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Čo je škapuliar?
Škapuliar je dar Panny Márie, skrze ktorého nás chce ochrániť, starať sa o nás a priviesť
nás do neba. Čo je škapuliar? Škapuliar obsahuje dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením určitých symbolov. Škapuliar by mal byť posvätený kňazom
alebo diakonom príslušnej rehole ktorá udeľuje škapuliar. Nosí sa tak, že jedna jeho časť
spočíva na pleciach a druhá na prsiach. Od roku 1910 pápež Pius X. povolil nahradenie
plátenného škapuliara medailou. Člen(ka) bratstva je povinný(á) nosiť škapuliar po zvyšok
života nepretržite vo dne i v noci a modliť sa denne predpísanú modlitbu. S nosením škapuliara sa spájajú určité výsady, predovšetkým ochrana Panny Márie pre dušu i telo počas
života, jej pomoc v hodine smrti a veľa ďalších Božích milostí. Táto mimoriadna ochrana Matky
Božej bola sľúbená nielen samým rehoľníkom, ale aj tým, ktorí sú duchovne spojení s rehoľníkmi.
Škapuliar chráni v nešťastí a chráni nás pred pekelným ohňom. Mýlili by sme sa ak
by sme v ňom videli zázračný prostriedok proti peklu alebo vstupenku do neba.
Vyžadujú sa kresťanské čnosti a stála a posväcujúca milosť na duši. Škapuliar nikoho nezbavuje povinnosti bojovať proti hriechu. Kto by si to domýšľal, hrešil by a škapuliar by mu bol bezvýznamnou vonkajšou ozdobou. Tu platia slová sv. Bernarda:
„Prosím ťa, aby si svoje rehoľné rúcho ozdoboval(a) dobrými mravmi, tvoje rúcho je sväté, preto aj tvoje vnútro
nech je sväté. Staraj sa, aby aj tvoje skutky boli sväté.“

Druhy škapuliarov
Hnedý škapuliar – Karmelitánsky škapuliar
Čierny škapuliar – Škapuliar Sedembolestnej
Biely škapuliar – Trinitársky škapuliar
Belasý škapuliar – Škapuliar Nepoškvrneného Počatia
Zelený škapuliar – Škapuliar pre záchranu hriešnikov
Červený škapuliar – Škapuliar umučenia Pána

5-násobný škapuliar
Všeobecne poznáme 5 rozličných škapuliarov, ktoré rozoznávame podľa ich farieb: hnedý,
biely, čierny, belasý a červený. Bratstvá týchto škapuliarov sú samostatné, ale sv. Stolica dovolila spojiť všetkých 5 škapuliarov a každý môže získať odpustky a milosti naraz
zo všetkých piatich alebo len jedného škapuliara. Päťnásobný škapuliar je zostavený
tak, že jedno na druhom sú poukladané ústrižky jednotlivých škapuliarov, stačí tiež jedna
posvätená kovová medaila. Aj tento škapuliar musí byť posvätený kompetentným kňazom.
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Povinnosti škapuliarskych členov
Nositeľom sv. škapuliara boli udelené mnohé odpustky, najmä ak nosia 5-násobný škapuliar.
Na ich získanie stačí vzbudiť si denne úmysel:
„Chcem získať všetky škapuliarske odpustky,
aké mi dnes bude možno“
a denne sa pomodliť Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu na úmysel Sv. Otca. Pre získanie
plnomocných odpustkov treba prijať sv. sviatosti. O plnomocných odpustkoch (napr. na
hlavné sviatky Pána a Panny Márie) ako i o neplnomocných sa každý dozvie podrobne,
keď sa stane členom spolku sv. škapuliara. Obráťte sa na jednotlivých predstavených.
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Hnedý škapuliar
(Karmelitánsky škapuliar)

Najrozšírenejšie Bratstvo sv. škapuliara je pri reholi karmelitánov. Ich cieľom je vrelá láska k Bohorodičke. Volá sa Bratstvom Panny Márie karmelskej. Karmelitánsky škapuliar je hnedej, tmavogaštanovej farby s obrazom Panny Márie, podávajúcej škapuliar sv. Šimonovi Štokovi. Cirkev
v Anglicku bola v 13. storočí vystavená mnohým nepríjemnostiam zo strany vládnucej moci,
a tak aj pre karmelitánsky rád to boli ťažké časy. Rádu hrozila likvidácia, preto vtedajší generálny
predstavený Šimon Štok, ktorý žil v povesti svätosti, sa spolu so svojimi spolubratmi celkom zasvätil
Panne Márii. Prosil ju o zvláštne znamenie pomoci pre karmelitánsky rád, ktorý nosí vo svojom názve
jej meno, aby mu udelila privilégiá a zachovala ho. Karmelitánska tradícia hovorí, že sv. Šimon
Štok, brat Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel, sa k nej vrúcne modlil slovami antifóny: „Flos
Carmeli“ – „Kvet Karmelu“. Panna Mária mu dala odpoveď. Zjavila sa mu obklopená anjelmi v noci
z 15. na 16. júla 1251 v kláštore Karmelitánov v anglickom meste Cambridge. Ukázala na škapuliar a povedala: „Milý syn môj, vezmi tento škapuliar svojho rádu, znak môjho bratstva pre teba
a pre všetkých Karmelitánov ako mimoriadne znamenie milosti. Kto v ňom zomrie, nezakúsi večný
oheň. To je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy.“
Pobožnosť spojená so škapuliarom sa rozvíjala na základe dvoch zjavení:
1. Zjavenie, ktoré mal Šimon Štok – týka sa večnej spásy, ktorú dosiahnu tí, ktorí zomierajú
v habite karmelitánskeho rádu.
2. Zjavenie, ktoré mal pápež Ján XXII. v roku 1322. V prvú sobotu mesiaca budú z očistca
vyslobodení tí, ktorí zbožne nosili na sebe posvätený škapuliar, zachovali čistotu podľa
svojho stavu a modlili sa určené modlitby.
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Tieto výsady, týkajúce sa všetkých veriacich, ktorí budú nosiť škapuliar, prispeli k popularite
škapuliarskej pobožnosti. Cirkev niekoľkokrát potvrdila výsady škapuliara a podporila túto pobožnosť. Pápež Klement VII. bulou Ex clementi zo dňa 12. augusta 1530 potvrdil všetky milosti a
výsady karmelitánskeho rádu. Aj pápež Pavol V. bulou zo dňa 5. júla 1612 potvrdil tieto výsady.
Pobožnosť škapuliara vo veľkej miere prehĺbil pápež Pius XII. listom Magna charta pobožnosti
škapuliara, v ktorom napísal:
„Nikomu nie je neznáma skutočnosť, ako veľmi sa
láska k Najsvätejšej Panne Márii pričiňuje k oživeniu
katolíckej viery, k zmene zvykov, najmä vďaka tým
formám pobožnosti, ktoré majú väčšiu moc osvecovať myseľ nebeským učením a rozpaľujú v dušiach
ochotu žiť dokonalejší kresťanský život. V prvom
rade k nim patrí pobožnosť karmelitánskeho škapuliara, ktorá sa svojou jednoduchosťou prispôsobuje chápaniu každého človeka a veľmi sa rozšírila
medzi veriacimi kresťanmi, prinášajúc spásonosné
plody.“
Pápež Ján Pavol II. dal odporúčanie Kongregácii pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí
v roku 1996, ktorá schválila Obrad požehnania a vkladania karmelitánskeho škapuliara.
Bratstvo Panny Márie škapuliarskej totiž patrí do veľkej karmelitánskej rodiny, pretože úcta k Panne
Márii vyjadrená nosením škapuliara, vďaka svojim dejinám a vývinu sa týka mnohých skupín ľudí:
-

Rehoľníci a rehoľnice.
Svetský rád (nazývaný aj tretí rád).
Členovia Bratstva Panny Márie škapuliarskej.
Všetci, ktorí prijali škapuliar a žijú podľa jeho spirituality v
rozličných spoločenstvách v ktorých sa združujú.
- Všetci, ktorí prijali škapuliar a žijú podľa jeho spirituality, ale
nezdružujú sa v žiadnych spoločenstvách.
Prijatím škapuliara sa veriaci stáva príslušníkom karmelitánskej rodiny, čo mu umožňuje žiť ako
„brat“ a „sestra“ Panny Márie v jednote s Karmelom. Všetci sa zaväzujú horlivo uctievať Pannu
Máriu v duchu karmelitánskej spirituality, avšak podľa toho, akým spôsobom je daný veriaci
spojený s „Rodinou Panny Márie“.

Zvláštne milosti karmelitánskeho škapuliara
1. Nosením škapuliara sa stáva každý členom karmelitánskej rehole, a tak sa stáva účastným
všetkých modlitieb, pobožností, almužien, pôstov a iných duchovných pokladov rehole v celej
Cirkvi.
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2. Každý člen stojí pod zvláštnou ochranou Matky Božej v zemských nehodách a nebez
pečenstvách duše, keď zbožne nosieva toto mariánske rúcho (škapuliar).
3. Nie menší úžitok plynie z mnohonásobných odpustkov, ktoré môžu prijať všetci členovia. Aj
po smrti sa stávajú účastnými týchto pokladov, ak za svojho života plnili členské povin
nosti Bratstva. O tom svedčí aj 6 lekcia kňazského breviára, potvrdená pápežom Pavlom V.
v roku 1612.
Preblahoslavená Panna svoju milú rehoľu karmelitánov vyznačila mnohým dobrodením nielen tu na
zemi, ale pobožne veríme, že svoje dietky, ktoré sú privtelené ku škapuliarskemu Bratstvu, v očistci teší materinskou milosťou a pomáha im svojim príhovorom u Boha pre skoršie dosiahnutie nebeského kráľovstva, ak za svojho života zachovávali isté pôsty, predpísané modlitby a čistotu podľa svojho stavu.

Výsady zotrvania
Panna Mária povedala Šimonovi Štokovi: „Kto v škapuliari zomrie, nezakúsi večného ohňa.“
Škapuliar nás chráni pred samotným peklom, ale nie ten kúsok vlnenej látky alebo medaila ktorú
nosíme na krku, ale orodovanie Matky Božej. Ak neustále nosíš jej znak sv. škapuliar, a žiješ v milosti
posväcujúcej, Panna Mária ti vyprosí milosť zotrvania v dobrom až do smrti. Ak by si predsa upadol
do smrteľného hriechu, Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci, ti vyprosí milosť úprimnej ľútosti.

Výsady prvej soboty
Táto výsada nebola zjavená sv. Šimonovi Štokovi, ale pápežovi Jánovi XXII. sa zjavila
Panna Mária a povedala mu:
„Ján, námestník môjho Syna, mne máš čo ďakovať za svoju vysokú
dôstojnosť, lebo ja som ti ju vyprosila u svojho Syna. Od teba očakávam slávnostné schválenie karmelitánskej rehole, ktorá pochádza
z môjho vrchu Karmel... Ak niekto z tejto rehole alebo jej Bratstva sa
rozlúči so životom a pre svoje hriechy príde do očistca, vtedy ja, ako
nežná matka, zostúpim do tohto očistného miesta v sobotu po ich
smrti. A tých, ktorí tam ešte budú, vyvediem do blažených príbytkov
večného života.“
Pápež Ján XXII. túto výsadu uverejnil v bule Sacratussuni uti culmime 3. 3. 1322 a pápež
Pavol V. ju tiež potvrdil 5. 6. 1612 dekrétom, v ktorom píše:
„Otcom karmelitánom sa dovoľuje kázať, že kresťanský ľud môže veriť
v pomoc, ktorej sa dostane dušiam členov karmelitánskej rehole
a Bratstva, že Preblahoslavená Panna duše tých, ktorí zbožne zomreli a za svojho života nosili škapuliar, zachovávali stavovskú čistotu,
modlievali sa malé mariánske hodinky alebo sa v stredu a sobotu
zdržovali mäsa, po ich smrti v sobotu, ktorý deň je zasvätený Matke
Božej, príde im na pomoc svojím prihovorením u Syna.“
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Povinnosti škapuliarskych členov
1. Musí byť splnomocneným kňazom prijatý do Bratstva a osobne oblečený do sv. škapuliara
2. Musí neustále nosiť škapuliar, alebo náhradnú medailu. Zložiť ho môže len v súrnych prípa
doch (umývanie, kúpanie, operácia a pod.) Roztrhnutý/zničený používaním škapuliarik/me
dailu musí nahradiť novým, ktorý si dá posvätiť len kompetentnému kňazovi (roztrhnutý/
zničený používaním škapuliar nezahadzujeme, ale spálime ho, zahodením by sme prejavili
neúctu). Kto niekoľko týždňov nenosil škapuliar, alebo ho z nejakej príčiny zabudol nosiť,
zbavil sa na ten čas duchovných výhod Bratstva. Kto to zanedbal dlhší čas, musí sa znova
hlásiť o prijatie a oblečenie do škapuliara.
3. Musí sa snažiť o kresťanskú dokonalosť.
4. Musí pestovať a rozširovať lásku k Panne Márii karmelskej (ak prijal 5-násobný škapuliar,
musí
rozširovať ešte aj lásku k Najsvätejšej Trojici, k Sedembolestnej, k nepoškvrnenému počatiu
Panny Márie a k najsvätejším Srdciam Pána Ježiša a Panny Márie).
5. Tí, ktorí si chcú získať výsadu prvej soboty, majú sa denne modliť mariánske hodinky (po
prípade sa v stredu a sobotu zdržať mäsa (okrem Vianoc), alebo sa môžu dohodnúť s kňa
zom na inom dobrom skutku). Kňazom sa počíta recitácia riadneho breviára. Majú tiež
zach ovávať čistotu podľa svojho stavu.

Úplné odpustky pre členov
Členovia Bratstva Panny Márie škapuliarskej môžu získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho si treba
vzbudiť úmysel získať úplné odpustky a vylúčiť akúkoľvek trvalú záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému) v deň vstupu do Bratstva Panny Márie škapuliarskej a na tieto sviatky:
Panny Márie z hory Karmel (16. júla)
Sv. proroka Eliáša (20. júla)
Sv. Šimona Stocka (16. mája)
Sv. Terézie z Lisieux (1. októbra)
Sv. Terézie Avilskej (15. októbra)
Všetkých Svätých Karmelu (14. novembra)
Sv. Jána z Kríža (14. decembra)
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Zasvätenie sa Panne Márii škapuliarskej
(modlitba)
Kráľovná škapuliara a Matka milosrdenstva, zasväcujem ti nielen
moju dušu a večné šťastie, ale prijmi, Nepoškvrnená Panna, aj moje
telo, aby si ho mohla účinne brániť pred hriechom a žiadostivosťou,
pokušeniami sveta a chorobami, pred lenivosťou a nástrahami zlého
ducha. Zošľachti moje srdce podľa Najsvätejšieho Srdca tvojho
Syna Ježiša Krista. Mária! Odovzdávam ti moje myšlienky, modlitby,
prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si ich usmerňovala pre moje
dobro a pre dobro Cirkvi. Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli
na tento svet Kristov pokoj a lásku, lebo on je Boh a žije a kraľuje
s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.
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Čierny škapuliar
(Škapuliar Sedembolestnej)

Čierny škapuliar darovala Sedembolestná pri zázračnom zjavení siedmim zbožným mužom na
vrchu Senario (Florencia), keď na Veľký piatok 25. 3. 1239 rozjímali o umučení Pána. Povedala im:
„Prijmite rúcho..., aby ste ako služobníci Máriini, rozjímajúc o utrpení môjho
Syna a mojej bolesti, pracovali k svojmu
zdokonaleniu a k posväteniu celého
sveta, žeby ste tak mohli prijať raz korunu
večného života“
Založili rehoľu Služobníkov Máriiných čiže servitov, ktorú im schválil pápež Alexander V.
v roku 1255. Bratstvo Sedembolestnej založil sv. Filip Benetius vo Florencii roku 1264. Čierny
škapuliar členov bratstva nám pripomína bolesť Pána Ježiša a Panny Márie. Tento škapuliar by mal byť u nás rozšírený, keďže Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

Povinnosti škapuliarskych členov
Modliť sa 15 minút denne za rehoľu Služobníkov Máriiných (za servitov) a cirkev vrátane
toho aspoň jeden Anjelsky pozdrav a jeden Zdravas Kráľovná a ak je možné vykonať skutky
milosrdenstva pre tých, ktorí trpia telesne/duchovne.
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Biely škapuliar
(Trinitarsky škapuliar)

Biely škapuliar s červeným krížom pochádza od sv. Jána z Máthy. Keď slúžil sv. omšu v domácej
kaplnke parížskeho arcibiskupa, zjavil sa mu anjel v bielom rúchu s červeno-belasým krížom
na prsiach, ruky rozprestieral nad dvoma otrokmi. Z toho poznal, že jeho životným cieľom je
vykupovať otrokov z moci neveriacich. Za pomoci sv. kňaza Felixa z Valois založil rehoľu najsvätejšej Trojice, čiže trinitárov na vykupovanie otrokov. Rehoľu a ich biely škapuliar s červeno-belasým krížom schválil pápež Inoces III. v roku 1198. Neskoršie bolo schválené aj Bratstvo
trinitárov. Teraz je ich úlohou oslava Najsvätejšej Trojice a prispievanie na katolícke misie.
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Belasý škapuliar
(škapuliar Nepoškvrneného Počatia)

Ctihodná mníška Uršula Benincasa v reholi oblátov v Neapole videla na Hromnice 1617
vo vytržení Pannu Máriu v bielom rúchu s belasým plášťom a s Ježiškom na rukách. Nebeská
Kráľovná jej povedala:
„Uršuľa, buď dobrej mysle, daj pozor, čo ti
povie môj i tvoj Ježiš, ktorého mám
v náručí.“
Ježiško jej oznámil:
„Chcem, aby si postavila pustovňu, kde
by žilo 33 panien odených ako moja
matka.“

Spasiteľ jej sľúbil veľa milostí. Uršuľa ho hneď prosila, aby tie milosti udelil aj osobám žijúcim vo
svete, ktoré budú nosiť belasý škapuliar a budú nežne milovať Nepoškvrnenú Pannu Máriu. Na
dôkaz vyslyšania prosby videla vo vytržení veľké množstvo anjelov, ktorí roznášali po svete belasé
škapuliare. Škapuliar schválil pápež Kliment X. v roku 1671. Kliment XI. v roku 1710 udelil nositeľom
belasého škapuliara veľa odpustkov. Bratstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie začalo fungovať od roku 1894. Jeho cieľom je uctievať Nepoškvrnenú a modliť sa za obrátenie hriešnikov.
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Zelený škapuliar
(škapuliar pre záchranu hriešnikov)

Zelený škapuliar je darom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre záchranu hriešnikov. Zverila
nám ho Nebeská Matka prostredníctvom sestry Justíny Biskeyburu (Biskäjbürü) - dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v roku 1840. Sestra Justína sa narodila v r. 1817 vo Francúzsku. V rodine dostala dobrú kresťanskú výchovu. Boh mal s ňou veľké plány a ona pohotovo odpovedala na volanie milosti. Ako 22-ročná vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul. Tam sa jej viackrát zjavila Panna Mária. Po ukončení formácie
bola sestra Justína poslaná do Blangy, kde vyučovala v tamojšej škole. Tam sa jej Panna
Mária počas rozjímania 8. 9. 1840 znova zjavila. V pravej ruke držala svoje srdce celé v
plameňoch a v ľavej ruke mala istý druh škapuliara - bol to obdĺžnikový kúsok zelenej látky.
Na jednej strane bol obraz znázorňujúci Pannu Máriu, ako ju sestra videla aj v skutočnosti a na druhej strane videla srdce prebodnuté mečom, žiariace jasnými lúčmi,
skvejúce sa ako slnko a priezračné ako krištáľ. Okolo srdca bol oválny nápis:
„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti.“
V strede nápisu vyčnieval zo srdca zlatý kríž. Vnútorný hlas jej súčasne vysvetľoval:
„Tento znak má prostredníctvom dcér
kresťanskej lásky prispieť k obráteniu
hlavne neveriacich a pripraviť ich na
dobrú smrť.“
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Pri novom zjavení v r. 1846 Panna Mária upresnila:
„Tento škapuliar nie je ako ostatné... Stačí,
keď kňaz posvätí škapuliar a potom ho
niektorý hriešnik alebo neveriaci nosí,
možno mu ho dať aj bez jeho vedomia
do šiat, do postele, alebo do izby. Nech
sa denne pomodlia povzdych uvedený
na škapuliari: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu
našej smrti!“
Ak sa osoba, ktorá nosí škapuliar, nemodlí túto modlitbu, má sa ju miesto nej pomodliť ten, kto jej ho
dal. Ku škapuliaru sa viažu mnohé milosti, ktoré sú úmerné stupňu dôvery - to znázorňujú lúče rôznej
veľkosti, vychádzajúce zo srdca Presvätej Panny. Len čo ľudia bližšie spoznali Zelený škapuliar, rýchlo
sa rozšíril a mnohým dušiam sprostredkoval obrátenie a záchranu. Cirkevne ho schválil pápež Pius IX.

Povinnosti škapuliarskych členov
Nosiť škapuliar a denne sa pomodliť povzdych uvedený (ak sa ho nemodlí osoba, ktorá ho
nosí, môže sa modliť aj iná osoba, toto sa vzťahuje len k tomuto škapuliaru) na škapuliari
„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti!“
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Červený škapuliar
(škapuliar umučenie Pána)

Milosrdná sestra Apolónia Andriveau z rehole sv. Vincenta de Paul (lazaristi) v oktáve sviatku sv.
Vincenta 26. júla 1846 videla v zjavení Spasiteľa, ako drží v ruke červený škapuliar. Na jednom
plátku látky bol obraz Ježiša na kríži a nástroje jeho umučenia (bič, ktorým trhali vojaci presväté
telo Pána Ježiša; sú tam klince a kladivo, ktorými bol Spasiteľ pribitý na kríž; je tam skrvavené rúcho,
ktoré strhli z jeho presvätého tela). Okolo kríža bol nápis „Sväté umučenie Pána nášho Ježiša
Krista, vysloboď nás.“ Na druhom plátku látky boli najsvätejšie srdcia Pána Ježiša a Panny Márie
(čo naznačuje spolužitie, spolucítenie, spoluutrpenie a takmer spoločný tlkot týchto dvoch sŕdc
a ich spoločný zápal za spásu ľudstva), okolo ktorých bol nápis „Sväté Srdcia Ježiša a Márie,
ochraňujte nás.“ Často rozjímala o mučení Pána, pričom sa jej často vo videní zjavoval Spasiteľ
v tejto podobe, ako vyzeral pri jednotlivých mučeniach. Raz pri odbavovaní Krížovej cesty pri
13. zastavení sa jej zdalo, ako by jej Panna Mária vložila do náručia Spasiteľovo telo so slovami:
„Svet sa uvrhuje do záhuby, lebo nerozjíma
o mukách Ježišových, vynasnaž sa, ako len
môžeš, aby bol svet od skazy zachránený.“
Inokedy videla, ako sa do krištáľu čistého ako potok ponáralo množstvo ľudí a keď
z neho vyšli, boli ako keby bleskom ožiarení, ich rúcha boli ako z diamantu a vychádzali z nich zlaté lúče. Ľudia, čo sa do potoka neponorili, boli zahanbený čiernou hmlou.
Spasiteľ jej vysvetlil, že potok znamená jeho milosrdenstvo, ktorým prijíma na milosť každého
hriešnika. Pri videní na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sľúbil Pán Ježiš tejto zbožnej rehoľnici:
„Ten, kto bude nosiť tento škapuliar, obsiahne
každý piatok odpustenie všetkých trestov za
svoje hriechy a v jeho duši sa rozhojní viera,
nádej a láska.“
Bolo založené Bratstvo červeného škapuliara. Pápež Pius IX. ho ochotne schválil a dekrétom
z 25. 6. 1857 udelil lazaristom právomoc postaviť tento škapuliar a obliekať sa do neho.
Nositelia tohto škapuliara sú účastní na zásluhách rehole lazaristov. Môžu získať plnomocné
odpustky v deň prijatia, na jeho výročie a každý piatok, keď príjmu sv. sviatosti a rozjímajú o
umučení Pána, môžu dostať aj mnohé neplnomocné odpustky. Červený škapuliar má na jednej
strane obraz sv. Kríža a na druhej najsvätejšie srdcia Pána Ježiša a Panny Márie, ktorým sa
klaňajú anjeli. Tým sa jasne znázorňuje cieľ tohto škapuliara: Rozjímať o Ježišovom umučení,
ktoré preniklo nielen jeho Božské Srdce, ale aj Srdce jeho milovanej Matky Márie a naše.
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A tak milý kresťan, červeným škapuliarom si obliekaš rúcho toho Kráľa, ktorý si podmanil nie svet, ale ľudské srdcia, nie krvou iných, ale svojou krvou a pre nás si dal prebodnúť svoje Srdce. Kríž Kristov nech nám NIE JE pohoršením ako pohanom, ale tvojím spasením,
ku ktorému ťa doprevádza bolestná Matka, ktorá prvá konala za Ježišom Krížovú cestu.

Povinnosti škapuliarskych členov
Nositeľom červeného škapuliara sa odporúča modliť sa každý piatok odpustkovú modlitbu pred krížom a rozjímať o spôsobe umučenia Ježiša Krista, ktorý trpel. Prežívajme tento deň vo vnútornom spojení s trpiacim Ježišom. Umučenie je súhrnom všetkých foriem životnej svätosti: je v ňom poníženosť, sebazaprenie, trpezlivosť, poslušnosť, láska k Bohu a k
blížnemu, odpútanosť od pominuteľných vecí a snaha dosiahnuť nepominuteľné hodnoty,
nenávisť k hriechu a láska k pokladu milostí, duch obetavosti a duch sebaovládania. Kto
dostane škapuliar umučenia, nech tým prijme aj zmýšľanie Ježišovho Srdca, nech nasleduje
jeho príklad a príklad Panny Márie. Modlíme sa povzdychy, ktoré sú na škapuliari napísané.

Niektoré čítania zo Sv. písma o utrpení Pána
Ježiša
Mt 26,1 - 28,20
Mk 14,1 - 16,20
Lk 22,1 - 23,56
Jn 18,1 - 19,42
Keď nás postihne utrpenie, či telesná bolesť alebo protirečenie, ubližovanie, ohováranie, nespravodlivosť, neuznanie, vtedy pozrime na Ježiša, prosme ho o pomoc a on nám dá odvahu
znášať všetko, čo Boh pre naše dobro na nás dopustil. Budeme vedieť odpúšťať a zachováme
si duševný pokoj a vyrovnanosť aj v kríži.

Úcta k utrpeniu Panny Márie
Pán Ježiš si aj v nebeskej sláve ponechal svojich päť rán. Ako by si teda nezachovala aj
Matka Božia vo svojom srdci muky Kalvárie? Ona prvá vykúpená z ľudí, bola prvá aj v
zadosťučinení za hriechy a mala aj najväčší podiel na spáse ľudí. Práve pod krížom sa
z vôle svojho Syna stala matkou ľudstva za cenu veľkej obety. Ježiš nám zveril milú povinnosť ctiť si ju ako Matku. Uvažujme o bolestiach jej srdca a zverme jej svoje bolesti.
Prijatím Škapuliara umučenia uskutočňujeme vo svojom živote slová sv. Pavla:
„Na svojom tele dopĺňam, čo ešte chýba
Kristovmu utrpeniu...“
ako to robila Panna Mária, prvá kresťanka. Ona je nám najlepším príkladom, ako spolupracovať s milosťami, ktoré nám plynú z Kristovho utrpenia, a ktoré máme použiť pre svoju spásu a
tiež pre záchranu všetkých hriešnikov.
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