
26. 8. 2012
Deň modlitieb za našich spolupracovníkov a dobrodincov

Nezabúdajme na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v ta-
kých obetách má Boh záľubu (Hebr 13, 16).

Jubileum, ktoré si v týchto dňoch pripomíname, nie je len 
naším jubileom, ale je aj jubileom všetkých tých, ktorí počas 
dejín našej kongregácie stáli blízko pri našich sestrách a pomá-
hali im v ich činnosti. Ich pomoc mala rôzny charakter. Mno-
hí priložili ruku k dielu svojou prácou, iní pomáhali hmotne 
a finančne a veľmi veľa bolo tých, ktorí nám pomáhali a stále 
pomáhajú svojimi modlitbami a obetami. Sme si plne vedomé 
toho, že bez ich štedrej pomoci, by sestry neboli schopné vyko-
nať to, čo v priebehu dejín urobili pre šírenie Božieho kráľov-
stva a pre službu chudobným, chorým a opusteným.

Dnes ťa, Pane, chceme prosiť za všetkých našich spolupra-
covníkov a dobrodincov; odmeň ich za všetko dobro, ktoré 
nám preukázali a stále preukazujú. Udeľ im tu na zemi zdravie, 
pravé šťastie, pokoj a svoje požehnanie a po smrti im daj účasť 
na večnej radosti.

Cvičenie: Pomodlím sa Litánie k sv. Jozefovi a obetujem 
ich za všetkých našich spolupracovníkov a dobrodincov.

27. 8. 2012
Deň modlitieb za naše zomrelé spolusestry
a zomrelých členov Rodiny Nepoškvrnenej

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich 
(Ž 27, 13).

Obdobie slávenia jubilea má byť obdobím venovaným zvlášť 
Bohu, má byť časom modlitby, časom reflexie aj pohľadu do 
minulosti. Ak sa obzrieme späť, vidíme, že tu bolo množstvo 
sestier, ktoré sa zasvätili Bohu a službe blížnym v našej kon-
gregácii, bolo tu mnoho členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí 
obetavo niesli svoj kríž choroby. Dnes už nie sú medzi nami, 
ale spomienka na mnohých z nich je medzi nami stále živá. 
Naše sestry boli ženy obety a modlitby, pokorné a tiché služob-
nice, ktoré nepozerali na svoje pohodlie, ale často až do kraj-
nosti svojich fyzických a psychických síl pracovali pre dobro 
svojich blížnych. Aj mnohí členovia Rodiny Nepoškvrnenej 
ostávajú pre nás krásnym príkladom nesenia kríža choroby, 
obetavosti a horlivosti za spásu duší.

Dnes ti, Pane, chceme ďakovať za dar ich života, za všetko, 
čo s pomocou tvojej milosti urobili pre šírenie Božieho kráľov-
stva tu na zemi; za ich úsmev na perách po dobre vykonanej 
práci, za ich rady na ceste nášho duchovného života, za ich 
modlitby a obety, za ich príklad vernosti aj v ťažkých obdo-
biach prenasledovania.

Iba ty, Pane, poznáš ľudské srdcia. Ty vieš, že aj naše zomre-
lé spolusestry a členovia RN boli často pokúšaní a skúšaní 
a z týchto skúšok nie vždy vyšli ako víťazi. Pre svoje nekoneč-

né milosrdenstvo odpusť im všetko, čoho sa z ľudskej krehkosti 
dopustili a otvor im brány večného života. Nám, Pane, pomôž 
kráčať za tebou tak, aby sme sa po skončení pozemského života 
mohli s nimi stretnúť v tvojom večnom kráľovstve.

Cvičenie: Navštívim cintorín (ak nemôžem osobne, uro-
bím tak aspoň v duchu), pomodlím sa 130. žalm – Z hlbín 
volám k tebe, Pane... a obetujem ho za zomrelé sestry a čle-
nov Rodiny Nepoškvrnenej.

28. 8. 2012
Deň prosieb za poznanie Božej vôle

v ďalšom smerovaní našej kongregácie
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. 

Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím me-
nom (Ž 86, 11).

Blahoslavený Ján Pavol II. nám hovorí: „Nemáte len spomí-
nať a rozprávať o slávnej minulosti, ale aj budovať nové veľké 
dejiny. Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch Svätý, 
aby s vami konal veľké diela.“

Každá sestra, ale aj každý člen Rodiny Nepoškvrnenej je 
povolaný, aby tvoril veľké dejiny. Dejiny vlastného obrátenia 
a výlučného zasvätenia sa láske k Bohu a bratom. Každý na tom 
svojom mieste. Nastúpme na túto cestu obnovy. Začnime praco-
vať na svojej vlastnej ceste svätosti. Dnešná doba potrebuje svä-
tých, a preto sa modlime za seba navzájom, aby sa nám s Božou 
pomocou a pod ochranou Nepoškvrnenej, sv. Jozefa, sv. Vin-
centa i našich osobných patrónov podarilo stať svätými.

Iba ty, Bože, vieš, aká je naša budúcnosť. Nevieme, čo nás 
čaká, ale máme istotu a nádej, že aj napriek našim chybám, hrie-
chom a nedokonalostiam budeš stále s nami. Spoliehame sa na 
tvoju pomoc. Vieme, že cesta, ktorá je pred nami, nebude ľahká 
a bez prekážok. Ale chceme na ňu odhodlane vykročiť. Chceme 
zodpovedne prevziať charizmu našej kongregácie a odovzdať 
ju ďalším generáciám. 

Cvičenie: Pomodlím sa Hymnus k Duchu Svätému (alebo pie-
seň k Duchu Svätému z JKS) a obetujem ju sa poznanie Božej 
vôle v ďalšom smerovaní môjho osobného života i života našej 
kongregácie a RN. Ochotne dnes niekomu pomôžem a túto služ-
bu obetujem za nové duchovné povolania do našej kongregácie.

29. 8. 2012
170. výročie založenia kongregácie

Tento deň prežime v spoločnom vzdávaní vďaky za všetky 
prijaté milosti. Na tento úmysel obetujme našu účasť na sv. 
omši a modlitbu posvätného ruženca. 

K upevneniu našej veľkej duchovnej rodiny môže pri-
spieť aj spoločné stretnutie členov RN v našich rodinách 
a farnostiach.

Zostavila: sr. M. Pavla

Pozývame všetky sestry našej kongregácie, členov Rodiny 
Nepoškvrnenej (RN) a čitateľov, aby sa od 20. do 28. 8. 2012 
spojili v duchovnej príprave na slávenie 170. výročia založenia 
kongregácie. (Odporúčame, aby ste si úmysel a cvičenie na na-
sledujúci deň prečítali už večer.) 

20. 8. 2012
Deň vďaky a prosby za vernosť v povolaní

Našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepus-
tila viac... (Pies 3, 4).

Dnes ti, Pane, chceme ďakovať za veľkosť tvojej lásky. Aj 
napriek našej nehodnosti a hriešnosti si si nás povolal, aby sme 
ti patrili celým a nerozdeleným srdcom. Chorých a tých, ktorí 
im slúžia, si si povolal, aby mali zvláštnu účasť na tvojom krí-
ži. Tvoja láska a tvoje milosrdenstvo zvíťazili nad našou hrieš-
nosťou a slabosťou.

V dejinách našej kongregácie to boli stovky sestier i členov 
RN, ktorí počas svojho života museli tvrdo zápasiť o zachova-
nie vernosti počas rôznych skúšok a pokušení. Ale s pomocou 
tvojej milosti vytrvali. Ďakujeme ti, Pane, za každú jednu ses-
tru aj za každého člena RN. Ďakujeme ti za príklad vernosti, 
odvahy a statočnosti, keď bolo treba verejne vyznať, či už slo-
vom alebo životom, že patria tebe.

Uvedomujúc si svoju slabosť, prosíme za seba, ale aj za tých, 
ktorí nemali dosť síl vytrvať na ceste zasvätenia alebo na ceste 
kríža. Odpusť nám, Pane, viny našej nevernosti a pre svoje veľ-
ké milosrdenstvo nám daj silu zachovať ti vernosť až do smrti.

Cvičenie: Dnes pred svätostánkom (alebo pred krížom) 
osobne odprosím Pána Ježiša za všetky prejavy nevernosti.

Deväťdňová príprava
na 170. výročie založenia 

Kongregácie Milosrdných sestier
sv. Vincenta – Satmárok



Dnes ťa prosíme za všetky sestry, ktoré sa venujú tejto činnos-
ti. Naplň ich srdcia čistou a úprimnou láskou k tebe aj k deťom, 
ktoré sú im zverené. Daj im fyzické a psychické zdravie a veľa 
trpezlivosti. Nech sa nedajú odradiť nezdarom a neúspechom, 
ale nech denne pred tebou na kolenách prosia za seba a za im 
zverené deti a mládež. Pane, obdar ich svojím požehnaním už 
tu na zemi a po smrti im udeľ korunu večnej slávy.

Cvičenie: Pomodlím sa 5. desiatok radostného ruženca: 
„Ktorého si, Panna, v chráme našla“. Obetujem to za všetky 
katechétky a učiteľky a za deti a mládež, ktoré sú im zverené.

23. 8. 2012
Deň modlitieb za sestry, ktoré konali alebo konajú

službu pri lôžku chorých
Bol som chorý... Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mo-

jich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 36.40).
V dejinách ľudstva vždy boli a budú tí, ktorí sú odkázaní na 

pomoc iných. Často sú to ľudia chorí od narodenia, nevyliečiteľ-
ne chorí, zomierajúci. Cirkev nás učí, že práve v nich máme kon-
templovať Kristovu tvár. S obdivom a vďačnosťou hľadí Cirkev 
na mnohé zasvätené osoby, lebo ich pomoc chorým a trpiacim 
je dôležitým prispením v jej poslaní. Pokračujú tak v milosrd-
nej službe Krista, ktorý všade dobre robil a uzdravoval všetkých 
(porov. Sk 10, 38). Aj mnohé naše sestry sa venovali a venujú 
tejto činnosti a s láskou sa skláňajú nad lôžkom chorých.

Dnes ťa, Pane, prosíme zvlášť za tieto sestry. Nech vytrvajú 
vo vydávaní svedectva lásky v službe chorým, nech majú silu 
obetovať sa pre nich s hlbokým spolucítením. Nech v prostre-
dí, v ktorom pracujú, šíria evanjeliové hodnoty a v ich svetle 
nech ukazujú ľuďom dnešnej doby zmysel života, utrpenia 
i smrti. Odmeň, Pane, ich činnosť silou, pevným zdravím, ale 
hlavne hojnosťou svojho požehnania.

Cvičenie: V priebehu dňa si nájdem čas aspoň na krátku 
návštevu chorého (spolusestry, suseda, člena RN vo farnos-
ti...). Ak mi to vážne okolnosti nedovolia, napíšem mu list 
alebo sa s ním spojím telefonicky.

24. 8. 2012
Deň modlitieb za sestry, ktoré pracovali a pracujú

v misiách a za naše staré a choré sestry
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvo-

reniu (Mk 16, 15).
Svätý Vincent, ktorý je patrónom našej kongregácie, pove-

dal: „Naším povolaním je ísť nielen do jednej farnosti, jedné-
ho biskupstva, ale do celého sveta.“ Aj viaceré naše sestry pra-
covali a pracujú v misiách. V minulosti to bola Čína a neskôr 
Taiwan. Dnes pôsobia na Ukrajine a v Albánsku. Práca mi
sionárov nie je ľahká. Žijú ďaleko od svojej vlasti, mnohokrát 

21. 8. 2012
Deň modlitieb za členov Rodiny Nepoškvrnenej

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním (Ef 1, 3).

Drahý Ježiš, ty si v priebehu rokov viedol našu kongregá-
ciu po rôznych cestách. Veríme, že z vnuknutia Ducha Svätého 
bolo k našej kongregácii pričlenené aj združenie chorých, ktoré 
nesie meno našej nebeskej Matky – Rodina Nepoškvrnenej.

V období slávenia nášho jubilea myslíme aj na všetkých 
členov tohto združenia. Bez nich by naša kongregácia nebo-
la tým, čím je. Ďakujeme ti, Pane, za život každého jedného 
z nich, za všetky ťažkosti, kríže, modlitby a obety, ktoré pri-
nášajú za celú Cirkev, za Svätého Otca, za otcov biskupov 
a kňazov, ale aj za našu kongregáciu. Títo naši bratia a sestry 
spájajú svoje utrpenie s tvojím umučením, aby tak dopĺňali, 
čo ešte chýba k dobru a spáse celého tvojho tajomného tela, 
ktorým je Cirkev.

Prosíme ťa za nich; daj im na príhovor Nepoškvrnenej silu, 
aby všetky bolesti a choroby prijali z tvojich rúk pokorne 
a s odovzdanosťou do tvojej vôle. Pošli im do cesty ľudí, kto-
rí im budú s láskou a ochotou pomáhať. A jedných i druhých 
naplň hojnosťou svojho požehnania. 

Cvičenie: Dnes o 15. hodine sa duchovne spojím so všetký-
mi sestrami a členmi RN a zverujúcou modlitbou obnovím 
svoju oddanosť Nepoškvrnenej: Mária, Matka moja, zveru-
jem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby 
ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, 
ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvoj-
mu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. 

22. 8. 2012
Deň modlitieb za sestry, ktoré pracovali

a pracujú v katechéze a pri vyučovaní detí a mládeže
Nechajte deti prísť ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí 

Božie kráľovstvo (Mk 10, 14).
Odovzdávať dar viery deťom je predovšetkým úlohou ro-

dičov. V dnešnom uponáhľanom svete mnohí rodičia nemajú 
čas pre svoje deti a často ani nepokladajú za dôležité, aby sa 
starali o ich duchovný rozvoj. Preto je veľmi dôležité, aby 
zasvätené osoby pracovali s mládežou a deťmi. Práve sestry, 
ktoré sa venujú katechéze a vyučovaniu, majú osobitnú úlohu 
udržiavať v pokrstených vedomie základných evanjeliových 
hodnôt a poukazovať na krásu života s Kristom. Keď sa venu-
jú deťom a mládeži, svedectvom svojho života majú svedčiť 
o Božej láske a dobrote.

Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že práca s deťmi a mládežou je 
náročná a vyžaduje veľa trpezlivosti a psychického vypätia. 

uprostred ľudí celkom odlišnej kultúry, ako bola tá, v ktorej 
sa narodili a vyrastali... Ale všetci, ktorí hoci len krátky čas 
pôsobili v misiách, môžu potvrdiť, že misie sú záležitosťou 
srdca. Aj keď sa po čase možno vrátili do svojej vlasti, ich 
srdce ostalo v misiách.

Dnes ti, Pane, chceme poďakovať za všetky sestry, ktoré 
sa s odhodlaním ponúkli do práce v misiách. Naša vďaka 
však patrí aj všetkým našim starým a chorým sestrám a čle-
nom RN, ktorí síce na misiách nikdy neboli, ale svojimi 
modlitbami a obetami tam pôsobia denne. Práve ich skry-
tý apoštolát modlitby a obety je duchovným zázemím pre 
všetky sestry, ktoré sú činné či už doma, alebo za hranicami 
svojej vlasti. Pane, štedro požehnávaj prácu týchto sestier 
a daj, nech prinesie bohaté ovocie. Nech ich služba mno-
hým ukáže cestu do tvojho kráľovstva. 

Cvičenie: Pomodlím sa 3. desiatok ruženca svetla: 
„Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie“. Obe-
tujem ho za všetky sestry, ktoré pracovali a pracujú 
v misiách i za všetkých, ktorí ich misijné pôsobenie du-
chovne sprevádzajú. Konkrétne si určím, ako sa v tomto 
roku zapojím do zbierky Boj proti hladu alebo do inej 
akcie na pomoc misiám.

25. 8. 2012
Deň modlitieb za biskupov a kňazov, ktorí pomáhali
a pomáhajú pri šírení charizmy našej kongregácie

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. 
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho 
žalmami (Ž 95, 12).

Pri šírení charizmy našej kongregácie nám často pomá-
hali a dodnes pomáhajú aj mnohí biskupi a kňazi. Pastie-
ri diecéz často prijímali charizmu našej kongregácie ako 
milosť, ktorá je určená nielen pre členky nášho rehoľného 
spoločenstva, ale prináša úžitok celej Cirkvi. Preto pozývali 
sestry, aby prišli pracovať do ich diecéz a farností a často im 
rôznymi formami pomáhali v ich činnosti.

Chceme ti dnes, Pane, úprimne poďakovať za týchto tvo-
jich služobníkov, biskupov a kňazov, za ich otcovskú sta-
rostlivosť, ktorú preukazovali a preukazujú našim sestrám 
aj členom RN. Žehnaj, Pane, ich prácu v diecézach a vo 
farnostiach, ktoré si im zveril. Daruj im hojnosť darov Du-
cha Svätého, aby v jeho sile s vytrvalosťou a vernosťou, aj 
napriek ťažkostiam a problémom, viedli im zverený ľud po 
ceste spásy. Odmeň im ich štedrosť a ochotu k spolupráci 
radosťou večného života.

Cvičenie: Pomodlím sa nejakú modlitbu za kňazov. 
Zvlášť si spomeniem na kňazov, ktorí mne osobne po-
máhali a pomáhajú na ceste môjho duchovného života.


