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1. Charakteristika - kresťanská charizma společenstva.

1.1 Úvod
Priamym impulzom k našej činnosti boli slová sv. Jána Pavla II., ktoré ako výzva odzneli pri
jeho návštevách na Slovensku: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní kresťanskej Európy.“
Úlohou spoločenstva Sprevádzajúci – pútnické bratstvo je „Nová evanjelizácia tretieho
tisícročia“. Vychádzame z tradície ľudovej zbožnosti nášho národa. Cirkev už oddávna
podporovala ľudovú zbožnosť, putovanie, ako duchovnú cestu. Je to záväzok, ako máme na
Slovensku aj dnes, skutkami prejavovať a oslavne kráčať, v duchu ľudovej zbožnosti, tradícií
peších pútí, krížových ciest a procesií. Je to duchovná obnova Bratislavy „Misia Ninive“

1.2 Názov
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo (ďalej len“Sprevádzajúci“)
Názov spoločenstva „Sprevádzajúci“ vychádza z toho, že všetci kráčame spolu, ako bratia a
sestry navzájom sa sprevádzajúci na ceste za Pánom Ježišom, pričom hlavnou
Sprevádzajúcou a najspoľahlivejšou Sprievodkyňou na tejto ceste je pre nás všetkých Panna
Mária. Čo z teologického výkladu Ikonografického vzorca, Iikony Hodigitria, v preklade z
gréckeho jazyka: doslovne „Ukazovateľka cesty“ Tá, ktorá ukazuje cestu, Sprievodkyňa na
ceste. Panna Mária ukazuje rukou na Ježiša ako na Cestu, Pravdu, Život. ( Jn. 14.6 )

2. Cieľ a činnosť
2.1 Cieľ.
Cieľom spoločenstva „Sprevádzajúci“ je pomáhať ku Kristocentrickej Mariánskej úcte a
privádzať k nej aj iné osoby. Všetci sme pozvaní duchovne sa obnovovať, a tak raz vojsť do
nebeského kráľovstva. Púte a krížové cesty a procesie sú príležitosťou na spoločnú duchovnú
obnovu ľudskej duše. Jedným z našich cieľov je obnovenie liturgickej funkcie Kalvárskeho
vrchu v Bratislave.
2.2 Činnosť
Činnosť spoločenstva „Sprevádzajúci“ je zameraná na sprevádzanie veriacich na peších
púťach, krížových cestách a procesiách v duchu ľudovej zbožnosti a tradícií.
Bratislavská Kalvária je miesto, kde sa nachádza Lurdská jaskyňa, kostol Panny Márie
Snežnej a Krížová cesta na Kalvárskom vrchu. Na ňom sa zrodila myšlienka obnoviť modlitbu
a tradíciu ľudovej zbožnosti.
Kalvária – Golgota je miestom utrpenia a smrti Ježiša Krista a miestom nášho vykúpenia.
Pozýva nás pripojiť sa do duchovného zápasu, putovať a niesť kríž s Ježišom.
Za pomoci sponzorov sme vyhotovili drevené tabuľové obrazy k jednotlivým zastaveniam
krížovej cesty, ktoré boli následne posvätené v kostole na Kalvárii a umiestnené pozdĺž cesty
na Kalvárskom vrchu.
Organizujeme s podporou bratislavskej arcidiecézy pravidelné mesačné krížové cesty vždy v
nedeľu po prvom piatku, na ktorých nás aktívne sprevádzajú kňazi a veriaci z Bratislavy.
Pravidelne udržiavame priestory krížovej cesty na Kalvárskom vrchu, organizujeme brigády
Organizujeme mesačné pešie púte z Kalvárie cez Kačín do Marianky
Organizujeme procesie pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva.

3. Záver
3.1 Zhrnutie :
Spoločenstvo „Sprevádzajúci“ je otvorené spoločenstvo, ktorého hlavnou náplňou je
organizovanie prejavov ľudovej zbožnosti:
* Pravidelné pešie púte z Bratislavy do najstaršieho Mariánskeho pútnického miesta na
Slovensku - Marianky,
* Údržba priestorov bratislavského Kalvárského vrchu a obnova pobožnosti, pravidelných
Krížových ciest.
* Procesia v Nedeľu Božieho milosrdenstva z kostola Cyrila a Metoda do Lurdskej jaskynky na
Hlbokej ulici a do kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii.
3.2 Upevnenie spoločenstva „Sprevádzajúci“a jeho rast
Upevnenie spoločenstva „Sprevádzajúci“a jeho rast je predovšetkým dielom Božej milosti a
všetci členovia svojou mierou nesú zodpovednosť za jeho životaschopnosť. Pravidlá sú
svetlom, ako sa skromnými ľudovými zbožnosťami pripojiť do duchovného zápasu za spásu
duší, sprevádzaní Pannou Máriou, pokorne niesť kríž s Ježišom Kristom – Kráľom v nádeji, že
raz budeme mať účasť na jeho vzkriesení a Jeho večnom Kráľovstve Lásky.
3.3 Celé spoločenstvo „Sprevádzajúci“ i jeho činnosť
Celé spoločenstvo „Sprevádzajúci“ i jeho činnost zverujeme pod ochranu Panny Márie Nepoškvrneného Počatia.
Na príhovor sv. Jána Pavla II a jeho inšpiráciu mottom: „Totus tuus“.
Modlitbou ku Kristovi Kráľovi, Pia XI. sa zasväcujeme autorite Krista Kráľa. Modlitby sú
dobrovolné, nie sú pod hriechom.

3.4 Modlitby – prílohy .
Modlitba, ktorú predniesol sv. Ján Pavol II. pri návšteve v Lurdoch 14. 8. 2004,
Modlitba ku Kristovi Kráľovi.

Modlitba sv. Jána Pavla II. sa stala spiritualitou Sprevádzajúcich.
Modlil sa tuto modlitbu po Sv. ruženci v Lurdoch v roku 2004.
Vyslovuje v nej , citujem časť: Buď našou sprievodkyňou, na cestách sveta.
Od toho je odvedený aj názov: Pútnické bratstvo Sprevádzajúci,
Sv. Ján Pavol II v modlitbe myslel, na symboliku ikony Hodigitria v preklade z gréckeho jazyka:
doslovne „Ukazovateľka cesty“, tá, ktorá ukazuje cestu, sprievodkyňa na ceste. Panna Mária, tu
ukazuje na Ježiška, ako na cestu, pravdu i život. Panna Mária, pomáhala veriacim kráčať cestou
svätosti, je ich sprievodkyňa na cestách sveta. Vedie aj nás na ceste, ktorou je Ježiš... J 14,6.
Prvú ikonu Hodigitriu napísal, a určil Ikonografický vzorec Sv. Lukáš evanjelista,lekár, maliar ...
Ikonografický vzorec Hodigitrie nás učí Kristocentrickému principu v ucte Panny Márie a spája nás
cirkvami vychodného obradu vytvára priestor na ekuménu.
Aj obraz Panny Márie Ustavičnej pomoci je, ikonografickým vzorcom hodigitria.

Modlitba Sv.Jána Pavla II. : s komentárom činnosti - Spb.
Zdravas’ Mária, chudobná a ponížená Žena, požehnaná od Najvyššieho, Panna nádeje, úsvit
nového veku, spájame sa v tvojej piesni chvály, aby sme oslavovali Pánovo milosrdenstvo,
1*ohlasovali príchod kráľovstva 2*a úplné oslobodenie človeka. 3*
Zdravas’ Mária, ponížená služobnica Pána, slávna Matka Krista, Panna verná, svätý príbytok
Slova, uč nás vytrvať v počúvaní Božieho slova a byť poslušnými hlasu Ducha, pozornými voči
jeho výzvam v hĺbke nášho svedomia. i voči jeho prejavom v historických udalostiach.4*
Zdravas’ Mária, Žena utrpenia, Matka žijúcich, panenská nevesta pod krížom, nová Eva, buď
našou sprievodkyňou na cestách sveta.5* Uč nás žiť a rozdávať Kristovu lásku,6* stáť spolu s
tebou pred nespočítateľným množstvom krížov, na ktoré je tvoj Syn ešte stále pribíjaný7*
Zdravas’ Mária, Žena viery, prvá z učeníkov, Panenská Matka Cirkvi,
pomôž nám vždy rátať s nádejou, ktorá je v nás, s dôverou v ľudské dobro a s láskou Otca.8*
Uč nás vytvárať svet povstávajúci zvnútra - v hĺbke ticha a modlitby,9* v radosti bratskej
lásky, v jedinečnej plodnosti kríža.10*
Vysvetlivky :
1.* oslavovali pánovo milosrdenstvo ( Procesia na sv. Božieho milosrdenstva. )
2.* ohlasovali príchod kráľovstva ( Duchovné rytierstvo - mod. ku Kristu Kráľu )
3.* úplné oslobodenie človeka ( výkup z hriechu - zmierne púte )
4.* Lekcio divina Sv. Písmo zmluva vnímať v celosti.
5.* buď našou sprievodkyňou na cestách sveta. Hodigitria - Ikonografický vzorec
6.* Charitas...
7.* Vyprázdnené Krížové cesty
8.* Nádej - Láska - Kríž
9.* Žiť vo svete, z vnútornej modlitby
10.* Bratstvo, spoločenstvo stavať na plodnosti kríža.

Sprevádzajúci – pútnické bratstvo odporúča modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu
modlitbu členom bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.
Očakávame príchod Nebeského kráľovstva - Duchovné rytierstvo.

Modlitba ku Kristovi Kráľovi.
(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.)


Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého
ducha i všetkéj pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko,
aby som právam Boha
a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo,
obetujem Ti svoje úbohé skutky tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

