
NANEBOVSTÚPENIE
„Potom ich vyviedol von až k Betánii,

zdvihol ruky a požehnal ich.
Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich

a vznášal sa do neba.“
(Lk 24,50-51)

Rozjímanie

Modlitba s pátrom Dolindom

„To bol posledný a definitívny dô-
kaz, ktorým im potvrdil svoje bož-
stvo. A preto apoštoli a tí, ktorí boli 
s nimi, „sa mu klaňali,“ a v plnosti 
uznali, že je Boží Syn... Precitli ako 
zo sna a uvedomili si, že primálo 
docenili obrovské dary, ktoré dostali 
od Boha, a a preto sa snažili napraviť tento nedostatok tým, 
že ho neustále velebili vo svätyni.“

„Príď, Pane Ježišu, príď teraz, keď svet smeruje ku katastro-
fe, pretože sa od teba vzdiali. Príď teraz, keď viny národov 
prekračujú všetky medze, otvor náruč svojho milosrdenstva 
a uzdrav nás!“

- Joanna Bątkiewicz-Brożek: Ruženec odovzdanosti s pátrom Dolindom -

- Pondelok, Utorok, Streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba 
jeden deň - v našej farnosti utorok – obsahom prosebných dní 
sú prosby za úrodu.
- Štvrtok slávime slávnosť Nanebovstúpenie Pána – je to prikázaný svi-
atok. Viaže nás účasť na celej svätej omši, tento deň lávime ako nedeľu.
- V piatok začíname Novénu k Duchu Svätému.

PANNA MÁRIA – POMOCNICA KRESŤANOV
Pomocnica kresťanov je krásny titul, ktorý bol daný Panne Má-

rii. Je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách. Pomoc 
Panny Márie sprevádza ľudstvo po celé stáročia. Prvýkrát tento 
titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma v r. 345. V 19. storočí sa 
o úctu k Pomocnici kresťanov zaslúžil hlavne Ján Bosco, ktorý jej 
v Turíne vystaval aj baziliku.

„Zostávajú iba dva prostriedky, aby sme sa zachránili: úcta k Pan-
ne Márii a časté sväté prijímanie. Využime ich čo najlepšie a rozširuj-
me ich, aby ich všetci a všade používali.“



SOBÁŠ NA COVID – ODDELENÍ
Bolo to dva dni pred Štedrým dňom. Trafil som do izby, kde boli 

dvaja muži. S tým pod oknom sme sa už stretávali. Ten pri dverách tam 
bol nový. Na otázku, či chce prijať Pána, odpovedal, že nie – z hlasu 
som vycítil, že ma v tom jasno. Tak som išiel k pánovi pri okne. Ale 
keď som sa vracal, cítil som, že by som sa mal s ním porozprávať.  Do-
zvedel som sa od neho, že je katolík, ktorý prijal sviatosť Eucharistie 
aj birmovania. Manželstvo má už len civilné. No bol s tým spokojný. 
A tak som sa ho opýtal, či si uvedomuje, že keby (pretože už nie je 
najmladší, a teraz ešte aj na covid – oddelení), ktorýkoľvek z nich – čo 
nedaj Pán Boh – zomrie, ide do pekla na celú večnosť? Toto si praje? 
Naozaj toto chce dosiahnuť? Náš rozhovor pokračoval ešte pár minút. 
Hovorili sme o tom, kde nastal ten problém, že zanechal sviatostný 
život, po čom on z ničoho nič mi oznámil: „tak teda ja si ju vezmem 
v kostole. A až pôjdete na osmičku, tak povedzte mojej žene, že bude 
sobáš.“ To ako, že vaša žena je tu? „Áno.“ Trvalo mi to nejaký čas, 
než som sa k nej dostal, lebo som musel po ceste ešte navštíviť ďalšie 
2 izby. Ale keď som vstúpil do izby číslo 8, pani pod oknom ma pred-
behla: „bol tu manžel so slzami v očiach a povedal mi, že až prídete, 
niečo mi poviete... To ako, že on sám vás nepožiadal o ruku, ale mám 
to vám oznámiť ja?“ Prekvapenie v očiach tejto pani bolo veľmi veľké. 
„40 rokov som sa za to modlila. Dnes ráno som vyčítala Pánu Bohu, 
či po tom všetkom, čím som prešla, ešte aj toto musím zakúsiť a vy mi 
donášate takú správu?“ Dohodli sme sa, že keď už je takéto rozhod-
nutie na oboch stranách, že sa pripravia na spoveď, aby mohli prijať 
aj ďalšie sviatosti, a až sa vrátia domov vybavíme sobáš v kostole. 
Ale keď na Štedrý deň som išiel do nemocnice, cítil som vo vnútri, 
že by som mal vziať so sebou rituál manželstva. Skopíroval som tých 
pár strán z rituálu, kde je manželský sľub a vyrazil som. Keď som už 
bol na covidovom oddelení išiel som za lekárom, ktorý mal v tento 
deň službu, aby som sa opýtal na ich zdravotný stav. V odpovedi som 
počul, že pľúca muža aj ženy sú už zasiahnuté na 85%. Tak som mu 
o všetkom povedal a opýtal sa, či by bolo možné, aby sme tam usporia-
dali sobášny obrad. Odpoveď bola: áno. Najskôr sa vyspovedali, prijali 
pomazanie chorých aj Pána Ježiša v Eucharistii a následne odvedení do 
ambulancie boli pripravovaní na prijatie sviatosti manželstva. Napoje-
ní na kyslík s maskami na ústach sedeli obaja na lôžku v pyžamách. 
Pán doktor doniesol neveste kyticu zo suchých kvetín – aby všetko 
bolo, ako má byť. A tak sobášny obrad začal. Pani doktorka prečítala 

prvé čítanie, pán doktor žalm, sestry fotili a natáčali na mobile, aby sa 
nič nestratilo. V týchto nemocničných podmienkach, na Štedrý deň, 
teraz už pred Pánom Bohom a za prítomnosti ďalších deväť osôb si 
zopakovali svoje „áno“ tí, ktorí do svojho vzťahu pozvali Pána.

Po obrade som išiel k ďalším pacientom, ale keď som už odchádzal 
z oddelenia, zašiel som ešte na chvíľku k neveste. Sedela na posteli 
opretá o stolík bez masky na ústach. „Deje sa niečo?“ „ Som tak šťastná, 
že mám pocit, že o chvíľku explodujem“. Ešte chvíľku sme porozpráva-
li a s prianím, aby skoré uzdravenie bolo pre obidvoch tým svadobným 
darčekom od Pána, išiel som preč. O štyri dni neskôr bol novomanžel 
prepustený domov a jeho manželka sa k nemu pridala na Silvestra.

Madonna del Buon Consiglio (Matka dobrej rady) je názov pre Naj-
svätejšiu Pannu Máriu znázornenú na zázračnom obraze v kostole 
v Genazzano neďaleko Ríma. Obraz podľa legendy namaľoval nezná-
my autor v albánskom meste Skutari, odkiaľ ho údajne anjeli preniesli 
do Genazzana. Tam sa ho ujali augustiáni a umiestnili ho do svojho 
chrámu nad hlavný oltár. Pápež Lev XIII. práve v súvislosti s týmto 
obrazom zaradil v roku 1903 do Loretánskych litánií invokáciu „Matka 
dobrej rady, oroduj za nás!“

„Slávna Panna ustavičnej rady, vyvolená Matka večného slova, 
ktoré sa stalo človekom, sprostredkovateľka Božích milostí a oro-
dovníčka za hriešnikov, oroduj za nás.“

Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike Bohatý na milosr-
denstvo napísal: „Mária jedinečným a celkom mimoriadnym 
spôsobom zakúsila milosrdenstvo - ako nikto iný - a obetou 
svojho srdca dosiahla vynikajúci účasť na samom zjavení Bo-
žieho milosrdenstva. Titul Matka milosrdenstva nachádzame 
už v starobylom hymne Zdravas´, Kráľovná. Do Loretánskych 
litánií ho vložil pápež František v r. 2020.

„Som nielen Kráľovnou neba, ale i Matkou milosrdenstva 
a tvojou matkou.“

(Pokračovanie svedectiev z čísla 17 Nášho Adonaia)

MÁRIA – MATKA DOBREJ RADY

MATKA MILOSRDENSTVA


