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List deťom 

Milé deti!

Mnohé z vás už poznajú modlitbovú akciu „Milión detí sa modlí ruženec“ a v uplynulých rokoch ste sa 
18. októbra spolu s tisíckami iných detí na všetkých svetadieloch modlili ruženec za pokoj a jednotu vo 
svete. Minulý rok sa k tejto akcii pripojili deti zo 136 krajín. Bol to rekordný rok. Hoci nedokážeme 
presne spočítať všetky deti, ktoré sa takto spolu modlili, sme si istí, že ich bolo určite aspoň milión. Len 
na našej webovej stránke www.milionkindspraying.com sa zaregistrovalo viac ako pol milióna malých 
„modlitebníkov“. Dokonca sa pripojili deti z krajín ako Sýria, Irak, Arménsko, Nigéria, Kongo, kde pre-

biehala alebo ešte stále trvá vojna. 

Neviete si ani predstaviť, koľko požehnania priniesla vaša modlitba celému svetu. Osobitným spôsobom 
sme sa modlili aj za ľudí , ktorí ochoreli alebo zomreli na koronavírus. Kvôli protipandemickým opatreniam 
sa mnohé deti nemohli stretnúť osobne v skupinkách, spojili sa však cez internet a modlili sa online. 
Mimoriadnym zážitkom bol živý prenos detského ruženca zo svetoznámej kaplnky Zjavenia Panny 

Márie vo Fatime. 

Aj tento rok sa chceme modliť obzvlášť za ukončenie pandémie koronavírusu. Ak vo svete nastanú sku-
točne veľké problémy, Boh sa osobitne prihovára  deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu. 
Dôverujú jeho slovám, keď im ukazuje cestu, ako  sa tieto ťažkosti dajú najlepšie vyriešiť. Napríklad 
počas Prvej svetovej vojny Boh poslal svoju Matku k trom deťom do Fatimy. Panna Mária im vysvetlila, 
čo majú robiť, aby skončila vojna a znova sa vrátil mier. Dnes má veľa ľudí strach z koronavírusu, no 
v mnohých krajinách ľudia trpia navyše aj hladom, žijú v krajnej biede, sú zasiahnutí prírodnými pohro-
mami, vojnou a prenasledovaním. Sami nedokážeme zvládnuť túto situáciu. Dá sa to len vtedy, keď nám 
pomôže Boh a daruje nám svoju lásku. K tomu teraz potrebuje aj Vás, milé deti, a nás všetkých, aby 

sme Boha počúvali, verili mu a milovali ho. 
Jedným takým človekom, čo vždy načúval Bohu, úplne mu dôveroval a mal ho veľmi rád, bol svätý Jozef. 
Pápež František zasvätil tento rok 2021 osobitným spôsobom svätému Jozefovi a pre celú Cirkev 
vyhlásil Rok svätého Jozefa. V tomto roku sa chceme ešte viac spriateliť so svätým Jozefom a naučiť 

sa od neho niektoré veľmi dôležité veci pre svoj život. 

Jozef zažil – podobne ako my – veľa prekážok a strachu, preto nás dokáže dobre pochopiť a pomôcť 
nám. Bol obyčajným remeselníkom, tesárom a vždy sa usiloval konať spravodlivo a čestne, takže mu 
Boh mohol zveriť svoj najcennejší poklad, Máriu a Ježiša. Spomedzi všetkých mužov doprial Boh práve 
Jozefovi tú najväčšiu česť, aby bol pestúnom, pozemským otcom jeho Syna. Vy viete, že skutočným 
Ježišovým otcom je Nebeský Otec, Boh. No Ježiš aj na tejto zemi potreboval ocka, ktorý by sa s ním 
hrával, učil ho a pracoval s ním. Jozef sa staral o Svätú rodinu a ochraňoval ju v každej situácii. Ak si 
niekedy nevedel rady, modlil sa. A pretože dôveroval Bohu, Boh mu mohol vždy pomôcť. Niekoľkokrát 
sa mu dokonca vo sne zjavil anjel a povedal mu, čo má robiť. Keďže  Jozef na zemi vždy poslúchal 
Boha, ani Boh mu teraz, v nebi, neodmietne nijakú prosbu. Veľmi veľa ľudí už zakúsilo, ako ich svätý 
Jozef ochránil a pomohol im, niekedy až zázračne. Jeden takýto  neobyčajný príbeh vám chcem teraz 

porozprávať: 



V Santa Fe, hlavnom meste Nového Mexika v USA, je jeden kostol a v ňom sa nachádzajú obdivuhodné 
schody, ktoré vedú na chór (vyvýšené miesto, kde sa v kostole hrá na organ) . V roku 1873 zverili 
rehoľné sestry loretánskeho rádu, ktoré sa starajú predovšetkým o deti, jednému architektovi úlohu, 
postaviť tento kostol. Keď už bola stavba takmer hotová, s hrôzou sa zistilo, že architekt zabudol na-

plánovať schody na chór. Situácia bola neriešiteľná, na schodisko už nebolo miesta. 

Sestry boli bezradné a nevedeli, čo robiť. Deväť dní za sebou prosili z celého srdca o pomoc svätého 
Jozefa. Na deviaty deň novény im na dvere zaklopal neznámy muž a chcel hovoriť s matkou predstave-
nou, sestrou Magdalénou. Mal so sebou oslíka, na ňom naloženú veľkú debnu s náradím a ponúkol sa, 
že im postaví schody na chór. Sestry boli z jeho ponuky nadšené. Keď sa mu potom prizerali pri jeho 
práci, zistili, že je naozaj výnimočný stolár. Jeho nástrojmi boli len pílka, uhlomer a kladivo. Jednotlivé 

kusy dreva kládol do vody, aby zmäkli, a namiesto klincov používal drevené spoje. 

Keď bola práca úspešne hotová, chcela sestra Magdaléna neznámemu majstrovi zaplatiť, nikto ho však 
nevedel nájsť. Točité schody, ktoré postavil na takom malom priestore, sú majstrovským dielom. Majú 
36 stupienkov a výšku 6 metrov. V strede nie je žiadny stĺp, ktorý by držal jednotlivé schody, a pô-
vodne tam dokonca nebolo ani zábradlie. Zázračné schodisko vytvára dokonalú špirálu, ktorá sa otáča 
o 360 stupňov  a vyzerá ako obrovská pružina. Preto sa točité schody aj trochu kolíšu, keď sa po 
nich  vychádza a schádza. Staviteľ týchto schodov musel mať neobyčajné matematické a technické ve-
domosti, aby dokázal spraviť takú presnú prácu. Dodnes sa tiež nepodarilo zistiť, odkiaľ mal tento stolár 
drevo, lebo v celej oblasti Nového Mexika sa také drevo nenachádza. Rehoľné sestry boli presvedčené, 

že schody sú zázrakom a že ich navštívil sám svätý Jozef, aby im pomohol. 

Áno, svätý Jozef je otcom aj nás všetkých, má nás rád a chcel by nám ako dobrý otec pomáhať 
a chrániť nás. Preto vás, milé deti, pozývame, aby ste sa 18. októbra spolu s deťmi na všetkých kon-
tinentoch – v materskej škôlke alebo v školskej triede, cez internet alebo vo vašich rodinách – modlili 
ruženec. Svätý Jozef sa bude modliť s nami, lebo on bol prvý, kto sa s Ježišom a Máriou modlil za celý 
svet. A ruženec nás ako nebeské schody povedie k Svätej rodine. Dúfame, že v tomto roku nás bude 

viac ako milión a spolu dosiahneme nový modlitebný svetový rekord.


