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(Pre ženu s bolesťou v srdci)
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Dieťa, cez ktoré svetielko žiari,
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slzami zmáčam si tvár,
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vystretá rúčka po láske túži,
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v duši mi panuje svár.
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R.2 Skláňam

sa Láske, čo sníma
hriech,
rany mi uzdravuje,
teplo cez nádej prijímať smiem,
život Tebe zverujem.
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Anjelik môj, meno ti dám,
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matkou ti znova chcem byť,
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Dieťa,

cez ktoré svetielko žiari,
výčitka svedomiu znie,
vystretá rúčka po láske túži,
odpusť mi to zlyhanie.
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Dieťa,

cez ktoré svetielko žiari,
spomienka v plamienkoch sviec,
vystretá rúčka po láske túži,
objímam ťa v modlitbe.

cez Božiu lásku, milosti lúč,
d
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v srdci sa smieš narodiť.

R.3 Smútok

a bôľ utopiť chcem
a vložiť do Kristových rán,
milosrdný a dobrý je Pán,
s láskou mi utiera tvár.

Vysvetlenie textu piesne Lúč milosti:
• Ďieťa, cez ktoré svetielko žiari
- soška dieťaťa zo súsošia Pomník
nenarodeným deťom je priesvitná, preniká
cez ňu svetlo (aj lúč milosti)
- svetielko – symbol života, svetielko sa
zapálilo, ale rýchlo vyhaslo
- Boh-Svetlo sa mi chce zjaviť cez to dieťa
• slzami zmáčam si tvár
- matka zo súsošia s neutíchajúcim smútkom
• vystretá rúčka po láske túži
- každé dieťa túži byť milované, aj to, ktorému
sme život nedarovali
- dieťa sa naťahuje za matkou, ale nemôžu ju
dosiahnuť – symbol nenaplnenej lásky
• v duši mi panuje svár
- žena prežíva zmätok, všetci
spoluzodpovední sú preč, len ona si musí
niesť bolesť na duši po celý život
• Anjelik môj, meno ti dám
- pomenovať nenarodené dieťa znamená
uznať, že bolo hodné života. Dieťa čaká na
svoje meno. Boh ho už dávno poznal po
mene.
• matkou ti znova chcem byť, cez Božiu
lásku, milosti lúč, v srdci sa smieš narodiť
- chcem si ťa aspoň duchovne adoptovať a
prijať do svojho života
• Ďieťa, cez ktoré svetielko žiari, výčitka
svedomiu znie, vystretá rúčka po láske
túži, odpusť mi to zlyhanie

- ďalšie dva kroky k uzdraveniu duše sú:
uznať si vinu a poprosiť dieťa o odpustenie
•S
 mútok a bôľ utopiť chcem a vložiť do
Kristových rán, milosrdný a dobrý je Pán,
s láskou mi utiera tvár
- všetky hriechy sveta a všetka bolesť sa dajú
utopiť v mori Božieho milosrdenstva
•Ď
 ieťa, cez ktoré svetielko žiari, spomienka
v plamienkoch sviec
- zapálením sviece doma alebo na cintoríne,
uznávam dieťa za zosnulé a týmto (prípadne
iným) spôsobom sa s ním rozlúčim
• v ystretá rúčka po láske túži, objímam ťa
v modlitbe
- modlitbou alebo odslúžením sv. omše
odovzdávam dieťa Bohu
•S
 kláňam sa Láske, čo sníma hriech, rany
mi uzdravuje
- Ježiš bolesťou na kríži ma zbavil hriechu, ak
chcem, môže ma uzdraviť
• t eplo cez nádej prijímať smiem
- preto mám nádej, že ma môže zbaviť
výčitiek a trápenia
• ž ivot Tebe zverujem
- v tejto nádeji zverujem Bohu do rúk svoj
život, tiež život, ktorému som nedovolila rásť,
ale aj život, ktorým ma Boh snáď ešte môže
obdariť

Milá mama s bolesťou v srdci,
hriech je zlo, ktoré nemôžme schvaľovať, Boh však neodsudzuje hriešnika. Každého, kto
ľutuje, s láskou prijíma v milosti. Boh vo svojej dobrote má nádej aj pre Tvoj život a život
Tvojej rodiny. Toto CD chce byť pomôckou v procese postupného uzdravovania Tvojej
duše. V piesni je obsiahnutá hĺbka zranenia, ktorú potrat spôsobuje (pri potrate dieťa
je obeťou, matka sa však tiež stáva obeťou svojho činu v tom čo vo vnútri prežíva).
Zároveň pieseň obsahuje niektoré kroky, ktoré vedú k objaveniu pokoja duše a
nekonečného Božieho milosrdenstva.
Viac informácií: www.rodinabb.sk (projekt Ráchel), rachel@rodinabb.sk

Interpréti:
spev - Daniela Obšajsníková
hoboj, anglický roh – Lukáš Žofčin
sólo flauta – Adrián Harvan
prvé husle, gitara – Patrik Takáč
husle – Júlia Karpatová
viola – Tatiana Csomosová
violončelo – Ľuboš Kristan
perkusie – František Beneš
aranžmá – Lukáš Žofčin
mastering – Pavol Jeňo
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