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Panna Mária Karmelská (Škapuliarska) 
 

V kresťanskej epoche sa na hore Karmel už od 6. 
storočia zdržiavali pustovníci. Dejiny karmelitánskeho 
škapuliara sa však začínajú až v 12. stor. Po prechodnom 
oslobodení Sv. zeme križiakmi sa vytvorila okolo r. 1155 na 
Karmeli väčšia mníšska komunita z pútnikov a niektorých 
križiakov. Boli nimi duchovní synovia proroka Eliáša a 
prezývali sa bratmi Nasvätejšej Panny Márie z hory Karmel. 
Jeruzalemský latinský patriarcha im niekedy v rokoch 1206-
1214 zostavil stanovy, ktoré v r. 1226 schválil pápež Honorius 
III. Prví karmelitáni tvorili vo Svätej zemi komunitu, no žili ako 
pustovníci v oddelených celách, kde sa venovali modlitbe a 
práci. Stretali sa v oratóriu iba na spoločnú modlitbu a 
bohoslužbu. Žili v mlčaní, pôste a konali tvrdé skutky pokánia. 
Zvlášť si uctievali Pannu Máriu. 

Mariánska úcta karmelitánskej rehole našla zvláštne 
vyjadrenie v tzv. škapuliari Panny Márie. 

Ako vieme, škapuliar (z lat. scapulare - náplecník) v 
pôvodnom význame je súčasť rehoľného, predovšetkým 
mníšskeho odevu. Je to pás látky (okolo 40 cm široký s 
otvorom pre krk a hlavu), ktorý splýva z pliec vpredu i vzadu. 
To je riadny, veľký škapuliar. 

Menší alebo stredný škapuliar nosia členovia tretieho 
rádu patričnej rehole. Ten pozostáva z dvoch štvorcových 



kusov látky (vo farbe rehoľného škapuliara) spojených dvoma 
stuhami na okrajoch tak, aby sa dal prevesiť cez hlavu, pričom 
jeden kus látky je na prsiach a druhý na chrbte. 

Tretí, malý škapuliar, pozostáva z dvoch malých 
štvorčekov takej istej látky (spojených tenkými stužkami alebo 
šnúrkami) a je určený pre nečlenov rehole. Prijímajú ho pri 
osobitnom zasväcujúcom obrade a nosia ho pod svojím 
normálnym oblekom. 

Cirkev uznala pravidlá ich života, a tým dala právny 
začiatok karmelitánskeho rádu. Rád sa rýchle rozvíjal a 
vyznačoval sa príkladným životom. V Anglicku sa 
mimoriadnou svätosťou preslávil sv. Šimon Stock. Keď 
spozoroval nebezpečenstvo hroziace rádu, prosil Najsvätejšiu 
Pannu o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251 uzrel Najsvätejšiu 
Pannu Máriu v sprievode anjelov, Panna Mária mu podala 
škapuliar hnedej farby. Vtedy počul tieto Máriine slová: 

"Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak 

môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v 

ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, 

záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného 

záväzku." 
Začiatkom 14. storočia sa Najsvätejšia Panna Mária 

ukázala pápežovi Jánovi XXII. a odporúčala mimoriadnu 
starostlivosť o "jej karmelitánsky rád". Sľúbila hojné milosti a 
spásu tým, čo patria do rádu a verne zachovávajú svoje sľuby. 
Podobne aj tým, čo patria do Bratstva sv. škapuliara, 
zachovávajú cnosť čistoty podľa stavu a modlia sa za Cirkev. 
Nakoniec sľúbila všetkým mimoriadnu milosť, známu pod 
názvom "sobotná výsada": "Ja, ich Matka, ich v prvú sobotu po 

smrti vyslobodím z očistca a zavediem na horu večného 

života." Pápež Ján XXII. potom v roku 1322 vydal bulu 

"Sacratissimo uti culmine", ktorou potvrdil spomenutý druhý 
prísľub sobotnej výsady. 

Škapuliar sa popri ruženci stal jednou zo základných 
mariánskych pobožností. V súčasnosti je pobožnosť k sv. 
škapuliaru známa nielen v Európe, ale na celom svete. Treba 
pripomenúť, že pápež Ján Pavol II. nosil sv. škapuliar od 
detstva. 

Sviatok Panny Márie Karmelskej bol pôvodne 
ďakovným sviatkom karmelitánskej rehole za dobrodenia 
dosiahnuté prostredníctvom Panny Márie. Vznikol 
pravdepodobne r. 1387. Idea škapuliara sa k nemu pripojila až 
neskôr. V 17. storočí pápeži dovolili sláviť sviatok v niektorých 
katolíckych krajinách. Napokon 24. septembra 1726 pápež 
Benedikt XIII. rozšíril toto dovolenie na celú Cirkev. 
 
 
 
 

                              
                    


