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Kostol Ducha Svätého v  Kátlovciach 

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám,                        
stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.                
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar 
rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote,             
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme 
Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky 
vekov. Amen 
 

modlitba Adsumus sa v dejinách používala na konciloch, synodách a iných cirkevných zhromaždeniach                         

po stáročia. Pripisuje sa sv. Izidorovi zo Sevilly (560 – 636).                                                    zdroj: www.synoda.abuba.sk 

Kátlovce ležia v okrese Trnava. 
Existencia obce je po prvý raz 
písomne doložená z r. 1401.  
Patrila Ctiborovi I. zo Ctiboríc v 
rámci panstva Dobrá Voda.           
V 16. a 17. st. obyvateľov              
sužovali turecké nájazdy.                
Po r. 1540 sa tam usadili               
Chorváti. V tom čase boli             
Kátlovce majetkom panstva 
Smolenice, nekôsr po r. 1584 
patrili opäť panstvu  Dobrá            
Voda a grófom Erdődyovcom. 
Najstaršou stavbou v obci je      
neskorobarokový Kostol Ducha 
Svätého postavený v r. 1720.  
Stojí v severnej často obce.             
V r. 1731 bol rozšírený                      
a obohnaný múrom. V r. 1818 
bol celý objekt obnovený                
a v nasledujúcom roku vznikla v obci so súhlasom grófa Jozefa Erdödyho samostatná farnosť.   
V r. 1830 celý objekt doplnili dostavbou veže. Kostol slávnostné posvätil  v r. 1835 biskup               
Alex Jordánsky, pomocný biskup kardinála Alexandra Rudnaya.  Stavbu kostola tvorí                         
jednoloďový priestor zaklenutý valenou lunetovou klenbou s presbytériom, zakončeným                   
polygonálnym uzáverom. Na západnej strane je veža vstavaná do hlavného priečelia, na prízemí          
s kamenným ušnicovým portálom. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Fasády sú 
hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Vo výklenkoch hlavnej fasády sú umiestnené 
kamenné sochy. Veža je krytá ihlancom. Vnútorné zariadenie je pôvodné - barokové z 1 pol.18. st. 
Hlavný oltár má v strede stĺpovej architektúry reliéf Zoslania ducha svätého. Bočné oltáre majú            
na tom istom mieste sochy sv. Anny a sv. Martina. Drevená kazateľnica a kamenná kalichová            
krstiteľnica sú z prvej polovice 18. st. V strede kostola je latinský nápis informujúci o posviacke 
kostola. Pred kostolom je neskorobaroková kalvária z r. 1774 s ukrižovaným Kristom.                           
Pri jeho nohách stojí socha Panny Márie s prebodnutým srdcom a po stranách dvaja plačúci anjeli. 
Taktiež sa tu nachádza pamätník postavený kátlovskému rodákovi, kňazovi a básnikovi                     
Paľovi Ušákovi-Olivovi.  

zdroje: www.beliana.sav.sk, www.pamiatkynaslovensku.sk, www.obec.katlovce.sk, www.mapsus.net 



        úvodník 

Eucharistia a jej slávenie je jednou z tém prebiehajúcej synody.           
V Prípravnom dokumente sa uvádza, že: „Spoločne kráčať“             
je možné len vtedy, keď sa zakladá na komunitnom počúvaní             
Božieho slova a na slávení Eucharistie. Pokrstení sú vyzvaní     
hľadať odpovede na otázky: Akým spôsobom modlitba a liturgické 
slávenie Eucharistie reálne inšpiruje a orientuje naše „spoločné 
kráčanie“? Ako inšpirujú naše najdôležitejšie rozhodnutia?            

V 70.rokoch 20.st. jeden muž  - laik - vo Francúzsku odpovedal na tieto otázky jedinečným               
spôsobom, príkladom svojho života. Inšpirovaný Duchom Svätým sa stal zakladateľom 
Communauté Emmanuel. (na Slovensku: Komunita Emanuel), volal sa Pierre Goursat.                 
V súčasnosti   prebieha   proces jeho blahorečenia. Narodil sa v Paríži v r.  1914. Žil s mladším 
bratom Bernardom a mamou. Rodičia sa rozviedli, čo Pierra veľmi zranilo a v r. 1926                        
ho ťažko zasiahla aj smrť brata. Keď mal 19 rokov prežil silný  duchovný zážitok. Stalo sa to                
v alpskom sanatóriu Plateau d’Assy, kde sa liečil z tuberkulózy (pozn. Pierre mal veľmi krehké 
zdravie). Veľmi intenzívne pocítil prítomnosť svojho mŕtveho  brata, ktorý akoby mu hovoril:  
„Už na mňa moc nemyslíš, pretože si príliš pyšný.“ Táto udalosť viedla u Pierra k hlbokej                 
vnútornej duchovnej zmene. Rozhodol sa žiť s Bohom, ale necítil sa povolaný ku kňazstvu.              
V r. 1943 ho zaujala kniha Francúzsko ako misionárske územie? (pozn. autori: Henri Godin                 
a Yvan Daniel). Spolu s parížskym arcibiskupom Suhardom zdieľali túžbu po evanjelizácii                
Francúzska. Pierre bol skôr hanblivý, držal sa v úzadí, chorľavý , ale mal zmysel pre humor a sršal 
energiou. Bol rozhodným mužom s jasnými myšlienkami, za ktoré sa vedel postaviť.                        
Do stredu svojho života postavil Eucharistiu. Krista adoroval každý deň, u neho hľadal odpoveď 
na svoju túžbu evanjelizovať svet okolo seba. Ako apoštol Eucharistie šíril evanjelium najprv             
prostredníctvom svojej profesionálnej práce – bol filmovým kritikom, recenzistom, predsedom 
Katolíckej rady francúzskeho filmu. V r. 1970 odišiel z tohto zamestnania, kúpil si staršiu loď 
(péniche), zakotvil ju pri jednom z mostov v parížskej štvrti Neuilly a presťahoval sa sem.                  
Žil v ústraní, ale zároveň otvorený pre ľudí na okraji spoločnosti, predovšetkým pre mladých 
a narkomanov. Jeho status veriaceho laika mu umožnil byť nablízku ľuďom, ktorí odmietali            
kňazov, ale oslovovala ich Pierrova nenápadnosť a jednoduchosť. V r. 1972, na stretnutí                    
charizmatickej obnovy, zažil tzv. vyliatie Ducha Svätého. Ním naplnený organizoval                      
(spolu s Martinou Laffite-Catta) na lodi spoločné modlitby a zdieľanie sa, ktoré pritiahli viacerých 
mladých ľudí. Skupinka sa rýchlo rozrástla, po roku ich bolo už 500. Takto sa Pierre                            
po štyridsiatich rokoch ocitol uprostred svojho hľadaného povolania – laického apoštolátu.                 
Postupne vznikla Komunita Emanuel a jej modlitbové skupiny sa rozšírili z Paríža do Francúzska 
a neskôr i do sveta. Dnes komunita pôsobí na všetkých kontinentoch. BOH S NAMI.                            
To je Eucharistia. Boh s nami vo všetkom. Pierre Goursat sa snažil ľuďom odovzdať práve                  
posolstvo vyváženej modlitby, v ktorej osobitne zdôrazňoval adoráciu Najsvätejšej Sviatosti                
spojenú s úctou k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. (pozn. duchovným centrom komunity                   
je pútnické miesto Paray-le-Monial, viac v PL 6/2019). Evanjelizoval najmä prostredníctvom             
súcitu a otvorenosti voči všetkým potrebným a dôraz kládol zvlášť na vzájomnú lásku.                       
Záver života prežil v ústraní na svojej lodi, ktorá sa stala 
administratívnym centrom komunity. Bol v kontakte 
s členmi komunity a každý deň spočíval v adorácii                
Eucharistie. Zanechal nám cenné svedectvo, že Eucharistia 
je primárnym zdrojom aj pre povolanie laika – apoštola. 
Boh celý život viedol Pierra a prostredníctvom Eucharistie 
mu ukazoval, kde a ako má evanjelizovať.                   
Zomrel 25. marca 1991, je pochovaný v Paray-le-Monial.         

„Vpred, vpred! Musí to horieť!“ 
 

„Najdôležitejšou charizmou je zdravý rozum.“ 
 

„Radosť získame, keď budeme žiť v spoločenstve troch alebo štyroch ľudí, ponesieme si navzájom svoje 
bremená, tak ako hovorí Písmo: „Veď moje jarmo netlačí a moje bremeno neťaží.“ Preto vám stále            
znovu opakujem: milujte sa navzájom – som detinský ako svätý Ján – milujte sa navzájom a potom bude 
všetko dobré.“                                                                                                                            Pierre Goursat 

zdroje: www.emmanuel.info, www.emmanuel.cz 



         malebné  S M R E Č A N Y 

Obec Smrečany  leží v okrese Liptovský Mikuláš na úpätí Západných Tatier. Obec vznikla                   
v polovici 13. st. Patrila zemanom Szmrecsányiovcom. Jej obyvatelia sa zaoberali ťažbou železnej 
rudy a od 18. st. boli tiež známi domácou výrobou plátna. V ohradenom areáli západne od centra 
obce sa nachádza Kostolík Obetovania Pána (Očisťovania Panny Márie). Patrí medzi najkrajšie 
ukážky liptovskej gotickej architektúry. Je to ranogotická jednoloďová stavba so štvorcovou       
svätyňou, západnou vežou a severnou sakristiou. Jeho biele kamenné múry nesú drevenú šindľovú 
striešku, akou je pokrytá i vstupná brána do areálu a pevnostný múr, ktorý ho obkolesuje.                
Dobová listina kladie jeho vznik do r. 1349.  Je však možné, že bol postavený na ešte starších          
základoch. V 14. a 15. st. vyzdobili interiér freskami a nástennými maľbami, ktoré sa sčasti                
zachovali dodnes. V období neskorej gotiky dostal kostolík bohaté vnútorné zariadenie v podobe 
oltárov či vyrezávaných lavíc. Kostol bol počas reformácie v r.1574 prevzatý evanjelickou                 
cirkvou a slúžil jej až do r.1707, kedy bol natrvalo vrátený katolíkom. Z barokového obdobia            
pochádza strecha veže s typickým cibuľovitým tvarom, ako aj organ a niekoľko častí vnútorného 
vybavenia. Vo veži sa nachádza neskorogotický zvon z r. 1509. Veľkou obnovou prešiel kostolík 
v r. 1954 – 1956. V  interiéri kostolíka sa zachovala veľká časť pôvodného gotického vybavenia            
a výzdoby. Nájdeme tu nástenné maľby, tri vzácne neskorogotické krídlové oltáre, zložené              
z maľovaných tabúl, rámov zlátených a zdobených zalamovaným pletencom. Vyrezávané sú aj 
drevené stallá i strieška kazateľnice. Z kamenárskej práce sú tu zastúpené gotické portály                           
a podstavec krstiteľnice. Hlavný oltár z r. 1480 má na ústrednom obraze Pannu Máriu                            
v spoločnosti sv. Barbory a sv. Kataríny.  Oba bočné oltáre (Svätého príbuzenstva a sv. Martina                 
a sv. Mikuláša biskupov) sú z obdobia okolo r.1510 a ich maľby sú dielom Majstra oltára                      
z Okoličného. Vyhotoviť ich dal Krištof zo Smrečian, v tej dobe kanonik Spišskej Kapituly.              
Svedčí o tom jeho erb na oboch oltároch a taktiež fakt, že sa sám nechal stvárniť na zadnej strane 
Oltára sv. Martina a sv. Mikuláša biskupov.  Maľovaný doskový strop lode pochádza z r.1517. 
Okrem rastlinných motívov, ktoré zdobia nosné hrady, tu nájdeme aj scénu lovu na medveďa        
a zápas sv. Juraja s drakom, ako aj boj rytierov medzi sebou.  Z gotickej stavby sa zachovali               
gotické okná s kružbami,  či gotické nástenné maľby a fresky.  Fresky i maľby sú národnou                
kultúrnou pamiatkou. V lodi na severnej stene nájdeme obraz so sv. Helenou a sv. Barborou, hneď 
vedľa    neho trojicu  svätíc - sv. Margitu, sv. Dorotu a sv. Katarínu. Bližšie k triumfálnemu oblúku                   
namaľoval stredoveký umelec Pannu Máriu Ochrankyňu. Severnú špaletu triumfálneho oblúka 
zdobí freska apoštola  s knihou. Na severnej stene svätyne je zobrazený sv. Ján evanjelista. Južný 
portál, chránený drevenou predsieňou, má na tympanóne hodnotnú fresku Madony s dieťaťom             
a dvoma anjelmi, ktorú odborníci datujú do r. 1349. Už v 2.pol. 16.st vznikol v Smrečanoch           

Kostol Obetovania Pána, Smrečany 



info o pútnických miestach a asociácii nájdete na: www.putnickemiesta.sk 

        Na cestách ... zjednotení v apoštoláte modlitby 

zdroje: www.svetkrestanstva.postoj.sk,  www.campostrini.it 

aj Reformačný cirkevný zbor.                     
Smrečianskym evanjelikom takmer sto     
rokov slúžil rímskokatolícky kostol.              
Neskôr sa konali služby Božie v školách 
alebo modlitebni. Keď sa cirkevný zbor 
ďalej rozrastal a malá smrečianska            
modlitebňa už  nestačila, začali vážne           
prípravy na stavbu kostola. Stavebný             
pozemok daroval cirkevný inšpektor          
Jozef Szent Iványi — Gemerský.                    
S výstavbou sa začalo v r. 1876 a kostol 
Najsvätejšej Trojice dokončili v r. 1880.  
3. októbra 1880 bol slávnostne posvätený. 
Je to neoklasicistický kostol postavený            
na centrálnom pôdoryse v tvare             
kríža, s predstavanou vežou a rovným     

uzáverom. Priestory sú zaklenuté pruskými a českými klenbami. V interiéri je drevený vstavaný 
chór s organom z r. 1911. Fasády sú členené pilastrami  a polkruhovo zakončenými oknami.               
Za oltárnym uzáverom je pristavaná sakristia. Veža členená v hornej časti lizénovým rámovaním  
a v dolnej pilastrami je zakončená zvonovitou prilbou. Oltár, kazateľnica a krstiteľnica                       
sú vyrezávané z dreva, zhotovené v r.  1905 – 1906. Kazateľnicu daroval do kostola Jozef Szent 
Ivánzi-Gemerský, krstiteľnicu dali zhotoviť jalovecké ženy. Oltárny obraz Snímanie Ježiša Krista 
z kríža darovala smrečianskej cirkvi banskobystrická cirkev. V r. 1911 bol zadovážený organ               
od firmy Otto Riger. Počas prvej svetovej vojny, v r. 1916, prišla smrečianska cirkev o dva z troch 
zvonov, ktoré boli zrekvirované pre vojenské ciele. Nové zvony boli zakúpené a posvätené                 
v r. 1923. Veža vysoká 25 m je od r. 1932 opatrená hodinami, ktoré daroval Ján Mudroň.                   
Hodiny boli vymenené za nové v r. 2020. 

Kostol Najsvätejšej Trojice, Smrečany 

Svetová sieť modlitby Svätého Otca, známa ako „Apoštolát 
modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov                
zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi                  
obetovaní  osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení               
každého dňa v spojení s Kristovou  eucharistickou obetou.  
 

Modlitba obetovania dňa: 
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby,      
práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom 
Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. 
Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej  
láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána  a Matkou Cirkvi, 
prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento           
mesiac: 

 
 

Evanjelizačný úmysel: Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou 
za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy 
našich čias.  
 
 

Úmysel našich biskupov: Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské 
a rehoľné povolania.  

zdroje: www.smrecany.sk, www. apsida.sk, www.pamiatkynaslovensku.sk 

http://www.smrecany.sk


HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ       
LAICKÝCH HNUTÍ  V KATOLÍCKEJ CIRKVI 

Komunita Blahoslavenstiev sídli v bývalom malebnom františkánskom kláštore v Okoličnom, 
dnes okrajovej štvrti Liptovského Mikuláša. Členovia Komunity ho prevzali v r. 1997 
v dezolátnom stave zvnútra i zvonka, bez akejkoľvek infraštruktúry. Tohto roku plynie 25 rokov, 
čo tu Komunita pôsobí. Svojím poslaním prispieva predovšetkým k obnove života kresťanskej                       
viery, venuje sa novej evanjelizácii, robí rôzne duchovné obnovy. Ľudia sem prichádzajú,                 
aby sa stíšili, prežili pár dní viac v tichu s Pánom. Dom v Okoličnom je jedným z 55-tich domov 
Komunity Blahoslavenstiev vo svete. Táto vznikla v r. 1973 vo Francúzsku a rýchlo sa rozšírila do 
celého sveta. Vznikla ako laické spoločenstvo trvalého spôsobu života podľa svojich cirkevne 
schválených stanov. Tie od začiatku umožňovali spoločný život služby, modlitby i živobytia              
všetkých životných stavov, pretože sa medzi laikmi rýchlo rodili povolania k zasvätenému životu 
a kňazstvu. Po období prudkého rozmachu Komunita prechádzala rôznymi ťažkosťami,                     
ktoré jej, pod záštitou Svätej stolice, pomohli nájsť svoju definitívnu identitu. Dnes Komunita   
Blahoslavenstiev patrí medzi Inštitúty zasväteného života vo forme, ktorá sa volá Cirkevná rodina 
zasväteného života. Základné prvky jej života sú viditeľné hneď pri návšteve ich domov: spievaná 
liturgia čerpajúca tak zo západnej, ako aj východnej kresťanskej tradície, všade prítomné ikony,             
či duch spirituality sv. Terézie z Lisieux, ktorá formuje vzťah členov k Bohu, ľuďom a svetu.             
Komunita je hlboko spojená so životom miestnej cirkvi. S radosťou preto prijala synodálnu cestu 
navrhnutú Pápežom Františkom a do nej sa hneď i aktívne zapojila. Synoda je pre ňu výzvou viac 
objaviť synodálne korene Cirkvi a zreflektovať i vlastné zapojenie do spoločného kráčania v tomto 
tisícročí. Otvorenosť, ktorú synoda ponúka, v procese načúvania a dialógu ukazuje Cirkev 
v novom svetle: Cirkev, ktorá hľadá spôsoby, aby všetci veriaci boli viac jej súčasťou, a aby každý 
veriaci mohol zakúsiť, že jeho hlas je dôležitý pre jej poslanie. Komunita v Okoličnom vytvorila 
vlastnú synodálnu bunku. Na spoločných stretnutiach jej v uvažovaní pomáhajú materiály,                 
ktoré vytvoril diecézny synodálny team spišskej diecézy. Jedna zasvätená sestra je členom tohto 
teamu, takže i týmto spôsobom má komunita silnejšiu účasť na synodálnej ceste cirkvi. Team tvorí  
i krátke videá, ktoré prezentujú každú tému krátkym a jasným spôsobom a predkladajú otázky                
na zamyslenie. Každá z desiatich tém je zaujímavá, niektoré však Komunitu oslovujú viac.                     
Súvisí to s jej poslaním, jej spôsobom života, s prostredím, v ktorom sa nachádza a pôsobí.            

Kláštor Panny Márie Kráľovnej anjelov v Okoličnom 



Téma načúvania a vyjadrenia názoru, sa javí ako veľmi dôležitá nielen preto, že niektorí komunit-
ní členovia sa venujú službe načúvania a poradenstva a vidia nedostatok schopnosti načúvať 
v Cirkvi, ale v súčasnosti ide o problém celej spoločnosti. Je preto povzbudzujúce, že Cirkev si to 
tiež uvedomuje a otvára priestor na riešenie tohto problému. Keďže v Komunite má liturgia                  
dôležité miesto, je pre ňu veľmi zaujímavá aj téma slávenia, ktorá kladie dôraz na spoločné                 
načúvanie Božieho slova a na eucharistické slávenie. Je veľkou túžbou Komunity, aby katolíci 
znovu objavili bohatstvo živého liturgického slávenia, dokonca aby, podľa dávnej výzvy                    
sv. Jána Pavla II., dýchali dvoma pľúcami – poznávali a slávili bohatstvo tak západnej                           
ako aj východnej liturgickej tradície. V neposlednom rade je pre Komunitu vzácna                                
i téma ekumenizmu, pretože modlitba za celé Telo Kristovo a budovanie vzťahov s inými                   
kresťanskými cirkvami je súčasťou jej spirituality a poslania. Liptov, kde Komunita žije,                       
je typické koexistenciou viacerých kresťanských cirkví a denominácií. Komunita má veľmi                  
pozitívne skúsenosti zo spoločných modlitebných stretnutí a vníma veľký potenciál v spoločnej 
spolupráci v budovaní Božieho kráľovstva medzi ľuďmi. Je preto pre ňu povzbudzujúce,                        
že Cirkev zaujíma, ako prebieha ekumenizmus v reálnom živote a kladie na naň dôraz.                        
Každá téma tejto synody môže slovenskej cirkvi mnoho priniesť, ak budú všetci veriaci                         
povzbudzovaní vytvárať synodálne bunky najmä na úrovni farností, čo sa, bohužiaľ,                              
na mnohých miestach nedeje. Komunita má preto každý štvrtok večer vo svojej modlitbe                      
príhovoru pevne zakotvenú modlitbu, aby táto synoda priniesla veľké ovocie a požehnanie                     
pre cirkev na Slovensku a všade po svete, a tým bude veľkým požehnaním i pre svet. 

HISTÓRIA A ŠTRUKTÚRA KOMUNITY BLAHOSLAVENSTIEV 
Komunita Blahoslavenstiev patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom 
koncile v Katolíckej cirkvi. 
• 25. mája 1973: založenie komunity pod názvom Komunita Leva z Júdu a obetovaného 
Baránka vo Francúzsku. Zakladateľmi sú manželia Efraim - Gerard a Josette Croissantoví         
s ďalším manželským párom. Názov komunity vyjadruje túžbu nasledovať Ježiša Krista              

ako ukrižovaného Baránka, a tak mať podiel na jeho víťazstve, ktoré sa prejavilo Vzkriesením.           
Lev a baránok sú zobrazení v komunitnom znaku a rovnaké tajomstvo sa odráža v komunitných              
farbách: hnedá – symbol kríža, poníženia, pokory a biela  – symbol  vzkriesenia, víťazstva a oslávenia.  

• 1979:  prvé cirkevné uznanie komunity  - Mons. Robert Coffy, arcibiskup v Albi ju zriadil ako súkromné 
združenie veriacich 

• 1991: zmena mena komunity. Komunita sa premenovala na Komunitu Blahoslavenstiev (pôvodný názov 
nebol zrušený, ale zostáva ako jej skryté meno), pretože tento názov je použiteľný v rozmanitosti kultúr, 
kde sa Komunita rozšírila, a odráža jej túžbu po väčšej otvorenosti pre chudobných.  

• 1991: schválenie stanov arcibiskupom v Albi. Mons. Meindre schválil ad experimentum stanovy                  
Komunity Blahoslavenstiev ako súkromného združenia kresťanov biskupského práva s právnou                  
subjektivitou. 

• 8.12.2002: schválenie stanov Komunity Blahoslavenstiev ako súkromného združenia kresťanov                   
Pápežskou radou pre laikov ad experimentum na päť rokov. 

• 2007: úprava vnútorných štruktúr komunity. Vytvorili sa tri vetvy (podľa životných stavov),                        
každá s vlastným riadením a správou. Tieto vetvy spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch pod 
vedením tzv. koordinátora. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili 
spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47).   

• 2017: Komunita Blahoslavenstiev sa stala Inštitútom zasväteného života pod záštitou otca arcibiskupa 
Roberta Le Galla v Toulouse (Francúzsko). Patrí do kategórie Cirkevná rodina zasväteného života,              
čo umožňuje aj laikom byť naplno jej súčasťou.  

text a fotografie pripravila s. Veronika Barátová 

v kaplnke 

zdroje: ww.blahoslavenstvi.cz, www.blahoslavenstva.sk 



Ponúkame celoročné putovanie do chrámov s patrocíniom Svätej rodiny.  
Môžete sa vybrať na cestu podobne ako Sv. rodina, prežiť pekný deň,  

spoznať seba, pekné miesta i zaujímavé kostoly. 
myšlienka na púť(z encykliky): 

                       

PÚŤ SO SV.RODINOU: Pod Trenčianskym hradom 

A M O R I S   L A E T I T I A 

Kostol Svätej Rodiny je dominantou sídliska Juh v Trenčíne, ktoré je jednou zo 4 mestských častí 
tohto mesta. Je to najväčšie trenčianske sídlisko. Leží na svahoch, ktoré vychádzajú z masívu             
Kozieho vrchu pod lesoparkom Brezina. S jeho výstavou sa začalo na začiatku sedemdesiatych 
rokov 20. st. Dnes v ňom žije takmer 18 tisíc obyvateľov. Kostol sa  mierne vymyká z radu                
strohých a hranatých panelových vežiakov. Keďže v jeho okolí bývajú stovky prevažne mladých 
rodín, je titul kostola viac ako príznačný. Nie nadarmo mu architekti dali podobu Noemovej archy. 
Svojím vonkajším tvarom pôsobí ako mohutná loď plávajúca do večnosti, do ktorej by mala spre-
vádzať rodiny z tohto sídliska. S výstavbou kostola sa začalo koncom minulého storočia.                    
Základný kameň bol posvätený 11. októbra 1993 nitrianskym pomocným biskupom Františkom 
Rábekom. Autorom návrhu  je Ing. Jozef Koštial. Samotná výstavba prebiehala od augusta 1993 
do októbra 1998. Kostol slávnostne posvätil 24. októbra 1998  Ján Chryzostom kardinál Korec.     
Po posvätení kostol patril pod farnosť Trenčín, ale od r. 2005 bola zriadená samostatná farnosť  
Sv. Rodiny Trenčín – Juh. Súčasťou kostola je aj budova farského úradu a priestory pastoračného 
centra. Kostol Svätej Rodiny je mohutná jednoloďová stavba bez veže. Vo vnútri sa  veľkolepý 
priestor so zaujímavou výzdobou. Kapacita kostola je 960 ľudí, z toho až 450 miest je na sedenie. 
Má dve podlažia. Druhé podlažie je však len nad vstupnou časťou vedúcou na chór. Časť kostola 
za oltárom je presklenená. Nad ňou je umiestnený kovový kríž. Autorom výtvarných diel je               
významný český výtvarník Karel Rechlík. Z nich zaujme hlavne kruhová vitráž na oltárnej stene. 
Jej priemer je 3,5 m a je rozdelená na štyri časti. Tým pripomína kríž, ktorý naznačuje                          
vykupiteľské vyústenie Ježišovho života. Kríž sa tak stáva základným a na hlavnej osi celého   
priestoru kostola umiestneným symbolom. Nosnou témou je patrocínium – zasvätenie kostola    
Svätej Rodine. Dominuje mu sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho lona. 
Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí.             
Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi. Celú kompozíciu prestupujú  

„Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „sochou“  
(nie tou zo skaly alebo zo zlata, ktorú Dekalóg zakazuje),  

schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa.“ 
„Ak rodičia sú základom domu, deti sú „živé kamene“ rodiny (porov. 1 Pt 2, 5).  
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Ď A K U J E M E! 

anjelské krídla, ktoré svojimi tvarmi a farebnosťou dodávajú scéne slávnostný ráz a dynamický 
charakter. Sklenené materiály, predovšetkým tavené opakné sklá, boli zvolené tak, aby pôsobili 
ako ľahko presvetlená mozaika, predsunutá pred prehnutú oltárnu stenu. Svätostánok je vyrobený 
z rovnakých materiálov ako vitráž (sklo, leštená mosadz). Obvodový presklenený rám opticky 
zväčšuje vlastnú schránku svätostánku a naznačuje horiaci ker – jeden z najstarších biblických  
obrazov Božej prítomnosti. Dvere svätostánku sú zdvojené a ich vnútorné osvetlenie plní funkciu 
večného svetla. Výtvarne je použitý motív vychádzajúceho slnka. V priestore za hlavným oltárom 
je prítomnosť svätostánku pripomenutá mierne predsadenou kovovou doskou so štyrmi krížovo sa 
rozbiehajúcimi lúčmi vitráže. Z interiérovej výzdoby si pozornosť zaslúži aj Krížová cesta.                  
Je tvorená zavesenými zástavami – maľbami na plátne bez rámov. Maliarske poňatie smeruje                 
k vytvoreniu dojmu „otlačku“, stopy, ktorú udalosti krížovej cesty zanechali na ploche zrebného 
plátna. Umeleckým cieľom nebolo ilustratívne znázornenie, ale predovšetkým dôraz na vnútornú 
dramatickosť a zmysel pašijových udalostí. Umiestnenie zástav v rozličnej výške zodpovedá                
architektonickému poňatiu interiéru kostola, ktorý priestorovo graduje smerom k oltáru.  
                                                                                      zdroje: www.trencin.juh.nrb.sk, www.sk.wikipedia.org 

TIP NA RODINNÝ pútnický VÝLET: Z Trenčína na Skalku 
 

Peknú sobotu či nedeľu môžete ako rodina prežiť aj na pútnickom výlete (v dĺžke cca 11 km) pod 
Trenčianskym hradom. Od Kostola Svätej Rodiny vyrazíte smerom k cintorínu, k židovskému        
cintorínu a k lanovému centru Tarzania. Napojíte sa na červenú turistickú značku a prejdete            
okolím Trenčianskeho hradu (pozn. hrad je otvorený od apríla, vstupné na Malý okruh je pre            
rodinu s 2 deťmi 9,90€). Prejdete cez most nad Váhom do Zlatoviec a popri ramene Váhu,                           
okolo Zamarovských jám sa dostanete k lezeckým skalám. Vystúpite hore k pútnickému                   
Kostolu sv. Svorada a Benedikta, ktorý sa v r. 2016 stal diecéznou svätyňou. Miesto sa nazýva aj 
Malá Skalka. V nedeľu tu býva sv. omša o 11,00 a o 16,00 hod. Zbožnou návštevou na tomto 
mieste môžete získať plnomocné odpustky. Na Kláštor - Veľkú Skalku - sa dostanete cez novú    
krížovú cestu. Vybudovali ju v r.  2012.  Kláštor Skalka patrí k najstarším na našom území.              
Žili tu naši  prví svätci: sv. Andrej-Svorad a sv. Benedikt (uvádza sa aj Beňadik). Ich život je             
opísaný v  tzv. Maurovej  legende.  O  histórii  tohto pútnického  miesta  sa môžete viac  dozvedieť   
                                                         na: www.putnickemiestokalka.sk 



Komunita Emanuel vznikla v r. 1973 z malej modlitbovej 
skupiny ktorú viedli Pierre Goursat a Martina Laffitte- 

Catta. Pomerne rýchlo narastal počet jej členov, ktorí chceli 
naplno žiť milosti plynúce z krstu a birmovania a dali sa aj 
do služby Cirkvi.  Dnes ju tvorí cca 12 000 členov vo viac 

ako 70 štátoch na všetkých kontinentoch. Emanuel znamená 
„Boh s nami“, a toto meno prijali zakladatelia komunity            
na základe slova z Písma Svätého: “Hľa, Panna počne                     

a porodí Syna a dá mu meno Emanuel”(Mt 1, 23).                     
Piliermi duchovného života komunity je adorácia, súcit                
a evanjelizácia. Z adorácie (eucharistického) Ježiša sa rodí 

súcit so všetkými, ktorí trpia duchovne alebo hmotne.                 
Súcit vzbudzuje túžbu po evanjelizácii na celom svete. 
Odovzdávanie sa Duchu Svätému, Božie slovo, sviatosti 

a úcta k Panne Márii sú korene komunity, ktoré prepájajú 
jej život a aktivity s životom katolíckej cirkvi. Od r. 1998 je 
komunita Medzinárodným verejným združením podľa           
kánonického práva. Združuje ľudí všetkých životných                

stavov. Členovia komunity nežijú spoločne,                          
ale raz do týždňa sa spolu stretávajú ako bratia a sestry             
na  modlitbe chvál a zdieľania sa. Každého duchovne                 

sprevádza iný člen komunity a každý člen komunity                    
sa angažuje v niektorej komunitnej službe.                               
Podmienkou prijatia do komunity je dvojročné obdobie         

rozlišovania. Členovia komunity sú prijímaní na jeden rok: 
rozhodnutie angažovať sa v komunite na celý život                     
sa každoročne obnovuje. Logom komunity Emanuel je              

ikona Márie, Matky Emanuela, ktorá bola vytvorená                    
k 40. výročiu vzniku komunity Emanuel  v Jeruzaleme,                 

v kláštore na Olivovej hore. Jej autorkou je sestra benediktínka M. P. Farran.                                   

Rozmanitosť kultúr, jazykov, povolaní, životných stavov a  veku členov je jedným                            
z charakteristických rysov komunity, ktorej základným  poslaním je povedať súčasnému svetu,                
že Boh je s nami. Je s nami či sme starí alebo mladí, v manželstve alebo single,                            

v kňazstve či zasvätenom živote, či žijeme v  Afrike, Európe alebo v  Oceánii.                                
Boh nie je ohraničený zemepisnými súradnicami, vekom, naším zamestnaním, bohatstvom                     
či chudobou, politickými názormi. Túži prísť ku každému človeku na tejto zemi.                                 

Táto skutočnosť sa prejavuje v praktickom živote komunity Emanuel konkrétnymi misiami,               
službami, projektami. Niektoré sú lokálne, iné presahujú hranice.  

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ       
LAICKÝCH HNUTÍ  V KATOLÍCKEJ CIRKVI 

(FIDES = viera, CO = spolupráca) je medzinárodná neštátna                     
nezisková organizácia, ktorá vznikla vo Francúzsku v r. 1981 

na žiadosť afrických biskupov a ktorá posiela dobrovoľníkov 
do rozvojových krajín, aby tam svojimi profesionálnymi zručnosťami pomáhali miestnym                

obyvateľom. Dobrovoľníkmi sa môžu stať slobodní ľudia, manželia, rodiny s deťmi, mladí,             
dospelí aj dôchodcovia. Podmienkou je, že chcú ísť na 2 roky pracovať ako kresťania pre ľudí 

v núdzi. V súčasnosti má Fidesco okolo 140 dobrovoľníkov v 28 krajinách sveta.  

Na ikone je Panna Mária vyobrazená ako tá, 

čo prosí. V jej lone je Boží syn so zvitkom 
Božieho slova, ktoré drží v ruke – teda ako 

vtelené Slovo. Dieťa akoby vystupovalo 
z matky – tým je znázornené tajomstvo:             

prijal telo z Márie Panny. Na hornom okraji 
je vidieť ruka Otca, ktorý zosiela Ducha 

Svätého v podobe holubice a žltočervených 
kruhov. Pre komunitu je to Matka Emanuela, 

Boha s nami, ktorá svojím gestom orodovni-
ce prijíma komunitu pod svoju ochranu.  



Cieľom synody nie je produkovať dokumenty, ale „dať vypučať snom,                                
vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť  nádejam, podnietiť dôveru, obviazať rany, 
previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého  a vytvoriť pozitívne  
vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám.“                

                                                                                                                                                                                                       pápež František 

Kde je možné prísť na spoločnú modlitbu? 

Komunita Emanuel je otvorená pre všetkých. O svojej spiritualite veľa nehovorí, skôr ju pozýva 

osobne zakúsiť. Potrebné informácie o aktuálnych komunitných podujatiach, o ich miestnom 
a časovom rozložení, ako aj o spôsobe ako sa ich osobne zúčastniť, je možné nájsť na jej stránke 

www.emanuel.sk. 

Aj na Slovensku Komunita Emanuel v sebe spája všetky životné stavy – rodiny, slobodných,                 
zasvätených, kňazov. Chce duchovne slúžiť všetkým stavom aj vo svojom okolí.                                   

Jej členovia sa snažia žiť autentický kresťanský život a aktívne sa zapájať do života farností, 
v  ktorých žijú. Spoločne organizuje rôzne evanjelizačno - formačné aktivity.                                             
Rodinám podľa potreby a záujmu, zvyčajne v ročných intervaloch,  ponúka sériu prednášok 

a svedectiev prostredníctvom duchovnej obnovy „Láska a  Pravda“.                                                       
Rozídených manželov sprevádza na ceste uzdravovania a hľadania nového zmyslu života                    
trojvíkendovým programom „Ave“. Už niekoľko desiatok rokov je známe medzinárodné                  

evanjelizačné stretnutie „On je živý“. Komunita sa jeho prostredníctvom snaží prebúdzať              
mladých k  duchovnej opravdivosti a vždy novými impulzmi osviežiť ich vieru.                                                
Prostredníctvom workshopov vstupuje s mladými do diskusie o rôznych aktuálnych témach 

a pomáha  im správne sa zorientovať. Vo viere povzbudených účastníkov evanjelizačných stretnutí 
komunita neponecháva po ich skončení samých. Mladí sú pozývaní dvakrát v  roku                                 
na duchovno-relaxačné víkendy „Hory a  chvály“ alebo „Lyže a  chvály“ (pozn. najbližšie         

18. - 20. marca 2022). Členovia komunity nežijú svoj bratský rozmer len medzi sebou,                       
ale sa snažia do neho zahrnúť aj účastníkov svojich podujatí, či svojich spolufarníkov.                        
Na miestach, kde  to miestna cirkev chce a umožňuje, komunita priebežne ponúka možnosť                
spoločne chváliť Pána vlastnými, duchovne bohatými, komunitnými piesňami,                                    

sýtiť sa Božím slovom, učiť sa adorovať, zažívať Božie milosrdenstvo, zachytávať vanutie Ducha 
Svätého a robiť konkrétne kroky na ceste napredovania v duchovnom živote.                                          
So svojimi aktuálnymi modlitbovými úmyslami sa môže ktokoľvek obrátiť na SOS službu,                  

prostredníctvom ktorej je komunita v pohotovosti pre modlitbovú pomoc tým, ktorí ju aktuálne 
potrebujú. Pre tých, ktorých komunitná spiritualita osloví hlbšie, sú otvorené aj malé komunitné 
spoločenstvá tzv. mezoné, v ktorých sa najautentickejšie realizuje spoločný komunitný život.           

Pravidelne, aspoň dvakrát v mesiaci, sa stretávajú, spoločne sa modlia, navzájom sa zdieľajú         
s tým, čo  žijú a sú si navzájom duchovnou i hmotnou podporou podľa vzoru prvých kresťanov.     
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NEPREDAJNÉ, VOĽNE ŠÍRITEĽNÉ 

V centre komunity je Ježiš, osobitne prítomný v Najsvätejšej  Oltárnej Sviatosti. Nie je to len    
preto, že prijala meno Emanuel – Boh s nami, ale preto, že skutočne chce, aby On bol jej srdcom.                   
On je životodarným prameňom všetkých komunitných milostí. Preto sa členovia komunity snažia 
byť denne účastní eucharistického slávenia a adorovať Krista v eucharistii. Tlkot svojho srdca              
tak zjednocujú s tlkotom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V súzvuku týchto sŕdc sa rodí súcit                      
ku všetkým duchovne či telesne núdznym okolo a prebúdza sa túžba po evanjelizácii.                           
Svätá omša a adorácia sú hlavnými bodmi každodenného života členov komunity a nemôže                  
chýbať na jej evanjelizačných či formačných programoch. Adorácia býva súčasťou každého                
komunitného programu, ale komunita ju ponúka aj samostatne. V Ježišovom mene pozýva:                
Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení a ja vás posilním. Ježiš je ten Hlavný, kto má 
toto stretnutie animovať, slúžiaci bratia a sestry z komunity sa preto snažia byť vnímaví                        
na Svätého Ducha. Do spoločnej poklony spravidla vovádzajú adorujúcich spevom duchovných 
adoračných piesní, ktorými potom sprevádzajú celú adoráciu. Pod vedením Ducha Svätého                  
ju čiastočne animujú, pričom však ponechávajú dostatok priestoru pre osobné stretnutie človeka    
so živým Ježišom Kristom, vystaveným práve pred ich očami v monštrancii.                                        
Prichádzajúci, zaťažení rôznymi problémami, po tomto jedinečnom stretnutí so svojim                       
Všemohúcim Pánom odchádzajú oslobodení, uzdravení, Božím Slovom posilnení a naplnení              
Božou prítomnosťou. V rámci synody o synodalite komunita Emanuel, v zhode                              
s pápežom Františkom, považuje adoráciu za jeden z hlavných dialógov v Cirkvi.                                
Veď Ježiš Kristus – ten istý včera, dnes i zajtra - ju ustanovil a zveril jej poslanie ohlásiť radostnú 
zvesť vykúpenia celému svetu. Kto lepšie ako On –  Vševediaci - vidí, v akom je stave.                         
Kto skôr ako On - Všemohúci – ju môže obnoviť v jej poslaní. Preto členovia komunity  Emanuel 
chcú pred otvorením diskusie o každej synodálnej téme o Cirkvi pokľaknúť najskôr pred                     
Pôvodcom tejto Božej inštitúcie, rozobrať ju najskôr s ním a potom pod vedením jeho Svätého  
Ducha, ktorý robí všetko nové, hľadať nové spôsoby a kreovať nové projekty, ako pripraviť cestu 
evanjeliu do každého srdca. 
 

Buď zvelebený, Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti !
Príď, Duch Svätý ! 

 
text pripravila Marta Majková, ďalšie zdroje: www.emmanuel.cz, www.emmanuel.info 



CYPRIEN A DAPHROSE Mukansanga RUGAMBA,  
manželia, mučeníci jednoty a bratstva. 

Žili v Rwande. Cyprien bol uznávaný intelektuál, odborník v oblasti kultúry a tiež známy umelec 
(skladateľ, spevák, choreograf). Jeho dielo je dnes súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny.                      
Bol vychovaný v kresťanstve, ale behom štúdia stratil živú vieru. V r. 1965 sa oženil s Daphrosou 
Mukansanga, hlboko veriacou ženou. Prežili spolu 17 rokov v náročnom a zraňujúcom manželstve 
až do r. 1982, keď sa udialo zázračne uzdravenie a obrátenie Cypriena. Boh nielen uzdravil jeho 
telo,  ale aj zasiahol jeho srdce. Premenil ho. Cyprien, ktorého mnohí poznali ako arogantného,                 
neprístupného človeka sa stal prostý, prívetivý, otvorený muž. Vzájomná láska, ktorá medzi            
manželmi už dávno vyhasla sa úplne obnovila a vyžarovala do sveta. Príklad ich spoločného              
života sa hlboko dotýkal aj ľudí v ich okolí. Mnohí videli, že manželia citlivo vnímajú a reagujú     
na potreby ľudí vo svojej blízkosti. Cyprien a Daphrose sa zverovali so všetkým Bohu a žasli               
nad tým, čo im Boh dával. V r. 1989, počas svojej cesty do Francúzska, sa zastavili                                 
aj v Paray-le-Monial, kde spoznali komunitu Emanuel a Bratstvo Ježišovo. Inšpirovaní Duchom 
Svätým podnietili vznik rovnakého spoločenstva aj v Rwande. Spočiatku ešte nešlo o komunitu, 
no vyzvaní Duchom Svätým sa pustili aj do tohto diela. V septembri 1990 zorganizovali prvý               
komunitný víkend. Komunita sa pomerne rýchlo rozrástla. Do jej života, ale aj do života rodiny 
Rugamba zasiahla tragická situácia intenzívneho etnického napätia medzi kmeňmi Tutsiov 
a Hutuov. Krátko pred vypuknutím genocídy sa v Kibeho zjavila Panna Mária a vyzývala Rwandu 
k obráteniu, no krajina zostala ľahostajná. Cyprien a Daphrose však začali konať.                                 
Komunita sa naďalej stretávala spoločne, manželia založili aj centrum pre deti z ulice                          
(pozn. funguje doteraz) a Cyprien nakoľko mal vplyv na politickú scénu sa snažil hlásať pokoj, 
jednotu. Usiloval sa tlmiť výzvy k vraždeniu, ktoré zaznievali v rádiu. Chcel, aby bola 
z občianskych preukazov odstránená informácia o etnickej príslušnosti. Márne. Vo vojne sa pre 
svoje postoje za mier v krajine ocitla ich rodina na prvých miestach likvidačných zoznamov. 
V prvý deň genocídy (7. apríla 1994) boli manželia Cyprien a Daphrose Rugamba spolu s ich               
šiestimi deťmi (z desiatich) zavraždení pri modlitbe pred Eucharistiou. V súčasnosti prebieha                  
proces ich blahorečenia. 
 

Život komunity Emanuel v Rwande pokračuje. Genocída ho nezničila, napriek tomu, že celá                
krajina bola poznačená masakrami. Vraždilo sa v rodinách, v dedinách...Tragédia spočívala                 
najmä v tom, že sa navzájom vraždili tí, čo sa poznali. Boje spôsobili, že ľudia už prestali veriť 
v spoločné dobro a spolužitie. V komunite Emanuel v tejto krajine však pretrval bratský život a stal 
sa znamením veľmi silnej a konkrétnej nádeje. Dnes má tunajšia komunita Emanuel asi 1000             
členov, ktorí sa usilujú o uzdravovanie hlbokých zranení svedectvom vlastného života                            
a komunitnými misiami.                                                                                      zdroj: www.emmanuel.cz 

N A M I E S T O    P R Í L O H Y 
ako povzbudenie k národnému týždňu manželstva 


