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Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Iz raeli a na rehoľu 
karmelitánov. Najznámejšou udalosťou, ktorá sa k tomuto miestu v Biblii viaže, je zápas 
o pravú vieru Izraela v dobe proroka Eliáša (�. storočie pred Kristom). Charakter pohoria 
poskytoval dobré podmienky na život v ústraní. Uctievanie Panny Márie Kar melskej má 
svoj pôvod u pro roka Eliáša, ktorý z hory Karmel v Palestíne pozoroval z mora vychádzajúci 
obláčik, predobraz Panny Márie. Na túto legendu nadviazal zakla dateľ kar melitánov sv. 
Bertold, ktorý sa roku ���� usadil so svojimi desiatimi spo loč ník mi v jaskyni proroka Eliáša. 
Roku ���� pápež Honorius III. potvrdil rehoľu karmelitánov, ale už o niekoľko desaťročí jej 
hrozil zánik, keď ich v polovici ��. storočia mohame dán ske útoky prinútili presídliť do 
Európy a museli zmeniť pustovnícky spôsob života a čeliť rôznym ťažkostiam. Podľa 
tradície sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému Šimo novi Stockovi ��. júla ���� zjavila 
Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Preto sa Kar -
melská Panna Mária nazýva aj Škapuliarska. Sv. Šimon Stock po tomto zjavení založil 
Bratstvo nerehoľných členov, cez ktorých šíril úctu k Pan ne Márii Karmelskej a k svätému 
škapuliaru po celom svete. S nosením plátených ška puliarov sú spojené viaceré prisľúbenia 
a milosti.     |  podľa tkkbs.sk
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