil ruženec,
Simon de Montfort a jeho muži nečakane prepadli opitých a dezorientovaných albigéncov a úplne ich prevalcovali… S totálnym triumfom katolíckych
síl sa teritoriálna expanzia albigénskych síl skončila.“ Dnes už albigénska sekta zrejme neexistuje. Ruženec,
ktorý dala Panna Mária svätému Dominikovi, túto herézu poslal raz a navždy do pekla, kam patrí. Keby sa ru-
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Slovo kňaza

SVÄTÁ OMŠA JE NAŠOU
NÁDEJOU DO BUDÚCNOSTI

V

týchto dňoch môžeme priamo pred našimi očami zakúšať slabosť ľudského pokolenia, vlastnú slabosť a neistotu, ktorú spôsobuje novodobá morová nákaza. Bez zľahčovania tejto situácie
treba povedať, že Boh nás chce aj uprostred tejto skazy učiť.
V prvom rade zisťujeme,
že sme skutočne „stvorení“ a „sme prach, ktorí
sa na prach obráti“. Za posledných sto rokov sme si totiž zvykli,
že máme všetko v rukách, dokážeme
ovládať nielen zem a stvorenstvo, lež
ovládli sme aj samých seba, svoje vlastné
človečenstvo.
Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Človek nedôveruje Bohu (…)
žije s podozrením, že Božia láska vytvára závislosť a ak sa má stať sám
sebou, musí sa tejto závislosti zbaviť.
Chce sám (…) moc pretvárať svet, (…)
stať sa bohom, vlastnými silami poraziť smrť“ (Príhovor 8. december 2005).
Tvárou tvár dnešnej situácii je však takáto ašpirácia hlboko otrasená, všetky
naše istoty a plány padajú, veď nevieme, čo s nami bude zajtra.
Chceli sme byť nezávislí, no zisťujeme, že v biede, chorobe a smrti sme
vzájomne úzko spojení. Rovnako sa trpí
na Slovensku, rovnako v Taliansku,
Číne či Amerike. Doslova pociťujeme
vlastnú stvorenosť, ktorú opisuje Kniha
žalmov: „Na mojom tele niet zdravého
miesta (…). Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. Bedrá
mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé“ (Ž 38, 4,7–9).
V čom teda spočíva dnes Kristove vyučovanie, ktoré nám aj cez dnešný stav
adresuje? To krásne vyjadruje prorok
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Ozeáš: „Vráťme sa k Pánovi, lebo on nás
poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale
ošetrí“ (Oz 6,1). Aj Cirkev nás v dnešnej
liturgii vedie k pokornému postoju
pred naším Stvoriteľom; vo vstupnom
žalme sa máme pripojiť k jej volaniu:
„Neopúšťaj ma, Pane; Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa“ (Ž 38,22). Od Boha
sme vyšli a teda jedine On má skutočný
liek na naše neduhy.
Tento návrat sa však nemôže nikdy
uskutočniť skrze naše vlastné sily
a skrze „presne naprojektovanú a naplánovanú budúcnosť“. Božie riešenie je iné. Naznačuje ho Kristus
v Evanjeliu: „Syn človeka bude vydaný
veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia
ho na smrť a vydajú pohanom, aby
ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale
on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Návrat k Pánovi sa uskutočňuje
skrze utrpenie na kríži. Pretože Kristova láska k trpiacemu ľudstvu sa prejavila práve tu. Práve Kristovo utrpenie, ktoré rúca starého človeka a dáva
zrod človeku novému, „obnovenému
podľa Božej spravodlivosti a svätosti“, toto utrpenie je našou nádejou
a budúcnosťou. Sv. Augustín v jednej
zo svojich homílii povedal: „Nesnaž
sa upínať na starý svet, neodmietaj
svoju mladosť v Kristovi, ktorý hovorí:
starý svet stráca dych, no neboj sa, lebo
tvoja mladosť bude obnovená ako mladosť orla.“ Mladosť a nádej sa človeku

Slovo kňaza
do slávy skrze tento kríž. Preto nám
Cirkev pripomína: „Kristus, ktorý odišiel z tohto sveta k Otcovi, dáva nám
v Eucharistii závdavok slávy u neho;
účasť na svätej obete nás pripodobňuje
jeho srdcu, udržiava naše sily, kým putujeme týmto životom (…) a už teraz
nás spája s nebeskou Cirkvou, s preblahoslavenou Pannou Máriou a všetkými
svätými.“
Hovorí sa, že človek si uvedomí cenu
toho čo mal až vtedy, keď o to príde.
Teda v týchto časoch, kedy sa neslávia verejné sv. omše, nech je našou odpoveďou prehĺbenie lásky k nej a tiež
prehĺbenie poznania jej podstaty. Zanechajme zbytočné šomranie a mudrovanie ako by to malo byť, aj tak
tým nič nezmeníme. Majme na pamäti, že neexistuje žiadna svätá omša
s nízkou účasťou. Pri každom slávení
je prítomná Najsvätejšia Panna Mária,
sv. Jozef i celé nebo. Svätý Gregor
Veľký povedal, že: „Nebesia sa otvárajú a množstvá anjelov zostupujú,
aby sa podieľali na svätej obete.“ Svätý
Augustín jedným dychom dodáva,
že: „Anjeli obklopujú kňaza, ktorý
slúži obetu a posluhujú mu.“
Preto sa v tejto chvíli, drahí bratia a sestry spojte, spojte sa hlbokou
duchovnou jednotou skrze nadprirodzenú vieru, nádej a lásku s kňazom,
ktorý vo vašej farnosti slávi sv. omšu,
či ak pozeráte priamy prenos sv. omše,
spojte sa s kňazom. Sv. Pavol nás napomína: „Dávajte si veľký pozor, ako
máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako
múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.“
Prosme zvlášť Pannu Máriu, aby nás
naučila tejto veľkej láske k Eucharistii,
aby nám udelila milosť dôvery v Pána.
vdp. Radovan Rajčák
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môžu obnoviť jedine v Kristovej obete,
ktorú prináša Cirkev na oltári; nekrvavá obeta kríža vo sv. omši je našou
obnovou a posilou v tomto čase súženia a útrap. Ona je návratom k Pánovi,
ona je uznaním najvyššej vlády Boha
nad človekom, ona je najdokonalejšou
chválou a prosbou, s ktorou sa môže
ľudstvo obrátiť na Trojjediného Boha.
Práve preto je nám sv. omša tým najvzácnejším, čo máme.
Sv. omša je predchnutá Kristovým utrpením a tiež jeho vzkriesením, upriamuje nás na toto tajomstvo
a učí nás vstupovať doň. „Božie dielo
je stretnutie sa s nadprirodzenými
skutočnosťami, skrze ktoré môže byť
človek premenený“, hovorí kardinál
Sarah. Práve preto nás sv. omša premieňa, preto má schopnosť zasiahnuť
naše srdcia a pripraviť nás na život
uprostred trápenia. Lebo jediným skutočne konajúcim je tu sám Ježiš Kristus. Vo sv. omši zakúšame celú trpkosť
Kristovej smrti a potupy, pozeráme
na jeho zmučené telo a ako členovia
jeho tajomného tela sa učíme od Nášho
Pána prijímať kríž s jeho potupou.
Vieme, že na kríž musíme vystúpiť aj my sami. Kríž si však so sebou
nesie strohosť. Je nie lákavý a prezdobený, je strohý. Rovnako ako sv. omša,
ktorá sa opakuje, ktorá je tá istá, opakujúca sa, teda strohá. My máme vystúpiť s Kristom práve na takýto kríž.
Inak nám hrozí, že to nebude jeho, ale
náš vlastný, vymyslený. Problémom
dneška je, že si chceme božskú realitu
kríža, tak nádhernú, no tak strohú, zatraktívniť, prikrášliť a preto nevieme
prijímať utrpenie v jeho strohosti a nahote. Pretože utrpenie a smrť sú také.
Sv. omša, napriek tejto svojej strohosti, je pre nás nazretím do večnej
slávy neba, pretože sám Pán vstúpil

Naše akcie
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KAMPAŇ ANI JA ŤA NEODSUDZUJEM

Kampaň „Ani ja Ťa neodsudzujem.
Choď a už nehreš“ je zameraná proti
propagácii hriechu zo strany LGBT komunity. Šírenie LGBT ideológie vo verejnom priestore je mediálne šikovne
maskované ako „boj proti diskrimi-

nácii“. LGBT komunita na Slovensku
určite nie je diskriminovaná, práve naopak. LGBT ideológia má tradične negatívny dopad na morálku spoločnosti,
deti a takisto oslabuje tradičnú rodinu.
V dnešnej mediálne zmanipulovanej
spoločnosti sa pravda často prekrúca
a skresľuje. Zamyslime sa preto na Ježišových slovách k hriešnikom: „Ani
ja ťa neodsudzujem, choď a už viac nehereš.“ Náš Pán Ježiš Kristus nikdy neodsudzoval hriešnika, vždy však odsudzoval hriech.
Prosíme Vás, pridajte sa aj Vy ku kampani Ani ja Ťa neodsudzujem a podporte
ju modlitbou!

ODOVZDANIE PROSIEB PÁTROVI PIOVI V SAN GIOVANNI
ROTONDO
Na záver by sme Vás chceli upozorniť ešte na jednu akciu, ktorú naša Nadácia Slovakia Christiana zorganizovala. Členovia našej nadácie – Anna
Urbanová a Anton Kulan – odcestovali do San Giovanni Rotondo, miesta,
ktoré nie je potrebné veriacim katolíkom zvlášť predstavovať, tu žil a pôsobil svätý páter Pio. V San Giovanni
Rotondo odovzdali prosby za všetkých
dobrodincov nadácie, ktorí ju podporujú, či už modlitbou alebo finančne.
Na úmysly dobrodincov bola v sobotu
14. augusta 2021 o 8:00 hod. v Kláštore
Zmŕtvychvstania kapucínskych sestier
klarisiek slúžená svätá omša, tú celebroval fráter Carlo María Laborde
OFM Cap., hlavný guardián (strážca)
kláštora Kapucínov minoritov v San
Giovanni Rotondo.
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Modlitebné úmysly našich dobrodincov na kartičkách sú uložené
v Kostole sv. pátra Pia z Pietrelciny, pri
nohách svätca. Mnohí ste nám písali,
že Vaše úmysly už boli vypočuté!
Naša nadácia vydala knihu o pátrovi
Piovi, ktorú je možné si objednať
na webovej stránke www.paterpio.sk.
Naša práca by bez Vašej podpory nebola možná. Ďakujeme a modlíme
sa za Vás.

Naše akcie
PREDNÁŠKOVÉ TURNÉ PROFESORA DARIUSZA OKA

BILBORDOVÁ KAMPAŇ PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY
PÁPEŽA FRANTIŠKA
Nadácia Slovakia Christiana pripravila bilbordy pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku.
Svätý Otec František navštívi Slovensko v dňoch 12. – 15. septembra 2021,
konkrétne Bratislavu, Košice, Prešov
a Šaštín.

Pápež František prichádza na Slovensko, aby sa stretol so slovenskými
veriacimi a nabáda k ešte hlbšej viere
v Ježiša Krista. Ježiša živého a účinne
prítomného, každému osobne blízkeho. S celou duchovnosťou pápeža
Františka rezonuje aj motto pápežskej
návštevy na Slovensku:
„Na ceste za Ježišom
s Máriou a Jozefom.“
V sile prítomného
okamihu vnímajme výnimočnosť pápežovho
poslania a návštevy. Nezostaňme doma a načerpajme silu z pápežových slov a návštevy!
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Nadácia Slovakia Christiana vydala knihu známeho poľského teológa
a kňaza prof. Dariusza Oka o tzv. levanduľovej (homosexuálnej) mafii,
ktorá sa už žiaľ stala súčasťou katolíckej Cirkvi. Na Slovensku sme pripravili prednáškové turné prof. Oka, spo-

jené s autogramiádou pri
predávaní jeho kníh.
Podľa prof. Dariusza
Oka z Pápežskej u n iverzity sv. Jána Pavla II.
je dôležité nielen odhaľovať levanduľovú mafiu,
ale takisto sa aj modliť
za uzdravenie a očistu
Cirkvi. Cirkev má prinášať svetu Kristovo svetlo,
čo hriešni a nehodní kňazi a veriaci
nedokážu.
Kniha už rozvírila stojaté vody
hriechu, pretože v Nemecku liberálni
kňazi podali na prof. Dariusza Oka
žalobu, takže prof. Okovi hrozí vysoký finančný trest, alebo väzenie.

Pokladnica viery
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Zbožné úvahy
Nezáleží na tom, či človek tu na Zemi žije v chudobe a zabudnutí, v chorobe
a opovrhnutí, len nech raz zomrie v milosti Božej a bude spasený. Aj keby bol
čo ako skúšaný a sužovaný tými najväčšími trápeniami, ak ich znáša trpezlivo,
bude jeho sláva v Nebi tým väčšia. Naopak, aký prospech bude mať ten, ktorý
má veľké bohatstvo, že je od všetkých ctený a oslavovaný, keď nakoniec zomrie
nešťastne a bude zatratený?
Ak raz zahynieme naveky, potom zo všetkých pozemských statkov, z ktorých
sme sa tak tešili, nezostane nám nič než spomienka, ktorá rozmnoží naše muky
na večnosti.
Sv. Alfonz Liguori

O vystupovaní mysle k Bohu
Duša ľudská, keďže je čistý duch, je nesmrteľná. Pretože samotná v sebe nemá
nič, čím by mohla zahynúť. Po tejto stránke, ako veľmi je povýšená nad duše zvierat, ktoré hynú so svojím telom, tak zas musí s obdivom pozerať a velebiť vznešenosť svojho Tvorcu, ktorý nie je len nesmrteľný, ale aj večný. Veď ľudská duša
nebola vždy a len z jeho vôle sa jej dostalo existencie a tá istá vôľa ju zas môže
zničiť. Boh jediný nemôže zahynúť žiadnou mocou, žiadnou udalosťou, žiadnym
spôsobom, keďže je samotné bytie, sám život a zdroj bytia aj života.
Robert Bellarmin

Kniha o zakladaní
Pretože ak máme čisté svedomie a poslušnosť, ako som už napísala v niektorých drobnostiach pre sestry, Pán iste nedopustí, aby diabol nadobudol takú moc,
žeby nás mohol oklamať a uškodiť duši, ba skôr on sám bude oklamaný. A ako
viem, nič nespôsobuje toľko zla, ako naša obrazotvornosť a zlá nálada, obzvlášť
ak je duša trudnomyseľná, pretože ženská prirodzenosť je mdlá a sebaláska, ktorá
nás ovláda, je príliš prešibaná. …
Som presvedčená, že diabol je v tom tiež zamiešaný, aby sa nám posmieval,
ale na veľmi mnohých, ktorých som pozorovala, som poznala dobrotivosť Pána
a že ich Pán nepustil zo svojej ruky…
Sv. Terézia od Ježiša

Filotea
Nič tak neodstráni z nášho rozumu tmu nevedomosti a neoslobodí vôľu od skazených náklonností, ako modlitba. Modlitba osvieti náš rozum žiarou Božej milosti a ohňom lásky Božej zapáli našu vôľu. Modlitba je ako požehnaný dážď, ktorý
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svojou vlahou oživí a dá rozkvitnúť našim dobrým túžbam, zmyje nedokonalosti
z duše, oslobodí srdce od náruživostí.

Duchovný boj a pokoj duše
Ak bol katolík v duchovnom boji zranený, to znamená dopustil sa nejakého hriechu, alebo zo slabosti, alebo z úmyslu a svojej zlej vôle, nech nepodlieha hlbokému
zármutku a bráni sa nepokoju mysle. Nech sa okamžite obráti k Bohu a pokorne
a dôverne ho požiada o pomoc. Nech si uvedomí svoj poklesok a pád, zahanbí sa,
okamžite nech sa však zdvihne a čo najskôr nech sa ospovedá, aby opäť mohol obnoviť svoj vrúcny vzťah s Bohom. Počas života každý padne mnohokrát, dôležité
však je, aby sa zdvihol a pokračoval na duchovnej ceste k Bohu.
Vavrinec Scuopoli
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sv. František Saleský
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Ruženec - záchrana pre svet

MODLITBA V MYŠLIENKACH
A ÚSTNA MODLITBA

T

ento článok je úryvkom nami vydanej knihy „Ruženec - záchrana
pre svet" brazílskeho autora A. Borelliho, ktorá prvýkrát vyšla v slovenskom jazyku v roku 2019.
Sú dva druhy modlitby: modlitba
v myšlienkach, prostredníctvom ktorej sa zhovárame s Bohom vo vnútri
našej duše alebo uvažujeme o večných
pravdách z celého nášho srdca; a ústna
modlitba, ktorá tak, ako už naznačuje
jej názov, je vyrieknutá nahlas, no nevylučuje pozornosť mysle a odovzdanie srdca.
Ruženec v sebe spája výhody dvoch
druhov modlitby – ústnej modlitby
a modlitby v myšlienkach, a práve
preto je taký dokonalý.

Tajomstvá svätého
ruženca

Keďže stále opakovanie tej istej
formuly by mohlo viesť k blúdeniu
v myšlienkach, vznikol nápad, aby
sa modlitba Zdravas‘ Mária spojila
s uvažovaním o tajomstvách našej
spásy spojených s Anjelským pozdravením. Takto by duch kontemploval
rozličné chvíle dejín našej spásy počas
toho, ako ústa vyslovujú Zdravas‘
Mária. Toto šťastné spojenie ústnej
modlitby s modlitbou v myšlienkach
sa pripisuje kartuziánskemu mníchovi
Dominikovi z Pruska, ktorý žil v Nemecku začiatkom 15. storočia.
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„Diela Ježiša Krista,“ hovorí svätý Ľudovít Grignion de Montfort, „sú všetky
sväté a božské, pretože on je zároveň
Boh i človek. Diela Najsvätejšej Panny
Márie sú najsvätejšie, pretože ona
je najdokonalejšou zo všetkých čistých
stvorení. Diela Ježiša Krista i jeho svätej matky sa správne nazývajú tajomstvami, pretože sú plné rozličných zázrakov, dokonalých udalostí i hlbokých
a vznešených poučení, ktoré Duch Svätý
zjavuje pokorným a prostým dušiam,
ktoré ich ctia.“ (cit. dielo, no 60, str. 319)
Zo začiatku si každý pri modlitbe
150 Zdravasov zvolil tajomstvo podľa
svojho uváženia. Postupne bol však
ich počet obmedzený na pätnásť a pre
každé tajomstvo bolo určených desať
Zdravasov.
Tajomstvá boli rozdelené do troch
sérií, každá z nich mala po päť tajomstiev, ktoré boli nazvané tajomstvá radostné, bolestné a slávnostné.
V radostných tajomstvách uvažujeme o radostiach Matky Božej:
(I) anjelské zvestovanie; (II) navštívenie jej príbuznej, svätej Alžbety; (III)
narodenie nášho Pána Ježiša Krista
v betlehemskej jaskyni; (IV) obetovanie malého Ježiša v jeruzalemskom

Ruženec - záchrana pre svet
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista; (II)
jeho nanebovstúpenie; (III) zoslanie Ducha Svätého na Matku Božiu
a apoštolov päťdesiat dní po zmŕtvychvstaní; (IV) nanebovzatie Matky
Božej; (V) slávna korunovácia Matky
Božej v nebi za Kráľovnú anjelov
a svätých.
Takéto rozdelenie tajomstiev ruženca bolo všeobecne akceptované
až vtedy, keď bolo ustálené a potvrdené pápežom Benediktom XIII.
v bule Pretiosus z 26. mája 1727, ktorá
spojila povinnosť rozjímania o tajomstvách s povinnosťou ústne sa modliť
Anjelské pozdravenie, aby sa tak dosiahli odpustky spojené s touto pobožnosťou
(pokračovanie nabudúce)

OBJEDNAŤ
web:
www.ruzenec.org
t. č.:
02 / 222 000 63

(po-pia 8.30-16.00 hod.)
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chráme štyridsať dní po jeho narodení;
(V) stratenie a nájdenie malého Ježiša
v chráme, keď mal dvanásť rokov a počúval i vypytoval sa znalcov Písma.
Pri bolestných tajomstvách kontemplujeme rozličné udalosti spojené
s utrpením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista:
(I) jeho modlitbu v Olivovej záhrade, keď sa potil krvou; (II) bičovanie Krista priviazaného k stĺpu
rímskymi vojakmi; (III) umiestnenie tŕňovej koruny na jeho hlave;
(IV) jeho odsúdenie na smrť a nesenie kríža až na vrchol Kalvárie; a nakoniec (V) jeho vykupiteľská smrť
na kríži.
V slávnostných tajomstvách rozjímame o víťazstve nášho Pána Ježiša
Krista a jeho Najsvätejšej Matky: (I)

Spojenectvo s Máriou

Fatimský Apoštolát

MÁRIA JE TIEŽ
MOJA MATKA
M

ilujete Božiu Matku? Šírte Jej posolstvo! Pridajte sa ešte dnes do našej duchovnej rodiny.
Veľkou výsadou účasti na Fatimskom apoštoláte
je duchovná pomoc pre desaťtisíce katolíkov na Slovensku. Vďaka mesačným príspevkom Apoštolov, ako
aj vďaka Vašej podpore, budú môcť naši krajania spoznať Fatimské posolstvo
a odpovedať na výzvy Najsvätejšej Panny Márie.

Získate nielen duchovné
výhody:
1. Každý mesiac využijete privilégium svätej omše, ktorá bude slúžená
na Vaše úmysly a za Vašich najbližších.
2. Dostanete každodennú modlitebnú podporu rehoľných sestier, ktoré
veľ kodušne súhlasili spojiť prosby
a úmysly Apoštolov Fatimy so svojim i modlitbami. Pre tento účel stačí,
ak nám napíšete svoje úmysly na nami
zaslaný formulár.
3. Dostanete Diplom Apoštola Fatimy, 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 členstva dostanete farebnú podobizeň
Panny Márie Fatimskej – tej, ktorá
zázračným spôsobom plakala v New
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Orleanse v roku 1972. Táto podobizeň
bola vytlačená vo forme plagátu, špeciálne pre členov Fatimského Apoštolátu tak, aby mohol byť zarámovaný.
6. Šesťkrát ročne bezplatne získate
dvojmesačník „Spojenectvo s Máriou”
s aktuálnymi informáciami o kampaniach a iniciatívach Nadácie Slovakia
Christiana a tiež s materiálmi pre morálnu a náboženskú formáciu.
7. Po šiestich mesiacoch účasti
v tomto apoštoláte dostanete posvätenú sošku Panny Márie Fatimskej.
8. Po jedenástich mesiacoch účasti
v tomto apoštoláte dostanete odznak
Apoštola Fatimy.
9. Po roku trvania Vášho členstva
sa zapojíte do žrebovania o niekoľkodňový pútnický zájazd do Fatimy.

Fatimský Apoštolát

Spojenectvo s Máriou
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Listy od priateľov

Spojenectvo s Máriou

Drahí priatelia,
mám 83 rokov a moja manželka
má 80 rokov. Ďakujeme Vám za časopis Spojenectvo s Máriou, veľmi radi
ho čítame. Takisto sa nám veľmi páči
knižka o pátrovi Piovi, ktorú radi čítame. Nech dobrotivý Boh žehná Vás
i Vašich blízkych.
Michal a Anna,
Spišská Nová Ves

Vážená redakcia
Slovakia Christiana,
veľmi pekne ďakujem za Pompejskú novénu a chcela by som si objednať aj karmelitánsky škapuliar,
ktorý je výdatnou pomocou pre všetkých zbožných katolíkov. Takisto
som veľmi vďačná, že obetujete sv.
omše za dobrodincov. Ja na Vás myslím neustále a takisto som nechala
za Vás slúžiť svätú omšu a zverujem
Vás do rúk nášho pána Ježiša Krista,
aby Vás žehnal v celom Vašom živote.
Ďakujem Vám za Vašu prácu, časopis Spojenectvo s Máriou je mojím
najobľúbenejším časopisom.
Božena, Šamorín

Drahí priatelia,
Ďakujem Vám za Vašu činnosť. Môj
manžel nechodí často do kostola,
ale verí v Boha. Dostala som od Vás
knihu páter Pio, manžel si knihu pre-
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čítal, veľmi sa mu páčila a o niekoľko
dní išiel po dlhej dobe znova na svätú
omšu. Od radosti som sa rozplakala.
Prosím, pošlite mi aj karmelitánsky
škapuliar. Modlím sa za Vás.
Marta, Zvolen

Vážená redakcia,
srdečne Vám ďakujem za Pompejskú novénu – brožúrku, ktorá je pre
tých, ktorí už majú rozvinutú kondíciu v modlení ozaj prínosom. Modlím
sa každodenne Svätý ruženec za náš
slovenský národ, ktorého poslaním
je čistotou svojho každodenného života obhajovať veľkosť a pravdivosť
Božích slov. Svoje modlitby určite rozšírim aj o túto nádhernú novénu.
Peter, Moravský sv. Ján

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,
veľmi pekne ďakujeme za prívesok
s krížom Nehanbím sa za Ježiša a takisto za knižku o sv. pátrovi Piovi
aj za časopis Spojenectvo s Máriou.
Nekonečná vďaka však patrí v prvom
rade našej ochrankyni Panne Márii
a nášmu pánovi Ježišovi Kritovi,
že sme prežili pandémiu a že opäť
môžeme chodiť do kostola na sv.
omšu. Modlím sa za Vás a nechala
som za nadáciu slúžiť aj svätú omšu.
Oľga, Prešov

Listy od priateľov
Vážená redakcia,

Pavol, Prievidza

Jozef, Púchov

Vážení členovia
Nadácie Slovakia Christiana,
srdečne Vás pozdravujem a ďakujem za časopis Spojenectvo s Máriou.
Ďakujem aj za kľúčenku Nehanbím
sa za Ježiša. Chcel by som si objednať
aj karmelitánsky škapuliar a takisto
chcem poprosiť ešte o dve Pompejské novény a dve kľúčenky pre suseda
a jeho manželku, im sa kľúčenky tiež
veľmi páčili.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,
Ďakujem za Pompejskú novénu,
kniha sa mi veľmi páčila a rád som
si ju prečítal. Som už starší človek
a trápi ma, že aj keď nežijeme v komunistickej totalite, skutočne slobodní nie sme. Veľmi sa mi nepáči,
že neveriaci politici nám zatvorili
kvôli pandémii kostoly. Bez otvorených kostolov, sv. omší a bez Pána
Boha pandémiu nikdy neporazíme.
Chcel by som si objednať aj karmelitánsky škapuliar, pretože sú s ním
spojené pre členov škapuliarskeho
bratstva veľké milosti. Sám som
už veľa zažil a som presvedčený,
že dnes ľuďom chýbajú skutočné
vzory. Televízia, tlač a internet ľudí

S pozdravom František,
Stará Turá
Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

ADRESA REDAKCIE:

ul. Palackého 4
811 02 Bratislava
tel.: 02 / 222 000 63
E-MAIL

redakcia@spojenectvosmariou.sk
FACEBOOK
https://www.facebook.com/slovakiachristiana
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ďakujem za Spojenectvo s Máriou,
ktoré som si so záujmom prečítal.
Je to veľmi dobrý časopis, nachádza
sa v ňom množstvo zaujímavých informácií a je písaný pútavou formou,
takže ho dokážu čítať aj ľudia bez
akademického vzdelania. Takisto ďakujem za karmelitánsky škapuliar.
Chcel by som si objednať aj knihu
od profesora Oka o Levanduľovej
mafii na Slovensku, pretože homosexuáli sú v Cirkvi i mimo nej obrovským nešťastím pre svet. Modlím sa za Vás a prajem veľa
úspechov a Božieho požehnania.

ohlupujú, ľudia strácajú vieru v Boha
– to je hlavný problém našej doby. Pozdravujem celú nadáciu, robíte svoju
prácu veľmi dobre a takisto ďakujem
za časopis Spojenectvo s Máriou.

Spojenectvo s Máriou

Prečo Matka Božia plače?
Limský arcibiskup chce
obmedziť roly kňazov
v Cirkvi
Limský arcibiskup Carlos Gustavo
Castillo Mattasoglio sa podelil s médiami o svoju teóriu, podľa ktorej má byť Cirkev opäť o čosi bližšie
k ľuďom a má byť organizovaná podľa
zásad rovnosti:
„Myslím si, že ako Cirkev musíme
musieť tvrdo pracovať, aby sme vytvorili Cirkev bližšiu k ľuďom a vyznačujúcu sa väčšou rovnosťou.“ A ako
by to malo vyzerať v praxi?
„Dajte mi napríklad povolenie prevziať farnosť rodinami, pármi, manželskými skupinami alebo staršími
laikmi, pretože je predsa lepšie poslať
kňazov na nejaké štúdium, nie?“, uviedol hierarcha.
Arcibiskup ďalej navrhuje, aby laici,
ktorí by viedli spoločenstvá veriacich
„bez potreby najímania kňazov“, prevzali aj úlohu správcov farností. Úloha
duchovenstva by bola obmedzená
na to, aby za tieto komunity slúžili
omše, raz v nedeľu alebo maximálne
dvakrát týždenne: „Musíme sa zamyslieť nad zásadami rovnosti,“ dodal.
Arcibiskup poukázal na to, že takéto myšlienky sú odozvou na výzvu
pápeža Františka ísť „cestou synodálnosti“. Tento rovnostársky nápad
o farnostiach bez kňazov je podľa
arcibiskupa výsledkom diecéznych
konzultácií pred „synodou o synodálnosti“, ktorá je Vatikánom naplánovaná na rok 2023. Na konzultáciách,
ako uvádza hierarcha, bolo 800 delegátov „a dohodli sme sa, ako postupovať v Lime“.
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„Pápež chce, aby sa Cirkev na latinskoamerickej a globálnej úrovni poradila o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť a aby sa zorganizovala v súlade
s dohodou, ktorú uzavrú administrátori s národmi, a tak sa pohla dopredu,“
povedal arcibiskup Mattasoglio.
Ako upozornila Catholic News
Agency, návrh arcibiskupa z Limy
je v rozpore s Kódexom kánonického
práva, ako sám Mattasoglio priznáva.
Cirkevné právo stanovuje, že iba
vo výnimočných prípadoch, keď nie
je prítomný klerik, ktorý by mohol
vykonávať povinnosti farára, môžu
veriaci prevziať svoje povinnosti, ale
vždy pod dohľadom kňaza zodpovedného za spoločenstvo.

Kanadského kňaza
suspendovali za politicky
nekorektné kázne
Poľský kňaz o. Marcin Mironiuk,
pôsobiaci v Kanade bol odvolaný
z pastoračnej služby v meste Edmonton. V homílii z 18. júla vyslovil
názor, že údajné násilie v bývalých
školách pre Indiánov je „lož“ a „manipulácia“. Jeho ďalšou politicky nekorektnou chybou bolo vyhlásenie,
že Poliaci v Jedwabnom nevraždili
Židov. Arcibiskup Richard Smith
z Edmontonu ho okamžite suspendoval na neurčito.
V komuniké na webovej stránke arcidiecézy sa píše: „Otec Marcin Mironiuk bol uvoľnený zo služobného
pomeru v Edmontonskej arcidiecéze
na neurčitú dobu, rozhodnutie nadobudlo účinnosť okamžite.“

Prečo Matka Božia plače?

Prisťahovalec z Rwandy,
ktorý zapálil katedrálu teraz
zavraždil kňaza
Francúzsky minister vnútra Gérald
Darmanin uviedol, že v regióne Vendée bol v pondelok 9. augusta zavraždený katolícky kňaz. Na sociálnej sieti
napísal:
„Všetka moja podpora (ide) katolíkom našej krajiny po tom, čo bol dramaticky zavraždený kňaz vo Vendée.
Presúvam sa na miesto.“
Prípad je o to šokujúcejší, že vraždu
má podľa francúzskych médií na svedomí 40-ročný rwandský prisťahovalec, ktorý v roku 2020 podpálil
starobylú katedrálu v meste Nantes.
Le Figaro uvádza, že podozrivý je pre
incident spred roka pod zostrenou
kontrolou miestnych súdov.
Rwanďan sa mal prísť ráno prihlásiť na policajnú stanicu, kde uviedol,
že zavraždil kňaza, ktorý ho prijal
do svojej komunity. Na 60-ročného

duchovného zaútočil nožom. Pol íc i a p o t v rd i l a ,
že na mieste, ktoré
podozrivý uviedol,
skutočne objavila
m ŕ t volu posta ršieho kňaza.
Reakcie na seba nenechali dlho
čakať. Marine Le Penová na Twitteri
napísala, že Francúzsko je krajina, kde
„môžete ako cudzinec podpáliť katedrálu, nikdy nebyť vyhostený a potom
ešte zavraždiť aj kňaza…“ Minister
vnútra sa však obvineniu bránil, tvrdiac, že „tohto cudzinca nebolo možné
deportovať“ a to práve kvôli tomu,
že bol pod súdnou kontrolou. Pán
Darmanin tiež pani Le Penovú obvinil, že „namiesto toho, aby mala súcit
s katolíkmi, vyjadruje sa (k veci) bez
znalosti faktov“.
Správu ako prvú priniesla agentúra AFP, ktorá uviedla: „Na stanicu
žandárstva v Mortagne-sur-Sevre
(vo Vendée) sa doobeda dostavil muž,
ktorý tvrdí, že zavraždil nejakého duchovného.“
Vrah bol podľa neoficiálnych informácií katolíkom a v roku 2016 sa stretol aj z pápežom Františkom a mal
psychické problémy.
Spracoval BM

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 prenasledovaných kresťanov.
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Udania na kňaza prišli podľa redaktora portálu PCH24, Bogdana
Dobosza, z prostredia miestnej poľskej komunity. V nej sa nachádza
množstvo angažovaných ľavicových
liberálov poľského pôvodu. Ako jednu
z nich uvádza Malgorzatu Bonikowsku, ktorá emigrovala do Kanady
v 90. rokoch a podľa historického výskumu Dr. Mareka Ciesielczyka, bola
zaregistrovaná v dobe socializmu
ako tajná spolupracovníčka komunistickej polície, pod krycím menom
„Maria“. Dnes je v Kanade šéfredaktorkou ľavicovo-liberálneho denníka
Gazeta.

Pútnicke miesto:

Hrad Gýmeš
Hrad Gýmeš je vo verejnosti menej
známe pútnické miesto, ktoré súvisí
so šľachtickým rodom Forgáčovcov,
vlastniacich hrad už od stredoveku.
Biskup Pavol IV. Forgáč vybudoval
na hrade barokový kostol zasvätený
sv. Ignácovi z Loyoly. Grófka Emerencia Révayová vyšila pre kňazov vzácne
omšové rúcha, a v podzemí paláca biskup Pavol IV. Forgáč nechal vybudovať rodovú hrobku
Forgáčovcov.
Biskup Pavol IV.
Forgáč spočiatku
neuvažoval o cirkevnej dráhe. Oženil sa a s manželkou Emer a nciou
Ré v ayovou m a l i
spolu 7 detí. Keď
mu milovaná manželka zomrela, rozhodol sa stať kňa- Foto: wikipedia.org
z om . B ol veľ m i
inteligentný a zbožný, preto rýchlo postupoval v získavaní cirkevných hodností. Keď umrel, pochovali ho po boku
milovanej manželky v trnavskom Dóme
sv. Mikuláša. Jeden z ich synov, Pavol V.
Forgáč sa pod vplyvom otca takisto rozhodol pre cirkevnú dráhu a nakoniec
sa tiež stal biskupom.
Pavol IV. Forgáč a Pavol V. Forgáč nechali postupne v okolí hradu vybudovať aj ďalšie kaplnky (kaplnka sv. Jána,
kaplnka sv. Pavla), veľkým lákadlom
pre pútnikov boli sochy Panny Márie
a sv. Ignáca z Loyoly. Na hrade nechali
nainštalovať aj pamätné tabule, ktoré

MARIÁNSKE
STRANY

oboznamovali pútnikov a návštevníkov s dejinami hradu Gýmeš a históriou
šľachtického rodu Forgáčovcov.
Forgáčovci zaviedli na hrade tiež
každoročné púte, ktoré sú konané 31.
júla, kedy si pripomíname pamiatku
sv. Ignáca z Loyoly. V 19. storočí význam hradu postupne upadal a podobne
aj prestíž šľachtického rodu Forgáčovcov. Jeho členovia začali v roku 1749
s výstavbou základného kameňa pavlínskeho kláštorného
kostola v Mariánskej
Čeľadi, v blízkostí
obcí Veľ ké Lovce
a Podhájska. Forgáčovci boli aj veľkými
ctiteľmi sv. Jána Nepomuckého v Prahe.
Po roku 1918 Forgáčovcom znárodnili veľkú časť majetkov. Z hradu sa stala
zrúcanina, ľudia si však pamätali púte
a sporadicky ich aj konali. Od roku
2010 obnovili púte na hrad Gýmeš členovia občianskeho združenia Forgach
de Ghymes, pričom členmi tohto občianskeho združenia sú aj poslední žijúci členovia rodiny Forgáčovcov.
Púť sa už v Nitrianskom kraji stala
známou a každý rok sa zvyšuje počet
katolíkov, ktorí sa tešia aj na Svätú
omšu, bohatý kultúrny program a občerstvenie. Svätá omša býva celebrovaná v latinčine, nemčine, slovenčine
alebo maďarčine.
Branislav Krasnovský

