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Novéna k sv. Korone 6.-14. mája 

Mučenica sv. Korona nepatrí medzi známych svätých. Je viac údajov o tom, že bola patrónkou 
hľadačov pokladov a investícií. Vo farnosti Sankt Corona am Wechsel v Rakúsku ju však vzývali 
aj na pomoc pred epidémiou postihujúcou dobytok a údajne ju pred epidémiami vzývali aj v 
Bavorsku. 

Niektorí svätí čakajú na svoju príležitosť a možno prišiel čas pre sv. Koronu. Korona znamená 
(kráľovská) koruna a podľa koruny dostal meno aj dnešný vírus. A mená majú vždy svoj hlbší, 
niekedy netušený význam. Relikvie sv. Korony sa nachádzajú v meste Anzu severne od Benátok, 
v epicentre korona vírusu, uctievaná je v Bavorsku, ktoré je centrom nákazy v Nemecku. Jej 
relikvie sa nachádzajú aj v Aachene, kde zvykli korunovať nemeckých kráľov. Ešte pred 
vypuknutím epidémie plánovali relikviár v Aachene po 25 rokoch ukázať verejnosti ako 
majstrovské zlatnícke dielo.  

Myslím si, že táto svätica si zaslúži šancu ukázať, že viac než vzácny relikviár je jej pevná dôvera 
v Boha v najťažších okolnostiach. Stále nám hrozí ďalšia vlna epidémie a tiež nám hrozí, že sa 
rozpadnú verejné financie a investície. Je to príhodný čas modliť sa novénu o príhovor sv. Korony, 
ktorú schválil otec biskup Mons. Viliam Judák. Novénu by sme sa modlili od 6. mája a ukončili by 
sme ju 14. mája, v deň spomienky sv. Korony.  Ivan 

Plný text novény je tu: 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/2020Novena_o%20prihovor_sv_Korony.pdf 

PS: Svätý Otec František v nedeľu Dobrého pastiera, 3. mája podporil najnovšiu 

medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí: 

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre 
ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili 
duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o 
pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci 
spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky 
milosrdenstva.“ 

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200503005 , 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200502009  

 
 
 
"Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi, o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva bázeň 
pred Bohom" (Sir 37,15) 
 
Viacerí sme boli duchovne povzbudení v Rodinkove na celoslovenskom stretnutí modlitieb 
otcov 25.-27.10. 2019. Boli sme naplnení Božou bázňou, ako Boh mocne koná v našich 
životoch a v živote našich najbližších keď mu odovzdávame naše životy, našu prácu, vzťahy, 
strach atď. Boh sa dotýka každého ľudského srdca keď mu dôverujeme. Keď Bohu dovolíme, 
aby nás objal v rannej modlitbe. On sám vstúpi do nášho srdca, chce ho uzdraviť, naplniť, dodať 
mu odvahu, silu a novú nádej.  
 
Sv. písmo o Božej bázni hovorí: Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom (Prísl. 1,7). Bázeň 
pred Pánom je zložitý pojem a prakticky označuje celý postoj Izraelitu k Bohu, teda izraelské 
náboženstvo. Je to vyznanie viery, úcta, a úplná dôvera voči jedinému Bohu, ktorého existenciu, 

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/2020Novena_o%20prihovor_sv_Korony.pdf
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200503005
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200502009
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všemohúcnosť a dobrotu Izrael pozná zo stáročnej skúsenosti. Táto viera v Boha sa 
konkretizuje v poslušnosti jeho Zákonu a v dôvernom odovzdaní sa do jeho vôle. 
   
Kňaz Ľubomír Stanček hovorí nasledovne o Božej bázni. Bázeň Božia, láska a poslušnosť je 
vlastne jedna a tá istá skutočnosť, vyjadrená rôznymi pojmami. Nemožno Boha milovať a nemať 
pred ním bázeň. Nemožno mať pred ním bázeň a nemilovať ho. A ako vieme, že milujeme 
Boha? Apoštol Ján vo svojom prvom liste píše: „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že 
zachovávame jeho prikázania“ (1Jn 5, 3a). Čiže keď ho miluješ, si mu poslušný, zachovávaš to, 
čo chce, aby si zachovával. Svätá bázeň, to je vytrhnutie zo všednosti dňa, života a otvorenie 
sa tajomstvu Boha. Je to proste akési „Wow!“, údiv, keď človek pozná, s kým má do činenia. 
Myslím tým nejakú životnú situáciu, v ktorej ti Boh prejaví svoju dobrotu, svoju veľkosť. Bázeň 
Božia je dar od Boha. Je to jeden zo siedmich darov Ducha Svätého, ktoré udeľuje Boh človeku 
vo sviatosti birmovania. Je to darček od Boha pre teba, aby si rástol vo svätosti. To nie je z 
teba. Ako získať tento dar? Keď ti niekto niečo dáva, ty to musíš prijať, dar rozbaliť, a potom 
užívať. Takže je dobré v modlitbe povedať Bohu, že tento dar prijímaš, poďakovať zaň a prosiť, 
aby ho Boh v tebe rozvil v plnej miere. Ale bázeň pred Pánom vzrastá aj akosi nevedomky tým, 
že rastieme vo svätosti, v láske k Bohu a k ľuďom. Čím viac túžime po Bohu, tým viac v nás 
tieto dary vzrastajú. 
 
Ako môžem viac vstúpiť k Božiemu Srdcu? Keď si uvedomím, čo povedal Boh Otec svojmu 
Synovi pri krste. „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17).  Ako by sa ti 
páčilo počuť takýto výrok od svojho otca? Aké by to bolo, keby ho predniesol na verejnosti bez 
akýchkoľvek okolkov či rozpakov, aby to všetci počuli? „Toto je môj syn. Milujem ho. Veľmi som 
s ním spokojný!“ Asi by si len bez slov zostal stáť. Ak si dcéra, znelo by to, samozrejme, takto: 
„Počúvajte, všetci! Toto je moja dcéra. Milujem ju. Veľmi som s ňou spokojný!“  
 
Ako by si sa cítil? Čo ak by sa toto otcovo vyhlásenie nezakladalo na niečom úžasnom, čo si 
spravil, ani na tvrdej práci, ktorú si vykonal, ale bolo by založené výhradne na sile jeho vzťahu 
s tebou a na hĺbke jeho náruživej lásky k tebe? Vieš si predstaviť, aké by to bolo?  
 
Otcova láska je: iniciatívna, obetavá, bezhraničná, úplne dobrá. Keď prežívame svoj vzťah 
s Bohom v hĺbke týchto slov,  nemusíme sa ničoho báť. Otcova láska ma pohýna milovať Boha 
z celej sily a blížneho ako seba. Viem, že nebeský Otec sa o mňa vždy postará, lebo som jeho 
adoptívnym Božím synom, dcérou.  
 
Marián Libič 
 

Príhovor Ivana v Rodinkove v piatok večer 
 
Kniha Sirachovcova je zlatá baňa na slová o Božej bázni: Bázeň pred Pánom slúži na chválu a 
slávu, na veselosť a je korunou radosti (Sir 1,11). Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva 
veselosť a radosť a dlhý život (Sir 1, 12).  Bohabojnému sa dobre povedie na konci, v deň svojej 
smrti dôjde požehnania. (Sir 1, 13).  Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom (Sir 1, 16). Bázeň 
pred Pánom zaženie hriech (Sir 1, 27). Koruna múdrosti je bázeň pred Pánom, dáva plný pokoj 
a výkvet zdravia (Sir 1, 22). Toto sa mi páči – Božia bázeň je počiatok aj koruna, alfa i omega. 
 
Čo je to ale Božia bázeň? Myslím si, že to nie je strach. Páter Stanček povedal, že bázeň je 
svätý úžas z uvedomenia si Božej prítomnosti v niektorých chvíľach v mojom živote. Keď som to 
čítal, hovorím si “To je ono!”  Dám dva príklady. 
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Prvým je uzdravenie ochrnutého Lk (5, 17-26). Chromého pre plný dom spustili k Ježišovi cez 
strechu a vzápätí sa diali zaujímavé veci. Ježiš mu najskôr odpustil hriechy (prvý šok pre 
prítomných) a potom povedal “Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!” Všetkých sa zmocnil úžas 
a velebili Boha, a plní bázne hovorili: “Dnes sme videli obdivuhodné veci.” Je tu tá skúsenosť 
svätého úžasu, o ktorej hovorí p. Stanček. Bolo im jasné, že toto by smrteľný človek nespravil 
bez Božej pomoci. Vedeli, že Boh je s nimi. 
 
Druhý príklad je z Knihy Genezis Gn (32, 14-33). Praotec Jakub sa vracia domov k bratovi 
Ezauovi po mnohých rokoch, odkedy pred ním ušiel. Zozadu ho naháňa svokor, vpredu si 
naňho brúsi zuby Ezau. Vymýšľa plán. Pokúša sa získať Ezaua obyčajnými ľudskými 
prostriedkami – darmi. V noci pred rozhodujúcim stretnutím s bratom Jakub poslal všetkých 
dopredu. Z tmy sa nečakane vynoril neznámy muž a začali sa biť. Bojovali celú noc a ráno 
cudzinec zdanlivo kapituloval. Jakub ho ale nechcel pustiť – nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.  
Cudzinec celú noc čakal na túto chvíľu. Jakub dostal požehnanie aj nové meno. Zápasil s 
Bohom. 
 
Jakub nazval to miesto Fanuel – Božia tvár. Videl som Boha z tváre do tváre a nezomrel som. 
Prorok hovorí, že Jakub s plačom prosil o požehnanie. To bola modlitba. Kniha múdrosti píše, 
že sa to udialo preto, aby Jakub pochopil, že bohabojnosť je najmocnejšia zbraň. Jakub si s 
úžasom uvedomil, že zápasí s Bohom a naplnila ho svätá bázeň. Naučil sa, že sa potrebuje 
modliť, prosiť o Božie požehnanie a že Božia bázeň je tá najmocnejšia zbraň. Nové meno, ktoré 
dostal bolo Izrael – Boží bojovník. K tomu sme aj my povolaní - aby sme sa modlili, prosili o 
požehnanie, potom sa budeme volať Božími bojovníkmi.  
 
Božia bázeň  nie je len pre vyvolených ako bol Jakub. Božia bázeň je Boží dar. Cesta ako 
dostať tento dar vedie cez dve veci. Túžba: ak ju (bázeň) budeš hľadať ako strieborniak a sliediť 
za ňou ako za skrytými pokladmi, nájdeš ju. Čiže hlboká túžba spoznať Boha viac. Druhá: 
spoločenstvo svätých mužov. 
 
 
Myšlienky Lacka Vrábela, bývalého väzenského duchovného z nedele rána 
 
- úlohou muža je nikdy nepovažovať nič za prehraté, stratené (Izaiáš o Ježišovi hovorí: hasnúci 
knôtik nedohasí, nalomenú trstinu nedolomí (Mt 12,20)) 
- od mužov sa očakáva, že sa vzoprú zlu; ak to zvládneme, tak nás to posilní a ostatných 
povzbudí 
- učme sa čítať z tváre, čo prežívajú naši najbližší, buďme všímaví 
- buďme Šimonom z Cyrény, ktorý pomáha niesť kríž 
- sv. František z Assisi hovorí: V čom je Božia vôľa? V tom čo je ťažšie: nie luxus, ale 
skromnosť, nie bohatstvo, ale chudoba, nie pohodlie, ale obetavosť. 
- ak ti je niečo ťažké, nevieš to vydržať, tak to obetuj za niekoho a za niečo a potom budeš 
vidieť, čo sú to skutočné zázraky 
- nikdy nepovažujme čas či okolnosti za nedobré 
- nikdy sa nevzdajme tých, ktorí nás sklamali, hoci našich najbližších, vždycky sa za nich 
modlime 
 

 

Duchovný otec Lacko Vrábel ponúka možnosť kontaktu a rozhovoru. Ak sa chcete kontaktovať, 

prosíme, aby ste sa nám ozvali a mi vám sprostredkujeme telefonický kontakt, prípadne nám 
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môžete poslať otázku na otca Vrábela a mi mu ju prepošleme s vašou adresou, aby odpoveď išla 

priamo vám. 

 

 
Nahrávky prednášok a kázní z MO 2019 v Rodinkove 

 

Milí otcovia, ktorí ste sa nemohli zúčastniť národného stretnutia MO 2019 v Rodinkove a radi by 

ste nasiali atmosféru tohto stretnutia, ponúkame vám dočasný link na nahrávky prednášok 

a kázní z tohto stretnutia. Prosíme šíriť iba v rámci vašich skupiniek MO. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/135WmURRIhLBDlnqvcrWbqBzcmDqBQCIv 

 

Z vašich listov 
 
Milí naši,  
srdečne vás pozdravujeme z našej skupinky MO Nitra Klokočina. Fungujeme v našej farnosti už 
zopár rokov. Na stretnutia každý týždeň si prinášame svoje batôžky starostí, ťažkosti ale aj 
radosti. Všetko dávame do modlitieb a na koniec aj na krúžky, ktoré kladieme Ježišovi pod Jeho 
kríž. Veríme, že dodá silu a požehnanie. A keďže počas korona vírusu sú stretnutia fyzicky 
obmedzené, tak sme si zaviedli zvukové online stretnutia opäť každý týždeň cez našu 
messengerovu skupinku. Stretnutie prebieha presne tak isto ako fyzické. Ideme klasicky podľa 
knižočky, len na konci máme taký virtuálny košík, do ktorého vkladáme naše krúžky. Každé 
stretnutie je opäť veľkým povzbudením pre každého. Nielen modlitby MO a odovzdanie, ale aj 
zdieľania tejto situácie čo sa týka práce, fungovania v rodine či v okolí. Raz pominie aj korona 
kríza. Veríme, že tento aktuálny čas prinesie svoje požehnanie aj MO a ich členom. Nech vás 
dobrý Pán Boh požehnáva.  
 

Ahojte priatelia, 
 
v týchto dňoch sa čoraz viac dostávame do izolácie. Izolácie telesnej, keď sa izolujeme rúškom, 
rukavicami, nepodávame si ruky, či dodržiavame bezpečný odstup. V okolitých krajinách vidíme 
aj tvrdšie opatrenia a obmedzenia. Avšak popri tejto forme izolácie na nás dolieha aj izolácia 
duchovná. Totiž, vstať v nedeľu ráno a neposvätiť sviatočný deň účasťou na svätej omši je 
(nielen) pre mňa zvláštnosťou, na ktorú sa ťažko zvyká. Máme síce možnosť sledovania 
svätých omší cez tv či internet, máme možnosť duchovného prijímania, avšak osobný kontakt, 
prítomnosť a objatie s Ježišom v Eucharistii naozaj nič nenahradí. Poznáme to: keď sú si dvaja 
ľudia blízki, keď je medzi nimi vytvorený vzťah, chcú byť blízko seba. Samozrejme, že chcú byť 
čo najčastejšie a čo najviac spolu, myslia na seba a chýbajú si niekedy už po niekoľkých 
hodinách či dňoch odlúčenia a nevedia sa dočkať ďalšieho stretnutia. Rovnako je to aj vo 
VZŤAHU k Bohu - k Ježišovi. 
 
Skutočnú hodnotu prežívania a prítomnosti v blízkosti Eucharistie - živého Ježiša dokážeme 
oceniť a pochopiť snáď až teraz, keď sme ho (nie našou vinou) dočasne "stratili". Aspoň takto 
tento čas akejsi duchovnej izolácie vnímam ja. Samozrejme, že teraz využívame dostupné 
možnosti duchovného sýtenia sa denne sv. omšami na Luxe, reláciami, chválami, osobnou i 
spoločnou modlitbou v rodine, čítaním Sv. písma atď. To je dobré prospešné a užitočné 
riešenie. A nateraz asi aj jediné možné riešenie, ako zostať v kontakte a na príjme, aby sme sa 
príliš duchovne nezaizolovali a nezakuklili.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/135WmURRIhLBDlnqvcrWbqBzcmDqBQCIv
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Avšak, dobrou správou je, že po noci vždy príde ráno, po pôste vždy príde Veľká noc, a po smrti 
zmŕtvychvstanie. Aj tento čas izolácie raz pominie a my opäť budeme všetci a oveľa 
radostnejšie spolu spievať slávnostné Aleluja. Náš Boh je Boh zázrakov, ktorý stále tvorí 
(pretvára) niečo nové, čoho sme súčasťou, čomu možno teraz nechápeme, alebo pochopíme 
neskôr. Priatelia, v ostatných dňoch som viackrát z prenosov sv. omší z úst kňazov počul 
interpretovať slová talianskeho básnika o koronavíruse.  Čím viac to počúvam a uvažujem nad 
tým, tým viac sa mi to dostáva "pod kožu" a pozerám sa na túto situáciu z rôznych uhlov. 
Naozaj, ten vírus nás naučí mnoho… Priatelia, prajem vám požehnaný čas, opatrujte sa, 
spoločne zostávajme v modlitbách a možno aj intenzívnejšie v takomto spojení. Zdieľajme sa 
navzájom a povzbudzujme sa v tomto čase. P. Seneši 
 

Prikladám spomínané slová talianskeho básnika: 
Najviac kontaminovaný povrch bolo naše srdce. Tento vírus je dar zeme. Zastavil svet, prinútil 
nás pozrieť sa do seba a okolo seba. Znížil na polovicu znečistenie vo veľkých krajinách. Naučí 
nás mnoho. Uvidíte. Niekedy prichádza Kristus, inokedy je to Boh rovnako neviditeľný a 
mikroskopický, ktorý nám hovorí o novej potrebnej ľudskosti. Ak počítame mŕtvych, je to 
nevyhnutná cena. Naslepo sme nemohli ísť ďalej. Toto je vírus pre meditáciu. Buďme vďační, 
že sa môžeme zastaviť, byť s našimi deťmi, myslieť s láskou na starých, slabých, ohrozených. 
Hodnotu vecí chápeme, keď nám chýbajú. Vírus, ktorý nám berie možnosť objať druhého, 
prišiel, aby nás zachránil. A neodíde, kým to nepochopíme. Zostať doma a otvoriť si srdce – to 
spraví vírus užitočným. A ešte viac ísť do lesa, kontemplovať more, sadnúť si a pozorovať rieku, 
aby sme si pripomenuli, že príroda je domov, dnes viac než inokedy. Ak z takéhoto úteku 
urobíme vakcínu proti strachu, posvätíme tým aj prácu a námahy lekárov, zdravotných sestier a 
toľkých ďalších.  
 

 

Článok o medzinárodnej konferencii Modlitieb matiek v Avile v septembri 2019 
 
Ako členovia medzinárodného koordinačného výboru Modlitieb otcov sme sa zúčastnili na 
medzinárodnej konferencii Modlitieb matiek 18.-20. septembra 2019 v Avile (Španielsko).   
Veľmi nás povzbudilo, keď sme videli spolu tak veľa koordinátoriek (takmer 100!) a počuli 
svedectvá o ich skúsenostiach s Modlitbami matiek v ich krajinách. Bolo to veľmi dobre 
zorganizované a s mnohými mamami sme sa porozprávali osobne.  
 
Pozvali nás, aby sme 19. septembra v priebehu hodiny porozprávali o súčasnej situácii v 
Modlitbách otcov a povedali naše osobné svedectvá. Naše svedectvá boli nahrané a sú súčasťou 
DVD. Hovorili sme o tom, ako naša skúsenosť s Modlitbami otcov zmenila naše životy a čo 
Modlitby otcov znamenajú pre mnohých otcov. Boli sme veľmi radi, keď sme videli, že naše 
svedectvá o tom, čo Boh urobil v našich životoch, urobili silný dojem na koordinátorky Modlitieb 
matiek z celého sveta. Po svedectvách sme museli zodpovedať mnoho otázok a rozdali sme veľa 
knižiek Modlitieb otcov, ktoré sme so sebou priniesli. Tiež sme si uvedomili, aké je dôležité, aby 
sme udržiavali blízky vzťah s Modlitbami matiek a ukázali im, že aj my sme aktívni v mnohých 
krajinách.  
 
Zistili sme, že knižôčky Modlitieb otcov boli preložené do jazykov ako je švédsky, španielsky a 
taliansky, o čom sme predtým nevedeli. Po konferencii sme získali nové kontakty so skupinami 
Modlitieb otcov v rôznych krajinách a veríme, že v mnohých krajinách počet skupiniek rastie. V 
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snahe podporiť tento rast sme sa rozhodli obnoviť medzinárodné stránky Modlitieb otcov  
(www.Fathersprayers.org), aby sme mali dosah na ďalších otcov na celom svete a aby sme 
podporili existujúce a nové skupinky.  
 
Modlíme sa tiež za všetkých otcov na Slovensku a nikdy nezabudneme na nádherný víkend vo 
Svite, keď sme sa zúčastnili na národnom stretnutí Modlitieb otcov vo vašej krajine. Slovensko s 
takým veľkým počtom skupiniek je príkladom pre našu krajinu a mnoho ďalších krajín.  
 
Želáme vám veľa síl a zdravia v týchto ťažkých časoch pandémie Covid-19. Nech vás Boh žehná 
a ochraňuje. 
 
Medzinárodný koordinačný výbor Modlitieb otcov 
Willem Visser 't Hooft 
Maurice Schemkes 
 
 

 

 
Kontakt na Modlitby otcov 
Ivan Melo:    tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Žilina          
Petr Maxa:   0903623963, modlitbyotcov@gmail.com, www.modlitbyotcov.sk    
 
Kontakt na Modlitby matiek: P. O. Box 137, 850 00 Bratislava 5          
info@modlitbymatiek.sk, www.modlitbymatiek.sk, tel. 02/6241 2629, 0915/195 582.     
 
Milí otcovia, ak aj vy máte záujem o spoločné modlitby otcov, napíšte (alebo mejlujte) nám. Radi 
vám (zdarma) pošleme útlu knižku Modlitieb otcov, z ktorej máme veľkú radosť, a tiež ďalšie 
spravodaje a informácie. Knižka okrem iného slúži na zjednotenie rôznych skupiniek otcov – 
keď sa z nej modlíme, naše modlitby sa spájajú vo veľkej reťazi nielen na Slovensku, ale po 
celom svete. 
 
Ak chcete prispieť na naše aktivity, číslo nášho účtu v Tatra banke je: 2611582395, kód banky 
1100, IBAN SK45 1100 0000 0026 1158 2395 
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