
V roku 489 sa Medard stal kňazom a v roku 530 bol zvolený 
za biskupa. Žil v období, kedy sa vo Franskej ríši evanjelio-
vé posolstvo ešte len udomácňovalo a evanjeliové hodnoty 
sa neprijímali rýchlo. Veľmi dobre poznal ťažkosti, ktorými pre-
chádzala spoločnosť, v ktorej žil. Poznal aj premeny, akými pre-
chádzalo manželstvo. Bol v osobnom vzťahu s manželskými pármi 
a poznal ich konkrétne potreby, nakoľko ako biskup veľa času 
strávil chodením po mestách, dedinách, osadách a lazoch.
Vedomý si spoločenských a kultúrnych premien svojej doby Me-
dard dal manželstvu hodnotu. Pre cirkev ženatých a vydatých 
rozmýšľal o nových cestách do budúcnosti.
Biskup Medard zomrel 8. júna roku 560.

Poliklinika sv. Medarda, Kaplnka sv. Medarda, ul. Špitálska 13, 949 01 Nitra

 Svätý Medard, Tvoj vzťah k 
ľuďom vzbudzoval obdiv a úctu. 
Ty si sa staral o duchovné i hmotné 
potreby ľudí okolo Teba. Ukazuj aj 
nám cestu vernosti evanjeliu, aby 
sme sa nedali zlákať pokušenia-
mi našej doby. Podobne ako Spa-
siteľ, aj Ty si miloval deti. Svojimi 
hmotnými darmi si pomohol dcéram 
slušne sa vydať. Prosíme Ťa, svätý 
brat, o túto priazeň skrze dobro, 
ktoré šíril Pán Ježiš. Na Tvoj príhovor 
Boh už udelil mnoho milostí pre ľudí, 
za ktorých si prosil. Prihováraj sa 
za nás, aby sme vo svojom živote 
spoznávali Božiu vôľu a veľkoryso 
ju prijali.
 Bože, Ty si dal svätému Me-
dardovi moc uzdravovať ľudí od 
chorôb zubov, pomôž nám prosia-
cim oslobodiť /meno/ od terajšej 
choroby. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Spolupatrónom tejto kaplnky je blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM 
(1888–1960), gréckokatolícky biskup a mučeník.

Vitajte v kaplnke 

Keď sa ako veriaci zhromažďujeme na jednom mieste, naj-
dôležitejšie je, že sme živé kamene zhromaždené na budovanie 
duchovného domu (1Pt 2,5). Ako veriaci tvoríme Telo vzkrieseného 
Ježiša a sme duchovným chrámom, z ktorého vyviera prameň 
živej vody. Keďže nás Duch Svätý včlenil do Ježiša, sme chrám 
živého Boha (2Kor 6,16). V Ježišovi, ktorý neviditeľným spôsobom 
predsedá eucharistickému zhromaždeniu, a v moci jeho Ducha 
oslavujeme Nebeského Otca, ktorý je milostivý a milosrdný, zho-

vievavý a láskyplný (Ž 145,8).

biskupa!

Slávenie 
Eucharistie:
Pondelok   12.00
Streda      12.00
Piatok       12.00
Nedeľa      20.00

Kaplnka je domom modlitby, kde sa bratia a sestry zhromažďujú, 
aby prostredníctvom svojich pastierov – kňazov, a v duchovnom 

spoločenstve so svojím biskupom slávili Eucharistiu.

Medarda



Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba viac, bol vzkriesený z mŕtvych, 
je po Božej pravici a prihovára sa za nás (Rim 8,34).

Ježiš je vo svojej cirkvi prítomný mnohorakým spôsobom: vo svo-
jom slove, v modlitbe svojej cirkvi, lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi (Mt 18,20), 
v chudobných, chorých, uväznených, vo sviatostiach, ktorých je 
pôvodcom..., ale nadovšetko je osobitne prítomný v Eucharistii – 

pod spôsobom chleba a vína.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto 
je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja 
dám, je moje telo za život sveta (Jn 6,51).

Toto je moje telo, 
ktoré sa vydáva 
za vás... Tento ka-
lich je nová zmluva 
v mojej krvi, ktorá 
sa vylieva za vás... 

(Lk 22,19).

Na tomto mieste sa teda na našu posilu a útechu uctieva 
pod spôsobom chleba prítomnosť Ježiša, nášho Spasiteľa, 
ktorý túži vstúpiť do života človeka. On má moc ho zmeniť, 
znovuzrodiť a obdarovať ho v hojnosti. Preto upierajme zrak 
na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery (Heb 12,2).  

.

  ...sa narodil na území 
dnešného Francúzska v mestečku 
Salency, veľmi blízko pri dnešnom 
starobylom meste Noyon. Bolo to 
okolo roku 456 alebo 458. V Me-
dardovom živote sa Ježiš oslávil 
osobitným spôsobom, a preto si 
jeho osobu uctievame aj my.  

Uprostred napätých a búrlivých 
spoločenských premien biskup 
Medard slúžil ľuďom svojej doby. 
Hlboko inšpirovaný a uchvátený 
osobou Ježiša chcel spolu s inými 
hľadať a zdielať hodnoty, ktoré 
pozdvihujú ľudskú dôstojnosť a 
poukazujú na veľkosť Stvoriteľa. 
Ženám a mužom predložil ví-
ziu ľudskosti a vzájomnej úcty. 
Ukázal im hodnotu vzájomného 
rešpektu a poukázal na význam 
oceňovania práce a morálne-
ho rozmeru druhých. Mimoriadna 
hmotná štedrosť a veľkodušnosť 
v pomoci druhým boli silnými 
stránkami jeho osoby.

svaty medard¨ ‘

osobitným spôôsobom, a prprrprprrreteteeteteteto ooooooo sisisisissss  
jeho osobu uctievame aj mymymymyym . .  

Uprostred nappätých a búrrlll
spoločenskýchh premien bbiskupp

doby.
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