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Panna Mária
a zázraky v Lurdoch

S L OVO R E DA KC I E

Drahí priatelia,
Najnovšie číslo časopisu Spojenectvo s Máriou sa bude venovať mariánskemu
zjaveniu v Lurdoch. O mariánskych zjaveniach sa hovorí, že nikdy predtým
neboli také početné, ako koncom 19. storočia a v priebehu celého 20. storočia.
Každé z takýchto zjavení nieslo nejaké posolstvo, zväčša o tom, že sa ľudia musia
obrátiť, pretože svojimi hriechmi na seba privolávajú len nešťastie a pohromy.
V dnešnej dobe sú tieto slová ešte aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým; o tom,
čo sa deje, sa azda na týchto riadkoch netreba rozpisovať.
Ale treba povedať nasledovné: bez Boha sa vpred nepohneme, bez príhovorov
Jeho Matky sa zo súčasných trampôt nedostaneme. Toto je kľúčom k pochopeniu situácie, v ktorej sme sa ocitli. Kríza je v prvom rade duchovná
– a to už dlhodobo – až potom zdravotnícka, sociálna a ekonomická.
Preto treba aj duchovné lieky – v prvom rade modlitbu sv. ruženca
a utiekanie sa pod plášť našej Nebeskej Matky.
Lurdy sa preslávili tým, že sa tam zo svojich chorôb vyliečilo veľké množstvo ľudí. Prečo sme prestali veriť, že táto nadprirodzená moc Svätej Pani odrazu „prestala fungovať“? Prečo
si myslíme, že nás už viera nemôže zachrániť? Práve ľuďom, ktorým nedokázali pomôcť lekári, pomohla návšteva Lúrd.
Ale Lurdy sú len miestom, i keď posvätným. Skutočné zázraky sa dejú len prostredníctvom Pána Ježiša a Panny Márie
– a na to netreba ísť až do Francúzska. Možno nahromadené
problémy súčasnosti nemajú ani tak ľudské riešenie; možno
sa v prvom rade treba opäť obrátiť na našu Nebeskú Orodovníčku
a Pomocnicu kresťanov, a až potom robiť všetko ostatné. „Ora
et Labora“ – „Modli sa a pracuj“ – to bolo stredoveké kresťanské heslo. Len modlitba sama o sebe nestačí. Ale rovnako tak
ani práca len sama o sebe nestačí. Človek sadí, ale to Boh požehnáva úrodu. Človek lieči; ale je to Boh, kto rozhodne
o osude ťažko chorého.
Takto to ľudia pred nami chápali a robievali po stovky
rokov. Azda Vás teda príbehy z Lúrd inšpirujú k tomu,
aby ste sa aj Vy s dôverou utiekali k Panne Márii, našej
Nebeskej Matke, ktorá vyliečila aj to, čo lekári tohto
sveta považovali za nemožné.
V Ježišovi a Márii
šéfredaktor
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Obálka
Socha Panny Márie
na vonkajšej strane
baziliky v Lurdoch

Lurdy – predzvesť víťazstva
Nepoškvrnenej

Na 11. februára pripadá výročie prvého
zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Táto
skutočnosť je vo všeobecnosti známa
takmer každému. V roku 1854 vyhlásil
veľký pápež Pius IX. ...» str. 4

Nevinnosť a múdrosť
svätej Bernadety

Nie je to tak dávno, čo bolo bežné vidieť na tvárach detí, ale aj nie veľmi
mladých ľudí žiaru nevinnosti. Čistý
úsmev, jasný pohľad, zdvorilé gestá a
spôsoby, krása…» str. 10

O modlitbe

Počas posledného roka sme strávili
veľa času doma pred obrazovkami.
Mohli sme pritom vidieť množstvo celebrít. A ako denno-denne na týchto
pozeráme, postupne preberáme ich životný štýl, jazyk, názory.… » str. 22
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LURDY
– PREDZVESŤ VÍŤAZSTVA
NEPOŠKVRNENEJ

N

a 11. februára pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Táto skutočnosť je vo všeobecnosti známa takmer každému. V roku 1854
vyhlásil veľký pápež Pius IX. bulou Ineffabilis Nepoškvrnené počatie Matky
Božej za dogmu katolíckej viery.

V roku 1858, medzi 11. februárom a 16. júlom, sa Panna Mária
osemnásťkrát zjavila v Lurdoch jednoduchému dievčaťu z ľudu, Bernadete Soubirousovej, a povedala
o sebe, že je Nepoškvrnené počatie.
Odvtedy sa udiali mnohé zázraky.
A zázračnosť Lúrd začala žiariť mimoriadnym svetlom v očiach celého
sveta až dodnes. Zázrak potvrdzujúci
dogmu, to je v skratke súvislosť medzi
udalosťami z rokov 1854 a 1858.
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19. storočie: rovnaké
problémy ako dnes

Menej známa je však súvislosť medzi
týmito dvoma skutočnosťami a problémami polovice 19. storočia, ktoré
sa tak veľmi líšili od dnešných problémov, ale zároveň si boli tak podobné.
Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom
počatí pápežom Piom IX. malo hlboký
vplyv na celý civilizovaný svet. Vo väčšine veriacich v y volalo ohlásenie
dogmy veľké nadšenie. Pohľad na ná-

Panna Mária Lurdská

Liberalizmus: pliaga
19. storočia

Táto dogma bola ešte k tomu mariánska. Tak ako liberalizmus, ďalšia
pliaga 19. storočia, vo svojej podstate
vyzdvihuje multikonfesionalizmus,
čiže zameriava sa na to, čo majú rôzne
náboženstvá spoločné (čo v konečnom
dôsledku vedie k neurčitému deizmu),
a bagatelizuje, ak nie priam odmieta
všetko, čo ich rozdeľuje. Tak sa vyhlásenie novej mariánskej dogmy –
presne tak, ako sa to stalo v niektorých
kruhoch pri vyhlásení dogmy o Nanebovzatí Panny Márie (1950) – stala
pre skrytých alebo deklarovaných vyznávačov multikonfesionalizmu v roku
1854 vážnou a neočakávanou prekážkou pri realizácii ich zámerov.

Dogma
o Nepoškvrnenom
počatí hlboko
ovplyvnila egalitársku
mentalitu

K tomu všetkému nová dogma zasadila ešte hlboký úder rovnostárskej
mentalite, ktorá od roku 1789 (Francúzska revolúcia) despoticky vládla
na Západe. Pohľad na bytosť, ktorá
je takto povýšená nad všetky ostatné
na základe osobitného privilégia udeleného v prvých okamihoch jej existencie, je niečo, čo nemohlo a nemôže
prestať bolieť dedičov Revolúcie, ktorá
vyhlásila absolútnu rovnosť medzi
ľuďmi za základ všetkého poriadku,

všetkej spravodlivosti a všetkého
dobra. Nekatolíci, ako aj katolíci, viac
či menej poznačení duchom roku 1789
s bolesťou prijímali, že Boh povolal
a potom takýmto nezvyčajným spôsobom vyčlenil spomedzi stvorení iba
jednu bytosť, Máriu, čím osobitným
spôsobom zdôraznil jej nadradenosť.
Napokon, samotná predstava privilégií je pre liberálov neprijateľná.
Ak pripustíme existenciu prvotného
hriechu s celým radom neduhov duše
a utrpení tela, ktoré spôsobil, musíme
uznať, že človek potrebuje autoritu,
ktorej by sa mal podriadiť.

Nepoškvrnená Panna
rozdrvila hlavu hada

Nemožno myslieť na Nepoškvrnenú Pannu bez toho, aby sme zároveň nespomenuli hada, ktorého hlavu
triumfálne a definitívne rozdrvila svojou nohou. Antikresťanský revolučný
duch je práve duchom satana a veriaci človek nemôže nebrať do úvahy
satanov podiel na vzniku a šírení
deštruktívnych bludov od náboženskej katastrofy 16. storočia (pseudoreformácia) až po politickú katastrofu
18. storočia (Francúzska revolúcia)
a všetko, čo nasledovalo. Zároveň pre
vládcu temnoty bolo tým najhorším
ponížením sledovať takýto triumf
Panny, jeho najväčšieho a nepoddajného nepriateľa.
Preto sa tento koncert ľudských
hlasov a satanského revu rozlieha
po celom svete podobne ako obrovská a silná búrka. Pohľad na nebojácnu a majestátnu postavu Kristovho
miestodržiteľa, zbaveného všetkých
pozemských prostriedkov a spoliehajúceho sa len na pomoc z neba, ako čelí
tejto búrke vášní, hrozivej nenávisti
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mestníka Ježiša Krista, ktorý v majestáte svojej autority ohlásil dogmu
uprostred búrlivého 19. storočia, bol
vznešenou výzvou povýšeneckému
skepticizmu, ktorý už zvnútra rozožieral západnú civilizáciu.
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Panna Mária Lurdská
a zúrivého zúfalstva, bol pre opravdivých katolíkov zdrojom rovnakej radosti, akú museli pociťovať apoštoli pri
pohľade na Spasiteľovu postavu vznášajúcu sa nad Genezaretským jazerom,
ako rozkazuje vetru a vode: „Venti
et mare oboediunt ei“ (Vietor i more
ho poslúchajú) (Mt 8,27).

Začiatok pádu
protikresťanskej utópie

Tak ako sa tvárou v tvár hunským
hordám všetci velitelia a správcovia
Rímskej ríše nechali poraziť alebo
sa zachránili útekom, tak aj tvárou v tvár protikresťanskej revolúcii
sa mnohí z tých, ktorí mali v spoločnosti brániť Cirkev a kresťanskú civilizáciu, ocitli v stave žalostnej porážky.
V tejto situácii, s ušľachtilým zmyslom pre vážnosť chvíle, bol blahoslavený Pius IX., podobne ako svätý Lev
Veľký, jediný, kto odolal nepriateľovi
a nariadil ústup. Ústup? To sa zdá byť
príliš odvážne tvrdenie. Pritom nič
nemôže byť ďalej od pravdy. Od roku
1854 začala protikresťanská revolúcia okusovať veľké porážky. Samozrejme, zdanlivo aj v skutočnosti naďalej rozširovala svoju nadvládu nad
svetom. Egalitarizmus, senzualizmus,
skepticizmus dosahovali čoraz radikálnejšie a rozsiahlejšie víťazstvá. Ale
je tu „čosi“ nové. A toto „čosi“, ktoré
bolo skromné, matné a nenápadné,
sa nezadržateľne rozrastalo, aby nakoniec zasadilo revolúcii posledný úder.

Cirkev v centre dejín

Aby sme dobre pochopili tento
podstatný bod, je potrebné uvedomiť
si úlohu Cirkvi v dejinách a kult Panny
Márie v Cirkvi. Cirkev je v Božích plánoch centrom dejín. Je Kristovou mys-
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tickou nevestou, ktorú miluje jedinečnou a dokonalou láskou a ktorej chcel
podriadiť všetky stvorenia. Je zrejmé,
že Ženích nikdy neopúšťa Nevestu
a že mu maximálne záleží na jej sláve.
Pokiaľ teda veriaci zachovávajú vernosť
nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, Cirkev
sa nemá čoho obávať. Aj to najväčšie
prenasledovanie iba prispeje k jej sláve.
Ani pocty a najväčšie úspechy neoslabia vo veriacich zmysel pre povinnosť
a lásku ku krížu. Tak je to v duchovnej sfére. Na druhej strane, ak by ľudia
otvorili svoje duše vplyvu Cirkvi v pozemskej oblasti, otvorila by sa im cesta
k ozajstným úspechom, prosperite a veľkosti. Naopak, ak ju opustia, ocitnú sa na ceste katastrof
a duchovných pohrôm.
Pre ľud, ktorý sa raz ocitol v kruhu
Cirk v i, ex istuje len jeden normálny poriadok vecí, a tým je kresťanská civilizácia. A táto civilizácia, ktorá je nadradená všetkým
ostatným, má svoj životný pôvod
v katolíckom náboženstve.

Podmienky pre rozkvet
Cirkvi

Pokiaľ ide o Cirkev, existujú tri základné podmienky pre jej rozkvet. Predovšetkým osobitná úcta k Najsvätejšej sviatosti. Kristus Pán prítomný
v Najsvätejšej sviatosti je slnkom
Cirkvi. Od neho pochádzajú všetky
milosti, ktoré nám boli dané. Tieto
milosti však musia prejsť cez Máriu.
Ona je totiž univerzálnou prostredníčkou, cez ktorú ideme k Ježišovi a cez
ktorú Ježiš prichádza k nám. Intenzívna, osvietená a synovská oddanosť
Márii je preto druhou podmienkou
pre rozkvet cnosti. Keď je Kristus Pán
prítomný v Najsvätejšej sviatosti, ale

Panna Mária Lurdská
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nehovorí k nám, môžeme počuť jeho
hlas prostredníctvom Svätého Otca.
Preto je poslušnosť nástupcovi svätého
Petra správnym a logickým ovocím
úcty k Eucharistii a k Presvätej Bohorodičke. Keď sú teda splnené tieto tri
podmienky, Cirkev víťazí. A naopak,
keď ich ľudia zanedbávajú alebo odmietajú, kresťanská civilizácia skôr
či neskôr upadne.

Lurdy, silné potvrdenie
dogmy

Ale aby Kristus Pán obdaroval
svoju Matku väčšou slávou, učinil ešte
viac. V Lurdoch, ako silné potvrdenie
dogmy, urobil to, čo nikdy predtým:
ustanovil neustále sa opakujúci zázrak
vo svete. Dovtedy sa zázraky v Cirkvi
vyskytovali sporadicky. Ale vedecky
potvrdené uzdravenia v Lurdoch
(s nadprirodzeným pôvodom) sa dejú
od roku 1858 a sú ako nepretržitý prúd
dobra tvárou v tvár demoralizácii našich čias.

Pápežská neomylnosť

Z tohto žeravého ohniska viery,
roznieteného ohlasovaním dogmy
o Nepoškvrnenom počatí, vzišla veľká

túžba. Najlepšie a najučenejšie zložky
Cirkvi túžili po ohlásení dogmy o pápežskej neomylnosti. Veľký blahoslavený Pius IX. si to želal viac ako ktokoľvek iný a vyhlásením tejto dogmy
sa pápežovi dostalo úcty, ktorá predstavovala novú porážku bezbožnosti.

Najsvätejšia Eucharistia

Napokon prišiel pontifikát svätého
Pia X. a s ním aj povzbudenie veriacich k častému, ba dokonca každodennému svätému prijímaniu. Éra veľkých
eucharistických triumfov začala svietiť jasným plameňom pre celú Cirkev.
Pri tom všetkom sa z katolíckych kruhov vytratila jansenistická atmosféra.
Rastúcim modernistickým a neskôr
neomodernistickým hnutiam sa nepodarilo zničiť veľké víťazstvá, ktoré
Cirkev dosiahla v boji proti svojim
vnútorným nepriateľom.

Veľký triumf
a rozhorčenie

Možno sa však pýtať, čo z toho vyplýva pre boj Cirkvi proti jej vonkajším nepriateľom? Vari nepriateľ nie
je silnejší ako kedykoľvek predtým,
neblížime k epoche, o ktorej pred stá-
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ročiami snívali osvietenskí filozofi,
k brutálnemu a totálnemu vedeckému
naturalizmu, ovládanému materialistickou technológiou, k univerzálnej
rovnostárskej republike, z ktorej majú
byť vymetené všetky pozostatky nadprirodzeného náboženstva?
Nemáme pred očami komunizmus,
nevidíme nebezpečné putovanie samotnej západnej spoločnosti, ktorá
sa ešte donedávna zdala byť antikomunistická, ale v skutočnosti smeruje
k realizácii tohto „ideálu“?

Celý svet stoná
v temnote a bolesti

Áno. Blízkosť tohto nebezpečenstva je ešte väčšia, ako sa bežne predpokladá. Nikto však nevenuje pozornosť skutočnosti, ktorá je mimoriadne
dôležitá. A ako sa svet mení smerom
k uskutočneniu tohto osudového zámeru, zmocňuje sa ho hlboký nepokoj.
Je to nepokoj často nevedomý, ktorý
sa javí ako čosi neurčité a plné prázdnoty, aj keď je vedomý. Nikto sa však
neodváži spochybniť jeho existenciu.
Dalo by sa povedať, že celé ľudstvo

je znásilňované, že je násilne prispôsobované vzorom, ktoré sú v rozpore
s jeho prirodzenosťou a že všetky
jeho zdravé tkanivá sa búria a stavajú na odpor. Ale nakoniec, odkedy
sa v 15. storočí začal úpadok kresťanskej civilizácie, celý svet stoná v temnote a bolesti, presne ako márnotratný
syn, keď jeho poníženie a bieda ďaleko
od otcovského domu dosiahli vrchol.
Vo chvíli, keď sa zdá, že zlo triumfuje, badať v tomto zdanlivom víťazstve určitú frustráciu, sklamanie.
Skúsenosť nás učí, že práve z takejto
nespokojnosti sa rodia veľké prekvapenia dejín. Ako sa tkanivá stále viac
zmenšujú, zväčšuje sa nepokoj. Kto
by povedal, že odtiaľto môžu vzísť
nádherné prekvapenia? V krajných situáciách hriechu a bolesti sa pre hriešnika veľmi často nachádza hodina Božieho milosrdenstva... No tento zdravý
a sľubný nepokoj je ovocím oživenia
katolíckeho tkaniva spolu s veľkými
udalosťami, ktoré som spomenul vyššie. Toto oživenie sa pozitívne odrazilo
na tom, čo si ešte zachovalo zvyšky života a svätosti vo všetkých kultúrnych
oblastiach tohto sveta.

Veľký okamih v histórii

Foto: unsplash.com/Kamil Szumotalski

8

V živote márnotratného syna teda
nastal veľký okamih, v ktorom jeho
duch, ponorený do temnoty hriechu,
dostal nové svetlo a jeho vôľa nadobudla novú silu. Dotknutý milosťou
sa ocitol na križovatke, ktorú si uvedomoval viac ako kedykoľvek predtým:
buď sa bude kajať a vráti sa, alebo zotrvá v omyle a prijme jeho dôsledky
až do najtragickejšieho konca. Dobrota, ktorú v ňom zasiala jeho spravodlivá výchova, sa v tomto prozreteľnostnom okamihu zázračne znovuzrodila.

Panna Mária Lurdská

Náuka z Lúrd

Budúcnosť pozná len Boh. My ľudia
to môžeme len odhadnúť podľa pravidiel pravdepodobnosti. Žijeme v strašných časoch trestov. Tieto časy však
môžu byť aj úžasnými časmi milosrdenstva, ak obrátime svoj pohľad
k Márii, Hviezde rannej, ktorá nás
prevedie cez búrky. V priebehu sto
rokov pre nás Panna Mária, vedená
súcitom s hriešnym ľudstvom, vykonala tie najúžasnejšie zázraky. Azda
tento súcit vyhasol? Azda prejavy milosrdenstva Najlepšej z matiek mohli
mať svoj koniec? Kto by smel takto
uvažovať? Ak by mal niekto pochybnosti, Lurdy môžu poslúžiť ako lekcia dôvery. Panna Mária nám určite
príde na pomoc.

Lurdy a Fatima

Určite príde na pomoc. Je to vyjadrenie, ktoré je sčasti pravdivé a sčasti
nepravdivé. V skutočnosti nám už začala pomáhať. Definícia dogiem o Nepoškvrnenom počatí a pápežskej neomylnosti, obnova úcty k Eucharistii
majú svoje dôsledky v epochálnych
mariánskych udalostiach počas pontifikátov, ktoré nasledovali po svätom

Piovi X. Panna Mária sa zjavila vo Fatime počas pontifikátu Benedikta XV.
Presne v deň, keď bol Pius XII. vysvätený za biskupa, 13. mája 1917, sa uskutočnilo prvé zjavenie. Za Pia XI. sa fatimské posolstvo pomaly a isto šírilo
do celého sveta.
Pri tej istej príležitosti oslávil
75. výročie zjavení v Lurdoch s neobyčajnou radosťou pápež, ktorý poslal
vtedajšieho kardinála Pacelliho, aby
ho na oslavách zastupoval. Pontifikát Pia XII. bol zvečnený vyhlásením
dogmy o Nanebovzatí Panny Márie
a jej korunováciou za Kráľovnú sveta.
Kardinál Masella v čase jeho pontifikátu v mene pápeža korunoval
obraz Panny Márie vo Fatime. Patria k mnohým svetlám, ktoré tvoria svetelnú líniu spájajúcu jaskyňu
Massabielle a Cova da Iria.

Kráľovstvo
Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

Panna Mária nám v týchto zjaveniach predložila dve možnosti: buď
sa obrátime, alebo príde hrozný trest.
Nakoniec však vo svete zvíťazí vláda
Nepoškvrneného Srdca. Inými slovami, tak či onak, s väčším či menším ľudským utrpením, Máriino srdce
zvíťazí. To znamená, že podľa fatimského posolstva sú dni vlády bezbožnosti spočítané. Vyhlásenie dogmy
o Nepoškvrnenom počatí znamená
začiatok sledu udalostí, ktoré povedú
k Máriinmu kráľovstvu.
Na Mensagem de Fátima culminam as Maravilhas de Lourdes, In: Catolicismo, č. 86, február 1958. (https://catolicismo.com.br/Acervo/Num/0086/P01.html)
Plinio Corrêa de Oliveira
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Na druhej strane sa však v ňom znovu
prejavila tyrania zlozvykov, možno silnejšie ako kedykoľvek predtým. Prebiehal v ňom vnútorný boj. A on si vybral dobro. Zvyšok príbehu poznáme
z evanjelií. Neblížime sa náhodou k tomuto momentu? Neprinesú všetky milosti nahromadené pre hriešne ľudstvo
prostredníctvom tohto rozvíjania hlbokej úcty k Eucharistii, Panne Márii
a vernosti pápežovi veľké obrátenie
práve v tragickej situácii apokalyptickej krízy, ktorá sa zdá byť nevyhnutná?
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NEVINNOSŤ A MÚDROSŤ
SVÄTEJ BERNADETY

N

ie je to tak dávno, čo bolo bežné vidieť na tvárach detí, ale aj nie veľmi
mladých ľudí žiaru nevinnosti. Čistý úsmev, jasný pohľad, zdvorilé gestá
a spôsoby, krása ich postoja, to všetko poukazovalo na čistotu ich duše, ktorá
nepoškvrnila svoje krstné rúcho.
Ako zriedkavo sa teraz naskytá takýto pohľad! Nespočetné množstvo
detí stráca svoju nevinnosť už pri prvých stretoch so životom. Veľkú zodpovednosť za tieto obrovské škody
nesie televízia a v poslednom čase
aj mnohé počítačové a internetové
programy, ktoré možno pre ich vulgárny, obscénny a násilný obsah nazvať skutočnými ničiteľmi nevinnosti.

Šokujúce porovnanie

Pozri sa, milý čitateľ, na fotografie svätej Bernadety Soubirousovej.
Hoci to bola veľmi chudobná a negramotná pastierka, jej odev je dôstojný,
upravený a skromný. Jej fyziognómia
– najmä oči, ktoré sú zrkadlom duše –
vyjadruje čistotu, neporušenosť, dobrotu. Je to jednoducho nevinné dievča.
Jej panenská tvár tiež naznačuje
vážnosť, pevnosť, bojovnosť, lásku
ku krížu a vrúcnu túžbu po nebi.
Porovnaj, čitateľ, tieto fotografie s obrazom mnohých mladých
ľudí našej doby. Koľkí z nich holdujúc slobode mravov sa obliekajú
bez štipky hanby, správajú sa vulgárne, hovoria hrubo, ak nie priam
oplzlo, a odhaľujú tak krehké vnútro
svojej duše, ktorá už dávno stratila
nepoškvrnenosť krstu.

10

Toto porovnanie nás vedie k otázke:

Čo je nevinnosť?

Slovo nevinnosť v latinčine innocentia pozostáva z in (popretie) a nocentia
(skazenosť), čiže inak povedané neskazenosť. Nevinnosť je teda atribútom
neskazenej duše. Takáto duša je spravodlivá, zdržanlivá, jednoduchá. Vyznačuje sa všetkými cnosťami, aspoň
v základnom stupni.
Náš Pán Ježiš Kristus je Nevinnosť
sama. Panna Mária je nevinná bytosť
najvyššieho stupňa. A svätí si ju buď
navždy zachovali, alebo získali späť
svoju stratenú nevinnosť a cenili
si ju nadovšetko.
Obnovenie nevinnosti po páde človeka neznamená návrat do stavu nevinnosti, v ktorom sa nachádzali
Adam a Eva, žijúci v pozemskom raji
pred spáchaním prvotného hriechu.
Takýto stav predpokladá vlastnenie
mimoprirodzených darov.

Skreslenie pojmu
nevinnosti

Falzifikácia zmyslu všetkých vecí
je neoddeliteľnou súčasťou deštruktívneho procesu protikresťanskej Revolúcie. Pojem nevinnosti bol tiež pokrivený revolučným duchom. Naznačuje

Panna Mária Lurdská
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Foto: unsplash.com/Grant Whitty

sa alebo sa dokonca otvorene tvrdí,
že sa vzťahuje iba na deti, a preto mala
byť nevinnosť synonymom naivity, infantilnosti, hlúposti.
V skutočnosti je nevinnosť pravý
opak. Skutočne nevinný človek je zároveň bystrý, pevný, vážny, rozumný,
múdry. Predovšetkým, nevinnosť
nie je vlastnosťou iba detí, ale mala
by sa rozvíjať spolu so všetkými cnosťami počas celého života, ako to bolo
u svätej Bernadety.

Obnovenie nevinnosti

Ten, kto utrpel nešťastie a stratil
svoju nevinnosť, musí sa modliť, kajať
a bojovať tvrdý boj, aby ju získal späť.
Najkrajším príkladom znovuzískania nevinnosti je svätá Mária Magdaléna. Táto otvorená hriešnica bola taká
zapálená láskou k Bohu, že jediným
zmyslom jej života sa stalo pokánie
za minulé hriechy, ako aj chvála, uctievanie a služba Božskému Majstrovi.
Svätý Augustín mnohokrát upadol
do hriechov zmyselnosti, a čo je horšie, dokonca sa ocitol v priepasti manichejskej herézy. Vďaka slzám a vrúcnym modlitbám svojej matky svätej

Moniky a vďaka apoštolátu svätého
Ambróza však prijal milosť, obrátil sa,
posvätil a stal sa jednou z najjasnejších
postáv svätej Cirkvi.
Zároveň je potrebné objasniť, že nevinnosť nie je to isté ako čistota,
ako by si mnohí ľudia mohli myslieť. Nevinnosť je vyššia, ušľachtilejšia, má v sebe viac ako čistota. Každý
nevinný je čistý, ale nie každý čistý
má nevinnosť. Maximilien Robespierre – zločinec, ktorý vládol v období teroru počas Francúzskej revolúcie – bol vraj cudný (tzn. zdržanlivý
v telesnej oblasti)...
Nevinnosť by sa dala prirovnať
k opálu, zatiaľ čo cnosť cudnosti patrí
k lesku tohto kameňa.

Múdrosť – ovocie
nevinnosti

Jedným z najvzácnejších plodov nevinnosti je cnosť a dar múdrosti, vďaka
ktorej duša sa vždy s radosťou zaujíma
o ten najvyšší aspekt všetkých vecí.
Človek obdarený múdrosťou je vždy
zameraný na dokonalosť.
Múdrosť by sa nemala zamieňať so vzdelaním. Nemusíte chodiť
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do školy, získať titul ani čítať veľa kníh,
aby ste to dosiahli. Stačí dodržiavať
prikázania, ktoré dal Stvoriteľ Mojžišovi: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,5).

Bernadeta, jednoduchá pastierka,
nevedela čítať ani písať, keď sa jej 11.
februára 1858 začala zjavovať Panna
Mária. Dokonca ani nehovorila
po francúzsky, len patois – regionálnym dialektom. Mala štrnásť rokov
a ešte neprijala prvé sväté prijímanie.
Keď ju však predvolali, aby vypove-

Jacomet zasypal svätú Bernadetu
otázkami. Keď sa vizionárky opýtal
na jej vek, povedala, že presne nevie,
či má trinásť alebo štrnásť rokov...
Po dlhom a mučivom výsluchu začal
komisár čítať výpoveď, ale Bernadetine slová zámerne skreslil. Svätá
ho pevne a sebaisto opravila a verne
zopakovala, čo predtým povedala. Jacomet jej hrozil, že ju uväzní, ale ona
zostala pokojná.
Jacomet, vulgárny a drzý voči nevinnému dievčaťu, jej dokonca povedal: „Priťahuješ každého. Chceš sa stať
malou prostitútkou?“ (1) Použili sme
tu slovo, ktoré sa môže vyskytovať
v katolíckej spisbe, ale čitateľ si musí

dala na polícii – bolo to večer 21. februára 1858, v deň šiesteho zjavenia – jej
nevina zmiatla hrdého policajta Jacometa. Bol to on, kto rok predtým držal
vo väzení pätnásť dní otca svätej Bernadety, Françoisa Soubirousa, ktorý
bol nespravodlivo obvinený z krádeže
opusteného trámu dreva. Françoisovu
nevinu potvrdil sudca, ktorý nariadil
prípad uzavrieť pre nedostatok dôkazov o trestnom čine.

uvedomiť, že komisár vyslovil iný –
oveľa hrubší – výraz.
Správa, že Bernadeta môže byť uväznená, sa v malých a pokojných Lurdoch
rozšírila veľmi rýchlo. Pred policajnou
stanicou sa zhromaždil dav ľudí. Ľudia
kričali, búchali na dvere a okná a žiadali, aby Jacomet prepustil Bernadetu.
Otec vidiečanky sa dostal do budovy policajnej stanice, aby ochránil
svoju dcéru. Vtedy aj jemu podlý Jaco-

Chvejúci sa policajný
komisár
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Mnohým sa toto gesto zdalo byť
znakom vizionárkinho šialenstva.
A pritom to bol počiatok slávneho prameňa v Lurdoch, kam dnes chodí päť
miliónov pútnikov ročne...
Dutour začal zdvorilo klásť otázky
a dokonca prejavovať dobrú vôľu;
robil si množstvo poznámok na papiere rozložené na stole. Avšak rovnako ako Jacomet aj on prekrúcal
Bernadetine slová. Keď ich svätej prečítal, tá ostro protestovala, opravila
prokurátora a zopakovala presne to,
čo predtým vypovedala.
Cisársky prokurátor stratil sebadôveru, keď sa pozrel do tých jasných
očí, ktoré ho súdili. Nahnevaný hrubo
povedal svätici: „Jedla si brečtan, ako
zvieratá.“
Svätá Bernadeta veľmi dobre vedela,
že Panna Mária jej dala tento príkaz,
aby Jej mohla preukázať pokoru a poslušnosť. To však prokurátorovi nepovedala, len sa jednoducho usmiala.
Dutour sa cítil tak ý zmätený,
že sa mu začali triasť ruky, takže nie
a nie dočiahnuť na kalamár, aby doň
namočil pero...
Po tom, čo dievčaťu pohrozil väzením a stretol sa len s jej pevnosťou a pokojom, sa Dutour začal čoraz
viac triasť. Nakoniec sa vzdal snahy
trafiť perom do kalamára a položil
ho na stôl.
Bernadeta sa usmiala a opäť ukázala
svoje vnútorné sebavedomie – plod
svojej nevinnosti.
Isté mladé dievča sa spýtalo svätej
Bernadety:
– A čo, povedala si pravdu?
– Áno, povedala som pravdu;
oni klamú.
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met hrozil väzením, ak nezakáže Bernadete vrátiť sa do Massabiellskej jaskyne, kde sa zjavovala Panna Mária.
Po skončení policajného v ýsluchu bola svätá Bernadeta pokojná
a v yrovnaná, zatia ľ čo komisár
sa chvel. Na tomto mieste sa oplatí
citovať vetu z Písma: „Pánova cesta
je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí
pášu neprávosť“ (Prís 10,29).
Po odchode z policajnej stanice Bernadetu obklopili ľudia, ktorí jej kládli
množstvo otázok. Dievča, vždy priateľské, sa usmievalo.
– Čo ťa rozveselilo? – opý tal
sa niekto.
Svätica poznamenala spôsobom,
ktorý je charakteristický pre nevinné duše: „Komisár sa chvel; na barete mal krúžok na kľúče, ktorý
vydával zvuk.“ (2)
Udalosti v jaskyni Massabielle mali
obrovský ohlas po celom Francúzsku.
Zázraky, ktoré sa tam diali, boli obrovským úderom ateizmu, ktorý sa v 19.
storočí šíril pod názvom racionalizmus. Preto samotný francúzsky panovník Ľudovít Napoleon Bonaparte,
ktorý používal karikatúrny titul Napoleon III., poslal do Lúrd prokurátora Vitala Dutoura, aby vizionárku
vypočul. Výsluch sa konal 25. februára
1858, v deň deviateho zjavenia, počas
ktorého Panna Mária prikázala svätej
Bernadete piť vodu z jaskyne, umývať
sa v nej a jesť trochu divej byliny rastúcej na svahoch skál. Aby poslúchla príkaz Panny Márie, ktorý bol pre ňu nepochopiteľný, pretože v jaskyni nebola
voda, Bernadeta rozhrabala zem, nabrala do ruky bahnitú vodu, ktorá tam
tiekla a napila sa jej, potom si zopakovala tento úkon a pomazala si tvár.
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Foto: wikimedia.org

A keď si spomenula na riadky, ktoré
prokurátor napísal na papiere rozložené na stole, svätá sa opýtala:
– Keď nepíše dobre, robia sa krížiky? Pán prokurátor totiž stále
robil krížiky. (3)
Krížiky prezrádzajú zmätenosť prokurátora Dutoura, zatiaľ čo Bernadeta si napriek veľkému psychickému
tlaku situácie pri výsluchu zachovala
úplnú vládu nad sebou, a to až do takej
miery, že len prostoreko pozorovala
nervózne gestá rozrušeného muža,
ktorý ju vypočúval.

Som úbožiak

Slávny katolícky polemista Louis
Veuillot, ktorý v 19. storočí ostro bojoval proti liberalizmu, dvakrát navštívil Lurdy, aby sa porozprával so svätou
Bernadetou. Bolo to jeho najslávnejšie obdobie, počas ktorého preukázal
veľkú službu Cirkvi a Francúzsku.
Cirkevné autority zakázali prominentnému spisovateľovi rozprávať
sa o zjaveniach so svätou Bernadetou.
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Ich rozhovory sa preto točili okolo
menej dôležitých tém. Vnímavý publicista však jasne videl, že má do činenia so sväticou, a hneď po prvom
rozhovore, ktorý sa uskutočnil 28. júla
1858, vyhlásil: „Je to prostá dievčina.
Je však oveľa cennejšia ako ja, lebo ja
som úbožiak.“ (4)
Všetci môžeme zopakovať slová
Louisa Veuillota: Sme úbožiaci.
Veľký mariánsky učiteľ a slávny misionár 18. storočia svätý Ľudovít Mária
Grignion de Montfort zašiel oveľa ďalej
a povedal, že každý človek je slabý červ
a úbohý hriešnik. (5)
Vedomí si tejto pravdy pozdvihnime
svoje duše k nebu a prosme svätú Bernadetu, aby nám od Panny Márie vyprosila navrátenie nádhernej cnosti
nevinnosti, ak sme ju stratili. Prosme
svätú lurdskú vizionárku, aby nám vyprosila od Panny Márie zachovanie
tejto cnosti v našich dušiach.
Ak každý z nás bude skutočne nevinný, vďaka pôsobeniu Božej milosti – získanej výlučne prostredníctvom Panny Márie – potom tento
malý červík v nás sa dokáže premeniť
na leva, ktorý bude rozsievať hrôzu
medzi nepriateľmi svätej Cirkvi a kresťanskej civilizácie, a my budeme kráčať po požehnanej ceste, ktorá vedie
k svätosti.
1 Páter René Laurentin, Bernadette vous parle, P. Lethielleux, Lurdy 1972, zväzok I, str. 66.
2 Tamže, str. 69.
3 Tamže, str. 90.
4 Tamže, str. 178.
5 Úryvok z Aktu zasvätenia Ježišovi Kristovi, vtelenej
Múdrosti, skrze Máriu, In: Tratado da Verdadeira Devoção
à Santissima Virgem, Editora Vozes, Petrópolis 1974, vyd.
8, str. 282.
Na základe článku z časopisu Catolicismo, február 1995.

Panna Mária Lurdská

P

riatelia, dnes je spomienka zjavení Panny Márie v Lurdoch. Pôvodne
som chcel tieto dni stráviť práve v Lurdoch, avšak kvôli situácii je cestovanie ťažké. Predminulý rok bol prvý, keď som sa do Lúrd nevrátil
od vstupu do seminára.
Ako bohoslovec som sa zaviazal, že ak sa stanem kňazom, svoju
prvú svätú omšu budem slúžiť práve
na mieste jej zjavenia. Tak sa tam
vraciam dnes aspoň spomienkami
a dúfam, že čoskoro aj osobne.
Panna Mária sa v Lurdoch zjavuje ako Nepošk vrnené počatie.
Táto Pravda viery robí toto zjavenie
veľmi dôležitým v dnešnom svete,
kde hriech nečistoty páchne doslova
na každom rohu.
Mária sa zjavuje aj ako tá, ktorá
uzdravuje. Mnohí, žiaľ aj v samotnej
Cirkvi, vkladajú svoju nádej len do vedeckých a politických riešení pandemickej situácie. Lurdy sú miestom stoviek telesných i duchovných uzdravení.
Keby sme sa všetci utiekali k Márii, nevypočula by nás? Avšak my sme radšej
zatvorili naše kostoly.

Božia Matka je aj vzorom viery, pre
každého jedného kresťana, pretože
svoj život prežila plne v dôvere v Boha.
Je vzorom pre každého z nás a zvlášť
pre tých, ktorí v našom parlamente
tvrdia o sebe že sú kresťanmi. Veľmi
pekne to napísal vdp. Štefan Mordel
vo svojom liste. Kresťanmi netreba byť
slovami, ale hlavne skutkami. Alebo
väčšina členov nášho zákonodarného
zboru sú ateisti? Navonok to tak vyzerá. Naši južní susedia vyhlásili,
že kostoly nezatvoria, lebo potrebujú
Božie požehnanie ako Soľ.
Nech Mária oroduje za nás a rozšliapava hlavu hada, tak ako je to znázornené aj v Lurdoch i našich dnešných,
búrlivých časoch pre našu vieru.
vdp. Ľubomír Urbančok
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PANNA MÁRIA LURDSKÁ
– NAŠA NÁDEJ V DOBE
PANDÉMIE
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Vzory Cirkvi

SVÄTÁ BERNADETA
SOUBIROUSOVÁ
– služobnica Nepoškvrnenej
11. februára 1858 je deň, keď došlo k prvému zjaveniu Panny Márie svätej Bernadete Soubirousovej v Lurdoch. Bernadeta, vtedy 14-ročná, poslúchla slová
Panny Márie a odovzdala veriacim, ktorí sa hrnuli na miesto zjavenia, Máriinu výzvu modliť sa ruženec a konať pokánie. Bola to Bernadeta, ktorá počula, že Mária je Nepoškvrnené počatie. Pokorná služobnica Nepoškvrnenej
bola odmenená zvláštnym spôsobom – Bernadetino telo nebolo dodnes zničené a zachovalo sa v dokonalom stave.
Bernadeta Soubirousová sa narodila
7. januára 1844 v Lurdoch vo Francúzsku. Bola najstaršou dcérou Françoisa Soubirousa a Louise Casterotovej.
Len dva dni po narodení bola pokrstená. Dostala meno Mária Bernadeta.
Okrem našej svätice sa v rodine Soubirousovcov narodilo 6 synov a 2 dcéry.
Veľmi skoro, vo veku 6 rokov, Bernadeta vážne ochorela na astmu. Nasledovali ďalšie ochorenia. Utrpenie
v malom dievčatku však prebudilo
vrúcnu zbožnosť.
Vo veku 12 rokov dostala Bernardeta od svojej sestry Antónie ruženec, ktorému zostala verná po zvyšok
života. O dva roky neskôr sa v Bernadetinom rodnom meste odohrali udalosti, ktoré čoskoro preslávili Lurdy
na celom svete.

Zjavenia Nepoškvrnenej

Týmito udalosťami sú, samozrejme,
zjavenia Panny Márie, ktorá so svojím
posolstvom oslovila malú Bernadetu.
Prvé zjavenie sa uskutočnilo vo štvrtok 11. februára 1858. Bernadeta spolu
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so sestrou Antóniou a kamarátkou
Joannou Abadieovou odišli z domu
hľadať drevo na kúrenie. Zastavili
sa na mieste, kde sa rieka Gave spája
s kanálom vedúcim k mlynu. Na ľavej
strane videli skalnatý, strmý breh
s Massabielleho jaskyňou na úpätí.
V tejto jaskyni dievčatá zbadali kusy
dreva. Keď sa Bernadeta rozhodla
prejsť na druhú stranu kanála, počula niečo, čo vyzeralo ako náraz
silnej víchrice. Obzrela sa, ale nič
mimoriadne nevidela. Keď sa hluk
zopakoval, dievča sa znova pozrelo
a v jaskyni uvidelo krásnu mladú ženu
v bielom oblečení, ktorá rozprestrela
ruky na privítanie.
Ohromená týmto pohľadom vložila
ruku do vrecka, v ktorom nosila ruženec, a chcela sa prežehnať. Zrazu
ju premohla zvláštna bezmocnosť.
Až keď krásna pani urobila znamenie
kríža, Bernadeta mohla urobiť to isté.
Pokľakla si a začala sa modliť ruženec
v prítomnosti tejto nádhernej postavy,
ktorá tiež presúvala zrniečka ruženca.
Keď skončila – tá úžasná Pani zmizla.

Vzory Cirkvi
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Foto: wikimedia.org/ Rabanus Flavus

Kamarátky našli Bernadetu ponorenú do modlitby. Tá však hneď nepovedala, koho videla. Toto tajomstvo prezradila svojej sestre až pred
domom. Na druhej strane Antónia
rýchlo informovala svojich rodičov. Potom sa celá rodina rozhodla,
že je potrebné sa modliť. Správa
o tejto udalosti sa rýchlo rozšírila
po celých Lurdoch.
V sobotu 13. februára dievča prezradilo svoje tajomstvo miestnemu kňazovi. Kňaza zaujalo slovné spojenie:
„zasiahnutý prudkým víchrom“, ktoré
mu pripomenulo deň Turíc v Skutkoch
apoštolov. Kňaz sa rozhodol, že treba
počkať, čo sa bude diať ďalej. O deň neskôr Bernadeta opäť videla Zázračnú
Pani, ktorá sa ešte nežnejšie usmievala. To isté sa zopakovalo 18. februára, ale tentoraz krásna postava prehovorila a požiadala dievča, aby chodilo
na toto miesto pätnásť dní.

Bernadeta teda navštevovala jaskyňu pravidelne od 18. februára do 14.
marca 1858 a zakaždým sa modlila
ruženec. Dievča sprevádzali zástupy
veriacich, ale okrem Bernadety nikto
Bielu Pani nevidel.
V nedeľu 21. februára komisár Jacomet vypočúval dieťa. Bernadeta
mu povedala, že pani bola oblečená v bielych šatách s modrým pruhom uprostred, na hlave mala biely
závoj a na každej nohe žltú ružu. Napriek zastrašovaniu rodičov a všetkých obyvateľov Lúrd zo strany komisára, Bernadeta naďalej chodila
do Massabielskej jaskyne.
23. februára sa udialo siedme videnie. Vtedy Zázračná Pani povedala
Bernadete, aby sa ľudia modlili a činili pokánie za svoje hriechy. Za tým
dievča dostalo pokyn, aby si umylo
tvár vodou spod skaly a potom ju vypilo. Odvtedy si ľudia začali túto vodu
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biskup diecézy Tarbes, Laurence,
do ktorej Lurdy patrili, vyhlásil dekrét
o pravosti zjavení.

Služba Bohu

Foto: wikimedia.org/Charnoff

nosiť vo fľašiach a piť ju, pretože sa zistilo, že má zázračné liečivé účinky.
Tento zázrak trvá dodnes!
Od 27. februára do 1. marca mala
Bernadeta kajúcne návštevy. V posledný deň určených dvoch týždňov,
tzn. 4. marca, sa na oboch brehoch
Gávy modlilo viac ako 20 000 veriacich. Všetci sa modlili ruženec.
25. marca, na sviatok Zvestovania
Panny Márie, Bernadeta opäť navštívila jaskyňu v Massabielle. Potom
sa Biela Pani „predstavila“ a povedala,
že je Mária, Nepoškvrnené počatie.
Tým krátko po tom, ako pápež Pius
IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Mária túto
pravdu potvrdila. Bernadeta mala posledné videnie 16. júla. V období od 11.
februára do 16. júla 1858 sa uskutočnilo osemnásť zjavení. V roku 1862
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Posledným zjavením Bernadeta zavŕšila svoje poslanie. Predtým, 3. júna
1858, prijala vytúžené prvé sväté prijímanie. V tom istom roku dostala obojstranný zápal pľúc.
Po uzdravení sa rozhodla venovať službe Bohu. Prostredníctvom
biskupa Forcarda z Nevers vstúpila
do rádu Milosrdných sestier a kresťanského učenia. Rehoľné sľuby zložila 30. októbra 1867 a večné sľuby
22. septembra 1878.
Nanešťastie, podvýživa, ťažká práca
a choroby pomaly vyčerpávali jej oslabený organizmus. Bernadetin zdravotný stav sa každým dňom zhoršoval.
Koncom roka 1876 sa delegácia
z Nevers vybrala do Lúrd, aby oslávila posvätenie baziliky a korunováciu
sochy Panny Márie. Žiaľ, vážne chorá
Bernadeta sa nemohla zúčastniť, ale
počas tohto obdobia sa vrúcne modlila za svoju rodinu. Po štyroch rokoch veľkého utrpenia, spôsobeného
chorobou, Bernadeta 16. apríla 1879
v tichosti odišla po odmenu k Pánovi.
Mala len 35 rokov. Jej posledné slová,
ktoré povedala mníškam, boli: „Modlite sa za mňa, úbohú hriešnicu.“

„Akoby spala“

Od času smrti svätej Bernadety sme
svedkami zázraku. Telo svätice v rozpore so všetkými zákonmi prírody
vôbec nepodlieha procesu rozkladu,
ani zvonka, ani zvnútra, a dodnes
si zachováva svoju sviežosť a krásu.
Z jej t váre v yžaruje panenská
krása, oči má zavreté, akoby bola po-

Vzory Cirkvi

Vyzdvihnutá na oltár

V roku 1925 Svätý Otec Pius XI. vyhlásil Máriu Bernadetu za blahoslavenú a v roku 1933 ju ten istý pápež
slávnostne zaradil medzi svätých.
Telo blahoslavenej bolo 18. júla 1925
uložené do priehľadného sarkofágu
v tej istej noviciátnej hale, kde Bernadeta po svojom prijatí do rádu prvý-

krát podrobne rozprávala 300 sestrám
o zjaveniach Panny Márie. Sarkofág bol 3. augusta 1925 premiestnený
do kaplnky napravo od hlavného oltára a tam je dodnes.
Cirkev vyzdvihla svätú Bernardetu
na oltár nie pre jej zjavenia, ale pre jej
osobnú svätosť a pokoru. Bernadeta,
slávna vo svete, chcela byť slúžkou
všetkých a tešila sa z každého poníženia. Často hovorievala: „Ježišu, daj
mi svoj kríž. Keďže nemôžem vyliať
svoju krv za hriešnikov, chcela by som
trpieť za ich spásu.“
Mikuláš Hučko

NAŠA PATRÓNKA
SEDEMBOLESTNÁ
Objednať: (+421) 02 / 222 000 63
(po-pia 8.30-16.00 hod.)

Oroduj vždy za náš národ!
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norená do pokojného spánku, pery
má mierne rozostreté. Hlava je mierne
naklonená doľava, koža je v perfektnom stave oproti svalom, ruky sú zložené na hrudi a ovinuté ružencom,
pod kožou je vidieť obrysy žíl, nechty
sú tiež v perfektnom stave.

Spojenectvo s Máriou

Umenie Cirkvi

BERNADETA Z LÚRD

– Francúzi chystajú nový muzikál

N

a jar a v lete roku 2022 prebehne v pútnickom mestečku Lurdy veľké predstavenie. A to doslova – po dvojročnom odklade spôsobenom epidemiologickou
situáciou bude mať na tamojších doskách totiž slávnostnú premiéru nový francúzsky muzikál Bernadette de Lourdes – Bernadeta z Lúrd.
Samozrejme, príbeh predstavenia
sa bude točiť okolo slávneho zjavenia
Panny Márie 14-ročnej Bernadete Soubirousovej z roku 1858, ktoré bolo Cirkvou
uznané za pravé.

L’histoire de Bernadette

Diváci sa postupne zoznámia s malou
Bernadetou (bude ju hrať francúzska, 16ročná vychádzajúca hviezdička Eyma),
jej rodičmi Louisou a Francoisom Soubirousovými (Sarah Caillibotová a David
Ban), miestnym, spočiatku skeptickým farárom Peyramaleom (C. Héraut),
či tvrdým komisárom Jacometom (ktorého stvárni G. Deck).
Anotácia k predstaveniu hovorí: Pracujúc s Bernadetinými vlastnými slovami
a písomnosťami, „Bernadeta z Lúrd“
verne zachytáva sled udalostí, jej rodinu, jej stretnutie s Pannou Máriou, jej
pokorný a oddaný boj za obranu pravdy.
Tento výnimočný príbeh, ktorý navždy
zostane v našich srdciach, nás prevedie
od jaskyne Massabielle, cez policajnú
stanicu až po celu samotky.1
Okrem hlavných postáv sa na javisku
predstavia aj rôzne tanečné a umelecké
skupiny z Francúzska a Európy. Písanie
scenára si na starosť zobrali parížski muzikáloví a divadelní veteráni Lionel Florence a Patrice Guiraová (pracovali napríklad na divadelných projektoch Robin
Hood, či Traja mušketieri), kostýmy
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má na starosti slávna návrhárka Mérédith Carónová, kulisy Stéphane Royová
a z režisérskej stoličky celý projekt riadi
ďalšie slávne muzikálové (a tiež televízne)
meno, Kanaďan Serge Denoncourt.
Partnermi projektu sú o. i. francúzska
pobočka hollywoodskeho štúdia Universal – UNIVERSAL MUSIC FRANCE,
televízia TF1, spoločnosť La Fondation
Notre Dame, či francúzska katolícka televízia KTO TV.
Autori hovoria o historicky prvom
takto veľkom muzikálovom predstavení
hranom mimo Paríža.

Pre všetkých lurdských
pútnikov

Na hlavnej stránke projektu – bernadettedelourdes.fr – sa uvádza: Lurdy
každý rok privítajú 4 milióny návštevníkov. Muzikálové predstavenie Bernadeta
z Lúrd je určené hlavne pre nich. Mladí
alebo mladší, veriaci či neveriaci, ľudia
chorí alebo zdraví – tí všetci sú vítaní…
Tvorcovia sa už v roku 2020 tiež vyjadrili, že sú smutní, že nemohli uviesť
svoje predstavenie určené pre 200-tisíc
divákov zo štyroch kútov Francúzska
a celého sveta.2
Predstavenia sa majú konať v rozmedzí
apríla až októbra 2022, pravda, ak všetko
pôjde tak ako má (čo nie je v dnešnom
Francúzsku zas až tak isté). Predstavenie bude hrané, samozrejme, vo francúz-

Umenie Cirkvi

Puy de Fou

Francúzi už dokázali vytvoriť niekoľko
zaujímavých divadelných hier a opier
na motívy ich katolíckych dejín. Najznámejšou takouto operou je zaiste celosvetovo slávna divadelná hra Dialogues des
Carmélites, ktorú v roku 1956 vytvoril
Francis Poulenc na motívy nikdy nezrealizovaného filmového scenára z pera
slávneho katolíckeho spisovateľa, Georgesa Bernanosa. Hra Dialogues des Carmélites rozpráva príbeh francúzskych
karmelitánskych mníšok, ktoré boli

počas Veľkej francúzskej revolúcie usmrtené čepeľou gilotíny.
Veľkolepý je tiež projekt s názvom Puy
de Fou, čo je doslova mestečko neďaleko
pobrežia Francúzska, kde sú v jednotlivých pavilónoch rôzne divadelné predstavenia z rôznych období francúzskych
katolíckych dejín – od prenasledovania
kresťanov v rímskej provincii Galia, cez
príbeh Jany z Arku a veľké katolícke povstanie vo Vendée počas Francúzskej
revolúcie, až po utrpenie Francúzov v I.
svetovej vojne.
1 https://www.lourdes-france.org/en/bernadette-de-lourdes/
2 https://be.france.fr/fr/maintenant-en-france/spectacle-musical-bernadette-lourdes-pyrenees
Matej Gavlák

21

Spojenectvo s Máriou

skom jazyku, no zahraniční návštevníci
budú mať zabezpečený titulkový preklad
v troch jazykoch. Divadlom, kde sa Bernadette de Lourdes bude konať, je lurdská sála L‘Espace Robert Hossein, kde
je 1400 miest na sedenie. Predstavenie
má trvať 1h 40 min a bude bez prestávky.

Spojenectvo s Máriou

Slovo kňaza

P

O MODLITBE

očas posledného roka sme strávili veľa času doma pred obrazovkami. Mohli sme pritom vidieť množstvo celebrít. A ako denno-denne na týchto pozeráme, postupne preberáme ich životný štýl,
jazyk, názory.
V minulosti si chlapci
a dievčatá dokonca zháňali
fotky, plagáty či rôzne veci
s podobizňou svojho idolu.
Stačí však zmena chute
publika a celebrita upadá
do zabudnutia.
Božský Spasiteľ Ježiš Kristus sa nemení, zostáva ten istý „včera, dnes a naveky“. A dnes nám adresuje vážne slová:
„Ostaňte vo mne a ja vo vás (…) kto
ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.“
Čo to znamená, zostávať v Kristovi?
Na rozdiel od svetských celebrít, Kristus
po nás nechce, aby sme ho len napodobňovali. Pretože napodobňujeme toho,
kto je pred nami, na koho pozeráme
akoby zvonka. Pán po nás chce, aby sme
zotrvávali v ňom. Kristus nie je kdesi
vonku, lež skrze svoju milosť pôsobí
v nás. A my ho máme nasledovať.
Čo to však znamená? V Ježišovej dobe
bolo normálne, že učiteľ mal svojich
nasledovníkov. Keď ho chceli žiaci nasledovať, kráčali v jeho šľapajach: osvojili si jeho myslenie, jeho skutky a slová.
Apoštoli, ktorým Pán hovoril dnešné
slová, ich chápali presne v tomto zmysle.
Všimnime si tiež ostatných svätých, ako oni napodobňovali Krista.
Keď si sv. Alfonza Rozdrigueza, ktorý
bol jednoduchým vrátnikom, jeho spolubratia doťahovali, aby im odpovedal na ťažké teologické otázky, boli
vždy udivení, ako jednoducho a hlboko
im odpovedal. Ako je to možné? Pýtali sa. A svätec im s jednoduchosťou
odpovedal: „Každý deň rozjímam o živote Pána Ježiša. Snažím sa ho spoznať
a vo všetkom myslieť tak, ako myslel on.“
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Kristus bol však Bohočlovek a napodobňovať ho nie je možné, rovnako ako
spomínaných svetských hrdinov. Aby
naše konanie malo Božskú silu, On musí
žiť v nás, aby sme boli ako ratolesti,
ktoré čerpajú živiny z kmeňa. To sa deje
v prvom rade v modlitbe. Mnohí z nás
sa určite denne modlia. To, však ešte neznamená, že vedia, čo modlitba je.
Sv. Tomáš nás učí, že „modlitba je výstup duše k Bohu.“ (1) Zmyslom modlitby je „byť u Boha“, zotrvávať pri ňom.
S modlitbou sa však spája niekoľko problémov. Prvým je čas. Svätci nás učia,
že ak chceme niekam v duchovnom
živote pokročiť, je potrebné vyhradiť
si čas pre modlitbu: aspoň pol hodinu
denne. Mnohí môžu povedať, že nemajú čas, že predsa idú do práce, majú
mnoho povinností. A je to naozaj tak.
Seriózny prístup k modlitbe však človeka privedie k tomu, že si začne lepšie
organizovať čas. Ak sa chce človek modliť, neznamená to, že musí meniť prácu
či zanedbávať povinnosti. Ak mám
priateľa a chcem, aby naše priateľstvo
rástlo, musím mu venovať čas. Inak ono
upadne. Pretože charakter priateľstva
tkvie v tom, že priatelia trávia čas spolu.
Podobne je to aj s naším vzťahom
ku Kristovi. Treba tráviť čas s ním. Inak
nebudem jeho priateľ. Stanem sa len
služobníkom, ktorý plní príkazy a viera
sa mi sprotiví. Sv. Josemaría Escrivá píše,
že tí ľudia, ktorí sú najvyťaženejší, potrebujú čas na modlitbu najviac. Za sv.
matkou Terezou z Kalkaty prišli raz jej
sestry s ponosovaním, že sú veľmi zaneprázdnené starosťou o chorých a modlitbou a nemajú na nič iné čas. Žiadali teda

Slovo kňaza
Pánovi v modlitbe, nech by sa dialo čokoľvek.
Sv. Josemaría Escrivá píše: „Modlitba
sa bude niekedy rozvíjať reflexívne, inokedy, možno zriedkavejšie, bude plná
vrúcnosti a možno často bude suchá,
suchá, suchá… Na čom však záleží je,
aby si ty, s Božou pomocou, nezmalomyseľnel. Pomysli si na vojaka na stráži:
nevie, či je kráľ alebo hlava štátu v paláci, nevie ani to, čo robí a vo väčšine
prípadov oná osobnosť ani nevie, kto
ju stráži. Nič z tohto sa nedeje s naším
Bohom: On žije tam, kde žiješ ty, stará
sa o teba, pozná teba a tvoje najtajnejšie myšlienky… neopúšťaj strážne
miesto modlitby.“ (3)
Napokon, dôležité je, aby sme sa vôbec
modlili, modlili sa pravidelne, nie nárazovo – raz pol hodinu, inokedy päť
minút alebo vôbec.
Dnes prichádzame na sv. omšu, ktorá
je najdokonalejšou modlitbou, pretože
tu nás sám Kristus pozdvihuje k Trojjedinému Bohu a dáva nám okúsiť slávením predchuť neba. Sv. omša vyživuje
našu osobnú modlitbu, je jej oporou.
Dnes si teda vyprosujme odvahu – aby
sme vzali vážne dnešné Spasiteľove
slová, vyprosujme si silu – aby sme
sa rozhodli modliť a prosme o vytrvalosť
– aby nás naše pocity a city, zvlášť znechutenie či strach, od sv. omše a osobnej
modlitby neodviedli.
Kiež za nás oroduje Najsvätejšia
Panna Mária a sv. Jozef, kiež nás oni
naučia modliť svojej horlivosti a láske
k Ježišovi. AMEN
(1) Sv. Tomáš Akvinský: Summa Theologiae II-II q. 83 a. 1 ad 2.
(2) Porov. sv. Ignác z Loyoly: Duchovné cvičenia 23.
(3) Sv. Josemaría Escrivá: Brázda 463.
vdp. Radovan Rajčák

23

Spojenectvo s Máriou

uvoľnenie programu. Svätica im odpovedala tým, že do programu pridala polhodinu adorácie naviac. Sestry šomrali,
no postupne boli prekvapené ako, napriek tomu, všetko potrebné stíhali. Sv.
František Saleský hovorí, že ľudia, ktorí
sa modlia, pracujú omnoho rýchlejšie
a omnoho efektívnejšie, ako ostatní.
Otázkou je tiež, kedy sa modliť.
Všeobecne sa odporúča ráno, pred začiatkom akejkoľvek práce. Charaktery
ľudí sú však rôzne – niekto lepšie pracuje ráno, iný večer. Ak máme ťažkosti
s modlitbou, sv. Terézia Avilská odporúča, aby sme sa pokúsili zmeniť čas
našej modlitby, kedy bývame omnoho
pozornejší a čulejší.
Problémom je tiež miesto. Nie
je jedno, kde sa modlíme. Svätí odporúčajú modliť sa predovšetkým pred Najsvätejšou Sviatosťou. Môžeme sa samozrejme modliť aj doma. Vyhýbať sa však
treba modlitbe v posteli, teda nemodliť
sa tam, kde spíme.
Otázkou je tiež postoj. Duchovní
majstri odporúčajú kľačanie či sedenie.
Určite nie je správne modliť sa poležiačky. Stretnutie s Bohom si totiž vyžaduje náležitý postoj.
Veľ ká ťažkosť môže spočívať tiež
v zvládnutí vlastných emócií a pocitov.
Tie nám môžu brániť v ceste k stretnutiu s Pánom. Tieto treba využívať len
natoľko, nakoľko mi v modlitbe pomáhajú a nevšímať si ich, keď mi v nej bránia. (2) Boh sa nás v modlitbe dotýka
svojimi milosťami a tie nie sú vnímateľné zmyslami. Výnimku tvorí počiatočná etapa, v ktorej Pán dopriava duši
hojné citové zážitky z modlitby, ktoré
však majú skôr či neskôr pominúť, lebo
slúžia len na povzbudenie, potešenie
a obrodenie. Sú to vzácne a pominuteľné záblesky svetla. Nesmierna ťažkosť modlitby spočíva teda v tom, že Boh
mlčí, že na naše prosby nijako zreteľne
neodpovedá. Dôležitá je tu jednoducho
nadprirodzená viera, ktorá zotrváva pri

Pokladnica viery
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POVZBUDENIE DUŠE K POKORE

Preto, duša moja, ak si múdra, sadaj si vždy na posledné miesto; nekradni pre
seba slávu Božiu, ani v malom, ani vo veľkom; zostúp do svojho nič, ktoré jediné
ti patrí, a ani celý svet ťa nebude môcť pozdvihnúť do pýchy.
Keďže drahocenná cnosť pravej pokory už skoro vymizla, a nenachádzala sa ani
v knihách filozofov, ani v mravoch pohanov, prišiel z neba Učiteľ pokory, a aj keď
bol rovný Bohu Otcu, seba samého ponížil, stanúc sa poslušným až na smrť.
Preto, duša moja, ak sa snáď hanbíš nasledovať pokoru ľudí, nehanbi sa nasledovať pokoru Boha, ktorý nemôže ani klamať, ani sa klamať, a ktorý sa pyšným
protiví, zatiaľ čo pokorným dáva milosť.
Robert Bellarmin – O vystupovaní mysle k Bohu

DIABOL KLAME ĽUDÍ, VEDIE ICH ZATRATENIA!

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy?! Diabol!
Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže olejom
svojich stúpencov, sľubuje odpustenie trestov a večný život. Mithra tiež hovorí
o zmŕtvychvstaní a pritom je diablom a podvodníkom. Beda tým, ktorí upadnú
do jeho rúk!
Tertulián – Uplatnenie preskripcie proti heretikom

JE LEN JEDEN PRAVÝ BOH

Je len jeden pravý Boh, Pán a Tvorca všetkého, ktorý je tvorený Troma osobami
(Otec, Syn a Duch Svätý).
Nikdy nemal žiadneho súčasníka, nebol s ním ani chaos, ani vody, ani suchá
pevnina, ani hustá hmla, ani teplý oheň, ani jemný vzduch, ani modrá klenba ani
obloha.
Bol jediný a On je stvoriteľ všetkého. Keby nechcel, neurobil by to a nebolo
by nič.
Sv. Hypolit Rímsky – Philosophumena

O PASCI PRÍLIŠNÉHO ZAĽÚBENIA V KRÁSE

Všetko, čo stvoril Boh je dobré, tak aj krásne, keď sa to správne zoberie. Nechajme však stranou veci iné ako tie, ktoré sú krásne podľa všetkých. Dozaista je veľká krása rozzelenanej lúky, dobre obhospodarovanej záhrady, pôvabného lesa, pokojného mora, čistého vzduchu, prameňov, riek, miest, neba, akoby
hviezdami roziskreného. Ako blaží krása stromu zaodetého kvetmi alebo obťaženého ovocím! Rôzne podoby cicavcov, let vtákov, hry rýb! Čo mám povedať
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o kráse hviezd a mesiaca, a obzvlášť o tej veľkolepej a nádhernej žiare slnka, ktoré
svojím východom rozjasňuje celý svet?
Avšak ľudia, ku ktorým hovoríme predovšetkým, nemajú v ničom také zaľúbenie ako vo vlastnej kráse a výzore. Pre krásu žien mnohí zahynuli, hovorí Eklesiastikus. Videli sme častokrát a ľutovali mužov inak najrozumnejších, krásou
žien tak uchvátených, a tiež vážne a vážené ženy pre krásu mužov tak pobláznené,
že pohrdli majetkom, postavením, deťmi, rodičmi aj samotným životom, ba dokonca aj samotnou spásou. Je známe, čo sa dočítame o Dávidovi, Šalamúnovi
a Samsonovi vo Svätom písme; dejiny majú veľa takýchto príkladov.
A tak, duša moja, ak je taká veľká krása, ktorú vyplytval Stvoriteľ na veci pozemské, ako veľká musí byť, a ako pozoruhodná, krása najkrajšieho Stvoriteľa?

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
Pred dvoma rokmi som mal veľmi
ťažký úraz krčnej chrbtice. Na neurochirurgii ma chceli operovať.
Vtedy som mal 82 rokov. Moja
manželka bola veľmi ťažko chorá,
ležiaca a bez mojej pomoci by bola
v bolestiach zomrela. Požiadal som
lekárov o prepustenie z nemocnice
na reverz, iba so zafixovaním krku.
Dal som sa do rúk Svätej Panny
Márie, pod jej ochranu. Po 3 mesiacoch som bol na vyšetrení a primár
nechcel veriť, že žijem, alebo som
neochrnul. Moja manželka Rozália bola tiež vyslyšaná v ťažkej chorobe a v tomto roku bola povolaná
k Pánovi. Ďakujem Panne Márii
za ochranu a vyslyšanie, že nám
ustavične tak pomáha.
Jozef z Novej Dubnice

a som Bohu vďačná za moju rodinu
a 4 vnúčatká.
Margita z Trnavy

Nastalo obdobie skúšok pre veriacich, musíme zintenzívniť prosby
k našej Nebeskej Matke. Biskupi
by sa mali zasadzovať, aby sme
mohli chodiť do kostolov, vzdávať Bohu chválu a poklonu, spájať
sa s Ním v obete a prijímať Eucharistiu. Modlím sa každý deň nielen
za tvrdých hriešnikov, ale aj za povrchných veriacich, ktorí sa svojou
vlažnosťou vzďaľujú od Boha.
Helena z Trebišova

Milá nadácia, správca a všetci konajúci dobré dielo! Vyprosujem pre
vašu záslužnú iniciatívu veľa Božieho požehnania, ochranu a orodovanie sv. Pátra Pia. Minulý rok
som čelila onkologickému ochoreniu a liečbe. Bol to ťažký rok,
ale Pán Boh ma uzdravil a Pán
Ježiš sprevádzal počas celej choroby. Teraz som už na dôchodku
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Chcem vám povedať, že Páter Pio
mi určite pomohol, lebo keď môj
vnuk spadol zo schodov, keď mal
už skoro 2 rôčky, tak ja som vtedy
utekala a vrúcne Pátra Pia prosila
za záchranu. Lekári ho chceli previezť do Košíc, že mu budú operovať
na druhý deň hlavu, ale urobili ešte
raz snímku a vtedy mi pán primár
hovorí: „To je zázrak, to je zázrak,
čo sa stalo, že odrazu netreba ope-
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rovať, veď mal vnútrolebečné krvácanie!“ Páter Pio ho zachránil.

Som vďačná, že mám takého manžela, že on ma na modlitby ešte
viacej priviedol. Vždy ma volal,
aby sme sa modlili a cez neho som
strašne veľa získala. Nerád je,
ak sa to o ňom hovorí, ale modlí
sa niekoľko hodín denne a vďaka
nemu sa aj ja modlím viacej. Modlitba sprevádza našu rodinu a milosrdný Boh žehná. Aj moja mamka
sa vždy modlila ruženec pred svätou omšou a celým srdcom
túžila mať syna kňaza.
Teraz má už 90 rokov a raduje sa, lebo sa dožila
aj keď nie syna kňaza, ale
predsa vnuka kňaza.
Mária zo Sečovskej Polianky

M. z Tvrdošína

Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

ADRESA REDAKCIE:
Svojím vnúčatám hovorím, treba
sa neúnavne modliť aj ďakovať.
S mojím manželom sme sa toľko
modlili za vnútorné obrátenie syna!
Môj druhý syn nás povzbudzoval,
modlite sa ďalej, len pán Boh vie,
kedy nás vyslyší. A veru, Pán Boh
nás vyslyšal v poslednej chvíli. Môj
syn sa len dva dni pred smrťou vyspovedal a prijal sviatosť pomazania chorých. Dobrý Pán Boh

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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Helena z Krompách

sa o nás vytrvalo stará,
keď sa k Nemu utiekame. Stalo sa mi,
že jednu nedeľu
som nevládala ísť
do kostola, ale obliekla
som sa a povedala som nahlas:
„Pane Ježišu, ak Ty chceš ma mať
dnes v kostole na tej svätej omši,
prosím Ťa, daj mi síl, aby som hore
tým vŕškom vyšla a ak nie, pošli
mi dakoho.“ Ja som vyšla na cestu
a predstavte si, že hneď mi jeden
šofér zastal a zobral ma do kostola.
To bol tiež zázrak. Môžem pozerať aj svätú omšu cez TV, ale to nie
je to isté, ako keď ste v kostole.

Spojenectvo s Máriou

Prečo Matka Božia plače?
Argentína: Obhajca potratov
sa stal členom Pápežskej
akadémie sociálnych vied
Argentínsky filozof, vedec a pro-life
aktivista Juan Carlos Monedero Dopacio označil menovanie argentínskeho
ministra hospodárstva Martína Maximiliana Guzmána za radového člena
Pápežskej akadémie sociálnych vied
ako „neférové“ a „nepochopiteľné“. Jeho
krajan je podľa filozofa „otvoreným
zástancom potratov a používa tzv. inkluzívny jazyk slúžiaci rodovej ideológii. Okrem toho nemá žiadnu vedeckú
kvalifikáciu na vstup do akadémie,“
zdôraznil Monedero.
Rozhodnutie o vymenovaní ministra hospodárstva za člena Pápežskej
akadémie pápežom Františkom, oznámila Tlačová kancelária Svätej stolice
27. novembra. Pápežská akadémia sociálnych vied, založená v roku 1994,
má za úlohu okrem iného „Podporovať výskum a pokrok v spoločenských
vedách, hlavne v ekonómii, sociológii,
práve a politológii.“ Štatút tejto inštitúcie hovorí aj o tom, že katolíckej Cirkvi
navrhuje „také prvky, ktoré môže využiť na rozvoj svojho sociálneho učenia“.
V rozhovore pre latinskoamerickú katolícku tlačovú agentúru ACI
Prensa, 29. novembra, Juan Carlos Monedero Dopacio povedal, že „Guzmánovo vymenovanie je osudové, veľmi
zlé, úplne nepochopiteľné a zlý príklad pre katolícku Cirkev v Argentíne,
aj vo všeobecnosti.“
Uviedol tiež, že Guzmán „sa stal
známym svojím odporom voči katolíckym princípom: obhajoval legálne
potraty, používa inkluzívny jazyk,
chválil prezidenta Néstora Kirchnera,
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známeho svojím protikresťanským postojom, ktorý legalizoval manželstvá
osôb rovnakého pohlavia, a ocenil ženské organizácie, ktoré klamú o argentínskej histórii, ako napríklad Plaza
de Mayo Mothers.“
Zdroj: KAI, PCH24

Feministky útočili na ženy
brániace katedrálu v Bolívii
V novembri 2021 sa konali v bolívijskom meste La Paz agresívne demonštrácie feministiek, podporujúcich liberalizáciu umelých potratov.
Tie prerástli až do násilností a útokov proti sakrálnym objektom a proti
ženám, ktoré sa ich snažili chrániť.
Stalo sa tak, paradoxne, práve pri príležitosti sekulárneho sviatku Dňa boja
proti násiliu páchanému na ženách.
25. novembra vo večerných hodinách
sa dav demonštrujúcich feministiek
presunul pred katedrálu Santa Cruz
de la Sierra, pred ktorou stála skupina
katolíckych žien v sprievode mužov,
odhodlaných brániť katedrálu pred
agresiou feministiek. Protestujúce
ženy, po tom ako sa brániace ženy začali modliť ruženec, vykrikovali heslá
obhajujúce umelé potraty a vyzývajúce
na odluku Cirkvi od štátu.
Keďže im bolo zrejmé, že ľudia zhromaždení pred katedrálou sú ochotní
ju brániť, rozhodli sa zaútočiť najprv
na nich. Začali na obrancov vylievať
červenú farbu, ktorá mala zrejme symbolizovať krv týraných žien, hádzať
fľaše a ďalšie predmety, a nakoniec
došlo aj na fekálie. Jednu z ochrankýň
katedrály feministky brutálne zbili.
Zdroje: KAI, fides.org, CNA,
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Francúzska biskupská konferencia
(CEF) rozhodla na svojom plenárnom
zhromaždení v Lurdoch, že bude predávať cirkevný majetok, aby odškodnila obete sexuálneho zneužívania.
Biskupi prijali aj množstvo ďalších
podrobných rozhodnutí, ktoré akceptujú odporúčania Nezávislej komisie
pre sexuálne vykorisťovanie v Cirkvi
(CIASE). Táto komisia bola nezávislá predovšetkým na cirkevnej hierarchii a odporúčala Cirkvi, okrem
iného, aj porušenie spovedného tajomstva v určitých závažných prípadoch.
Francúzska cirkev uznala sexuálne
obťažovania, ktoré sa mali odohrať
v rozmedzí rokov 1950 – 2020, nie
za individuálne zlyhania, ale za „inštitucionálne pochybenie“, čím vlastne
pot vrdili ľavicovo-liberálne konštrukty, že Cirkev je ako inštitúcia
sformovaná tak, že automaticky vytvára prostredie, v ktorom sa darí sexuálnemu obťažovaniu.
Zdroj: eKAI

Čile: Parlament schválil
homosexuálne „manželstvá“
Čile sa stalo ďalšou krajinou, ktorá
legalizovala homosexuálne „sobáše“
a pripojila sa tak k dvadsiatim štátom
sveta, ktoré si už vymohli túto pokrokovú vymoženosť. Do tohto počtu však
nie sú zarátané krajiny, ktoré uznávajú
tzv. partnerstvá, čo sú v podstate rovnako protiprirodzené inštitúty ako tzv.
manželstvá párov rovnakého pohla-

via. V konečnom
dôsledku už nejde
o prelomovú udalosť a Čile sa tak
stalo len ďalšou,
dnes už ničím výnimočnou „perlou“
na náhrdelníku svetového úpadku. Obe komory čilského
Kongresu tento zákon potvrdili veľkou
väčšinou hlasov. A aj keď na nadobudnutie úplnej platnosti treba ešte podpis prezidenta Sebastiána Piera, pôjde
už len o formalitu, pretože prezident
vopred sľúbil tento zákon podpísať.
Liberáli a ľavičiari neskrývajú svoje
nadšenie. Karla Rubilarová, ministerka sociálnych vecí po hlasovaní
komentovala prijatie zákona pompéznymi slovami: „Dnes je historický deň,
naša krajina schválila manželstvá
osôb rovnakého pohlavia, vzhľadom
na spravodlivosť a rovnosť ide o ďalší
krok vpred.“ V čom spočíva tento
„krok vpred“ však na prvý pohľad nie
je celkom jasné, pretože od roku 2015
boli v Čile povolené homosexuálne
partnerstvá a preto by sa mohlo zdať,
že tzv. „manželstvá“ predstavujú len
trucovitý prejav nespokojných aktivistov, ktorým majú dosiahnuť, v tejto kedysi katolíckej krajine, poníženie posvätného stavu manželského.
Zdroj: TASR
Spracoval Branislav Michalka

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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Francúzsky biskupi musia
predávať cirkevný majetok,
aby odškodnili obete
sexuálneho zneužívania

Pútnické miesto:

HRUŠOV

MARIÁNSKE
STRANY

Niekoľko kilometrov severozápadne
Tie sa konajú každoročne dodnes.
od východoslovenskej obce Hrušov (20
Ku kaplnke sa dá dostať po lesnej ceste,
kilometrov od mesta Rožňava), sa naktorá vedie z dediny, cez vinice. Tieto
chádza malebná gotická kaplnka zo 14.
si v starobylosti nijako nezadajú so sastoročia, ktorá je pútnickým miestom
motnou kaplnkou, pretože aj pri ich pôuž niekoľko storočí. Púte sa v tomto stavode stoja práve benediktínski rehoľníci,
rodávnom kostolíku konajú každý rok
ktorých aktivita je v cirkevných dejinách
na sviatok sv. Anny a po prvýkrát boli
spájaná od stredoveku práve s kultivovazmienené v roku 1731. Kaplnka je zasväním pôdy, pestovaním ovocia, zeleniny
tená Nepoškvrnenému
a viniča. Práve tejto reholi
Srdcu Panny Márie.
a jej úsiliu vďačí európska ciHistória kaplnky je však
vilizácia za kolonizáciu mnoomnoho staršia. Postahých odľahlých lokalít. Takou
vili ju koncom 14. storolokalitou boli aj lesy na výčia na mieste ešte staršej
chode Uhorska, ktoré len
sakrálnej stavby a patveľmi pomaly podliehali úsirila mníšskemu rádu
liu ľudských rúk, sprevádzabenediktínov. Archeo- Foto: Obecný úrad Hrušov
nému modlitbou zbožných
logický výskum odkryl
rehoľných bratov. Ora et lav bezprostrednom okolí základy staršej
bora – modli sa a pracuj, to bolo heslo,
stavby, pravdepodobne románskeho koss ktorým šírili vieru a kultúru dedičia
tolíka. Z obdobia 15. storočia sa zachovali
sv. Benedikta. Pri navštívení kaplnky
časti nástenných malieb (jedna z nich
v Hrušove, máme možnosť oceniť ich
predstavuje zrejme kráľa sv. Ladislava),
zanietenie a vieru. Kaplnka je prístupná
ktoré zostávali dlho zatreté a boli odaj poľnou cestou. Na severovýchodnom
kryté až pri výskume v roku 1981. Príkonci dediny treba z hlavnej cesty odčinou ich zatretia môže byť aj skutočbočiť doprava a po cca 1 km pred chatnosť, že kaplnky sa zmocnili na určitý
kami odbočiť doľava; kaplnka je na konci
čas žoldnierske vojská zložené z českých
tejto cesty. Kvôli odľahlej polohe a možhusitských bratríkov pod vedením Jána
nému vandalizmu je kaplnka bez akéhoJiskru z Brandýsa. Tí si z kaplnky urobili
koľvek vnútorného vybavenia. Návštevu
zrejme opevnené strážne sídlo. V rokoch
kaplnky je tiež potrebné dohodnúť vo1522 až 1603 došlo k obnove kaplnky,
pred na obecnom úrade, kde môžete
o čom sa zachovali nápisy na omietke.
dostať aj kľúč. Pútnické miesto je situoV roku 1739 prešla kaplnka rozsiahlou
vané v krásnom prostredí, uprostred lesa
barokovou prestavbou. V tomto období
na svahu nad obcou. Kaplnka je súčassa o kaplnku staral pustovník a od tých
ťou farnosti v Jabloňove nad Turňou.
čias sú aj datované pravidelné púte.
Branislav Michalka

