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Po roku opäť slávime Veľkonočné 
sviatky, najväčšie sviatky v cirkev-

nom roku. Nebudú také, ako po iné roky. 
Naše chrámy zostali tiché a prázdne. 
Tiché ráno, prázdne ulice, aj po rokoch 
vyvolajú smutnú spomienku na sviatky, 
napriek veľkej radosti zo slávneho zmŕt-
vychvstania nášho Pána Ježiša Krista. 
Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš nebude chý-
bať v našich chrámoch, bude ako vždy 
vo Svätostánku. Veriacich ponáhľajúcich 
sa na bohoslužby, sa však nedočká. Dnes 
sa z chrámov nebude ozývať slávnostné 
Aleluja. Neznámy vírus zasiahol najskôr 
jeden národ a vtedy nikto netušil že môže 
paralyzovať celý svet. Neviditeľný ne-
priateľ vyvolal strach a prinútil ľudí zo-
stať vo svojich domovoch a vychádzať 
iba v najnutnejších prípadoch. Zakázané 
sú akékoľvek hromadné stretnutia, zatvo-
rené továrne, školy, obchodné domy. 
Zatvorené zostali aj dvere našich chrá-
mov. Kresťanov na celom svete, spája 
modlitba za chorých, za desaťtisíce mŕt-
vych, ktorých tento zákerný vírus pripra-
vil o život a za odvrátenie šírenia nákazy. 
Takú situáciu nezažil svet od druhej sve-
tovej vojny. 
Keď sa hlbšie zamyslíme nad zákernos-
ťou niečoho neviditeľného, čo napácha 
toľko škody na zdraví ľudí, môžeme to 
prirovnať k vírusu dnešnej doby, ktorý 
spôsobuje veľké škody na našich dušiach. 
Tiež je skrytý, neviditeľný a zákerným 
spôsobom, pod rúškom príjemných vecí, 
denne ponúka svoje „dary“. Ak im človek 
podľahne, privedú ho do záhuby. Do zá-
huby, z ktorej niet návratu, kedy je duša 
človeka uvrhnutá do večného zatratenia. 
Možno práve tento vírus, ktorý je nebez-
pečným pre naše životy, nás upozorní 
na pôvodcu, ktorým je diabol a budeme 

zodpovednejšie pristupovať k nášmu 
duchovnému životu. Našou záchranou 
je Ježiš Kristus. Jeho láska k nám, ktorá 
vyniesla naše hriechy až na Golgotu a tak 
obetovala utrpenie a svoj život na kríži za 
nás hriešnikov, za naše spasenie.
Život sa nezastavil ani počas najväčších 
sviatkov. Niektorí ľudia sú úplne osame-
lí, iní na nemocničných lôžkach a tí, ktorí 
majú šťastie, sú v rodinách. Slávia Zmŕt-
vychvstanie nášho Pána Ježiša pri tele-
víznych obrazovkách sledovaním boho-
služieb Trojdnia, svätých omší, s veľkou 
túžbou spojiť sa s Ježišom v Eucharistii 
duchovným svätým prijímaním. Bohu 
nič nie je nemožné, dotkne sa našich sŕdc 
a pripomenie nám, aké je vzácne mať 
otvorené kostoly, kde sa môžeme zúčast-
niť svätej omše, vojsť do spovednice, kde 
na nás čaká kňaz a kde môžeme prijímať, 
sviatosť zmierenia a Živého Ježiša v Eu-
charistii. Pripomenie nám aj chvíľu, ktorú 
môžeme príležitostne stráviť v kostole, 

keď prechádzame okolo a povedať dra-
hému Ježišovi, ako veľmi Ho milujeme. 
To sa nám doteraz núkalo a my sme to 
v zhone života ani nevnímali a brali sme 
to všetko ako samozrejmosť. Zrazu sa 
nám otvoria oči a Ježiš nám ukáže pravé 
hodnoty života. Lásku a úctu k Bohu na 
prvom mieste. Musíme sa vzdať v našich 
životoch závisti, nenávisti, egoizmu, se-
bectva, učme sa navzájom si odpúšťať 
a buďme ako jedna rodina, Božia rodina. 
Nestrácajme vieru, lásku ani nádej, tri 
Božské čnosti. Ježiš už zvíťazil nad smr-
ťou a dal nám prisľúbenia. Pevne verme, 
že ON nezomrel zbytočne, lebo skutočne 
vstal z mŕtvych a zabezpečil nám vykú-
penie. Žime v láske k Bohu a našim blíž-
nym, majme nádej, že Ježiš nás nikdy ne-
opustí, lebo nás miluje a už za nás draho 
zaplatil svojou Najsvätejšou krvou. Dob-
rý a milosrdný Bože, nech je aj tento čas, 
ktorý je veľkou skúškou pre nás, časom 
požehnaným a vzácnym.  M. Štolcová

ZVLÁŠTNE TICHO VEĽKEJ NOCI
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„Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého a naučte ich zachová-
vať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 
28, 19 – 20).
“Musíme sa vážne zamyslieť nad tým, 
ako by sme mali v dnešnej dobe usku-
točňovať evanjelizáciu. Ľudia nepo-
znajú Boha, nepoznajú Krista. Máme tu 
nové pohanstvo a nestačí len udržovať 
spoločenstvo veriacich. “(Pápež Bene-
dikt XVI., 2011).
„Boh chce, aby každý bol spasený, pre-
to tí, čo evanjelizujú, majú sprostred-
kovať spojenie sŕdc s Pánom “ (pápež 
František, 2019).
Velehrad, pamätné pútnické miesto 
v kolíske kresťanstva na Veľkej Mo-
rave, hostilo v dňoch 23.- 28. 2. 2020 
okolo sto účastníkov seminára “Nová 
evanjelizácia”, ktorý viedol páter Elias 
Vella z Malty. Zo Slovenska sme sa zú-
častnili štyria, duchovne nás sprevádzal 
p. Marek OFMConv. Seminár sa konal 
v pútnickom dome Stojanov a bol po-
riadaný Sekulárnym františkánskym 
rádom ČR. Budúci seminár sa bude ko-
nať na Velehrade v dňoch 28. 2.- 5. 3. 
2021 a bude ho viesť známy evanjelizá-
tor Pat Collins. 
V úvode seminára načrtol P. Vella jeho 
náplň: Evanjelizácia znamená pastorač-

nú výzvu odovzdávať ľuďom Ježiša. 
Ak máme Ježiša v sebe, môžeme ho 
prinášať druhým. Ideálne to znamená 
priviesť človeka k tomu, aby mal v srd-
ci živého Ježiša a mal potrebu stretnúť 
sa s ním pri sv. omši. V novej evanjeli-
zácii musíme hľadať spôsob, ako evan-
jelium odovzdávať a to vo všetkých 
oblastiach života, v kultúre, politike, 
ekonomike a v medziľudských vzťa-

hoch s prihliadnutím na kultúru miesta. 
Inak sa bude odovzdávať dobrá zvesť 
v Európe a inak v južnej Amerike. 
Z myšlienok p. Vellu spomenieme nie-
koľko základných úloh evanjelizácie:
 Žijeme v dobe, keď sa ľudia opäť kla-
ňajú zlatému teľaťu v podobe peňazí. 
Ak dnes niekto niekomu pomáha, oča-
káva za to finančnú odmenu. Hodnota 
človeka sa posudzuje podľa toho, koľko 
zarába a čo robí. Pokiaľ je mimo pro-
duktívneho veku a nič nevytvára, spo-
ločnosť ho nepotrebuje. Takáto kultúra 
je evanjeliu veľmi vzdialená. Stojíme tu 
pred výzvou inkulturovať vieru. Musí-
me hľadať správny čas a jazyk, ako ju 
odovzdať. Evanjelium, radostnú zvesť, 
nemôžeme zmeniť, ani prispôsobovať 
našej chuti alebo miestu, to by bol re-
lativizmus.
V dnešnom svete je medzi ľuďmi veľ-
ká nerovnosť spôsobená ekonomikou 
a politikou. Ekonomika podporuje kon-
zumizmus, ktorý so sebou prináša veľ-
mi veľa problémov. Kto má peniaze, 
cíti sa nadradený. Bieda prináša násilie. 
Na jednej strane už nemáme otrokov, 
ale na druhej strane nemáme slobodu 
náboženskej kultúry. Sme svedkami 
obrovského prenasledovania kresťanov 
v rôznych častiach sveta – India, Čína, 
Nigéria, Pakistan. Prenasledovanie 
kresťanov ťahá spoločnosť ku dnu. 
Žijeme v ére počítačov, internetu a mé-
dií, čo vedie k organizovanosti vo všet-
kých smeroch. Prináša to výhody aj 
nevýhody. Osobný pastoračný prístup 
nahradzujeme anonymitou, v ktorej 
odpadá osobná komunikácia. Počítač 
ponúkne formulár ku krstu, svadbe a tie 
sú odoslané elektronicky. Pastier nepo-
zná svoje ovce a ovce nepoznajú svojho 
farára, pretože medzi nimi stojí počítač. 
Je to ale kultúra, bez ktorej sa dnes ne-
zaobídeme. Nemôžeme už evanjelizo-
vať rovnako ako v minulosti. 
Nevieme, čo je hriech

SEMINÁR “NOVÁ EVANJELIZÁCIA “ NA VELEHRADE 
S P. VELLOM, OFMCONV
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Žijeme v individualistickej spoločnosti. 
Má to niektoré neblahé dôsledky, napr. 
pre rodinu. Čo bolo predtým považova-
né za nenormálne, dnes považujeme za 
normu, takže vlastne už nevieme, čo je 
hriech. Pojem rodiny sa mení: Je to ešte 
muž a žena? Dvaja muži? Dve ženy? 
Podľa modelu genderu všetci majú právo 
na dieťa. Žijeme v kolektívnom hriechu.
V pastorácii nie je možné robiť kariéru
Mentalita sveta aplikovaná v duchov-
nom svete, duchovná svetskosť, môže 
by pascou. V pastoračnej práci nie je 
možné robiť kariéru. Je to duchovná 
záležitosť, nie je možné venovať sa jej 
kvôli vlastnej sláve, súťažiť v tom, kto 
má v kostole alebo na svojich aktivitách 
viac ľudí. Dobrý pastier si pred spánkom 

nekladie otázku, či bol úspešný, ale či 
plnil božiu vôľu. Čo znamená byť dobrý 
pastier? Pastier je úspešný, keď je osol. 
To myslím vážne! Pán Ježiš na Kvetnú 
nedeľu vošiel na oslovi do Jeruzalema. 
Pastier má byť v pastorácii osoba, ktorá 
je oslom, ktorý nesie Ježiša. Nie je dôle-
žitý náš úspech, ale to, že robíme, čo od 
nás Boh žiada. 
Z cirkvi nemôžeme robiť múzeum.
„Cirkev je kozub a Duch svätý je oheň 
v ňom. Kozub bez ohňa je len dekorácia 
a nedává teplo. Duch svätý dáva ľuďom 
charizmy, ktoré máme používať ako živé 
kamene vnútri cirkvi v stavbe nového 
sveta. Môžeme odovzdať len skúsenosť 
toho, čo žijeme. Každá farnosť by mala 
mať pastoračnú skupinu zloženú z kňa-

zov a laikov. Farnosť už dnes nemôže 
byť vedená len kňazom. Všetci máme 
byť tými, ktorí budujú cirkev. Laik sa 
dostane do miest, kam sa kňaz nedosta-
ne. Kňaz má za úlohu formovať laikov, 
aby sa stali pastiermi pre iných. „Svet 
vás pozná ako mojich učeníkov podľa 
jednoty medzi vami.“
Evanjelizácia má byť aj starostlivosť 
o chudobných. Sociálna práca, kateché-
za a evanjelizácia idú ruka v ruke. Každý 
evanjelizátor prežíva znechutenie, cíti sa 
osamelý, zažíva úzkosti, prežíva strach 
a smútok. Tým všetkým prešiel aj Ježiš. 
Nemôžeme očakávať, že si tým neprej-
deme tiež. Ježiš je ale s nami a prosí 
Otca, aby nám dal Ducha svätého a mali 
sme silu všetkým tým prejsť. E. M.

Na Staromestskom námestí v Prahe 
sa vo februári 2020 začali práce 

na znovuvztýčení mariánskeho stĺpu 
so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie 
(Immaculaty) . Po dlhoročných zloži-
tých rokovaniach Magistrát hlavného 
mesta Prahy v januári vyslovil súhlas 
s umiestnením stĺpa na pôvodnom 
mieste. Repliku stĺpa zhotovil na zák-
lade výberového riadenia, vypísaného 
Spoločnosťou pre obnovu stĺpa v roku 
2008, sochár Petr Váňa s piatimi kame-
nármi. Driek bol vyrobený z kusu pies-
kovca pochádzajúceho z Indie, kameň 
pre pätu stĺpu venovalo talianske mes-
tečko Vitorchiano, blok pieskovca pre 
sochu daroval český podnikateľ. Do-
končený podstavec s kónickým stĺpom 
stál niekoľko rokov v záhrade kláštora 
sv. Karla Boromejského, kópia sochy 
Panny Márie stojí pri bočnom vchode 
do Týnskeho chrámu.
Stĺp bol strhnutý 3. novembra 1918 
rozvášneným davom, ktorý sa vracal 
z manifestácie na Bielej hore. Časť ve-
rejnosti vtedajšej turbulentnej doby stĺp 
chápala ako symbol Habsburskej dy-
nastie. Bol to však tragický omyl, stĺp 

bol postavený v r. 1650 cisárom Ferdi-
nandom III. na znak vďaky za pomoc 
pri ubránení Prahy pred útokom Švédov 
v tridsaťročnej vojne v r.1648. 
Strhutie stĺpa bolo zosnované anarchis-
ticky ladenými Žižkovákmi v spolu-
práci s miestnymi hasičmi 3. novembra 
1918, ktorí úmyselne zmanipulovali 
dav, vracajúci sa z manifestácie na Bie-
lej Hore. Na miesto prišli občania Pra-
hy, ktorí chceli strhnutiu zabrániť, ale 
podarilo sa im len zachrániť vzácny 
obraz Panny Márie. Zasiahla aj polícia, 
ale už bolo neskoro. Hrozilo, že sa dav 
pohne ku Karlovmu mostu, kde chceli 
strhnúť tamojšie sochy a nahádzať ich 
do Vltavy, ale tu už zasíahlo vojsko. 
Išlo pritom o vopred plánovanú akciu, 
ku ktorej sa prihlásil spisovateľ a anar-
chista František Sauer a jeho spoločníci 
z prostredia žižkovskej bohémy. Moti-
vácie a okolnosti vedúce k tomuto činu 
opísal päť rokov po udalosti v článku 
v Rudom práve, kde uvádza aj mená 
ďalších zúčastnených. Na konci svojho 
života Sauer svoj čin oľutoval.
Replika barokného diela Jána Jiřího 
Bendla, najvýznamnejšieho českého 

ranobarokového sochára, by mala byť 
verejnosti slávnostne predstavená 15. 
septembra 2020, na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie. Česká biskupská 
konferencia a Ekumenická rada cirkví 
nechali spoločne umiestniť na stĺp ná-
pis: „Tento mariánsky stĺp bol vyzdvih-
nutý ako symbol zmierenia a ekume-
nickej spolupráce kresťanských cirkví 
v ČR. Je to tiež prejav úcty k matke 
Ježiša Krista“. 
Pražský mariánsky stĺp bol štvrtý v Eu-
rópe (Rím 1614, Mníchov 1638, Viedeň 
1645, Praha 1650). Bol postavený na 
mieste, kde bolo r. 1631 saskými voj-
skami, ktoré v tom čase obsadili Prahu, 
potupené staroboleslavské Palladium. 
Bol to pieskovcový ranobarokový ma-
riánsky stĺp so sochou Nepoškvrnenej 
Panny Márie (Immaculaty) a sochami 
anjelov bojujúcich so symbolmi zla na 
podstavci okolo stĺpu. Stĺp bol vysoký 
takmer 16 metrov a niesol dvojmetro-
vú pozlátenú sochu Panny Márie, ktorá 
mala dvanásť hviezd okolo hlavy a stá-
la na premoženom drakovi. Podoba 
Immaculaty vychádzala z motívu apo-
kalyptickej ženy odetej slnkom, s me-

NEPOŠKVRNENÁ PO 101 ROKOCH OPÄŤ V PRAHE
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siacom pod nohami a s korunou dva-
nástich hviezd okolo hlavy, ktorý bol 
aj predtým rozšírený a často spojova-
ný s Pannou Máriou. Prišliapnutý drak 
symbolizuje premoženie zla. 
Na nárožiach podstavca stáli štyri sochy 
anjelov symbolizujúce štyri kardinálne 
čnosti, bojujúce so silami zla: múdrosť, 
spravodlivosť, statočnosť a miernosť. 
V podnoží stĺpa bol dutý priestor, ktorý 
slúžil ako kaplnka. Bol v nej umiestne-
ný gotický doskový obraz Panny Márie 
Ryneckej, zhotovený okolo r. 1410 ne-
známym maliarom. Pražania pred ním 
prosili za ubránenie mesta behom švéd-
skeho obliehania. Kópiu obrazu Panny 
Márie Ryneckej pre obnovený Marián-
sky stĺp požehnal pápež Benedikt XVI. 
v r. 2009 pri svojej návšteve v Brne. 
Mariánsky stĺp sa tešil veľkej úcte, bol 
miestom modlitieb. Vo svojej dobe bol 
považovaný za duchovný stred Európy. 
Miesto umiestnenia stlpa bolo vybrané 
tak, aby napoludnie tieň stĺpa ukazoval 
pražský poludník, ktorý slúžil k určeniu 
presného slnečného času. 
Prvý návrh na obnovu Mariánskeho 
stĺpu bol zverejnený už 14. novembra 

1918. Súčasne prebiehala celonárodná 
zbierka na obnovu stĺpu. Blížiaca sa II. 
svetová vojna obnovu stĺpu znemožnila. 
Po roku 1948 bola každá iniciatíva zma-
rená komunistickým režimom. 

Z iniciatívy českých krajanov v exile 
bola usporiadaná zbierka na vytvorenie 
novej mariánskej sochy. Diela sa ujal ta-
liansky architekt prof. Monteleone a tak 
nová socha Panny Márie z bieleho kar-
rarského mramoru bola v roku 1954 po-
svätená v českom pápežskom kolégiu- 
v rímskom Nepomucene. V roku 1955 
bola táto socha prevezená do USA a 22. 
5. slávnostne vztýčená v záhrade české-
ho svätoprokopského benediktínskeho 
opátstva v Lisle pri Chicagu. Po zmene 
politických pomerov za štedrej pomoci 
a pochopenia krajanov bola ´Our Lady 
in Exile´ v roku 1993 prevezená z Lis-
le ´domov´ a 4. septembra 1993 bola 
socha Panny Márie z exilu privítaná 
pri slávnostnej bohoslužbe v bazilike 
Nanebovzatia Panny Márie v kláštore 
premonštrátov v Prahe na Strahove. V r. 
1994 bola už socha vztýčená nad Prahou 
v záhrade strahovského kláštora. Pri tej-
to príležitosti bola obnovená aj tradícia 
mariánskych pútí Prahou. Najbližšia 
púť sa bude konať dňa 6 .6. 2020. 
Modlime sa, aby Nepoškvrnená v srdci 
Európy bola prijatá aj do sŕdc Európa-
nov! E. M.

Počas dňa zasväteného života na svia-
tok Obetovania Pána (2. februára) 

došlo k symbolickému otvoreniu „Roka 
vďačnosti“. Rok vďačnosti nám má pri-
pomenúť smutné výročie - 70 rokov od 
likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť 
život rehoľníkov a rehoľných komunít 
na Slovensku, tzv. Barbarskú noc. .
Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. 
na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, 
prepadli Zbor národnej bezpečnosti, 
Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové 
milície mužské kláštory na Slovensku 
i v Čechách. Rehoľníkov odviezli do 
sústreďovacích, kárnych a preškoľova-
cích táborov. Pre starých a nevládnych 
rehoľníkov vytvorili samostatný kláš-
tor – starobinec. Zásah voči reholiam 
dostal názov „Akcia K“. Na Slovensku 
bolo zlikvidovaných 76 kláštorov a re-

hoľných domov, v ktorých žilo asi 1 
200 rehoľníkov. Následne bola od 29. 
augusta spustená „Akcia R“, ktorej cie-
ľom bolo zlikvidovať ženské kláštory 
a rehoľné sestry. Zlikvidovaných bolo 
takmer 140 kláštorov a domov, pričom 
približne 2.000 rehoľných sestier bolo 

sústredených a internovaných na nových 
miestach. 
Po obsadení kláštorov boli nešetrným 
zaobchádzaním zo strany štátnych or-
gánov zničené knižnice a rozkradnuté 
mnohé vzácne rukopisy, tlače, obrazy 
a nábytok. Samotné budovy získali naj-
mä krajské a miestne národné výbory, 
rôzne administratívne úrady, telový-
chovné spolky, detské domovy a pod. 
Komunistická štátna moc nazerala na re-
hole ako na nebezpečného ideologické-
ho nepriateľa, ktorý má značný vplyv na 
masy. Išlo však aj o hnuteľný a nehnu-
teľný majetok, ktorý rehole spravovali. 
Najbolestnejším dôsledkom zásahov 
však boli strastiplné osudy tisícok rehoľ-
níkov a rehoľníčok, ktorí sa na niekoľko 
desaťročí stali prenasledovanou skupi-
nou občanov.
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Na Popolcovú stredu, 26. 2. 2020, 
sa v našej cirkvi začalo obdo-

bie pôstu, ktoré potrvá až do Veľkej 
noci.
Večernú svätú omšu v kostole sv. Fran-
tiška celebroval páter Róbert Gajderus. 
Pripomenul nám, že v tento milostivý 

čas k nám naliehavo zaznievajú slová: 
„Obráť sa a ver evanjeliu!“. To preto, 
aby sme sa čo najviac priblížili Bohu 
i ľuďom.
Využime tento čas, aby naše srdcia i ži-
voty na konci týchto dní boli premene-
né podľa Božej vôle.

Potom sme boli poznačení popolom, 
aby sme v nastávajúcom pôstnom ob-
dobí konali skutky pokánia a s očiste-
ným srdcom mohli sláviť Veľkonočné 
tajomstvo.
Svätou omšou nás spevom sprevádzal 
farský zbor František.

„Sedemdesiatka je významné jubile-
um a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani 
rodina, ktorú tvorí dnes takmer tritisíc 
rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na 
udalosti spred 70 rokov, ktoré zname-
nali snahu o likvidáciu rehoľného života 
v bývalom Československu. Preto chce-
me prežiť tento rok ako Rok vďačnosti, 
počas ktorého chceme v prvom rade ďa-
kovať za vernosť a obetavosť mnohých 
našich bratov a sestier, ktorí vytrvali vo 
svojom povolaní aj v náročných rokoch 
prenasledovania,“ povedal predseda 
Konferencie vyšších rehoľných predsta-
vených na Slovensku (KVRPS) P. Vác-
lav Hypius, CSsR.
Pri príležitosti 70. výročia vytvorila 
KVRPS logo výročia. Tvorí ho plameň – 

symbol viery a rehoľného života v Čes-
koslovensku, ktorý sa komunistická 
moc snažila uhasiť a rehole i rehoľníkov 
zlikvidovať. Skladá sa z dvoch menších 
plamienkov, z ktorých jeden predstavuje 
mužské a druhý ženské rehole. Modrý 
plameň (mužské rehole) je zložený zo 
17 menších častí a symbolizuje 17 zlik-
vidovaných mužských reholí. Červený 
plameň (ženské rehole) je zložený z 24 
častí a symbolizuje 24 zlikvidovaných 
ženských reholí. Plameň vychádza zo 
štvorca, ktorý symbolizuje ohraničenie 
a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší 
rozvoj rehoľného života v spoločnosti. 
To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa 
však nepodarilo uhasiť, preráža múry 
a horí naďalej.

Konferenciu vyšších rehoľných pred-
stavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 
45 ženských a 28 mužských, ktoré majú 
svojich rehoľníkov a rehoľné sestry 
v 446 rehoľných komunitách na Sloven-
sku. Viac o ich živote ponúkajú stránky 
www.kvrps.sk aj www.zasvatenyzivot.
sk. Počas roka vďačnosti by sa mali ko-
nať viaceré podujatia (napr. v júni Deň 
otvorených kláštorov II.), o ktorých 
bude KVRPS postupne informovať. 
Rehoľný život v našej krajine našťastie 
nezanikol, jeho plameň horí ďalej a 70. 
výročie tzv. Barbarskej noci, nám dáva 
možnosť zamyslieť sa, spomínať a ďa-
kovať všetkým tým, ktorí sa pričinili 
o udržanie viery. M.V.

VEĽKÝ PÔST
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MEDZI NEBOM A ZEMOU

Vnedeľu, 22. 3. 2020, vo večerných 
hodinách, sme v TV Lux, v relácii 

Medzi nebom a zemou mohli sledovať 
rozhovor redaktora Mons. Mariana Ga-
vendu so správcom našej farnosti, kus-
tódom slovenskej minoritskej kustódie, 
pátrom Lucianom Boguckim.
Debata bola zameraná na veľké množ-
stvo informácií zo života Cirkvi v za-

hraničí i u nás na Slovensku. K mno-
hým rozoberaným témam boli pripojené 
foto zábery z archívu pátra Luciána.
Mimoriadne zaujímavé boli informácie 
o pôsobení pápeža Františka, ktorého 
páter Lucián mal možnosť osobne sle-
dovať počas svojho pôsobenia v Ríme. 
Pre niektorých divákov bolo určite veľ-
kým prekvapením, že aj hlava Cirkvi 
osobne vysluhuje Sviatosť zmierenia, 
resp., že sám sa chodí pravidelne spo-
vedať.
Spovedné tajomstvo viaže spovedníka 
po celý život a o jeho obsahu nemôže 
nikdy nič povedať. Cirkev i veriaci si 
napr. uctievajú sv. Jána Nepomuckého, 
ktorý ani pod hrozbou smrti neprezradil, 
čo mu bolo pri Sviatosti zmierenia zve-
rené. Najnovší dokument, ktorý Apoš-
tolská penitenciaria zverejnila ohľadom 
spovedného tajomstva hovorí, že to čo 
sa odohráva v spovednici je posvätné 
tajomstvo, ktoré kňaz musí chrániť aj za 

cenu svojho života. A netýka sa to len 
vyznaných hriechov, ale napr. aj sprá-
vania penitenta v spovednici. Kňaza 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť ne-
môže zbaviť ani ten, kto sám hriechy pri 
svätej spovedi vyznal.
Pri tejto príležitosti sa obaja aktéri do-
tkli aj praxe spovedí na prvý piatok 
v mesiaci, keď v súčasnosti klesá počet 

ľudí, ktorý pri tejto príležitosti pristu-
pujú k Sviatosti zmierenia. Podľa pátra 
Luciána je to prejavom krízy viery, kto-
rá sa dotýka laikov, ale aj kňazov. Veď, 
keď sa niekto spovedá, vyznáva tým 
svoju vieru. Sv. spoveď je prejavom vie-
ry, je úkonom viery (v modlitbe Verím 
v Boha, sa o. i. vyznávame, že veríme 
v odpustenie hriechov).
Vedomie hriešnosti je totiž prejavom 
viery. Ak nebudem veriť v Ježiša Kris-
ta, ktorý zomrel a z mŕtvych vstal pre 
moje vykúpenie a oslobodenie z otroc-
tva hriechu, nebudem mať ani vedomie 
hriešnosti a to, že hriech narušil môj 
osobný vzťah s Pánom Ježišom.
Tam, kde kňaz bude sedieť v spoved-
nici, tam budú ľudia prichádzať. Keď 
kňaz bude sa tejto službe vyhýbať, ľudia 
postupne prestanú k sv. spovedi prichá-
dzať. Keď on osobne mal vo Vatikáne 
krízu z toho, že málo ľudí prichádzalo 
na sv. spoveď, pápežský ceremoniár mu 

povedal, že kňaz čakajúci v spovednici 
na penitenta, je obrazom Ježiša Krista, 
ktorý čaká.
Páter Lucián si spomenul aj na svoje 
prvé osobné stretnutie so Sv. Otcom po 
nástupe do pontifikátu. Keď sa pápežovi 
Františkovi predstavil ako nový spoved-
ník v Bazilike sv. Petra, pápež ho pritia-
hol k sebe a povedal mu: „Prosím Ťa, 

buď milosrdný!“ Pápež veľakrát opa-
koval, že Boh nebude nikdy unavený 
odpúšťaním, preto je pekné, keď ľudia 
ustavične prosia o odpustenie.
Spoveď pomáha aj v boji so závislosťa-
mi. Keď spoveď závislému dovolí as-
poň chvíľu prežiť v slobode, je to niečo 
úžasné. Netreba sa báť a opakovane sa 
spovedať. Pravidelnosť pomáha osob-
nému rastu. Keby to bolo len pár hodín, 
čo závislý vydrží bez toho, aby opäť 
podľahol závislosti, sú to hodiny prežité 
v slobode, bez hriechu a to je veľká vec. 
Spoveď dáva zmysel a posilňuje.
V ďalšej časti sa okrajom venovali pô-
sobeniu pátra Luciána v Maďarsku, kde 
bol viac ako rok, aby sa naučil po ma-
ďarsky a potom v tomto jazyku tiež mo-
hol spovedať v Ríme.
Ako predstavený slovenských minori-
tov otváral misiu v Albánsku. Sloven-
skí minoriti tam účinkovali 10 rokov 
a zanechali po sebe výraznú stopu. Bol 
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PÁTER MAREK REDLICH

Po pátrovi Adamovi Baranovi a pát-
rovi Róbertovi Gajedrusovi pred-

stavujeme našim čitateľom ďalšieho 
z kňazov, ktorí v našej farnosti pôsobia 
od septembra 2019 – pátra Mareka Red-
licha.

Rodina
Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi. Vy-
rastal som s dvoma súrodencami, dvo-
jičkou sestrou a starším bratom. Moji 
rodičia nepraktizovali vieru. Len na 
veľké sviatky sme navštívili kostol. 

Stretnutie s Ježišom
Zlom nadišiel počas mojich štúdií na 
vysokej škole v Bratislave. Jednoduché 
a presvedčivé svedectvo mojej spolu-
žiačky ma priviedlo k poznaniu živej 
osoby Ježiša Krista. Tu som sa pripra-
vil na prvú spoveď i na sväté prijíma-
nie. Boli to nezabudnuteľné chvíle a čas 
vzrastu mojej viery. Chodil som na stre-
tká vysokoškolákov k františkánom, 
tam som sa stretol so životom menších 
bratov.
Oslovil ma život sv. Františka a jeho 
jednoduché a radostné prežívania evan-
jelia. Aj ja som chcel byť dobrým kres-
ťanom a pomáhať druhým. Začal som 
teda doma na Spiši stretávať sa s Róma-
mi. Málokto mi rozumel, pretože ľudia 

sa im vyhýbali. Ja som však v osade 
stretol Krista. V tých deťoch, ktoré sa 
tešili z malých vecí a radi sa modlievali 
so mnou. Kreslili sme spolu, hrali sme 
sa a rozprávali o Bohu. Bolo to ozajstné 
spoznávanie Boha v blížnych. Pomáhal 
som zo srdca bez ohľadu na odmenu. 

Rehoľa a kňazstvo
Najskôr som vstúpil do kláštora v Levo-
či. Potom som sa ďalej formoval v Poľ-
sku. Povolanie prišlo až pod koniec se-
minára v Krakove. Dôležitejšie pre mňa 
bolo zloženie večných sľubov v roku 
2002. Tak som sa úplne zasvätil Kristo-
vi. Po kňazskej vysviacke som pôsobil 
v Levoči a tam sa obnovila moja túžba 
po misiách. 

Misia v Albánsku
Po vyslovení mojej ochoty ísť na misie, 
ma zakrátko poslali do Albánska, kde 
sa rozbiehala minoritská misia. Nebola 
to ľahká misia, ale aspoň sme sa snažili 
zasievať zrnka viery do sŕdc miestnych 

to požehnaný čas. Bratia tam pôsobili 
v ťažkých podmienkach posttotalitné-
ho štátu, mnohí ľudia potrebujú nanovo 
spoznať Pána Ježiša. Vďaka veriacom 
zo Slovenska tam bol postavený nád-
herný kostol. Teraz v tejto misii pokra-
čujú Dcéry sv. Františka zo Slovenska.
Na jednej z fotografií, ktoré sme v re-
lácii mohli zhliadnuť, bol páter Lucián 
v spoločnosti emeritného pápeža, Be-
nedikta XVI. Raz totiž viezol jedného 
spolubrata, spovedníka Benedikta XVI., 
k emeritnému pápežovi a pri tej príleži-
tosti sa jeho sekretárovi zveril so svojou 
túžbou, stretnúť sa s pápežom, prosiť 
o požehnanie, keďže v tých dňoch slá-
vil svojich 25 rokov v kňazskej službe. 
Pán arcibiskup Georg Gänswein navr-
hol spoločné slávenie sv. omše hneď na 
druhý deň, čo sa aj stalo.
Vníma to ako obrovský dar a nesmiernu 
česť, lebo sv. omšu slúžili spolu iba oni 
dvaja. Prítomných bolo len niekoľko 

rehoľných sestier z komunity, ktorá sa 
stará o domácnosť Benedikta XVI. Po 
sv. omši ešte strávili niekoľko minúť 
v osobnom rozhovore. Odovzdal Sv. 
Otcovi knihu o Spiši v nemeckej mutá-
cii a informoval ho, že dlhé roky účin-
kuje na Slovensku. Arcibiskup Georg 
Gänswein poznamenal, že je tam ťažko 
s náboženstvom, ale pápež mal v tom 
úplne jasno, lebo hneď povedal, že to 
je v Českej republike, ale na Slovensku 
viera je živá. 
Tieto slová doplnil mons. Gavenda spo-
mienkou, že keď mal možnosť hovoriť 
s Benediktom XVI., on si vždy spájal 
Slovensko s prednáškou, ktorú kedysi 
mal ešte ako kardinál Ratzinger v aule 
CMBF v Bratislave a atmosféra z nej 
mu zostala natrvalo v pamäti.
Pri zamyslení sa nad situáciou na Slo-
vensku páter skonštatoval, že vďaka 
Bohu je to dobré, keď to porovnáva 
s tým, čo sa deje v Európe a vo svete. 

Podľa jeho slov sú regionálne rozdiely, 
ale je to aj výzva pre všetkých našich 
kňazov. Ľudia, ktorí sa v Bratislave roz-
hodnú praktizovať svoju vieru, robia to 
veľmi presvedčivo.
Farnosť v Karlovej Vsi je veľká. Tí, 
ktorí chodia do kostola pravidelne, a nie 
je to málo ľudí, sú ľudia, ktorí žijú vieru 
so svedomím aj vedomím. Sú tu však aj 
problémy. Z tretích ročníkov ZŠ v Kar-
love Vsi ide na prvé sv. prijímanie pri-
bližne len jedna tretina. Takže je to vý-
zva aj pre kňazov. Nová evanjelizácia si 
vyžaduje väčšie nasadenie a nové formy 
pôsobenia.
Slovensko môže byť príkladom pre iné 
krajiny svojimi živými laickými spolo-
čenstvami, ktoré tu pôsobia. Úžasným 
fenoménom sú diecézne mládežnícke 
animátorské školy. To sa od nás môžu 
učiť aj Poliaci, hoci ich Cirkev je pre 
nás vzor. v. š.
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Nedeľa, 8. marca 2020, bola v našej 
farnosti veľmi zaujímavá. Po krí-

žovej ceste, ktorá sa v Kostole sv. Fran-
tiškakonala o 15.00 hod. sme mali mož-
nosť stretnúť sa v pastoračnej miestnosti 
kostola s misionármi, rodákmi z Kar-
lovej Vsi. Dôstojní páni, Pavol Gajdoš 
a Benjamín Kosnáč, ktorí v súčasnosti 
pôsobia v oblasti rovníkovej Afriky, za-
vítali medzi nás, aby nám slovom i ob-
razom sprostredkovali život veriacich 
v odľahlých končinách Kene a Tanzánie.
Dôstojný pán Gajdoš hovoril o skúse-
nostiach dp. Kosnáča z misií. Okrem 
iného bol 20 rokov v Amerike a keď sa 
teraz chystal do Afriky, pozval so sebou 
práve aj jeho. Keďže to bol sen o. Gaj-
doša ešte z detstva aj z bohosloveckých 
štúdií, ponuku prijal.veľmi rád 
Vysvetlil, že pôsobia v oblasti, kam bež-
ne ľudia, ani turisti nechodia. Idú tam na 
základe pozvania miestneho otca bisku-
pa, ktorý sa s pátrom Kosnáčom zozná-
mil v USA. Otec biskup bol už medziča-
som aj dvakrát na Slovensku.
 Už tam bolo viacero ľudí zo Sloven-
ska a mnohí z nich tam zanechali znač-
né finančné prostriedky, keďže videli, 
v akých ťažkých materiálnych podmien-
kach miestne obyvateľstvo prežíva.
 Na filmových záberoch sme mali mož-
nosť vidieť, ako veriaci vítali oboch na-
šich pátrov aj so sprievodom. Bolo to 
veľmi dojímavé, pretože prejavy privíta-
nia boli doslova, ako keď by vítali Pána 
Ježiša na Kvetnú nedeľu.
 Prvý misionár tam zavítal pred 150 rok-
mi a pred 101 rokmi tam bol vysvätený 
prvý domorodý kňaz. Je to územie, kde 
je veľký priestor pre evanjelizáciu. Ide 
o to, kto tých ľudí osloví ako prvý. Svoje 

náboženstvo sa tam pokúšajú predstaviť 
aj stúpenci islamu.
 Miestni ľudia sú veľmi srdeční, väčši-
nou majú 7-8 detí, pôda sa takmer neob-
rába, traktor tam asi ani nevideli. Všetko 
sa vykonáva ručne, elektrina tam nie je.
 Vodu ľudia pijú z mlák, resp. ak zachytia 
dažďovú. Vykopať, resp. vyvŕtať studňu 
je takmer nemožné bez techniky. Spodná 
voda je v hĺbke cca 100 m a viac. Vyvŕta-
nie studne je veľmi nákladné.
 V lokalite je aj škola, ktorú tam postavi-

li a financovali Slováci, konkrétne z far-
nosti Žilina.
 Páter Kosnáč potom priblížil jedného, 
tam pôsobiaceho kňaza z Talianska, kto-
rý tam vykonal veľa prospešných vecí. 
Aj oni sa snažia veci riešiť priamo, pre-
tože keď veci realizujú cez iné projekty 
(Slovenská katolícka charita, Pápežské 
misijné diela), trvá to oveľa dlhšie. Tak 
aj ich cieľom pri tejto návšte Karlovej 
Vsi, ale aj iných obcí na Slovensku je 
snaha získať finančné zdroje na vyvŕ-
tanie studne. Od pobrežia sú vzdialení 
1.800 km a tak potrebná technika tam 
musí absolvovať dlhú cestu. Odhadova-
né náklady sa pohybujú vo výške 10.000 
€. Tá studňa bude mať cenu zlata. 
 Keď otec biskup Jozef Ľudovít Minde 
z Tanzánie navštívil farnosť otca Gajdo-
ša v Kostolnej pri Dunaji, farníkov to tak 
oslovilo, že po jednej prezentácii spoje-
nej s dražbou umeleckých predmetov sa 
podarilo vyzbierať 10.800 €.
 Ukázali aj príklad inej, už vybudovanej 
studne a tá poskytuje vodu neuveriteľné-
mu množstvu 18.000 obyvateľom regió-
nu.

ľudí. Najviac má oslovila jednoduchosť 
života vidiečanov vo viacdetných rodi-
nách. Silné rodinné vzťahy dovoľujú 
Albáncom prekonávať všetky životné 
ťažkosti. Pohostinnosť týchto ľudí a ich 
otvorenosť pre vieru boli dobrými pred-
pokladmi pre šírenie evanjelia v týchto 
končinách. 

Budúcnosť
Tu na Slovensku sa rád stretávam 
s ľuďmi, korí sú ochotní prijať Ježiša do 
svojho srdca ako Pána a Spasiteľa. Ne-
záleží na tom kým sme, alebo čo máme 
za sebou, dôležitá je otvorenosť pre Je-
žiša. A On mocne koná a pretvára srd-
cia mnohých. Ak Boh dá, rad by som 

sa venoval novej evanjelizácii ku ktorej 
povzbudzuje svätý otec František.
Ďakujeme pátrovi Marekovi za jeho 
vyznanie aj ochotu podeliť sa o tieto 
myšlienky s našimi čitateľmi. Prosíme 
Všemohúceho, aby mu pomáhal pri na-
pĺňaní jeho túžby na poli novej evanje-
lizácie.   v. šimko

STRETNUTIE S MISIONÁRMI



9

SVÄTÝ MICHALfarský časopis  • 2 / 2020  •  ročník XXVII

SVÄTÝ ROCHUS

 Na ďalších záberoch sme mali možnosť 
vidieť slávenie veľmi živej sv. omše za 
prítomnosti veľkého množstva mladých 
ľudí. V krajine je toľko povolaní, že 
majú problém ich prijať.

 Každá škola, či už štátna, alebo cir-
kevná, má svoju uniformu. Konkrétne 
sme mohli vidieť chlapčenskú školu, 
tzv. malý seminár, kde je 140 chlapcov. 
Všetci nosia biele košele a sami si ich 
perú.
 Pre nás neuveriteľné, ale footbalová 
lopta pre deti tam má obrovskú hodnotu. 
Dokáže sa s ňou hrať celá škola.
 Priblížili nám aj strednú dievčenskú ško-
lu sv. Terézie Avilskej, ktorú navštevuje 
140 dievčat. Keď tam bol páter Kosnáč 
ešte v r. 2010 aj s veriacimi z USA, na 
mieste dnešnej školy bola len planina 
a oni tam vtedy začali pripravovať pôdu 
pre výstavbu školy.
 Boli nám predstavené aj zábery z Kene, 
kde Univerzita sv. Alžbety z Bratislavy 
otvorila školu a v minulom roku aj pri-
ľahlú kliniku. MUDr. Krčméry ako aj 

pedagógovia a študenti školy tam vyko-
návajú úžasnú prácu. 
 Na záver stretnutia sa uskutočnila dražba 
rôznych predmetov (drevené sošky, ná-
ramky, čokoláda, káva, obraz...). Priamo 
v pastoračnej miestnosti sa pri aukcii po-
darilo získať viac ako 1.500 € a ďalších 
1.000 € bolo získaných mimo dražby, 
čím sa Karlovešťania pričinili o výraznú 
podporu na úhradu nákladov spojených 
s vyvŕtaním studne pre potreby obyvate-
ľov v mieste pôsobenia našich rodákov.

Prípadnú finančnú pomoc je možné pou-
kázať aj na účet č.:
SK 74 7500 0000 0040 2458 2840
Správa pre príjemcu: TANZÁNIA

Už niekoľko rokov sa snažíme vo 
farskom časopise priblížiť niekto-

rého zo svätcov, ktorí v danom období 
majú nejaké svoje výročie. Teraz však 
robíme výnimku a chceme Vám pri-
blížiť svätca, ktorého si v liturgickom 
kalendári pripomíname až v auguste. 
Dôvodom je pandémia nebezpečného 
koronavírusu.
Sv. Rochus síce nepatrí ku klasickým 
14 pomocníkom v núdzi, ale v mno-
hých oblastiach sa k nim počíta, pretože 
bol pred stáročiami jedným z najobľú-
benejších ochrancov proti moru. 
Narodil sa okolo roku 1295 v Mont-
pellier (južné Francúzsko). Potom, čo 
veľmi skoro stratil otca i matku, ktorí 
boli veľmi zbožní, rozdal všetko svoje 
bohatstvo medzi chudobné mestá a šiel 
svetom ako nemajetný pútnik. Prvá 
cesta viedla Rochusa do Ríma. Cestou 
prejavil mladý muž svoj dar zázračného 
uzdravovania: vyliečil znamením kríža 
mnohých chorých morom. Aj v Ríme 
týmto spôsobom zachránil od smrti 
veľa chorých. Na spiatočnej ceste do 
vlasti v Piacenze sám ochorel a nakazil 
sa morom. 
O ďalších udalostiach jeho života hovo-

rí legenda: Rochus zoslabnutý a blízky 
smrti, sa uložil v chatrči pred mestom, 
aby zomrel. Tu sa mu náhle zjavil anjel 
a dodával mu odvahy. Pes prinášal smr-
teľne chorému denne čerstvý chlieb. 
Rochus sa nakoniec uzdravil a mohol 
pokračovať vo svojej ceste domov. 
V jeho domovskom Montpellier ho 
však už nikto nepoznal; považovali ho 
za špióna a hodili ho do žalára. Pokor-
ný, aký vždy bol, znášal Rochus všet-
ko utrpenie, ktoré mu bolo spôsobené, 
a zamlčal svoj pravý pôvod. Po piatich 
rokoch ho vyslobodila z trýznivého vä-
zenia smrť, 16. augusta 1327. Legenda 
hovorí, že Rochusa spoznali na smrteľ-
nej posteli podľa materského znamien-
ka. Zomiera vo veku 32 rokov.
 Jeho pozostatky sú údajne od r.1485 
v kostole San Rocco v Benátkach, ich 
časť je aj v chráme sv. Víta v Prahe. Pá-
pež Urban VIII. potvrdil jeho zaradenie 
medzi svätých a stanovil jeho pamiatku 
na 16. augusta. Pápežom Jánom Pav-
lom II. bol vyhlásený aj za patróna au-
tomobilistov. 
 Úcta k sv. Rochusovi sa rozšírila hlav-
ne v 15. storočí, keď sa jeho pozostat-
ky dostali do Benátok. Predovšetkým 
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•  Pobožnosti krížovej cesty pred karan-
ténou počas pôstneho obdobia boli 
v našej farnosti v Kostole sv. Františ-
ka v piatky o 17.30 (sv. omša bez ho-
mílie) a v nedele o 15.00 s pašiovou 
kázňou. 

•  Naši rodáci, kňazi z Karlovej Vsi, 
o. Benjamín Kosnáč a o. Pavol Gaj-
doš, ktorí sa už roky angažujú pre misie 
v rovníkovej Afrike, predstavili našim 
farníkom prostredníctvom premietania 
život veriacich v Keni a Tanzánii.

•  9. marca sme si pripomenuli 18. vý-
ročie posvätenia kostola sv. Františka 
z Assisi.

•  Rozhodnutím Konferencie biskupov 
Slovenska verejné bohoslužby na Slo-
vensku sa kvôli šíreniu ochorenia CO-
VID-19 nebudú konať do odvolania 
sv. omše.

•  Úmysly svätých omší z Kostola sv. Mi-
chala a Kostola sv. Františka slúžili naši 
kňazi každý deň o 18.00 hod. v Kostole 
sv. Františka bez účasti veriacich.

•  V piatok 27. marca o 18.00 hod. bola 
takto slúžená sv. omša za všetkých 
tých, ktorí zomreli v poslednom me-
siaci a ich pohreb sa uskutočnil na kar-
loveskom cintoríne alebo v Slávičom 
údolí.  

•  Kňazi našej farnosti v tomto ťažkom 
období sú k dispozícii veriacim každý 
deň. Ak sa niekto potrebuje sa vyspo-
vedať, alebo prijať Sviatosť oltárnu 
stačí zazvoniť na zvonček pri kláštor-
ných dverách.

•  V piatky Kostol sv. Františka bol 
otvorený od 9.00 do 17.00 hod. a bola 
vystavená Sviatosť oltárna. Kňazi na 
osobnú žiadosť  veriacim vysluhovali 
sviatosť zmierenia a udeľovali sväté 
prijímanie za prísneho dodržovania 
všetkých nariadených hygienických 
pravidiel.

•  Niektoré spoločenstvá našej farnosti 
pre prekážku koronavírusu rozvinuli 
svoju činnosť prostredníctvom inter-
netu a začali organizovať stretnutia 
o modlitby ruženca touto formou.

pozdĺž benátskych obchodných ciest 
a morových epidémií dosiahol Rochus 
veľkej úcty.
 Vo francúzsko-španielskej pohraničnej 
oblasti sa čiastočne pestuje dodnes zvyk 
dávať na domy písmená VSR: „Vive 
Saint Roche“ (nech žije svätý Rochus).
 Sv. Rochusa spoznáte na obrazoch pod-
ľa atribútov: fúzatý pútnik s klobúkom, 
pri sebe máva palicu, tašku, fľašu, kra-
bicu, meč alebo psa. Na mnohých ob-
razoch ukazuje Rochus morový vred na 
svojej nohe.
 Sv. Rochus je vzývaný ako patrón za-
jatcov, chorých a nemocníc, lekárov, 
lekárnikov, chirurgov, sedliakov, ob-
chodníkov s umeleckými predmetmi, 

záhradníkov, stolárov a tiež ako ochran-
ca proti moru, proti nákazám, proti cho-
lere, besnote, chorobám nôh a kolien, 
proti nešťastiu.

Modlitba k svätému Rochusovi, pat-
rónovi boja proti epidémiám:

SVÄTÝ ROCHUS, PATRÓN V BOJI 
PROTI EPIDÉMIÁM, TY SI VY-
LIEČIL ZNAMENÍM KRÍŽA MNO-
HÝCH CHORÝCH MOROM. AJ 
V RÍME SI TÝMTO SPÔSOBOM 
ZACHRÁNIL OD SMRTI VEĽA 
CHORÝCH. NA SPIATOČNEJ CES-
TE DO VLASTI SI SÁM OCHOREL 

A NAKAZIL SI SA MOROM. BOL 
SI BLÍZKO SMRTI, NO ANJEL ŤA 
POVZBUDZOVAL A DODÁVAL TI 
 ODVAHY. VERNÝ PES TI PRI-
NÁŠAL STRAVU. UZDRAVIL SI 
SA, NESKÔR ŤA HODILI DO VÄ-
ZENIA. BOL SI POKORNÝ AKO 
VŽDY, ZNÁŠAL SI VŠETKO UTR-
PENIE, KTORÉ TI BOLO SPÔSO-
BENÉ. ĽUD SA K TEBE UTIEKAL 
V ČASE MORU A EPIDÉMIÍ. AJ 
MY ŤA PROSÍME, VYPROSUJ 
NÁM U PÁNA MILOSŤ, ABY SME 
SA OCHRÁNILI PRED TOUTO 
EPIDÉMIOU, KTORÁ SA ŠÍRI 
SVETOM. 

AMEN
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