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Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom  
Zefirínovi a Emílii je ponukou bezprostrednej duchovnej prípravy  
na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach  
dňa 14. 9. 2021.                                                                                                                 

Deviatnik má otvoriť srdcia Rómov pre Krista a zároveň pomôcť 
k zmiereniu a vzájomnému odpusteniu medzi Slovákmi a Rómami.  
Modlitba deviatnika sa začína 5. 9. 2021.

Motto: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

Deviatnik k rómskym  
blahoslaveným 
mučeníkom
Zefirínovi a Emílii



Program stretnutia so Svätým Otcom 14. 9. 2021  
v Košiciach na Luníku IX.

CESTA Ž IVOTA
Ľudský život je ako cesta. Má svoj začiatok alebo „štart“ a má aj svoj koniec alebo „cieľ“. 
Na každej ceste sú zastávky, aj na tej životnej – detstvo, mladosť, dospelosť, staroba. 

Na cestách stretáme mnoho ľudí – podobne aj v živote sme obklopení mnohými „spo-
lupútnikmi“ a objavujeme silu spoločenstva. Žiadna cesta nie je úplne rovná. Aj na životnej 
púti občas klesáme, občas stúpame. Na križovatkách ciest sa rozhodujeme, akým smerom 
budeme pokračovať. Na cestách niekedy aj padáme a opäť vstávame, aby sme mohli kráčať 
ďalej… Musíme zažiť ťažkosti a kríže a často prosiť o odpustenie, aby sme sa mohli tešiť z krásy 
nového rána a nového začiatku.

Rómsky ľud oddávna kráčal, putoval, kočoval, preto im je cesta určite veľmi blízka.
Prví blahoslavení Rómovia – blahoslavený Zefirín a blahoslavená Emília – kráčali na tomto 

svete po španielskych cestách a doputovali až do neba. Ani naším koncom či „cieľom“ nie je 
smrť, ale večný život s Bohom v nebi. Emília aj Zefirín sa radi modlili ruženec. Preň sa dostali 
aj do ťažkostí a väzenia. Na svojej životnej ceste však nikdy nezapreli vieru v Boha a lásku 
k nebeskej Matke Márii. Sú nám vzorom aj v našom putovaní. 

Napokon, keď sa modlíme ruženec, tiež kráčame po ceste. Prstami akoby sme kráčali po 
ceste ruženca – zrniečko za zrniečkom… a v duchu kráčame s Máriou za Ježišom.

Pozývame vás preto na cestu! Na cestu za Svätým Otcom, na cestu s blahoslaveným Zefirínom 
a blahoslavenou Emíliou, na cestu za Ježišom spolu s Máriou a Jozefom. Na program plný 
svedectiev, modlitieb, piesní a tanca.

PROGRAM 
  9:00 – otvorenie vstupu na miesto stretnutia
11:00 –  svätá omša; hlavný celebrant: Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB, slovenský rímskoka-

tolícky biskup, apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku; 
kazateľ: ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., SDB  rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, pedagóg 
a publicista

13:00 – detský spevácky zbor z Luníka IX
14:00 –  umelecko-duchovný program NA CESTE zložený z piesní, tancov, silných svedectiev 

a modlitieb – účinkujú deti, mladí i dospelí z pastoračných centier (Košice, Jarov-
nice, Bardejov, Čičava, Hanušovce nad Topľou, Krížova Ves, Letanovce, Lomnička,  
Humenné, Kežmarok…)

16:00 – privítanie pápeža Františka a spoločný program s ním

Naše Slovensko v čase od 12. do 15. septembra 2021 navštívi pápež 
František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, ktorý sa narodil 
17. 12. 1936 v Buenos Aires, v Argentíne.  
 
Pápež František je 266. pápežom Katolíckej cirkvi a zároveň rímskym 
biskupom. Rímski biskupi sa považujú za nástupcov apoštola Petra. 
František je prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu 
a prvým z rehole jezuitov. Zvolil si meno František na počesť svätého 
Františka z Assisi.  
 
Pápež František je známy svojou pokorou, zdôrazňuje Božie milosr-
denstvo, má veľký záujem o chudobných a je odhodlaný viesť  
medzináboženský dialóg. Odmieta konzumizmus a podporuje snahy 
o zvrátenie klimatickej zmeny.



Krátke životopisy Zefirína a Emílie

ZEF IR ÍN J IMÉNEZ MALLA –  SVETLO OD BOHA NIELEN PRE RÓMOV
Pri pohľade na Zefirína si môžeme uvedomiť citlivosť, s akou Boh vypestoval tento životný 
príbeh – akoby hovoril, hľaďte čo s vami dokážem urobiť. Vyberám si slabé a nepatrné, aby 
som urobil veľké a obdivuhodné. Svätý Pavol hovorí: „Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si 
vyvolil Boh… aby sa pred Bohom nik nevystatoval“ (1 Kor 1, 28 – 29).

Zefirín sa narodil v roku 1861 v Benavente de Sergiá ako syn kočovníka. Už ako malý chlapec 
chodil so strýkom na trh predávať košíky. Začal sa tak priúčať kupeckému životu a potom sa 
celý život živil predajom zvierat. 

Keď mal 18 rokov rómskym spôsobom, teda bez sviatostného manželstva, sa oženil 
s Terezou. Pán Boh im nepožehnal deti, ale aby neboli celkom sami, osvojili si Pepitu, dcéru 
Terezinho brata. Zefirín zapísal Pepitu ešte ako malú do školy, hoci sám nevedel čítať.

Keď mal Zefirín 20 rokov, otec ich opustil kvôli inej žene. Vtedy sa stal hlavou rodiny on. 
Po 40 rokoch kočovného života sa usadil v prenajatom dome v Barbastre. Tu prežil druhú 

časť svojho života. Svojou čestnosťou, obetavosťou a milým slovom si v tomto meste získaval 
priazeň ľudí.

Jeho nábožnosť bola veľmi srdečná, spomína si na to aj jeho vnučka Maruja: „Jedného 
dňa sa v kostole spievalo – Spievajme láske nad láskami… Zefirín spieval a slzy mu stekali po tvári.“ 

Po tridsiatich rokoch spoločného života s Terezou uzavreli sviatostné manželstvo. Od tej 
chvíle sa začína aj jeho intenzívny sviatostný život. Na svätú omšu a sväté prijímanie chodil 
nielen v nedeľu, ale ak to bolo možné, aj každý deň.

Jeho láska ku Kristovi sa nekončí len chodením do kostola. Celé desaťročia zhromažďoval 
deti, brával ich na malé výlety, učil ich katechizmus, teda to, čo si sám zapamätal z kázne či 
z púte. Jeho nábožnosť sa rokmi prehlbovala. Prijali ho do spolku „Eucharistických štvrtkov“, 
kde patrili najvýznamnejšie osobnosti mesta. Vstúpil aj do tretieho rádu svätého Františka. 
Mal veľký dar zmierovať rozhádaných, každý spor obyčajne končil podaním ruky. Jeho jemné 
srdce mu bránilo obísť trpiaceho. Raz videl ako chorý na tuberkulózu ležal na zemi a chrlil krv. 
Zefirín k nemu pristúpil a na rukách ho priniesol domov. Chorý bol bývalý starosta Barbastra. 

V roku 1936 vypukla v Španielsku občianska vojna. Barbastro bolo ťažko skúšané prena-
sledovaním Cirkvi. Keď v tom čase na ulici revolucionári zatýkali jedného kňaza, pri pohľade 
na nich Zefirín zavolal: „Pomáhaj Panna Mária! Toľko ľudí proti jednému, a to ešte nevinnému…!“ Po 
týchto slovách zatkli aj jeho. Zefirín sa denne modlil ruženec a neprestal ani vo väzení. Jeho 
rodina sa ho pokúšala oslobodiť, podmienkou však bolo verejné zrieknutie sa ruženca. Zefirín 
to však odmietol.

V noci 9. augusta 1936 ho zastrelili spolu s niektorými uväznenými kňazmi. Svedkovia 
hovoria, že popravení vykríkli: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Ráno ho už videli mŕtveho s ružencom 



v ruke. Všetkých zastrelených pochovali v spoločnom hrobe. Pri odkrytí hrobu, Zefirína však 
nedokázali identifikovať. Zomrel ako svedok pre Krista. 

4. mája 1997 ho ako prvého Róma vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslaveného.
Boh nám predstavuje život obyčajného človeka. Začiatok má kdesi na cestách kočovníkov 

a končí v spoločenstve medzi najhorlivejšími kresťanmi a kňazmi. Zefirín môže byť vzorom 
nielen pre Rómov, ale aj pre nás všetkých.

EMÍL IA  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZOVÁ –  KVET Z  BOŽEJ  ZÁHRADY
Môže byť mladá rómska žena Emília príkladom, vzorom, či svetlom pre naše časy? Odpoveď 
znie: „Áno.“ Duch Svätý viedol svoju Cirkev, aby Emíliu 25. marca 2017 vyhlásila za blahoslavenú. 
Emília – obyčajné, jednoduché rómske dievča – na prvý pohľad neurobila nič výnimočné, nič 
čím by sa preslávila. 

Narodila sa v jaskyni, v detstve pomáhala starým rodičom pri pletení košíkov. Takto si ich 
rodina zarábala na každodenný chlieb. 

Keď mala 24 rokov začala žiť s mladým Rómom Juanom. V tom čase zúrila občianska vojna. 
Vláda do boja povolávala všetkých bojaschopných mužov. Bolo isté, že Juan bude odvedený. 
Dohodli sa, že využijú rómske šibalstvo a s roztokom z modrej skalice mu Emília potrie oči, 
aby na nejaký čas oslepol. Keď si po Juana prišli vojaci usúdili, že ako nevidiaci sa do boja 
nehodí, preto ho nechali doma. V tom čase už bola Emília v druhom stave. Po určitej dobe sa 
k nim vojaci vrátili a zistili, že ich Emília a Juan podviedli. Oboch vzali do väzenia. 

Emília bola vo väzení sama, bez manžela, bez príbuzných. V cele sa dostala medzi kresťan-
ské ženy. Keď ju videli plakať, ujali sa jej. Po čase zistili, že čaká dieťatko, preto sa jej snažili 
pomáhať. Emília si všimla ich vieru. Bola síce pokrstená, ale o jej duchovný život sa nikto nikdy 
nestaral. Poprosila preto ženy, aby ju naučili modliť sa Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu… 
Neskôr sa už aj ona spolu s nimi modlievala ruženec. Veľmi rada počúvala o živote Panny Márie 
a o tom, ako porodila Ježiša v maštali (pretože aj Emília sa narodila v jaskyni). Pri veriacich 
ženách rástla aj jej viera a láska ku Kristovi. 

Keď sa vedúca väznice dozvedela, že sa Emília naučila modliť, chcela potrestať tú, ktorá 
ju to naučila, vyhrážala sa. Neskôr sľúbila, že Emílii zlepší podmienky vo väzení a pomôže jej 
pred súdom. Emília však meno svojej katechétky a priateľky neprezradila, dobre vedela, že 
mnohé ženy sú vo väzení len preto, že sú kresťanky. 

No až potom nastali pre Emíliu ťažké chvíle. Napriek tomu, že už bola vo vysokom štádiu 
tehotenstva, nepridali jej na strave a dokonca ju zatvorili na samotku. Niektoré z uväznených 
žien k nej prišli, aby jej pomohli pri pôrode. 13. januára priviedla na svet dievčatko a hneď na 
druhý deň ho aj vo väzení pokrstili. Neľudské podmienky na samotke, slabá strava, zima, špina 
a nezáujem vedúcich väznice spôsobili, že zoslabnutá a chorá Emília 25. januára 1939 zomrela. 

Prečo by mala byť Emília príkladom, vzorom, či svetlom pre naše časy? Emília bola len 
pokrstená, nikdy nebola na svätej spovedi, nikdy sa nezúčastnila na svätej omši, neprijímala 
Kristovo telo, nebola pobirmovaná… Bola len obyčajná rómska kočovníčka a aj napriek tomu 
dosiahla mučeníctvo. Boh viedol túto jednoduchú rómsku veriacu ženu až k svätosti – aj bez 
pomoci ostatných sviatostí. Boh je skutočne nevyspytateľný vo svojich svätých. V období, keď 
jej bolo najťažšie, najviac rástla láska v jej srdci. 

Práve vo väzení bližšie spoznala svojho Boha. Otvorila mu srdce a on v ňom urobil zázrak 
lásky – lásky k Bohu a lásky k človeku. Bez odpustenia tým, ktorí jej toto všetko spôsobili by 
ju Cirkev nepovýšila na oltár. 

Kristus si stráži Cirkev a Emíliu ponúka ako vzor a povzbudenie pre nás všetkých. Emília 
odpustila všetkým tým, ktorí jej ubližovali a posledné chvíle prežívala so svojím Bohom. 

Práve preto môže byť príkladom, vzorom či svetlom pre nás a naše časy. 



ÚVOD

DEVIATNIK K  BLAHOSLAVENÉMU ZEF IR ÍNOVI  
A  BLAHOSLAVENEJ  EMÍL I I ,  RÓMSKYM MUČENÍKOM

Rómovia pred tisíc rokmi opustili Indický polostrov a dnes žijú po celom svete. Po usadení 
v Európe postupne prenikali aj do Afriky a Ameriky. Na Slovensku ich žije okolo pol milióna, 
väčšina z nich na východe našej krajiny. Zefirín a Emília vyrastali v Španielsku, stovky kilo-
metrov od seba (Barbastro – Tíjola – cca 900 km). Každý mal svoju rodinu, nikdy sa nestretli 
a aj napriek tomu mali spoločný osud, stali sa svedkami viery tým, že ako Rómovia obetovali 
svoj život za Španielov, ľudí z majority. Stratili svoj život, aby nezradili a aby zachránili životy 
svojich priateľov. Španielsko v tom období zachvátil najkrvavejší a najmenej prehľadný konflikt 
20. storočia, v ktorom bolo zavraždených viac než 6 832 zasvätených osôb, z toho 13 biskupov, 
4 172 kňazov, 2 364 mníchov a 283 rehoľných sestier. Zničených bolo 160 kostolov a kláštorov. 
Rómovia si chceli žiť svoj tradičný život, ale revolúcia im to nedovolila. Bolestne vstúpila aj 
do ich života a vybrala si nespravodlivú daň podľa nekontrolovaných, iracionálnych pravi-
diel. Cirkevný otec Tertulián napísal: „Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov.“ V dejinách 
Cirkvi sa to mnohokrát potvrdilo. Na príhovor tých, ktorí položili svoj život za Ježiša Krista, 
Boh otvára srdcia ľudí pre prijatie a prežívanie viery. Nech aj krv mučeníkov, blahoslaveného 
Zefirína a Emílie, je semienkom, ktoré otvorí srdcia Rómov i Slovákov k vzájomnému prijatiu 
a prežívaniu viery. 

Zefirín Jiménez Malla bol blahorečený 4. 5. 1997 v Ríme a Emília Fernández Rodríguezová 
bola blahorečená 25. 3. 2017 v Almeríi ako prvá Rómka v histórii Cirkvi. Emília bola blahorečená 
presne dvadsať rokov po blahorečení Róma z Barbastra, Zefirína Jiméneza Mallu, mučeníka 
svätého ruženca. Títo španielski mučeníci rómskeho pôvodu, ktorí počas občianskej vojny 
obetovali svoj život za svoje presvedčenie a jednoznačné postoje voči diktatúre, sú považovaní 
za patrónov Rómov. Španielska občianska vojna sa začala 17. 7. 1936 a skončila sa 1. 4. 1939. 
Trvala 2 roky, 8 mesiacov, 2 týždne a 1 deň. 

Pápež František hovorí, že je čas zmeniť mentalitu a prestať si myslieť,  
že naše skutky nemajú vplyv na tých, čo trpia…VEČERNÁ MODLITBA ZEFIRÍNA



1. deň 

Dnes si pripomeňme mená tých, ktorí tvoria našu najbližšiu rodinu, 
aby sme ich zverili Bohu. 
(Na Slovensku sa v roku 2020 narodilo 56 650 detí, počet obyvateľov pre nižšiu pôrodnosť prirodzene poklesol  
o 2 439 obyvateľov).

Keď mudrci zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho 
matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu“ (Mt 2, 11). Mária položila dieťa do chudobných jasieľ na slamu v maštaľke.

Zefirín aj Emília sa narodili rómskym kočovníkom v Španielsku. Po narodení ich dali rodičia 
pokrstiť, ako je medzi Rómami zvykom, ale o ich ďalšiu náboženskú výchovu sa príliš nestarali. 
Deti vyrastali vo veľmi zložitej politickej, sociálnej i ekonomickej situácii. Emíliu aj ako dospelú 
vedelo potešiť, keď si spomenula na Pannu Máriu, ktorá porodila svojho Syna v maštali, lebo 
aj ona sa narodila v chudobnej jaskyni.

Pápež František hovorí: 
Choďte na každú perifériu. Choďte a buďte tam Cirkvou so silou Ducha Svätého.

Modlime sa: 
Všemohúci Bože, Zefirín a Emília prijali sviatosť krstu, stali sa tvojimi milovanými 
deťmi. Vďaka darom, ktoré si im v tejto sviatosti udelil, dokázali prijímať a trpezlivo 
znášať aj všetky životné rany a skúšky. Nech aj nám ich príhovor pomáha verne 
prežívať naše krstné zasvätenie v každodennom živote a vytrvať vo vernosti tebe až 
do konca. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel Svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)

KRST EMÍLIE


