
“S MÁRIOU A JOZEFOM
NA CESTE ZA JEŽIŠOM”
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Pri príležitosti návštevy Svä-
tého Otca na Slovensku bolo 
zverejnené motto a logo návšte-
vy Svätého Otca Františka. Pri-
nášame jeho podrobnosti.

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za 
Ježišom”. V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje 
ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a 
Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd 
pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu: „Se-
dembolestná”. Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú 
farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky. 

Motto: “S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom” Panna Mária, 
Božia Matka, milovala Ježiša Krista celým svojím srdcom, a vždy 
pri ňom stála, aj v nebezpečenstve a v utrpení. Slovenskí veriaci si 
hlboko uctievajú bolestnú Matku, a oddávna sa k nej modlia. Pápež 
František v apoštolskom liste Patris corde upriamil pozornosť na 
otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého príklad nás pozýva obracať 
sa k Ježišovi a hľadať ho v každodennom živote. Svätá Rodina nás 
povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom. 

Motto vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slo-
vensku posilnila našu vieru a oživila túžbu napredovať po stopách 
Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť 
svoj život” (Mt 20, 28).

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Utorok: Nižný Hrušov 10:00 – 11:00 hod. & 17:00 – 17:50 hod.
Štvrtok: Nižný Hrušov 17:00 – 18:00 hod.
Spovedanie chorých v piatok od 8:00 hod. Začínam od Rakovca n/O. Cho-
rých, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola 
nahláste v sakristii.

Štyridsaťdňová duchovná príprava od 7. augusta do 15. septembra 2021. Počas 
týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca a to spoločne v kosto-
le, doma alebo v spoločenstve. Modlitbu svätého ruženca obetujeme za Slovensko 
a za pápeža Františka. Pozývame ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do prípravy 
duchovnej kytice, na ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet.
Naši otcovia biskupi nás povzbudzujú k duchovnej príprave na vzácnu návštevu: 
„Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp 
jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach nášho 
srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotliv-
cov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v 
septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František.“



DRAHÍ STARÍ RODIČIA, DRAHÍ SENIORI! 
Svätý Otec v posolstve pripomína starým rodičom ich nové po-

volanie. Ako môžem rozšíriť svoj pohľad, ak nemôžem dokonca ani 
vyjsť z domu, kde bývam? Koľkí z vás si kladú túto otázku: Či nie je 
moja osamelosť až príliš ťažkým bremenom? Aj samotnému Ježišovi 
položil túto otázku Nikodém, keď sa ho opýtal: „Ako sa môže človek 
narodiť, keď je už starý?“ (Jn 3, 4). A Pán mu odpovedá, že sa to 
môže stať, keď otvorí svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý 
veje kam chce. Duch Svätý je slobodný, veje všade a robí, čo chce.

       Z krízy, v ktorej sa svet nachádza, nevyjdeme nezmenení: bu-
deme lepší alebo horší. A „kiež by to nebola len entá vážna historická 
udalosť, z ktorej nie sme schopní poučiť sa. Kiež by sme nezabúdali 
na starších ľudí, ktorí zomreli pre nedostatok respirátorov [...] Kiež 
by taká veľká bolesť nebola zbytočná, kiež by sme urobili veľký skok 
smerom k novému spôsobu života a raz navždy zistili, že sa navzájom 
potrebujeme a sme si dlžníkmi. Tak by sa ľudstvo [...] mohlo znovu-
zrodiť“ (encyklika Fratelli tutti, 35). Nikto sa nezachráni sám. Sme 
si navzájom dlžníkmi. Všetci sme bratia a sestry.

Preto by som ti chcel povedať, že aj ty si potrebný pre budovanie 
zajtrajšieho sveta v bratstve a sociálnom priateľstve: sveta, v ktorom 
budeme žiť – my s našimi deťmi a vnukmi – keď sa búrka utíši. Všet-
ci sa „musíme aktívne zúčastňovať na rehabilitácii a podpore zrane-
nej spoločnosti“ (tamže, 77). K rôznym pilierom, ktoré musia podo-
pierať túto novú konštrukciu sveta, patria tri, ktoré môžeš pomôcť 
vybudovať práve ty, lepšie než iní. Sú to tri piliere: sny, spomienky 
a modlitba. Pánova blízkosť dá aj tým najslabším z nás silu vydať sa 
na novú cestu, na cestu snívania, spomínania a modlitby.

 Jeden z prísľubov proroka Joela znal takto: „Vaši starci budú má-
vať sny a vaši mládenci budú mať videnia“ (3, 1). Budúcnosť sveta 
je v tomto spojenectve medzi mladými a starými. Kto, ak nie mladí, 
môžu prevziať sny starých a  rozvíjať ich? A preto je dôležité ďalej 
snívať: v našich snoch o spravodlivosti, o pokoji, o solidarite sa totiž 
skrýva možnosť, že naši mladí budú mať nové vízie a budeme môcť 
spoločne budovať budúcnosť. Je potrebné, aby si aj ty dosvedčil, že 
je možné vyjsť z tejto skúšky obnovený. A som si istý, že to nie je v 
tvojom živote jediná skúška, pretože si už zažil mnohé skúšky a po-
darilo sa ti ich prekonať. Využi tieto skúsenosti, aby si vedel prestáť 
aj túto skúšku.

Sny sú preto spojené so spomienkami. Myslím na to, aké cenné sú 
aj bolestné spomienky na vojnu, a ako sa z nich môžu nové generácie 
naučiť chápať hodnotu mieru. A si to práve ty, kto im takéto spomien-
ky tlmočí, lebo ty si zažil útrapy vojny. Pamätaj, že pravým posla-
ním každého starého človeka je pamätať a odovzdávať spomienky 
druhým. Edita Brucková, ktorá prežila drámu šoa, povedala, že „aj 
osvietenie jediného svedomia stojí za námahu a bolestné udržiavanie 
živej spomienky na to, čo sa stalo“. A dodáva: „Pre mňa spomínať 
znamená žiť“. Myslím pritom aj na svojich starých rodičov a na tých 
z vás, ktorí ste museli emigrovať a viete, aké ťažké je opustiť vlast-
ný domov, ako to aj dnes mnohí robia, hľadajúc lepšiu budúcnosť. 
Niektorých z nich máme možno vedľa seba a starajú sa o nás. Tieto 
spomienky nám môžu pomôcť vybudovať ľudskejší a pohostinnejší 
svet. No bez spomienok nemožno vybudovať nič; bez základov nikdy 
nepostavíme dom. Nikdy. A základom života je pamäť.

Napokon modlitba. Pápež Benedikt – svätý starý muž, ktorý sa 
stále modlí a pracuje pre Cirkev – raz povedal: „Modlitba mnohých 
starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu pomôcť účinnejšie, než 
nepokojná aktivita mnohých iných“. Je to veľmi pekné. Tvoja modlit-
ba je veľmi vzácnym zdrojom: predstavuje pľúca, bez ktorých sa Cir-
kev a svet nezaobídu (porov. apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 
262). Najmä v tejto, pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, keď sa všetci na 
jednej lodi plavíme cez rozbúrené more pandémie, nie je tvoja mod-
litba za svet a za Cirkev márna, ale všetkým ukazuje jasnú dôveru v 
šťastný koniec.

Drahá babka, drahý dedko, na záver tohto svojho posolstva by som 
aj tebe chcel ukázať príklad blahoslaveného – a čoskoro svätého – 
Charlesa de Foucauld. Žil ako pustovník v Alžírsku a na tejto peri-
férii svedčil o tom, že túži „vnímať ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako 
brata“ (encyklika Fratelli tutti, 287). Jeho príbeh nám ukazuje, že aj 
v osamelosti vlastnej púšte je možné modliť sa za chudobných celého 
sveta a stať sa skutočne pre všetkých bratom alebo sestrou. Prosím 
Pána, aby každý z nás, aj vďaka jeho príkladu, rozšíril svoje srdce, 
urobil ho citlivým na utrpenie tých najmenších a schopným modliť sa 
za nich. Nech sa každý z nás naučí všetkým, a hlavne tým najmlad-
ším, opakovať slová útechy, ktoré boli dnes určené nám: „Ja som s 
tebou po všetky dni“. Tak s odvahou vpred! Nech vás Pán požehnáva.

-dokončenie Posolstva svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov-


