
LORETÁNSKY JUBILEJNÝ ROK
„PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ A NEBESKEJ BRÁNY“

Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie z Loreta za patrónku všetkých ľudí 
využívajúcich dopravu vzdušnou cestou schváli Svätý Otec František osobitný Loretán-
sky jubilejný rok, ktorý trvá od 8.12. 2019 do 10.12.2020. V Bazilike Svätého domu v Lo-
rete je otvorená jubilejná Svätá brána. „Loretánske jubileum je príležitosťou k znovuob-
javeniu úcty k Panne Márii z Loreta“. 

LOGO JUBILEJNÉHO „LORETÁNSKEHO ROKU“
V centrálnej časti je znázornený presun Svä-

tého domu. Nad domom je vyobrazené Mária 
s  dieťaťom a  dvaja anjeli, ktorí držia korunu 
nad hlavou Panny. Pod nimi je nápis „Regina 
et ianua coeli“ čo je citátom z  Loretánskych 
litánii, ktoré označujú Máriu ako „Kráľovnú 
a bránu do neba“.

Anjeli, ktorí nesú dom sú traja, toto číslo sa 
vzťahuje na Najsvätejšiu Trojicu. Celkový po-
čet zobrazených anjelov je päť, čo pripomína 
počet kontinentov sveta. Modrá farba poza-
dia predstavuje Božiu slávu, neporušiteľnosť 
a cnosti Panny Márie. Koruna nad hlavou Ma-
dony je symbolom kráľovskej hodnosti. Mária je kráľovnou rodiny, lebo v tomto dome 
bol vyslovený jej súhlas ÁNO. Dieťa Ježiš, ktoré Mária drží má zdvihnutú ruku a pozerá 
na svet, nad ktorým letí Svätý dom. Znázornená zemeguľa predstavuje univerzálnosť 
spásy pre celý svet. V kruhu je nápis „Panna Lauretana“ čo znamená „Panna Loretán-
ska“ a „Patrona Aeronautarum“, čo znamená „Patrónka cestujúcich leteckou dopravou“ 
Tento titul použil 25. marca 1920 pápež Benedikt XV. Dátumy napísané zlatom pripo-
mínajú sté výročie tohto ohlásenia. Lietadlo znázornené mimo kruhu smeruje podobne 
ako ľudské túžby a srdce smerujú k nekonečnému priestoru. Znázorňuje to ľudstvo na 

- V utorok po sv. omši bude stretnutie birmovancov

AKO MÁŠ ZASVÄTIŤ MESIAC MÁJ?
„Na začiatku a na konci mesiaca pristúp ku svätým sviatostiam a dokonale očisť svoje srd-
ce. Na 1. mája ozdob v kostole mariánsky oltár, alebo aspoň doma obraz Panny Márie, 
pred ktorým učiň dobré predsavzatie, t. j. obetuj sa Panne Márii, že celý mesiac prežiješ 
sväto. Všetky svoje záležitosti denne odporúčaj Panne Márii. Každé ráno obetuj všetky svo-
je myšlienky, slová a skutky milosrdnej Matke a skrze ňu jej Božskému Synovi s tým, že 
sa chceš chrániť každého hriechu. Cez deň si viac ráz vzdychni strelné modlitby k Panne 
Márii. Denne chodievaj na mariánsku verejnú pobožnosť; ak nemôžeš, vykonaj si ju doma 
sám. Ak môžeš, zúčastní sa denne svätej omše, pri ktorej sa modlí ruženec. Na dôkaz, že 
zasvätenie seba myslíš vážne, z lásky k Pánovi Ježišovi a Panne Márii vykoreň, odhoď zo 
svojho srdca niektorú chybu, zlý obyčaj alebo náklonnosť. Či si to vykonal, zisti dobrým spy-
tovaním svedomia. K tomu ti pomôže aj rozjímanie o Srdci Panny Márie.”



cestách  pripravené vzlietnuť, vstať a túžiť po skutočnej slobode a svätosti.
„Svätý dom z Nazareta je náboženským prvkom, pretože je miestom, kde sa narodila 

a kde vyrastala Panna Mária, kde žila Svätá rodina. Je však aj silným prvkom všeobecné-
ho antropologického symbolizmu: odvoláva sa na hodnoty, korene, ktoré si každý človek 
nesie so sebou. Symbolicky je to veľký dom celého sveta.“

www.vaticannews.va/sk

PREČO PRÁVE LORETÁNSKE LITÁNIE?
Máj je pre nás možnosťou posunúť sa trošku vpred v  našej láske voči Panne 

Márii, ktorú si viac ako inokedy uctievame, okrem modlitby svätého ruženca, 
zvlášť modlitbou Loretánskych litánií. V kostoloch sa ju v tento mesiac modlíme 
pred začiatkom svätej omše. Niekto si môže klásť otázku, prečo.

Dôvod je jednoduchý. Vzývanie Panny Márie nám má pomôcť vložiť sa viac 
do tajomstva slávenia svätej omše. Panna Mária chce upriamiť naše srdcia na to, 
kvôli čomu sme prišli na svätú omšu. Aj s touto modlitbou, ak je v nej zapojené 
moje srdce spolu s mysľou, môžem začať svoj tichý čas s Bohom, skrze jej prího-
vor pripraviť svoje srdce na stretnutie s Ním. Pretože Panna Mária plne súhlasila 
s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho Syna a s každým vnuknutím Ducha 
Svätého, je pre všetkých nás vzorom viery a lásky (porov. KKC 967).
Ak sa chceme dozvedieť niečo viac, ak chceme trochu “duchovne porásť”, siahni-
me po Katechizme. Objavíme v ňom vysvetlenie a priblíženie rôznych invokácií. 
V jednotlivých zvolaniach Loretánskych litánií sa obraciame na Pannu Máriu, 
ako na tú, ktorú si Otec vyvolil, aby bola Príbytkom Ducha Svätého, pretože v nej 
prebýval Boží Duch viac ako v akomkoľvek inom človeku. Nik z  ľudí nezakúsil 
príchod Ducha Svätého tak, ako Mária.    K  mnohým Duch hovoril, mnohých 
viedol, na mnohých zostúpil, ale jedine v nej sa Slovo Otca skrze Ducha Svätého 
stalo Telom. Teda bola a je Svätou Božou rodičkou, pretože skrze svoje „áno“ Božie-
mu plánu sa stala novou Evou, ktorá priviedla na svet Boha – Človeka.
Matkou panenskou, pretože Boh vďaka svojej milosti spôsobil to, že ako ju Duch 
Svätý zatônil pri počatí a neporušil jej panenstvo, „zatônil“ ju aj pri pôrode. Cir-
kev už od prvých formulácií viery vyznávala, že Ježiš sa počal v lone Panny Má-
rie jedine mocou Ducha Svätého a oslavuje Máriu ako vždy pannu (porov. KKC 
488, 496, 499).

Archou zmluvy, teda tou, ktorá už nenesie v sebe len pripomienky na zmluvy 
uzatvorené medzi Bohom a človekom (Áronovu palicu, dve kamenné tabule, na 
ktorých bolo vyrytých Desať Božích prikázaní a zlatú nádobu s mannou), ale tou, 
ktorá v sebe nesie a ukrýva pôvodcu všetkých zmlúv (Boha = Ježiša), ktorý bol 
zároveň aj iniciátorom a realizátorom tejto zmluvy medzi Bohom a človekom.
Je Matkou Cirkvi,  pretože tým, že sa stala Božím vyvolením matkou Spasiteľa, 
ktorý ju sám pod krížom zveril apoštolovi Jánovi, dal ju aj nám, aby bola aj 
našou matkou, Matkou Cirkvi. A toto Máriino materstvo v poriadku milosti 
trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní a bez zaváhania 
zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavŕši počet všetkých vyvolených 

(porov. KKC 969). 
V každom jednom zvolaní sa opierame o učenie Cirkvi, o pravdy zjavené Bo-

žiemu ľudu, ukotvené v tradícii a Písme. Modliť sa Loretánske litánie znamená 
prosiť Božiu Matku o orodovanie a zároveň rozjímať o nej, o jej veľkosti v Božom 
pláne spásy. Nezostaňme na povrchu. Poďme ďalej. Modlime sa. Rozširujme si 
duchovný obzor. Kontemplujme.

 -Jarka Pytelová-

SVÄTÁ TERÉZIA Z LISIEUX - BIRMOVKA
V sobotu 14. júna 1884 prijala iba jedenásťročná Terézia Martinová sviatosť birmova-
nia. Aj svätá Terézia z Lisieux sa pripravovala na prijatie „sviatosti Lásky“ a podľa slov 
sestry Celiny s priam „svätým opojením“. Ako prežívala prípravu a prijatie tejto dôleži-
tej sviatosti opísala v autobiografických zápiskoch. 
     Krátko po prvom svätom  prijímaní som znovu začala duchovnú prípravu pred 
birmovaním. Veľmi starostlivo som sa pripravovala na návštevu Ducha Svätého a ne-
chápala som, že sa prijatiu tejto sviatosti Lásky nevenuje dosť pozornosti. Pred bir-
movaním sa zvyčajne konali jednodňové duchovné cvičenia, keďže však pán biskup 
nemohol v určený deň prísť, potešila som sa, že budem mať dva dni samoty. Aby sme 
si oddýchli, naša učiteľka nás zaviedla na Mont Cassin, malý vŕšok za benediktínskou 
záhradou a tam som natrhala za náruč veľkých 
margarét na slávnosť Božieho Tela, ktorý bol 
na druhý deň po birmovke. Ach, aká narados-
tená bola moja duša: ako apoštoli som blaže-
ne očakávali návštevu Ducha Svätého... Tešila 
som sa pri myšlienke, že čoskoro budem do-
konalou kresťankou, ale najmä že budem mať 
večne na čele tajomný kríž, ktorým ma pán 
biskup poznačí  pri udeľovaní tejto sviatosti... 
Konečne nadišla šťastná chvíľa: vo chvíli zo-
stúpenia Ducha Svätého som necítila prudký 
víchor, ale skôr ľahký vánok, ktorého šum za-
čul prorok Eliáš na vrchu Horeb... V ten deň 
som dostala silu trpieť, lebo čoskoro sa malo 
začať utrpenie mojej duše... Moja drahá Leó-
nia mi bola za birmovnú mamu. Bola pritom 
taká dojatá, že sa nemohla zdržať sĺz, takže jej 
stekali po celý čas obradov. Spolu so mnou bola na svätom prijímaní, lebo v  tento 
krásny deň som mal aj šťastie spojiť sa s Ježišom. 

     O pár dní príjmu túto sviatosť aj naši birmovanci, za ktorých sa modlíme a zve-
rujeme pod ochranu Svätej Terézie nech je pre nich inšpiráciou...

-z knihy Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša s Svätej Tváre, Príbeh mojej duše; preklad Ivan Marianov-


