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PRÍHOVOR

Nábožné Bratstvo škapuliarske rozšírené je po celom šírom svete kresťansko-katolíckom a má mnoho, 
premnoho členov aj v dnešných časoch, ktoré sú viere veľmi nepriaznivé. V Božích chrámoch, kde je Arcib-
ratstvo, patria púte a pobožnosti na deň preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej k najnavštevovanejším 
a najradostnejším. Dúfame v sľub a ochranu preblahoslavenej Panny Márie, že to potrvá aj naďalej. Brat-
stvo škapuliarske prináša veľa dobra, napomáha nábožnosť a lásku k Bohu i k blížnemu. Preto ho katolícka 
Cirkev ochraňuje, podporuje, rozširuje a udržuje. Nikdy mu neodoprie svoju podporu a ochranu a stará sa 
tiež o to, aby kresťanský ľud a najmä členovia Bratstva škapuliarskeho boli náležite poučení o svätom ška-
puliari, aby „naša služba bola bez hany“ (2 Kor 6, 3) pred neveriacimi. Kvôli tomuto poučeniu vydávame 
túto knižočku. Každý kňaz má skúsenosti s tým, že veriaci poriadne nevedia, čo to Bratstvo vlastne je, aké 
sú povinnosti členov a aký duchovný úžitok poskytuje. Na púťach sa ľudia na všeličo pýtajú a len zriedka 
dostávajú odpovede, ktoré by uspokojili ich, alebo aspoň toho, kto musí odpovedať. Ľudia sa na púťach do-
pytujú aj na knižočku, ktorú by si vďačne kúpili, keby ju bolo dostať. Najlepšie to poznajú v slávnom Bratstve 
škapuliarskom v Hontianskych Nemciach. Jeho zásluhou vyšlo aj jedenáste vydanie tejto knižočky. A majú 
ešte väčšiu zásluhu - jedine u nich sa uchránila táto pôvodná knižočka pod názvom: „Krátke nábožné cvičení, 
spolu i privilegia a regule veleslavného arcibraterstva nejblahoslavenejší Panny Marie z hory Karmelu, 
roku 1718 ve farním kostele královského svobodného města Bánskeho Bela též vyzdvižené, nyní pak skrze 
dvojctihodného kněze Štepána Stokkera, na ten čas pána faráře Belského, všem mariánským ctitelům, 
obzvlášte pak bratrům a sestrám téhož arcibraterstva k žádostivému duchovnímu užitku a k spomožení 
kajícím dušičkám v očistci na světlo vydané, roku 1753.“ – Skoro poldruhastoročnú nepatrnú knižočku 
ochraňovalo ono ako drahý poklad a ochránilo ju od skazy, hoci sa nikde inde nezachovala. Buď teda dielo 
toto na česť Božiu a preblahoslavenej Panny Márie a k časnému i večnému úžitku bohabojných ľudí.
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NIEČO O PÔVODE SVÄTÉHO ARCIBRATSTVA A O UŽÍVANÍ SVÄTÉHO ŠKAPULIARA

Kňazské hodinky (Breviarium Romanum, pars aestivalis) na deň 16. júla, čiže na deň Blahoslavenej 
Panny Márie z hory Karmel, obsahujú toto: „Keď na deň zoslania Ducha Svätého z neba osvietení apoštoli 
hovorili rozličnými jazykmi a vzývajúc najsvätejšie Meno Ježiš konali veľa zázrakov, vtedy vraj mnohí mu-
žovia chceli nasledovať svätých prorokov Eliáša a Elizea. Na príchod Krista Pána boli pripravení už hlásaním 
sv. Jána Krstiteľa a bez námietok verili v pravdivosť udalostí Evanjelia. Akýmsi zvláštnym vnuknutím si zača-
li uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu až tak, že jej postavili kaplnku na hore Karmel práve na tom mieste, 
kde kedysi Eliáš uzrel vystupovať obláčik pred vyproseným dažďom (por. 3 Krľ 18, 44). Boli presvedčení, že 
ten obláčik bol predobrazom Panny Márie, ktorú nám Boh poslal pred príchodom Mesiáša. V tomto novom 
kostolíku sa každodenne schádzali, aby nábožnými obradmi, modlitbami a  spevmi zvelebovali preblaho-
slavenú Pannu, ako zvláštnu ochrankyňu spoločenstva. S ňou sa vraj i rozprávali a žili v radostnom spolo-
čenstve s ňou.  Preto ich obyčajne ľudia nazývali bratmi Panny Márie z hory Karmel a tento názov potvrdili 
aj rímski pápeži” (pápež Inocent v r. 1427 Ordo B.M.V. de Monte Carmelo). Aj odpustky udelili tým, ktorí 
takto oslovovali rád alebo jednotlivých bratov. Ale najvznešenejšia  Panna im dala nielen názov a ochranu, 
ale aj vonkajší znak ‚svätý škapuliar’.

Vlastným zakladateľom a pôvodcom rádu čiže rehole karmelskej bol blahoslavený Berthold z Kalabrie, 
ktorého pamiatka sa v Cirkvi slávi 29. marca. V križiackych vojnách v bitke pred Antiochiou r. 1156 urobil 
sľub, že sa stane mníchom, ak zvíťazia. Po víťazstve postavil spolu s desiatimi druhmi domček vedľa Eliášovej 
jaskyne na hore Karmel, ktorý hneď dostal podobu kláštora. Neskôr sa karmelská rehoľa rozšírila aj v iných 
krajinách, zvlášť prekvitala v Anglicku. Nateraz je v našej vlasti (čiže v Uhorsku) iba jeden ich kláštor v Rábe. 
Ale po celom svete je karmelská rehoľa dosť hojne rozšírená. Kláštor na hore Karmel tiež pretrváva dodnes 
a má 18 rehoľníkov z rozličných krajín. 
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Keď roku Pána 1251 musel karmelitánsky rád prežiť veľké prenasledovanie a mnohí pracovali na jeho vy-
korenení aj u Svätej Stolice, generálnym predstaveným rádu bol, ako dosvedčuje Speculum Ord. Carm. Tom. 
1., sv. Šimon Štok. Mnoho nocí strávil na modlitbách a hľadal útočište u Božej Rodičky, patrónky a ochran-
kyni tohoto rádu. Keď sa raz v noci modlil vrúcnejšie ako predtým a v najhlbšom vnútri svojho srdca ju pro-
sil, aby sa zmilovala a sebe oddanú rehoľu zachránila pred hroziacou záhubou a aby ľudia spoznali jej veľkú 
cenu, zjavila sa mu Kráľovná neba v predivnom blesku a obklopená veľkým zástupom anjelov. Držala v ru-
kách svätý škapuliar, ktorý až dovtedy nebol známy, podávala mu ho a pritom hovorila: „Môj najúprimnejší 
syn, prijmi tento škapuliar ako znak môjho Bratstva, pre seba i pre všetkých karmelitánov ako zvláštnu 
výsadu, privilégium, dar, prednosť, zvláštny znak milosti. Kto v ňom bohabojne zomrie, nebude trpieť vo 
večnom ohni! Hľa, znamenie spásy v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy.“ Na tomto zjavení 
nie je nič nepravdepodobné a pápež Benedikt XIV. právom tvrdí: „My veríme, že ono je pravdivé a všetci ho 
majú takto prijať.“ V tom čase sa prostredníctvom svätého škapuliara stali rozličné zázraky, ktoré tak výraz-
ne oslovili všetkých, že sa takmer nikto nenašiel, kto by odmietol tento štít. Títo noví členovia, prijímajúci 
na seba svätý škapuliar, neboli rehoľníkmi, nevstupovali do kláštorov už založených, ani nezakladali nové 
kláštory. Stali sa v civile žijúcimi bratmi a sestrami prijatými ako členovia Bratstva škapuliarskeho. Podobne 
ako dnešní nositelia škapuliara, ani vtedy nebrali na seba iné povinnosti, iba bohabojne nosiť posvätný ška-
puliar, Pannu Máriu úprimne uctievať, vzývať a milovať a zachovávať čistotu podľa svojho stavu. Odvtedy sa 
toto Bratstvo začalo obdivuhodne šíriť najprv v Anglicku, potom po celej Európe a čoskoro po celom svete. 
Mnohí pápeži potvrdili Bratstvo, obdarili ho mnohými milosťami, odpustkami, privilégiami a darmi.
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O ZVLÁŠTNYCH DAROCH SVÄTÉHO ŠKAPULIARA.

Prvý dar vyplýva zo slov Panny Márie: „Kto v tomto škapuliari bohabojne zomrie, nebude trpieť vo več-
nom ohni.“ Pre správne pochopenie tohoto daru treba vedieť po prvé, že škapuliar nemožno chápať tak, ako 
sedem sviatostí, ustanovených Kristom Pánom. Škapuliar nemôže tak ako sviatosti, z vlastnej moci plynúcej 
z Kristovho utrpenia a smrti, odpúšťať hriechy, nemôže udeľovať milosť a lásku Božiu, ktorá dušu človeka 
robí svätou, Božou priateľkou, dedičkou večného života, atď. Len sviatosti majú túto „sviatostnú“ moc a silu, 
založenú na nekonečných zásluhách nevinného utrpenia a smrti Božieho Syna. 

Po druhé, nech sa nikto nedomnieva, že škapuliar dáva istotu spásy bez ohľadu na čokoľvek, že niekto 
trebárs i pri bezbožnom a nekajúcom živote musí byť spasený a nebude trpieť večným ohňom, lebo mal 
škapuliar... Samotná Panna Mária označuje škapuliar ako „znak spásy a večnej zmluvy“, teda je znakom 
zmluvy medzi Pannou Máriou a tým, kto škapuliar nosí. Ako v spoločenskom živote pri každej zmluve sú 
dve stránky, ktoré sa zmluvou k istým povinnostiam zaväzujú, tak podobne aj v tejto svätej zmluve sú dve 
stránky – jednou je Panna Mária, druhou je nositeľ škapuliara, ktorý sa tiež zaväzuje k určitým povinnos-
tiam. Kto sa zaväzuje nosiť škapuliar, modliť sa atď, voči tomu sa aj ona zaväzuje, že mu svojím orodovaním 
bude pomáhať. Jej orodovanie u najsvätejšej a nerozdielnej Trojice je nad všetkých svätých, nad všetky stvo-
renia, aj nad anjelov. Ona ako Božia Matka je najvzácnejšia a taká je aj jej modlitba, jej orodovanie. A tak 
môže svojho verného služobníka svojím mocným orodovaním zachrániť od večného ohňa.

Po tretie, preblahoslavená Panna Mária pomáha svojim ctiteľom vďaka svojim celoživotným zásluhám, 
ktoré sú väčšie, ako zásluhy všetkých svätých. Až tak sa zapáčila Pánu Bohu, že nielen seba zachránila od 
utrpenia vo večnom ohni zatratenia, ak by vôbec niekto pomyslel, že by to pre ňu mohlo byť potrebné! Ona 
sa až tak zapáčila Pánu Bohu, že si pre seba zaslúžila tú najvyššiu korunu večného života v nebi. Ba ešte viac! 
Až tak sa zapáčila Pánu Bohu, že svojím orodovaním môže pomáhať proti večnému ohňu zatratenia aj tým, 
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ktorí sa jej tu na zemi zaväzujú k osobitnej službe! Tieto slová pochádzajú z „medových úst“ sv. Bernarda. 
Rozjímal o evanjeliových slovách: „Duch Svätý zostúpi na teba...!“ Medoústy cirkevný Otec sa s obdivom 
pýta takto: „Prečo má Svätý Duch, darca všetkých milostí, zostupovať do tej, ktorá už od počatia bola plná 
milosti? Veď ako prvé oslovenie, ako pozdrav, jej anjel zvestoval to, že je ‚milostiplná’, až potom to, že na ňu 
zostúpi Svätý Duch. Načo má zostúpiť do tej, ktorá už aj bez toho je plná milosti?” A odpovedá si sv. Bernard: 
„aby bola preplnená milosťou aj pre nás. Ona bola pre svoje budúce zásluhy už od počatia sama pre seba plná 
milosti, čiže plná Ducha Svätého. Ale ďalším zostúpením Svätého Ducha bude tak ‚pretekajúcou mierou’ prepl-
nená Sv. Duchom, čiže jeho milosťami, že to bude aj pre službu iných ľudí, celého ľudstva.” Isteže konkrétnejšie 
pre jej ctiteľov, ktorí sa zaväzujú k jej osobitnej službe. Preto oplývajúca zásluhami a milosťami pomáha síce 
všetkým kresťanom, ale zvlášť bratom a sestrám svätého škapuliara, aby nemuseli raz trpieť vo večnom ohni 
zatratenia.

Pre ďalšie a lepšie pochopenie tohoto sľubu Božej Matky uvažujme aj nad slovami a sľubmi Pána Ježiša, 
ktorými sľubuje večný život. Napr.: „Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6, 52). Alebo: „Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený“ (Mk 16, 16). A predsa mnohí, ktorí uverili a boli pokrstení, ktorí 
prijímali Telo Kristovo a mali účasť aj na iných sviatostiach, sú zatratení. Prečo? Preto, lebo zanedbávali a 
odmietali ostatné veci, potrebné k spáse. Ježišom Kristom ustanovené sviatosti pomáhajú k spáse tomu, kto 
ich hodne a náležite užíva. Kristovými zásluhami majú sviatosti vo svojej prirodzenosti už svojím ustano-
vením moc zotierať hriechy a upevňovať Božiu milosť a lásku. Tak podobne aj tento škapuliar chráni pred 
večným ohňom toho, kto ho hodne a náležite nosí. Tak je to pre zásluhy, pre orodovanie, pre „plnú moc“ 
Božej Matky, lebo to jej Najsvätejšia Trojica nemala dôvod zrušiť. Veď ona tým najdokonalejším spôsobom 
milovala všemohúceho Boha a plnila jeho vôľu. Aj On ju miluje, rád vyhovie jej žiadostiam, nezruší jej vôľu, 
ktorou ona tak hľadá spásu ľudí. Tú istú večnú spásu, pre ktorú Boží i jej Syn prišiel na tento svet. Takto treba 
chápať slová o sľube preblahoslavenej Panny Márie.



- 8 -

Preto najmilší bratia a sestry, škapuliarom pripojení k Panne Márii, v tomto jej znamení a sľube majte 
pevnú nádej – ale vonkoncom sa naň nespoliehajte opovážlivo pri bezbožnom živote, pri úmyselnom zotrvá-
vaní v hriechoch! Preto pri vonkajšom nosení škapuliara zachovávajte vnútornú čistotu duše a neporušenosť 
svedomia, k čomu nám blahoslavená Panna Mária veľmi pomáha! Preto si vykonávajte všetky povinnosti 
voči sľubu Panny Márie. Vtedy budete mať opravdivé skúsenosti, ako Panna Mária pomáha v živote i smrti, 
takže ani po smrti vo večnom ohni trpieť nebudete!

Nech ale neodkladá svätý škapuliar ani ten, kto by – nedaj Bože! – upadol do ťažkých hriechov. Či by 
sa tak stalo z krehkosti a nezriadených žiadostivostí tela, alebo zo zlej náklonnosti k niečomu proti Božím 
prikázaniam, alebo zo zlých návykov k rozpustilému životu, či zo zlosti... Pre Božiu spravodlivosť by mal 
byť od Božej lásky a pomoci odvrhnutý do večného ohňa. Nech však naďalej s úctou nosí posvätné rúcho 
škapuliarske, nech ho i naďalej uznáva ako znamenie záväzku medzi sebou a blahoslavenou Orodovnicou, 
Zástupkyňou, Pannou Máriou. Nech sa len snaží vykonávať si povinnosti voči Božej Rodičke a tak zadosťu-
činiť svojim záväzkom. Najsvätejšia Panna bude na to plnenie povinností a záväzkov hľadieť s veľkou láskou 
a aj ona zadosťučiní svojmu záväzku nielen v tomto pozemskom živote, ale zvlášť vo chvíli smrti, od ktorej 
závisí celá večnosť!

Čo urobí „Matka milosrdenstva“, keď vidí, že dušu takéhoto hriešneho človeka diabol, ako „jastrab pe-
kelný“, chce uloviť do svojich pazúrov a priviesť ju do večného ohňa? Rozprestrie nad ním krídla svojho 
milosrdenstva, lásky, ochrany a dobrotivosti ako kvočka nad kuriatkami a prosí Najsvätejšiu Trojicu, ktorá 
jej prosby vždy rada vyslyší, oroduje za neho, svoje prekypujúce prehojné zásluhy prenáša aj na hriešnika. 
Prosí Pána Boha, aby zohľadnil sľub a záväzok medzi ňou a týmto hriešnikom. Keď tento hriešnik plnil svoj 
záväzok ako vládal, aby Všemohúci odvrátil od neho všetky prekážky, úklady a pokušenia diabla, sveta i te-
lesnosti. A pomohol mu k ľútosti, k bolesti skrúšeného srdca, k dokonalému a úplnému vyznaniu hriechov, 
k hodnému prijatiu Kristovho Tela v Eucharistii a k ostatným sviatostiam. Aby bol sviatosťami posilnený, 
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zaopatrený a občerstvený na cestu k večnému životu a tak aby bol zachránený pred večným ohňom zatrate-
nia. Na potvrdenie toho, ako Panna Mária pomáha svojim ctiteľom, by som tu mohol uviesť mnoho hodno-
verných príkladov zo života. Lenže táto malá knižočka to neumožňuje, preto odkazujem nábožného čitateľa 
na iné knižočky, ktoré sa práve týmto obšírne zaoberajú (napr. B. Peter Svaningtonus).

Druhý dar vyplýva zo slov Panny Márie: „znamenie spásy a spása v nebezpečenstvách“. Ako bolo vyššie 
uvedené, svätý škapuliar je znakom odvrátenia všelijakých nebezpečenstiev od nás. Mnohí boli prekva-
pivo ochránení napr. tak, že im neublížil ani oheň, blesk, meč, ani vystrelená guľka v bojoch. Mnohí boli 
zase ranení a potom prekvapujúco dobre vyliečení. Alebo boli smrteľne ranení, ale zázračne dlho žili práve 
dovtedy, kým sa mohli z hriechov skrúšene vyspovedať a ostatnými sviatosťami zaopatriť, aby pred Pána 
Boha predstúpili už očistení od hriechov. Príklady sú uvedené v diele Clavis aurea, od autora R. P. Paulo ab 
omnibus sanctis Ord. Carm. Discale n. 352. Takže svätý škapuliar sa zaiste môže nazývať aj ako znamenie 
večnej spásy.

O treťom zvláštnom dare „sobotnom“; „Duše bratov a sestier Bratstva svätého škapuliara budú Pannou 
Máriou vyslobodené z ohňa očistcového v prvú sobotu po odchode z tohoto sveta.“ O tomto dare hovorí bula 
pápeža Jána XXII. ako o dare sobotnom, „sabbatina“. Pápež v nej vysvetľuje, že najmilosrdnejšej Božej Ro-
dičke sa nevidelo dosť ani to, že svätý škapuliar dala sv. Šimonovi Štokovi a tým aj všetkým bratom a sestrám 
Bratstva škapuliarskeho s prísľubom pomoci v tomto smrteľnom živote ako znak spásy atď... Zdá sa jej málo 
ochrániť ich od zlej a nekajúcej smrti! Ona chce ešte aj po smrti škapuliarskych bratov a sestry vyslobodiť 
z očistcových múk. Zjavila sa aj pápežovi Jánovi XXII. a zreteľne mu sľúbila, že všetkých bratov a sestry, ktorí 
zachovávajú k čomu sa zaviazali, v prvú sobotu po ich smrti chce vyslobodiť z očistca. Jej slová v uvedenej 
pápežskej bule sú: „Keď odídu zo sveta a budú uvrhnutí do očistcového utrpenia, ja, Matka, láskavo zo-
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stúpim v prvú sobotu po ich smrti a koľkokoľvek ich nájdem v očistci, vyslobodím ich a vyvediem ich na 
svätú horu večného života...“ atď. (Speculum Ord. n. 2172.) Túto bulu Jána XXII. potom potvrdili aj pápeži 
Alexander V., Klement VII., Pavol III., sv. Pius V., Gregor XIII. a posledne Klement X. v bule Comissa no-
bis divinitus. Spomenutý je tu dekrét „Pie creditur“: ktorý počas pontifi kátu sv. Pavla V., ako odpoveď tým, 
ktorí ešte neboli dostatočne presvedčení o tomto dare, vydala kongregácia všeobecnej inkvizície po dlhom 
skúmaní: „Otcom karmelitánom nech je dovolené kázať, že ľud kresťanský môže nábožne veriť v pomoc 
dušiam otcov a spolubratov Panny Márie Karmelskej. A síce, že preblahoslavená Panna bude svojím usta-
vičným orodovaním, svojimi prímluvami, zásluhami a zvláštnou ochranou po ich smrti podporovať duše 
otcov a spolubratov (fratrum et confratrum), ktorí v milosti Božej skonali, za života škapuliar nosili, čistotu 
podľa svojho stavu zachovávali, malé hodinky sa modlievali; alebo keď nevedeli čítať, tak cirkevné pôsty za-
chovávali a nad to v stredu a v sobotu sa zdržiavali mäsitého pokrmu (s výnimkou, ak by na niektorý takýto 
deň pripadol sviatok Božieho narodenia): najmä v soboty, ktoré sú vo svätej Cirkvi venované blahoslavenej 
Panne.“ Tento dekrét bol vyhlásený 13. februára 1613. (Specul. Ord. N. 1932).

O štvrtom dare: „Účasť na duchovných zásluhách, ktoré sa konajú v celom svätom ráde a v celom Bratstve 
karmelitánskom.“ Tento dar spočíva v tom, že všetci bratia a sestry tohoto arcibratstva majú účasť na všetkých 
duchovných zásluhách a dobrých skutkoch, ktoré sa konajú po celom svete v celom karmelitánskom ráde. 
Lebo kresťania, ktorí toto sväté mariánske rúcho na seba prijmú, istým spôsobom sa pripájajú k svätej reholi 
a sú akoby členmi tej rehole, preto majú účasť na všetkých dobrých skutkoch v nej vykonávaných. A preto 
kňaz, keď im kladie na ramená svätý škapuliar, popri iných modlitbách hovorí aj tieto slová: „Z moci mne 
udelenej pripájam ťa k spoločenstvu všetkých modlitieb, bičovaní, prosieb, príhovorov, almužien, pôstov, bdení, 
omší, duchovných hodiniek a ostatných dobrých skutkov, ktoré rehoľníci tejto našej svätej rehole mocou milostí 
Ježiša Krista konajú...“ atď. Touto modlitbou obdaroval Bratstvo pápež Klement VII. v bule Ex Clementis 
sedis apostolicae r. 1530.
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O piatom dare: Tento dar spočíva v tom, že si každý brat a sestra z povolenia Klementa VIII. môže vyvoliť 
spovedníka a to rehoľného, alebo diecézneho, ktorí k tomu ešte potrebujú dovolenie od hlavného predstaveného, 
alebo od svojho biskupa.

Tento spovedník potom má moc dať im raz v živote (a raz v nebezpečenstve smrti) rozhrešenie aj od 
takých hriechov, od ktorých inak môže dať rozhrešenie len biskup, alebo len pápež. Výnimkou sú hriechy 
vymenované v bule Coenae Domini a v bule Klementa VIII. Quaecunque a sede apostolica. Od iných roz-
ličných hriechov, ktoré nie sú rezervované Apoštolskej stolici, t.j. samému pápežovi, môže ich ten ich spo-
vedník rozhrešiť toľkokrát, koľkokrát sa skrúšene a dokonale spovedajú.

Tento spovedník má tiež moc nielen dať rozhrešenie aj od spomenutých zadržaných hriechov, ale môže 
tiež udeliť bratom a sestrám plnomocné odpustky a to tiež raz v živote a raz pri smrti. Pri smrti aj vtedy, keby 
brat alebo sestra neboli pri vedomí, ak len spovedník môže dúfať, že zomierajúci je v stave milosti posväcu-
júcej, teda bez ťažkého hriechu.

Tento spovedník má tiež moc raz za života a raz v nebezpečenstve smrti oslobodiť bratov a sestry od 
všetkých sľubov a prísah, ak sa tým nespôsobí škoda inej osobe. 
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PRAVIDLÁ BRATSTVA ŠKAPULIARSKEHO

V prvom rade nezabúdajme, že pravidlá a povinnosti tohoto Bratstva (takisto ako aj Bratstva živého 
ruženca, Bratstva Božského Srdca Ježišovho, atď.) nezaväzujú bratov a sestry pod nijakým hriechom, ani 
všedným. Pravda, ak ich niekto z lenivosti alebo jednoducho z nedbanlivosti zanedbá, sám sebe škodí tým, 
že nezískava spomínané duchovné dobrodenia, dary milosti a odpustky. Lebo cez takéto spolky a bratstvá, 
ktoré nikde nie sú prikázané, ale závisia len od bohabojnosti a slobodnej vôle, svätá Cirkev nechce rozmno-
žovať hriechy a dávať príležitosť k hriechom, ale chce, aby v sebe bohabojní ľudia rozmnožovali duchovné 
zásluhy.

Stručne zhrnuté už spomenuté dary tohoto Bratstva: 1, Kto v škapuliari bohabojne zomrie, nebude trpieť 
vo večnom ohni pekelnom; 2, Znak spásy a pomoci v nebezpečenstvách; 3, Výsada sobotná; 4, Účasť na 
dobrých skutkoch; 5, Odpustky a iné.    

Podľa záujmu o ponúkané dary by sme mohli členov Bratstva rozdeliť na dvojakých. Jedným ide o všetky 
dobrodenia okrem tretieho. Ide o tzv. menej prísnych, ktorí nemajú nijaké iné povinnosti, len zapísať sa do 
Bratstva a prijať a nosiť škapuliar. Rozumie sa, že k tomu patrí aj bežná úcta k Panne Márii, bohabojný život, 
stavovská čistota, správny kresťanský život. Nezaväzujú sa k nijakým modlitbám ani pôstom, majú však 
účasť na všetkých dobrých skutkoch a zásluhách celej karmelskej rehole a celého Bratstva škapuliarskeho, 
majú ľahký prístup k odpustkom, majú istotu v nebezpečenstvách... K týmto patria aj deti, ktoré ich múdri 
rodičia ešte v kolískach dali zapísať do Bratstva a dávajú im nosiť svätý škapuliar.

Druhí členovia sú prísnejší, náročnejší na seba a túžia mať účasť aj na tom treťom dare, označovanom 
ako bula sobotná. Chcú byť teda vyslobodení z očistca hneď v prvú sobotu po svojej smrti. Týchto sa okrem 
nosenia škapuliara týkajú aj mariánske hodinky, alebo namiesto nich zdržanlivosť od mäsitých pokrmov 
v stredu a v sobotu. Podľa tohoto musíme za prísnejších  považovať bratov a sestry v tých obciach a mesteč-
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kách, kde je Bratstvo založené, lebo títo sa aspoň v nedeľu a sviatok modlia „hodinky“. Predpis o zachovávaní 
čistoty netreba tak rozumieť, že by sa mládenci a panny mali slávnostným sľubom zrieknuť stavu manželské-
ho, alebo že by manželia mali zachovávať panenskú čistotu. Týmto predpisom sa členovia neviažu k ničomu 
inému, len k tomu, čo viaže aj nečlenov. Lebo proti čistote a poctivosti sa všetko v myšlienkach, slovách 
i skutkoch považuje za ťažký hriech. Každý kresťan katolík má povinnosť zdržiavať sa všetkého, čo je proti 
čistote, proti poctivosti, hanblivosti, slušnosti a dobrým mravom. Lebo všetkých viaže šieste a deviate Božie 
prikázanie: „Nezosmilníš, nepožiadaš!“ Pritom všetkom si však všelikto myslí, že sú dovolené dvojzmyselné 
žarty, necudné piesne, ba aj skutky a práve preto je veľmi potrebné, osožné a spasiteľné, keď svätá Cirkev 
nachádza a odporúča nenásilné spôsoby, totiž nábožné Bratstvo, aby sa jeho členovia nielen pokutami, ale 
aj inými spôsobmi prostredníctvom duchovných darov upevňovali v dobrých mravoch a v zdržanlivosti od 
hriechov.

Bratia sestry si teda nemôžu dovoliť brať naľahko nič, čo je proti čistote, „aby táto služba bola bez hany.“ 
(por. 2 Kor 6, 3). Na členov škapuliarskeho Bratstva hneď každý poukazuje. Čo sa u iných ľudí považuje za 
malý, alebo nijaký priestupok, to sa na nositeľoch škapuliara pokladá za veľký hriech a pohoršenie. Svätá 
Cirkev teda chce týmto Bratstvom dosiahnuť, aby bolo na svete viac tých, čo dávajú dobrý príklad a menej 
tých, čo dávajú pohoršenie. Ako manželom, tak aj pannám a mládencom, vdovám a vdovcom pekné mravy 
a slušnosť nie sú na škodu. Naopak, je to na veľký osoh, lebo čestných a mravne slušných ľudí čaká väčšie 
šťastie aj v budúcom manželstve. Do neho môžu bez prekážok vstúpiť, lebo v Bratstve nemajú zakázané nič 
iné, len to všetko, čo by mali zakázané aj ako nečlenovia, totiž iba hriech, smilstvo, cudzoložstvo,...

O hodinkách Panny Márie škapuliarskej je zreteľne napísané v bule sobotnej, že kto nevie čítať, alebo 
mu to čas nedovolí, alebo jednoducho nemá príležitosť, namiesto hodiniek je povinný zdržiavať sa mäsitého 
pokrmu v stredu a v sobotu. Pre pospolitý pracovitý ľud je ťažké, ba niekedy nemožné modliť sa každodenne 
hodinky. Skúsenosť hovorí, že skoro všetci radšej volia túto druhú možnosť. Ba skúsenosť hovorí aj to, že 
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túto zdržanlivosť si pokladajú za povinnosť vlastne všetci, bez ohľadu na členstvo v Bratstve, čiže „prísnejší“ 
aj „menej prísni“, ako keby táto zdržanlivosť nevyhnutne patrila ku škapuliaru. Vlastne teda všetci, vedome, 
alebo nie celkom vedome, túžia po tom, aby boli v prvú sobotu po svojej smrti vyslobodení z očistca? Je to 
naozaj veľká milosť, určite hodná i väčších obetí. No táto milosť sa týka len tých, ktorí by sa chceli modliť 
hodinky, ale sa im to nedá. Netýka sa teda jednoducho všetkých, ktorí sa v stredu a v sobotu zdržujú mäsi-
tých pokrmov.

Nemožno odrádzať od tohoto pôstu, alebo neschvaľovať ho. Tým viac, že členovia Bratstva svedomi-
tejšie zachovávajú aj iné prikázané pôsty. Len to podotýkam, že táto zdržanlivosť nie je prikázaným pôs-
tom. Cirkvou prikázaný pôst znamená, že aj nie mäsitého pokrmu sa môžeme nasýtiť len raz za deň, kým 
táto zdržanlivosť spočíva v tom, že nie mäsitých pokrmov sa môžeme nasýtiť aj viackrát denne. Od členov 
Bratstva svätého škapuliara sa však požaduje len toto druhé. Ba viac. Keď je brat, sestra, pozvaný na nejaké 
posedenie, hostinu, obed, či večeru, alebo cestujú,... práve v stredu, či v sobotu a nie je možné vybrať si bez-
mäsitý pokrm, alebo by tým hostiteľa urazili, či zahanbili, bude k väčšej Božej sláve zjesť mäso. A nestratia 
tým „sobotnú“ milosť. Ak by však aj pri takýchto príležitostiach bol na stole aj bezmäsitý pokrm a nehrozilo 
by urazenie hostiteľa atď, vtedy treba zdržanlivosť zachovať.

Toto sú teda, najmilší bratia a sestry, pravidlá vášho Bratstva a vaše povinnosti. O tomto „jarme prebla-
hoslavenej Panny Márie“ môžeme povedať s jej Božským Synom, že „moje jarmo je sladké a moje bremeno 
ľahké“ (Mt 11, 30). Keď toto ľahučké bremeno budete nosiť s chuťou, s radosťou, s ochotou, budete mať účasť 
na veľkých nebeských pokladoch. A to vám prajem z najúprimnejšieho srdca. 
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NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ O ŠKAPULIARI

Od koho majú bratia a sestry prijať svätý škapuliar, aby sa mohli stať členmi tohoto Bratstva?1.  - Od 
niektorého kňaza z karmelitánskeho rádu, alebo od takého diecézneho kňaza, ktorý má na to poverenie od 
hlavného predstaveného rádu.

Čo majú zachovať bratia a sestry v ten deň, keď škapuliar prijímajú?2.  – Vyspovedať sa, prijať Oltárnu 
sviatosť, modliť sa to isté, ako keď niekto chce získať plnomocné odpustky, za svätú Cirkev, za pokoj vo svete, 
za námestníka Kristovho a za celý duchovný stav, čo stručne hovoríme „na úmysel Svätého Otca“.

Či možno zapísať do Bratstva aj neprítomného?3.  – Nie, lebo podmienkou je aj to, aby kňaz položil svätý 
škapuliar prijímanému členovi na krk a to nie je možné v neprítomnosti.

Ako a kde sa má nosiť svätý škapuliar?4.  – Úctivo na krku tak, aby polovica spočívala na lopatkách, lebo 
od tejto polohy má aj názov „škapuliar“, latinsky „lopatka“ je „scapula“. Preto sa nemá nosiť ako agnuštek na 
hrudi, alebo v niektorom vrecku, alebo prišitý na šatách.

Čo robiť, keď sa poškodí šnúrka?5.  – Prišiť novú.
Čo robiť, keď sa samotný škapuliar poškodí, zoderie, alebo stratí?6.  – Dať si druhý čím skôr, lebo kto ne-

nosí vo dne i v noci škapuliar, nemá v tom čase účasť na tých odpustkoch, ktoré sú k jeho noseniu viazané.
Musí byť ten nový škapuliar novoposvätený?7.  – Nie je to potrebné k získaniu darov, milostí a odpustkov. 

Ale keď máme príležitosť, dobre je dať si ho posvätiť napr. preto, lebo skrze posvätené škapuliare sa stali už 
aj mnohé zázraky a môžu sa ešte stať aj v budúcnosti.

Keby niekto dlhší čas nenosil škapuliar, lebo pre niečo iný dostať nemohol, môže si nový sám zavesiť, keď 8. 
ho potom predsa dostane? – Môže, lebo svojho členstva v Bratstve sa nezriekol.

Keby niekto svojvoľne, alebo aj neúctivo škapuliar odhodil, môže sa potom pohnutý pokáním a ľútosťou 9. 
rozhodnúť a sám sebe znovu dať na hrdlo škapuliar, aby mal účasť na milostiach udelených Bratstvu? – Nemôže. 
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Musí o to zase požiadať splnomocneného kňaza, lebo svojvoľným a neúctivým zrieknutím sa škapuliara 
sa akosi vnútorne z Bratstva vylúčil, akoby sa z knihy členov vyškrtol a nechcel mať účasť na uvedených 
milostiach. Preto musí byť aj navonok znovu prijatý do Bratstva.

Akej farby má byť karmelitánsky škapuliar?10.  – Gaštanovej, lebo karmelitáni stále užívali túto farbu 
a v zbožných predstavách veriacich Panna Mária nenosila pestro sfarbený odev.

Je potrebné, aby na škapuliari členov Bratstva bol aj obrázok Panny Márie?11.  – Nie je to potrebné, ani 
členovia karmelitánskej rehole ho nemajú. Ale nie je to zlé, keď sa to niekomu páči a pomáha mu to k ná-
božnosti.

Je dovolené striedavo si voliť: alebo sa modliť Hodinky Panny Márie, alebo zdržiavať sa mäsitých po-12. 
krmov? – Nie je to dovolené. Kto vie čítať, má sa každý deň pomodliť Hodinky. Za normálnych okolností 
pôstom od mäsa nenahradí Hodinky. Za mimoriadnych okolností, keď výnimočne nemá možnosť Hodinky 
sa pomodliť, vtedy je povinný aspoň zdržať sa mäsitých pokrmov. Kto nemá možnosť ani postiť sa, ani po-
modliť sa Hodinky, tomu spovedník môže určiť náhradný dobrý skutok, alebo modlitbu. Toto všetko sa však 
týka len tých, ktorí chcú dosiahnuť uvedenú „sobotnú výsadu“. Kto chce dosiahnuť „len“ ostatné štyri výsady 
a nejde mu o túto „tretiu výsadu“, toho sa netýkajú ani Hodinky, ani pôst, ani nič náhradné.
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PRÍKLADY

Pri uvažovaní o tak veľkých milostiach možno dúfať, že nikomu nebude ťažko plniť uvedené malé po-
vinnosti, zvlášť pri myšlienke na tú veľkú „sobotnú“ milosť. Určite Panna Mária dá aj tie sľubované milosti, 
ktoré nevidíme. Nepochybujme o tom, lebo sľúbila a dala aj také milosti, ktoré vidíme. Napr. v španielskom 
meste Toledo bolo dievča Hieronyma, ktoré sa napriek svojej mladosti ako nositeľka škapuliara veľmi ná-
božne zdržovala mäsitých pokrmov každú stredu a sobotu. Upadla do ťažkej choroby, až po čase už len bez 
pohybu a bez slovka ticho ležala. Keď ju ošetrujúci často obracali  a hýbali ňou, zdalo sa im, že stále obracia 
svoje oči k stene, akoby na nej niečo videla. Keď choroba poľavila, rozprávala im, že sa jej tam ukázala Panna 
Mária a k veľkej radosti jej sľúbila, že na budúcu sobotu sa rozlúči s týmto svetom a podľa „buly sobotnej“ 
hneď ju povedie do nebeskej radosti. Ako predpovedala, na budúcu sobotu zomrela a nemáme dôvod po-
chybovať, že šla hneď do neba. (Specul. Ord. Carm. N. 2409).

O istej grófk e sa hovorí, že si veľmi verne uctievala Pannu Máriu Karmelskú. Keď raz na kázni počula 
o „bule sobotnej“, prosila Pannu Máriu, aby zomrela v sobotu a pre nosenie škapuliara bola hneď oslobodená 
aj od utrpenia očistcového. Naozaj čoskoro zomrela. Bolo to v sobotu a čoskoro sa zjavila jednému rehoľní-
kovi a povedala mu, aby šiel povedať jej dcére, ktorá sa za jej dušu v očistci neprestajne modlila, že ona je už 
v nebi a to hneď v sobotu svojej smrti. (Philocalus Caputus n. 2410).

V blahej pamäti Ján Pavol II odišiel do večnosti v sobotu 2. 4. 2005 v predvečer nedele Božieho milosr-
denstva so škapuliarom na ramenách. Nemáme dôvod pochybovať, že podľa „sobotného daru” Panny Márie 
šiel rovno do neba.

Pri Neapoli v meste Kassoria bol smrteľne ranený istý mládenec, hodený do hlbokej bývalej studne 
a zahádzaný kamením. Modlil sa k škapuliarskej Panne Márii a po ôsmich dňoch hladu a smädu bol 
zachránený. 
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V Banskej Belej na prelome 15. a 16. storočia baníci v zavalenej šachte prosili škapuliarsku Pannu a boli 
zachránení. Nad miestom záchrany postavili ďakovnú kalpnku, ktorá do dnes slúži ako sakristia a ako hma-
tateľné svedectvo 500-ročnej tradície škapuliarskych pútí v Banskej Belej.

Pri Kolíne kopali mužovia hlboké základy pod múry budovy kláštora. Jedného z robotníkov tam zasy-
pala zem, ale vďaka škapuliaru bol zachránený. Nielen on to tak tvrdil, ale nosil škapuliar aj naďalej a keď 
neskôr zomrel, po mnohých rokoch vykopali jeho hrob. Celkom neporušený sa v ňom stále zachovával jeho 
škapuliar, s ktorým ho pred rokmi pochovali.

Svätý škapuliar pomáhal aj v nebezpečenstvách morského vlnobitia proti stroskotaniu; alebo pri stros-
kotaní lode sa zachránili práve tí plavci, ktorí nosili škapuliar. Deti sa dostali do mlynského kolesa a vyšli 
z neho so škapuliarom  bez úrazu. Do rieky Loare spadol chlapček, zomdlený klesol na dno i so škapuliarom 
na krku a na tretí deň ho vylovili živého! Ba stalo sa i to, že dovtedy iste nehodný nositeľ škapuliara chcel 
spáchať samovraždu utopením, ale Božia Matka ho zachránila...

Preblahoslavená Panna často ukázala svoju moc aj v ohni na nositeľoch škapuliara, keď napr. ani blesk 
v hromobití búrky im neublížil. Alebo sa ukázal požiar akoby ohraničený rúchom škapuliarskym, napr. 
v meste Salerno. Zúril tam taký požiar, že nebolo možné ani pokúšať sa o jeho uhasenie. Utekajúci obyvate-
lia len beznádejne očakávali, že sa celé mesto premení na popol. Až na tretí deň jedna zbožná veriaca sňala 
z ramien posvätený škapuliar a držiac ho v rukách vrhla sa do ohňa. A oheň akoby silným prúdom vody 
hasený zrazu ustupoval. A čo bolo ešte obdivuhodnejšie, ten istý škapuliar potom našli neporušený, hoci 
v žeravom popole.

Podľa hodnoverných misionárskych novín sa v Amerike stala aj takáto udalosť: Istý pán Mak Gill sa vy-
bral na Veľký piatok do mestečka Gaineswille s úmyslom, že tam pekne prežije veľkonočné sviatky. Až keď 
tam prišiel, dozvedel sa, že tam nemajú ani kostol, ani kňaza a že druhé mestečko, kde majú kostol i kňaza 
a kde by sa mohol teda aj vyspovedať, nachádza sa veľmi ďaleko. Preto sa ubytoval v hostinci na niekoľko 
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dní. Hneď na druhý deň si všimol, že do jednej izby prichádza a odchádza mnoho ľudí. Od dcérky hostin-
ského sa dozvedel, že v tej izbe leží na smrť chorý mladý človek v suchotách. Navštívil ho teda aj on a pretože 
sa nikde neponáhľal a chorému jeho návštevy veľmi dobre padli, sedával pri jeho posteli a poskytoval mu 
drobné služby. Upravil mu vankúš pod hlavou, podal pohár vody, lieky, atď... Rozprávali sa o všeličom, ale 
on sa schválne vyhýbal rozhovoru o náboženstve, lebo predpokladal, že chorý Angličan je protestant. Keď 
už mal pán Mak Gill odcestovať, v posledný večer ešte raz navštívil chorého. Pred rozlúčkou ho ešte napo-
sledy podvihol na posteli, pričom na svoje veľké prekvapenie zbadal, že tento mladý človek má okolo hrdla 
škapuliar. Preto tam ešte zostal a druhé ráno sa opýtal chorého, či je katolík. „Ja nie som nič“ – odpovedal 
chorý – „moja matka bola katolíčka, ale zomrela mi, keď som bol ešte malý. Kým žila, chodil som s ňou do 
kostola, aj do nedeľnej školy. No odvtedy som nepočul o náboženstve nič. Môj otec má hostinec pre námorníkov 
a viete si predstaviť, medzi akými ľuďmi som vyrastal. V nemocnici, kde ma dali keď som ochorel, opatrovala 
ma milosrdná sestra a tá mi dala tento škapuliar. Keď som odchádzal sem, prosila ma, aby som ho nosil, že mi 
môže byť na osoh. Bola ku mne láskavá a tak ho nosím a budem ho nosiť aj naďalej, či už sa dostanem domov, 
alebo nie.“ Na otázku, či by nechcel kňaza, vďačne súhlasil, len pripomenul, že zväčša už pozabúdal, čo sa 
z katolíckeho náboženstva učil, no keby si mal nejaké náboženstvo vybrať, volil by vieru svojej matky. Pán 
Mak Gill si uvedomil, že niet času nazvyš, lebo chorý očividne hynul, telegrafoval do najbližšieho mesta pát-
rovi. Ten železnicou prišiel na druhé ráno, ponáhľal sa na izbu k chorému, poučil ho, vyspovedal ho, dal mu 
sv. prijímanie i pomazanie chorých a na druhý deň chorý odovzdal svoju dušu Pánovi. Vari toto nie je jasné 
svedectvo o tom, že Panna Mária neopustí ani svojho posledného služobníka? Keby ten mladý muž nebol 
nosil škapuliar, bol by zomrel vo svojich hriechoch. (Katholisches Misionsblatt n. 15, 1884).
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Spása v nebezpečenstvách
1. V kláštore sv. Magdalény v Besansóne vo Francúzsku, s úctou uchovávajú obraz „Našej milosrdnej 

Panej“. Úcta, ktorú k tomuto obrazu mali už aj predtým, vzrástla po tom, čo bol zázračne zachránený pri po-
žiari. V r. 1624 vyhorel celý kláštor, ale v popole potom našli tento obraz neporušený. Nezhorel ani len závoj, 
ktorým býval obraz zahalený, hoci práve kaplnka, v ktorej bol obraz, bola celá drevená a celkom vyhorela.

2. Neutíchajúcim dažďom sa v r. 1647 rozvodnil potok Lenno v Tirolsku. Zaplavil lúky i polia, poškodil 
vinice i domy, hynul dobytok i ľudia. Na brehu tohoto potoka leží horské mestečko Rovereto na talianskych 
hraniciach. Celý kraj bol vytopený a ľudia z okolitých dedín si útekom zachraňovali holý život. Ale bez rých-
lej pomoci si neboli istí ani životom, lebo po tomto nešťastí nasledoval hlad a choroby.

Nebezpečenstvo rástlo každým okamihom zo všetkých strán. Hrôza a súženie strašne narastali, preto 
sa konali aj verejné pobožnosti, aj procesie, aby sa nebo zmilovalo. Ale zdalo sa byť neúprosným, lebo vody 
akosi neubúdalo, ba pribúdalo. Tu páter predstavený tamojšieho karmelitánskeho kláštora Hieronym de 
Domino, pohnutý nielen všeobecným nárekom, ale aj Božím vnuknutím, vzal škapuliar. Vyzval ľud k dôve-
re v Boha a v preblahoslavenú Pannu Máriu, šiel sprevádzaný mníchmi i zástupom ľudu k valiacej sa vode. 
Modlili sa o pomoc v tomto veľkom nebezpečenstve s dôverou, že „svätý škapuliar je spása v nebezpečen-
stvách“. Pred očami všetkých hodil ho s pevnou vierou do valiacich sa vĺn. Akoby v okamihu vody pocítili 
moc tohoto mariánskeho rúcha a moc modlitby, lebo voda začala opadať a postupne sa vrátila do svojho 
koryta. (Mar. Blut. 2. hest, 1880).

3. Istý páter P. Leblene v jezuitskom kláštore so školou i ubytovňou, raz našiel jedného chlapčeka kľačať 
pri svojej postieľke. Na otázku, prečo si ešte neľahol, chlapček odpovedal, že si dal vrátnikovi poobšívať svoj 
škapuliar a že sa neodváži ľahnúť si, kým ho nedostane opravený späť, lebo nechce zomrieť bez škapuliara. 
„Neboj sa, dieťa moje“ – povedal mu páter – „len si pekne ľahni a spokojne spi a zajtra dostaneš svoj ška-
puliarik pekne opravený.“ Chlapček mu však so slzami v očkách povedal: „Otče, nemôžem ísť spať, lebo čo 
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ak práve tejto noci zomriem!?“ Láskavý páter teda zašiel k vrátnikovi a s dojatím sám doniesol škapuliar 
chlapčekovi. Dieťa sa uspokojilo, bozkávalo škapuliar a tak zaspalo. Keď si páter ráno všimol, že chlapček 
nevstal z postele ako obyčajne, zavolal na neho, potom aj prišiel k nemu, chytil ho za ruku – a tá bola stude-
ná. Chlapček bol naozaj mŕtvy. Zomrel v noci s perami na škapuliari...

Navykajme si aj my na taký dobrý zvyk pred spaním úctivo a bohabojne pobozkať škapuliar a prosiť 
Božiu Matku o milosť, aby sme sa s ním uložili raz aj na večný odpočinok! Neodkladajme ho ani na noc, ani 
inokedy pod nijakou zámienkou, lebo s ním je spojený nekonečný rad milostí. Vďaka škapuliaru máme oso-
bitné právo na ochranu Božej Matky. (Mon. Ros. 2. hest, 1883). (Všetky tri príklady sú prevzaté z „Hundert-
sunszig Marien Gesch“ Dr. Jozef A. Keller. Mainz 1886, str. 46.) Podobných príkladov je mnoho, ako napr. 
vďaka svätému škapuliaru boli vojaci ochránení vo vojne pred letiacimi guľkami; alebo ako boli ochránení 
ľudia, keď ich mali pošliapať voly, atď.

Vynechám tie nespočetné príklady, lebo táto malá knižočka ich nemôže obsiahnuť. Už z  tohoto však 
poznávame, ako verne plní preblahoslavená Panna Karmelská svoj sľub a ako rada preukazuje svoje mi-
losrdenstvo bratom a sestrám tohoto Bratstva škapuliarskeho. Chráni pred utrpením očistcovým, chráni 
v nebezpečenstvách duše i tela, ak len aj oni si plnia svoj škapuliarsky záväzok. 

Toto všetko bolo bezpochyby príčinou toho, že svätý škapuliar sa vzácne cení vo všetkých národoch, 
takže ho samotní pápeži, biskupi, cisári, králi, kniežatá a mnohí hodnostári nábožne nosili. Medzi pápežmi 
ho nosil Gregor XIII., XIV. a XV., Klement VIII., Pavol V., Urban VIII., Inocent X.,... Pápež Alexander VII. 
podľa svedectva jeho spovedníka sa v deň svojho korunovania zdržoval mäsitého pokrmu práve pre toto. 
Bol síce veľmi unavený, ale bola streda... Pápež Lev XI. pri svojej korunovácii povedal kardinálovi, ktorý ho 
obliekal a s kardinálskym oblečením chcel mu odňať škapuliar z pliec, v domnení, že pápežské rúcho je nad 
všetko: „Nechaj mi Pannu Máriu, nevzdám sa jej, aby sa ani ona nevzdala mňa.“ (Clavis aurea n. 346).

Medzi cisármi to boli Ferdinand II., III. i IV. – kráľ rímsky, Leopold I., Jozef I., Karol VI.,... Ale aby táto 
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knižočka zostala stručná, nič neuvádzam o kráľoch španielskych, francúzskych, poľských, ani o ženách, kto-
ré sú ešte bohabojnejšie, atď..., ani o rehoľníkoch ozbrojených týmto mariánskym štítom. Áno, stačí uvedo-
miť si, že po celom svete veriaci v Krista Pána nachádzajú, uctievajú si a s vierou nosia posvätný škapuliar. 
Všetko doteraz povedané by mohlo každého jedného pravoverného kresťana zapáliť, aby sa vstupom do 
Bratstva škapuliarskeho odovzdal pod tak veľkú ochranu Božej Rodičky a tak očakával jej pomoc.

Toto všetko nech slúži k úcte preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, k povýšeniu jej svätého škapu-
liara, k duchovnému úžitku všetkých členov Bratstva škapuliarskeho.

Modlitba, ktorou sa obetuje blahoslavenej Panne Márii ten, kto svätý škapuliar na seba prijíma a ktorú sa môže 
často modliť, najmä na sviatky Panny Márie.
Ó, najsvätejšia Panna a Matka Božia Mária! Ja, XY, biedny hriešnik, hoci nie som hoden, aby som bol prijatý do počtu 
tvojich služobníkov, predsa mám pevnú nádej v tvoju dobrotivosť. Veľmi túžim tebe sa zapáčiť a tebe slúžiť, volím si ťa 
dnes v prítomnosti anjela strážcu za svoju patrónku a orodovnicu. Zaväzujem sa ti a sľubujem, že ťa nikdy neopustím 
a ani svojím podriadeným nedovolím konať ani hovoriť nič proti tvojej úcte. Radšej chcem vo všetkých svojich rečiach 
a skutkoch vyhľadávať tvoju česť a slávu. Preto, najsvätejšia a najdobrotivejšia Matka pre neoceniteľné zásluhy tvojho 
najmilšieho Syna Ježiša Krista, prijmi ma za svojho syna (dcéru). Stoj pri mne v každej mojej núdzi a úzkosti. Ukáž, že 
si mojou milostivou Matkou a buď mi potešením po celý čas môjho života v tomto slzavom údolí, ale najmä v hodinu 
mojej smrti. Amen.

Nábožné vzdychy ctiteľov posvätného škapuliara, najmä ráno a večer, ale aj kedykoľvek inokedy
Ó, Mária, ozdoba Rádu karmelitánskeho, ochraňuj ma pre svoj svätý škapuliar pred útokmi zlého ducha, chráň ma od 
úzkostí v živote i v smrti a priveď ma k večnej radosti. Amen.
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MALÉ OFÍCIUM O NEPOŠKVRNENOM POČATÍ PANNY MÁRIE

Nihil obstat: Mons. Vincentius Malý, censor
Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Episcopus - Vicarius generalis
Tyrnaviae, die 16. iulii 2007, n. 3274/07. 

Ranné chvály 
V. Moje ústa prespevujú Panne.

R. Márii chválu vzdávajte.
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
Hymnus (spieva sa podľa nápevu JKS 153):
1. Zdravas’ buď, Pani svätá, 3. Pred vekmi ťa Pán zvolil,
 Kráľovná anjelská,  skôr než čo iného,
 ó, Panna nad pannami  bys’ bola matkou Syna
 a Hviezda nebeská.  jeho jediného.

2. Zdravas’, plná milosti, 4. A ten, čo všetko stvoril,
 svetlosť Božia jasná,  i teba okrášlil;
 ponáhľaj sa pomáhať  od hriechu Adamovho
 svetu, Panna šťastná.  ochrániť ťa ráčil.
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V. Vyvolil si ju Pán Boh a predurčil.
R. V svojom stánku útulok jej pripravil.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.

Prvá hodinka
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
Hymnus
1. Zdravas’ buď, múdra Panna, 2. Od všetkých hriechov sveta,
 schránka Bohu vzácna,  uchránená’s bola,
 stĺpmi dom okrášlený,  hneď čo si sa v prečistom
 kvetmi stôl zdobený.  živote počala.
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3. Matkou si všetkých živých, 4. Prehrozná si diablovi
 všetkých svätých brána.  ako šík bojový;
 Hviezda si Jakubova  bezpečné útočisko
 i anjelská sláva.  buď kresťanom isto.

V. Pán ju stvoril v Duchu Svätom.
R. A začlenil ju medzi všetky svoje diela.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.

Predpoludňajšia hodinka
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
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Hymnus
1. Zdravas’ buď, Archa zmluvy 3. Tak sa patrí na Syna
 a trón Šalamúna;  Kráľa nebeského,
 dúha pekná na nebi,  ktorý si ťa vyvolil
 rúno Gedeona.  z národa ľudského.

2. Ohnivý ker Mojžiša, 4. Aby ani poškvrna
 ratolesť Árona,  hriechu škaredého
 zavretá Božia brána,  v ničom nepoškvrnila
 plást medu Samsona.  slávnu Matku jeho.

V. Ja prebývam na výsostiach.
R. A môj trón je na oblačnom stĺpe.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.
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Poludňajšia hodinka
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
Hymnus
1. Zdravas’, Matka panenská, 3. Palma trpezlivosti,
 Rodička prečistá,  céder poctivosti,
 chrám si Svätej Trojice  požehnaná zem si ty,
 a nádoba čistá.  bez poškvrny zlosti.

2. Ty si radosť anjelov, 4. Ty mesto Najvyššieho,
 poklad všetkej krásy,  i východná brána:
 všetkých slastí záhrada,  tebe milosť preveľká
 útecha v žiali si.  od Boha je daná.

V. Ako ľalia medzi tŕním.
R. Tak je moja priateľka medzi Adamovými dcérami.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
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V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.

Popoludňajšia hodinka
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
Hymnus
1. Zdravas’ buď, veža krásna 3. Ó, žena najmocnejšia,
 v pevnosti Dávida,  Abigail krásna,
 útočisko má isté,  Judita taká silná,
 kto k tebe sa pridá.  nad Ráchel si šťastná.

2. Tvoje čisté počatie 4. Ráchel spásu Egypta,
 dľa sľubu Božieho  Jozefa zrodila,
 moc i silu zničilo  ty sveta Spasiteľa
 draka pekelného.  štastne si nosila.

V. Celá si krásna, Priateľka moja.
R. A dedičnej poškvrny nikdy nebolo na tebe.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
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Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.

Vešpery
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.

R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.

R. Ako bolo. (Aleluja.)
Hymnus
1. Zdravas’ buď, hviezda jasná, 3. Pred vekmi Boh ťa zvolil
 ty nám v noci svietiš,  za matku Kristovi;
 ochraňuj aj v temnostiach  ty počatá bez hriechu
 svoje verné deti.  si lúčom obnovy.

2. Slovo Božie prišlo k nám 4. Medzi tŕním ľalia
 a telom sa stalo,  šliapeš hada tylo,
 by ľudské pokolenie  krajšie svietiš než mesiac
 večný život malo.  tomu, čo zblúdilo.
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V. Ja som spôsobila, aby na nebi vyšlo Slnko, ktoré nezapadá.
R. A prikryla som celú zem ako oblak.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.

Kompletórium
V. Pani naša, nech tvoj Syn, Ježiš Kristus, uzmierený tvojimi prosbami, nám udelí milosť  obrátenia.
R. A nech od nás odvráti svoj hnev.
V. Pani svätá, príď mi na pomoc.
R. A ochráň ma pred nepriateľmi.
V. Sláva Otcu.
R. Ako bolo. (Aleluja.)
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Hymnus
1. Zdravas’ buď, Matka čistá, 3. Ty si Matka milosti,
 Kráľovná milosti,  nádej všetkým hriešnym,
 čo si korunovaná  hviezdou v búrke na mori,
 hviezdami jasnosti.  chorým liekom nežným.

2. Nad všetkými anjelmi 4. Brána si otvorená
 tvoja česť je stála,  do neba, radosti,
 stojíš v zlatom odeve  by sme sa ta dostali,
 vedľa Krista Kráľa.  vypros nám milosti.

V. Ako rozvoniavajúci olej je tvoje meno, Panna Mária.
R. Preto ťa tvoji služobníci milovali.
V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
Modlime sa. Svätá Panna Mária, nebeská Kráľovná, Matka nášho Pána Ježiša Krista a Pani sveta, ty nikoho ne-
opúšťaš a nikým nepohŕdaš; milostivo zhliadni na nás biednych a vypros nám u svojho Syna odpustenie hriechov. 
A keď si teraz pripomíname tvoje Nepoškvrnené počatie, dúfame, že dosiahneme večnú spásu, skrze Ježiša Krista, 
ktorého si ty, prečistá Panna, porodila, a ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje v dokonalej jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.

V. Pani, podporuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
V. Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.
V. Duše zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočúvajú v pokoji.
R. Amen.
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Odporúčanie

Hymnus
1. Zbožne obetujeme 2. Buď nám v hodine smrti
 tebe, Panna nežná,  pomoc istá, stála,
 tieto hodinky sväté  ó, presladká Mária.
 na česť tvojho mena.  Amen. Bohu chvála.

Ant. Tento prút je bez hrče dedičného hriechu a bez kôry osobného hriechu.

V. Panna, pri počatí ostala si nepoškvrnenou.
R. Pros za nás Otca, ktorého Syna si porodila.
Modlime sa. Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre 
budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie prišli k tebe 
s čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlime sa. Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre 
budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; * prosíme ťa, - daj, aby sme na jej orodovanie aj my 
prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Radostná modlitba k preblahoslavenej Panne Márii
Raduj sa, Mária, Bohorodička, nepoškvrnená Panna; raduj sa, lebo si prijala radostnú zvesť od anjela; raduj sa, lebo 
si porodila večné svetlo; raduj sa, svätá Matka Božia, lebo aj po pôrode si zostala nepoškvrnenou Pannou; raduj sa, 
obdivuhodná Rodička svetla, lebo ťa chváli a uctieva celý stvorený svet.
Prosíme ťa, oroduj za nás u svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista teraz i v hodine smrti našej. Amen.
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Litánie k Panne Márii Karmelskej
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Matka Kristova, oroduj za nás.
Mária, ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Matka milosrdenstva, oroduj za nás.
Matka obdivuhodná, oroduj za nás.
Zrkadlo spravodlivosti, oroduj za nás.
Príbytok Ducha Svätého, oroduj za nás.
Sídlo múdrosti, oroduj za nás.
Brána do neba, oroduj za nás.
Hviezda ranná, oroduj za nás.
Uzdravenie chorých, oroduj za nás.
Útočisko hriešnikov, oroduj za nás.
Útecha zarmútených, oroduj za nás.
Nádej zomierajúcich, oroduj za nás.
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Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.
Radosť všetkých karmelitánov, oroduj za nás.
Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.
Radosť patriarchov, oroduj za nás.
Túžba prorokov, oroduj za nás.
Učiteľka apoštolov, oroduj za nás.
Svetlo evanjelistov, oroduj za nás.
Sila mučeníkov, oroduj za nás.
Perla vyznávačov, oroduj za nás.
Kvet a česť panien, oroduj za nás.
Kráľovná a ozdoba Karmelu,  oroduj za nás.

Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.
Od našich nepriateľov ochraňuj nás, Pane.
Od chorôb, hladu a vojny ochraňuj nás, Pane.
Od náhlej a neočakávanej smrti ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje vtelenie ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje narodenie ochraňuj nás, Pane.
Pre kríž a tvoje umučenie ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoju nevýslovnú slávu ochraňuj nás, Pane.
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Zľutuj sa Pane, nad nami, prosíme ťa, vyslyš nás.
Upevňuj vo viere a svätej láske nositeľov posvätného škapuliara, prosíme ťa, vyslyš nás.
Daj, aby tu prítomní veriaci, ktorí ťa oslavujú a uchovávajú
Božiu Matku, pocítili jej ustavičnú pomoc a ochranu, prosíme ťa, vyslyš nás.
Posilni všetkých svojich služobníkov vo viere, nádeji a láske, prosíme ťa, vyslyš nás.
Zachráň nás, našich bratov a sestry i dobrodincov od večného zatratenia prosíme ťa, vyslyš nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 

Bože, ty si prostredníctvom najsvätejšej Panny Márie ustanovil pokornú rehoľu karmelitánov a obdaril si ju mnohými 
zázrakmi; milostivo dožič nám, čo si uctievame presvätú matku Máriu, aby sme sa pod jej ochranou dostali do nebes-
kej vlasti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Modlitba k Panne Márii Karmelskej
Preblahoslavená a nepoškvrnená Panna Mária, skvost hory Karmelu, ty milostivo pozeráš najmä na toho, kto nosí 
tvoje posvätné rúcho; pozri milostivo aj na mňa a prijmi ma pod svoj ochranný plášť. Svojou mocou posilňuj moju 
slabosť, svojou múdrosťou osvecuj tmu mojej duše a rozmnož vo mne vieru, nádej a lásku. Ozdob moju dušu milosťou 
a cnosťou, aby tvoj nebeský Syn nachádzal vo mne svoje zaľúbenie.
Buď vždy pri mne, poteš ma svojou prítomnosťou v hodine mojej smrti a priveď ma ako svoje dieťa k najsvätejšej 
Trojici, aby som ťa mohol v nebi chváliť a uctievať na veky vekov. Amen. Zdravas’ a Sláva Otcu...

Modlitba za bratov a sestry škapuliarskeho bratstva
Preblahoslavená Panna Mária, významným cieľom nášho bratstva a našich zhromaždení je modliť sa navzájom jeden 
za druhého. Pokorne ťa prosíme, aby si nás milostivo zahrnula pod svoju materinskú ochranu. Zahaľ nás, svojich 
služobníkov a služobnice, svojím ochranným plášťom. Vypros nášmu bratstvu potrebné milosti, osvieť nás, aby sme 
sa vyhli nástrahám zlého ducha. Odvráť od nás na pozemskej púti všetko, čo škodí telu a najmä duši. Nech na našom 
pozemskom diele spočinie Božie požehnanie. V poslednej hodine nášho života nám pomáhaj úprimne oľutovať všet-
ko zlé, čo sme urobili. Po smrti sa za nás prihováraj pri Božom súde a prilož svoje veľké zásluhy k našim nepatrným 
dobrým skutkom. Pomáhaj nám svojím mocným orodovaním k večnej spáse a budeme Ťa chváliť a v nebeskom Jeru-
zaleme ohlasovať tvoje materinské milosrdenstvo a tvoju vernosť. Amen.

Požehnanie škapuliara a prijímanie nových členov do Bratstva sa uskutočňuje podľa cirkevne schválených predpisov KBS 
- Benedikcionár, vydaný SSV v roku 2007, str. 569 - 576.



Znovu vydal v spolupráci s farskými úradmi na škapuliarskych pútnických miestach Topoľčianky a Banská Belá
J. Exc. Mons. Milan Šášik CM, (01. 11. 1981 - 25. 01. 1986 farár v Banskej Belej)
v súčasnosti vladyka eparchie Mukačevo, Ukrajina v roku 2008 pri príležitosti:

100. výročia kňazskej vysviacky budúceho biskupa a nádejného blahoslaveného z neďalekého Svätého Antona Jeho 
Exc. Th Dr. Mons. Michala Buzalku vo Viedni 15. júla 1908. Primície mal na sviatok Panny Márie karmelskej 
a pastoračne začal v susednej farnosti Teplá

120. výročia smrti prenčovského farára Andreja Kmeťa, ktorý túto knižočku po banskobelianskom farárovi Štefano-
vi Stokkerovi asi o 150 rokov aktualizoval a znovu publikoval

120. výročia uvedeného pápežského dokumentu z roku 1888

290. výročia prvého vydania tejto knižočky farárom v Banskej Belej v roku 1718

300. výročia posviacky pútnického kostola Panny Márie škapuliarskej v Banskej Belej v roku 1708

500. výročia zázračnej záchrany baníkov a následnej stavby ďakovnej kaplnky Panny Márie škapuliarskej v Banskej 
Belej okolo roku 1500 – azda k dvestému výročiu (1508? – 1708) kaplnku ponechali ako dodnes zachovanú 
500-ročnú sakrestiu a pristavili k nej pútnický kostol?

540. výročia Spolku baníkov, ktorého zástava z roku 1468 je stále v kostole škapuliarskom

780. výročia prvej zachovanej písomnej zmienky o Banskej Belej z roku 1228

Text T. Rovina - A. Adamkovič 1975
Hudba - Tomáš Jendruch 2005
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