
Prianie k Vianociam 2019 

a do nového roku 2020 

 
od generálnej predstavenej  

sr. Márie Dulce Adams,  

celej Kongregácii, asociovaným členom, 

priateľom, príbuzným a dobrodincom. 

 

 
Všetkých vás srdečne pozdravujem, drahé sestry Dcéry Božskej Lásky, blízke i vzdialené, 

staré, stredného veku i mladšie. Zvlášť však pozdravujem vás, choré sestry, pretože ste 

vzácny poklad pre Kongregáciu a pre Cirkev.  

Pozdravujem vás drahé novicky, postulantky a kandidátky. 

Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom blízki našej rehoľnej rodine, príbuzní, 

priatelia, asociovaní členovia a dobrodinci. 

Pozdravujem všetkých, ktorí spolupracujú s nami v našich dielach i tých, ktorí sa podieľajú na 

našom poslaní v duchu našej charizmy, aj tých, ktorých sme stretli, alebo spoznali v uplynulom 

roku. Radujme sa! Sú Vianoce! „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ píše sv. Ján apoštol 

(Jn 1,14). 

Áno, aj dnes Ježiš, Spasiteľ sa narodí pre nás. Emanuel, Boh s nami. Radujme sa slovami proroka 

Sofoniáša: „Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví 

svoju lásku, výskať bude od plesania." (Sof 3,17) Už nikto viac nie je sirota, sám a opustený.  

Tešme sa! Ježiš prišiel na svet, aby nám ukázal pravú Otcovu tvár a stelesnil jeho nežný a pokorný 

úsmev vtelenej, ukrižovanej, umučenej a zmŕtvychvstalej lásky. Úsmev, ktorý povyšuje 

ponížených, navracia dôstojnosť človeka, zmierňuje ťarchu trpiacich, zosadzuje mocnárov z trónov, 

preukazuje milosrdenstvo, zotiera slzy, uzdravuje rany a zjednocuje srdcia. Odpúšťa hriechy, 

prebúdza zo sna ľahostajnosti a priemernosti. Obnovuje harmóniu a podnecuje k miernosti 

a pokoju.  

Kto verí v Ježiša, učí sa hľadieť z hĺbky Jeho Srdca. On nás robí dcérami a synmi, sestrami a bratmi 

a tými, ktorí slúžia. On prišiel do nášho „domu“ a priniesol to, čo nás robí „odborníčkami 

spoločenstva“ zviditeľňovať neviditeľnú Božiu lásku. 

Zastavme sa v hlbokej adorácii, poklone. Klaňajme sa v duchu Božiemu Dieťaťu, Panne Márii a jej 

ženíchovi sv. Jozefovi. Ježiš túži po tom, aby sme sa mu klaňali, adorovali, hľadali ho, našli, prijali 

a milovali aj v „jaskyni“ našich domovov, kostolov, školách, na pracovisku, na perifériách i na 

cestách.  

Svätý Otec František sa takto modlí: „Ó Betlehemské Dieťa, dotkni sa srdca všetkých ktorí sú 

vtiahnutí do obchodovania s ľuďmi, aby si uvedomili závažnosť tohoto deliktu proti ľudskosti. 

Obráť svoj pohľad na deti unesené, zranené a zabité v ozbrojených konfliktoch i na tie, ktoré sú 

donútené stať sa vojakmi a tak sú okradnuté o ich detstvo. Ó Ježišu, príď do života každého z nás 

a cez nás pokračuj ako dar spásy pre maličkých a vylúčených.“ (26.12.2018)  

S Matkou Františkou Lechnerovou hovorím: „Teraz prosím Trojjediného Boha aby vám umožnil 

vstúpiť do nového roku s čistým srdcom a urobil vás šťastnými plnosťou svojho požehnania. Nech 

vás Boh žehná a ochraňuje.“ (Obež. 27.12.1887) 

 

V rôznych jazykoch:                Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti!  

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! 

Merry Christmas and Happy New Year! 

Feliz Natal e próspero Ano Novo! 



 


