
O PRAVEJ MARIÁNSKEJ ÚCTE
Milí čitatelia, s veľkou radosťou som prijal milú povinnosť prihovoriť sa Vám v úvodní-
ku nášho obľúbeného časopisu Blumentál. Je to práve v mesiaci október, o ktorom hádam
každý katolík vie, že je to mesiac intenzívnejšej spoločnej modlitby posvätného ruženca
a zbožnej úcty voči Božej Matke. Menej je však známa história vzniku posvätného ružen-
ca, jeho podstata a zmysel. Skôr však ako sa dostaneme v našom uvažovaní o pravej ma-
riánskej úcte, je dobré, aby sme sa očistili od toho, čo je skôr povera ako prejav nábožnosti.

Nedávno sa nám opäť v kostole vyskytli prefotené modlitby k Panne Márii. Tieto mod-
litby boli veľmi pekné a naozaj zbožné, to však, čo sa nachádzalo pod modlitbou, mi vy-
razilo dych. Nachádzal sa tam pokyn, aby som danú modlitbu odkopíroval alebo prepísal
tridsaťkrát, a moja prosba vraj bude vypočutá. Rozdiel medzi mágiou a modlitbou je veľ-
ký, kým mágia chce prinútiť vyššiu moc, aby plnila našu vôľu, modlitba je rozhovor, osob-
né stretnutie sa s Pánom Bohom. V modlitbe nielen prosíme, ale aj chválime, ďakujeme,
počúvame, odprosujeme alebo rozjímame či kontemplujeme. Zdá sa nám, že Pán vypočú-
val prosby svojich svätých, to je však preto, že oni plnili Božiu vôľu.

V našom Blumentálskom chráme môžeme nájsť dve miesta v bočných lodiach, kde je
v centre pozornosti Mária či už ako Matka Dobrej rady, alebo ako Lurdská Panna Mária
v jaskynke. Mária zastáva v živote kresťana veľmi dôležité miesto, dostali sme ju za Mat-
ku z kríža ako veľkonočný Ježišov dar lásky. Je veľmi krásne, keď sa veriaci obracajú po-
čas svojej modlitby k Matke najdrahšej. Môžeme však badať aj to, že počas vyloženia naj-
svätejšej Oltárnej sviatosti sa ktosi uberá k lurdskej jaskynke, akoby Mária bola dôležitej-
šia ako Ježiš na oltári.

Už som sa stretol v rozhovore aj s takými prekrútenými názormi, že Panna Mária drží
ruku rozhnevaného u nebeského Otca, aby nezničil tento svet, a tak sa usilujú niektorí ve-
riaci svojimi kilometrovými modlitbami odvrátiť oheň a síru prostredníctvom nesprávnej
mariánskej úcty. Boh však tak miloval svet, že poslal svojho jediného Syna, nie aby svet odsú-
dil, ale spasil (Jn 3, 16). Počul som aj taký vtip, pri ktorom som sa veru nezasmial. Keď sv.
Peter videl, že je v pekle veľa hriešnikov, tak sa ich spýtal, ako sa ta dostali, veď ich cez
nebeskú bránu nevpustil, na čo mu odpovedali, že Panna Mária ich pustila cez okno. Je
Mária milosrdnejšia ako milosrdný Boh Otec? Zaiste nie.

Dnešné bulvárne časopisy sú plné senzácií, a tak podľa tohto vzoru aj veľa veriacich si
mýli mariánsku úctu s vyhľadávaním zjavení a s horlivými návštevami aj Cirkvou neuzna-
ných vizionárov. Púte a návštevy pútnických miest sú veľmi dôležité, nedávno sme navští-
vili Svätý Hostýn, kde sme načerpali duchovnú posilu a prehĺbili sme si vzťah k Márii
i k sebe navzájom. Keď však niekto pokladá údajné zjavenie pochybnej hodnovernosti za
dôležitejšie ako počúvanie Božieho slova a prijímanie Eucharistie, je na veľkom omyle.

Veľa by sa dalo ešte napísať o karikatúre kresťana, ktorá sa stáva nielenže málo príťažli-
vou pre súčasného moderného človeka, ba dokonca je pre mnohých prekážkou na ceste
hľadania skutočnej živej viery. Keď sa začítame do encyklík posledných pápežov, nájdeme
jasnú odpoveď na to, aká by mala byť naša úcta, a keď sa pozrieme na ich spôsob modli-
tieb, nájdeme istú cestu.

Pristavme sa však pri modlitbe ruženca. Už Pavol VI. ju predstavil ako kristocentrickú
modlitbu, pri ktorej rozjímame o tajomstvách Ježišovho života. Mária privádza svetu Spa-
siteľa a potom privádza svet nie k sebaúcte, ale ako vzor počúvajúcej služobnice sprítom-
ňuje sa v jej živote Božia vôľa.

Ján Pavol II. so svojím pápežským heslom Totus tuus dáva všetkým jasný odkaz, aký
čas dnes žijeme. Mária vystupuje do popredia, aby bola pre nás vzorom a skutočnou ces-
tou k Ježišovi. Ako mariánsky pápež nám daruje nové tajomstvá – tajomstvá svetla, aby
sme tak hlbšie mohli spoznať bohatstvo svetla prichádzajúceho cez Krista.

Pápež Benedikt XVI., ešte ako kardinál, napísal v jednej knihe o svojom osobnom vzťa-
hu k modlitbe ruženca. Poukazuje tam na to, ako je táto „ľudová zbožná úcta“ základným
prameňom pre dušu, ktorá z neho čerpá vnútorný pokoj a tichosť. Modlitba ruženca je
meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústrede-
nie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú
pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.

Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie
je dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí.
Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby sme nechali pôsobiť pokoj,
ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde tu iba o prázdne slová, pretože našim očiam a
našej duši prinášajú veľké obrazy a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj pos-
tavu Krista. Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej modlitby ma priam unáša a napĺ-
ňa mi dušu. Túto starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie div, že sa modlitba
ruženca stala takou populárnou pre každého. Pre vzdelancov aj pre jednoduchých ľudí.
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Otec ľuďom poslal Krista 
ako kameň do uhla; 
pevne spája obe steny, 
stavba na ňom utuhla. 
Cirkev sa ho drží pevne,
aby prúdom neuhla.

Celé toto sväté mesto,
milé Bohu večnému, 
jasá spieva, chválou horí, 
všade šíri ozvenu
i chválospev a korí sa 
Bohu trojjedinému.

Kto ťa v tomto chráme vzýva, 
Bože, tomu milosť daj 
a vo svojej veľkej láske 
prosebníkov prijímaj,
všetky svoje verné deti 
bohato vždy požehnaj.

Všetkých, čo sem s vierou vojdú,
vyslyš, Bože láskavý, 
nech ich tvoja milosť zdobí
a ku svätým postaví, 
aby prejdúc bránou raja
večný pokoj dosiahli.

Sláva Bohu najvyššiemu,
česť a chvála Synovi, 
moc a úcta Presvätému 
Duchu Tešiteľovi,
naveky nech znie chvála 
najvyššiemu Pánovi. Amen.

Hymnus na výročie posviacky chrámu(Dokončenie na s. 3)
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ABY SME SA PÁČILI BOHU

sa stal veľkou nemocnicou duší. Milosť,
ktorú na obrátenie hriešnikov získal, bola
taká silná, že ich nabádala vyhľadať ho
a nenechávala ich ani chvíľu na pokoji – pí-
še jeho životopisec. Svätý farár to chápal
rovnako, lebo hovorieval: Nie je to hrieš-
nik, kto sa vracia k Bohu, aby ho žiadal
o odpustenie, ale je to sám Boh, kto ide za
hriešnikom a privádza ho k sebe. Tento
dobrý Vykupiteľ tak prekypuje láskou, že
nás všade vyhľadáva. My všetci kňazi by
sme mali cítiť, že sa nás osobne dotýkajú
slová, ktoré svätec vložil do Kristových úst.
Poverím svojich služobníkov tým, aby ohlaso-
vali hriešnikom, že som neustále pripravený
ich prijať, že moje milosrdenstvo je neko-
nečné.

Od svätého arského farára sa môžeme
učiť nielen jeho nevyčerpateľnej dôvere vo
sviatosť zmierenia, ktorá nás má viesť k to-
mu, aby sme ju znova urobili centrom na-
šej pastoračnej starostlivosti, ale aj metó-
dou dialógu spásy, ktorý v nej musí prebie-
hať. Arský farár pristupoval k rôznym ty-
pom kajúcnikov rozličným spôsobom. Kto
prichádzal k svojmu spovedníkovi vedený po-
korou a vnútornou potrebou Božieho odpus-
tenia, našiel u neho povzbudenie, aby sa po-
noril do prúdu Božieho milosrdenstva, kto-
ré svojím návalom všetko strhne a odplaví.
Sklesnutému na duchu zo svojej slabosti
a nestálosti, ľakajúc sa budúcich pádov, ar-
ský farár odhalil Božie tajomstvo takýmto
dojímavo krásnymi slovami: Dobrý Boh vie
všetko. Už prv, ako sa spovedáte, vie, že zno-
va zhrešíte, a predsa Vám odpúšťa. Aká veľ-
ká je láska nášho Boha, keď ho vedie až k to-
mu, aby dobrovoľne zabudol na budúcnosť,
len aby nám mohol odpustiť. Tomu, kto sa
spovedal vlažne a ľahostajne, dal cez svoje
vlastné, opravdivé a pretrpené slzy jasne
najavo, aké je to ohavné. ‚Plačem, lebo vy
neplačete’, hovorieval. ‚Keby len Boh nebol
taký dobrý! Človek musí byť barbarom, aby
sa pred takým dobrým Otcom takto správal’!
Dokázal v srdciach vlažných ľudí vzbudiť
ľútosť a priviesť ich k tomu, aby na vlastné
oči videli Božie utrpenie spôsobené hriech-
mi, ktoré sa priam telesne zračilo v tvári
ich spovedníka. Ale tomu, kto prichádzal
s túžbou po hlbšom duchovnom živote, a bol

Svätý Otec Benedikt XVI. k roku kňazov, ktorý prežívame od 19. júna 2009 a ukončíme
ho 11. júna 2010, napísal list, v ktorom píše: Drahí bratia v kňazskej službe, vyprosujme si
od Pána Ježiša milosť, aby sme sa aj my naučili pastoračnú metódu sv. Jána Mária Vianneya.
Na plnenie tejto výzvy pozývam teraz, drahí prítomní, aj každého z vás, aby ste sa spolu s na-
mi, svojimi duchovnými pastiermi, usilovali naučiť tú pastoračnú metódu, ktorú od nás vy-
žaduje pápež. Ide teda o to, čo je potrebné pre náš každodenný praktický život veriaceho
kresťana katolíka.

naň spôsobilý, otvoril dokorán hlbiny lásky
tým, že mu vyjavil nevysloviteľnú krásu ži-
vota v spojení s Bohom a v jeho prítom-
nosti. Všetko pred očami Boha, všetko s Bo-
hom, všetko, aby sme sa páčili Bohu... aké
nádherné! A učil ich modliť sa: Môj Bože,
daj mi milosť, aby som ťa miloval tak, ako je
len možné ťa milovať.“

Radi a často sa spovedajme! Zrieknutím
sa hriechu vo sviatosti zmierenia a dobrým
predsavzatím po svätej spovedi sa totiž po-
dľa svätého Otca stotožňujeme my kňazi
so sviatosťou kňazstva a vy veriaci so svia-
tosťou krstu.

Známa talianska herečka Claudia Kollo-
vá zakúsila lásku milosrdného Otca, jeho
nežnosť. „Celý môj život nebude stačiť na
to, aby som sa mu dostatočne poďakova-
la“, vyjadrila sa na verejnosti. Keď po
skončení hereckej školy začala pracovať
v divadle, obsadzovali ju vo filmoch, na nič
jej neostával čas a bála sa tvrdej reality.
„Preto som sa celá ponárala do svojich
kladných hereckých úloh, aby som nemu-
sela prežívať ani bolesť, ani utrpenie“, po-
vedala. Keď po ôsmich rokoch zomreli jej
dvaja producenti, odovzdala sa meditatív-
nej hudbe New Age, ktorá vyvolávala v nej
nenávisť k ľuďom a povzbudzovala ju k sa-
movražde, preto si povedala, že musí milo-
vať. Spomínala: Jeden priateľ mi daroval
kríž, vzala som ho do rúk a kričala som –
Bože, pomôž mi! Potom som sa modlila
Otče náš.

Začala chodiť do kostola sv. Anastázia
v Ríme, kde si pred Najsvätejšou sviatos-
ťou spytovala svedomie, ľutovala svoje hrie-
chy a zakúsila nekonečnú lásku nebeského
Otca. Na mieste, kde zomrel svätý Pavol –
v opátstve Tre fontane – zamilovala si Svä-
té písmo, čítala ho a podľa neho sa usilova-
la aj žiť. Začala chodiť na spoveď a prijí-
mala Eucharistiu. Stotožnila sa s Kristom
a uvedomila si, že nemôže hrať úlohy, kto-
ré odporujú Božím prikázaniam. Veľmi
rýchlo ju preto prestali obsadzovať do
úloh a zrazu nemala peniaze na luxusný ži-
vot. V tom čase sa stretla s medzinárodnou
saleziánskou organizáciou VIS na pomoc
Afrike. Vycestovala do Etiópie, Angoly
a Burundy. Stala sa hlasom chudobných
a zúbožených. Keď sa vrátila, našla si
miesto v Star Rose Akademy v Ríme, kde
začala prednášať herectvo a divadelné
umenie. V roku 2005 založila v Ríme spo-
ločenstvo Le opere del Padre, ktoré rozšírila
na celé Taliansko, a prostredníctvom peňa-
zí, ktoré vyzbierajú, pomáha doma, ale aj
v Burundi a v Kongu, a naďalej chce v po-
kore slúžiť Bohu (podľa Světlo č. 38,
20. sept. 2009, s. 4 – 5).

Už vyše stodvadsať rokov sa veriaci tejto
farnosti stotožňujú s Božou vôľou, v čom
im od začiatku pomáhajú duchovní otco-
via. Želám vám, i nám všetkým, aby sme
v tom naďalej spoločne pokračovali. Nech
vám svätá Panna Mária Nanebovzatá, Va-
ša patrónka, i svätý Ján Mária Vianney po-
máhajú a orodujú za vás.         Peter Racek

Homília prednesená a rámci duchovnej ob-
novy, Blumentál 24. 9. 2009.

„To, čo sa musíme naučiť predovšetkým,
je úplné stotožnenie sa s vlastnou službou.
V Ježišovi sú jeho osoba a poslanie spoje-
né: celá jeho spásonosná aktivita bola a je
výrazom jeho ‚synovského ja’, ktoré sa od
večnosti nachádza pred Otcom v postoji
milujúcej podriadenosti jeho vôli. V poko-
re, no na základe pravej analógie musí aj
kňaz dychtivo túžiť po takomto stotožnení.
Zaiste však pritom nemá zabudnúť na to,
že podstatný účinok jeho služby ostáva ne-
závislý od svätosti služobníka; nemožno
však ani prehliadať, akú mimoriadnu plod-
nosť prináša spojenie objektívnej svätosti
služby so subjektívnou svätosťou služobní-
ka“, napísal Benedikt XVI. v Liste k roku
kňazov. Pápež od nás teda žiada, aby sme
sa pokorne sa stotožnili – my kňazi so svia-
tosťou kňazstva, vy veriaci so sviatosťou
krstu, a spoločne boli svätí, teda dokonalí,
príkladní, vzorní, či aspoň, aby sme sa o to
usilovali. Svätý Otec nás na plnenie tejto
úlohy povzbudzuje príkladom patróna Ro-
ku kňazov – životom svätého Jána Mária
Vianneya, keď vo svojom liste ďalej píše:
„Farár z Arsu ihneď začal túto pokornú
a trpezlivú prácu na zosúladení svojho
kňazského života so svätosťou úradu, kto-
rý mu bol zverený, ba dokonca sa rozhodol
fyzicky bývať vo svojom farskom kostole.
Hneď ako prišiel, zvolil si za príbytok kos-
tol... Vchádzal do kostola pred svitaním
a vychádzal až po večernom Anjel Pána.
Tam ho bolo treba hľadať, keď ho niekto
potreboval...“

O jeho zjednotení sa s Kristom napísal:
„Toto osobné zjednotenie sa s obetou kríža
ho jediným vnútorným pohybom viedlo od
oltára k spovednici. Kňazi by sa nikdy ne-
mali zmieriť s tým, že vidia svoje spovednice
prázdne, ani by sa nemali obmedziť na
konštatovanie, že veriaci nemajú k tejto
sviatosti vzťah. V časoch svätého arského
farára nebola spoveď vo Francúzsku jed-
noduchšia ani častejšia ako dnes, lebo re-
volučná búrka nadlho utlmila náboženskú
prax. Preto (arský farár) hľadal všetky spô-
soby ako kázaním a presviedčaním po-
môcť svojim farníkom znova objaviť výz-
nam a krásu sviatostného pokánia, ktoré
im predstavoval ako najvnútornejšiu požia-
davku (Kristovej) eucharistickej prítom-
nosti.

Takýmto spôsobom vedel spustiť kruh
čností. Svojím dlhodobým zotrvávaním
pred svätostánkom v chráme dosiahol, že
ho veriaci začali napodobňovať, chodievali
ta, aby navštívili Ježiša, a boli si istí, že tam
nájdu aj svojho farára pripraveného vypo-
čuť ich a odpúšťať. Neskôr sa rad peniten-
tov z celého Francúzska zväčšoval a donú-
til ho ostávať v spovednici až šestnásť ho-
dín denne. Vtedy sa začalo hovoriť, že Ars
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DAR ROZUMU AKO OKNO DO BOŽIEHO SVETA

Adam sa porozhliadol okolo seba a rozu-
mom poznával Božie stvorenie. Pomeno-
val každé stvorenie a menom označil kaž-
dé poznané Božie dielo a podrobil si ho.
Chválil Boha za udivujúci akt stvorenia a
staral sa spolu so svojou ženou Evou o ten-
to Boží dar.

Boh vniesol do stvorenia svoj odlesk a
na svoj obraz stvoril len človeka. Bytosť s
rozumom schopným myslieť a slobodnou
vôľou, ktorá má viesť každého jedného z
nás po ceste dobra. Odlesk Boha neustále
zotrváva v úžasnom stvorení a deň čo deň
sa rodí človek z lona svojej matky s rozu-
mom a slobodnou vôľou. Rozdiel je však v
tom, že prvý človek Adam až do spáchania
hriechu žil s Bohom a v jeho prítomnosti.
Všetci ľudia od Adama musia Boha hľadať
pre hriech, ktorý im zastrel pohľad na svoj-
ho Stvoriteľa. Musíme ho hľadať a spozná-
vať zo Zjavenia rozumom a vierou.

Rozum, ktorým obdaroval Boh človeka,
je obrovským darom pre každého jedného

Slovo na cestu študentom, no nielen študentom… Veríme, že na počiatku stvoril Boh ves-
mír a náš svet v ňom. Vniesol do chaosu harmóniu a pokoj. Určil prírodné zákony, stvoril
rastliny, zvieratá všetkých druhov a na vrchol celého stvorenia umiestnil človeka ako správcu
toho, čo sám Boh stvoril z lásky k človeku.

z nás. Slová, ktorými Boh zveril stvorenie
Adamovi, rovnako platia aj pre nás. I my
sme pozvaní spravovať tento svet. Používa-
ním rozumu a slobodnej vôle máme ob-
hospodarovať Zem a byť jej spravodlivými
pánmi. Dnes to sčasti robíme.

Väčšinou to však robíme tak, ako keby
sme tým Bohom, ktorý to všetko stvoril a
ovládal, boli my. Rozum a myslenie nám v
tomto prípade neslúžia na poznanie dobra,
ale na zotročenie stvorenia. Ako Adam v
stvorení Boha, aj my máme naším rozu-
mom spoznávať Boží obraz okolo nás. To
čo postupne spoznávame a učíme sa o
tomto svete, nie sú len fyzikálne zákony,
mŕtve čísla, nudná história, ťažká chémia a
zložitá biológia. Všetko sú to indície vedú-
ce nás ako uvažujúce tvory k niečomu vyš-
šiemu, hodnotovo nezmerateľnému. Vová-
dzajú nás krok po kroku do Božej blízkosti.

Opakujúc nám hovorí: Študuj, aby si sa
mal dobre. Uč sa, aby z teba niečo v živote
bolo. Podstata učenia, daru rozumu a jeho

používania je však inde. Jadro sa nekladie
na múdrosť ako prostriedok moci nad fyzi-
kou, chemickými reakciami, zázrakom ži-
vota, matematikou, hudbou. Táto moc nás
neprivedie k šťastiu. Šťastie prehluší cham-
tivosť, s ktorou zničíme tento svet.

My musíme dar rozumu použiť na kona-
nie dobra. Nie na sebecké dobro, ale na
dobro pre Božie stvorenie. Podarí sa nám
to len vtedy ak to, čo objavujeme a učíme
sa vo svetle nášho rozumu, budeme obja-
vovať aj srdcom, v ktorom nosíme Boha,
darcu týchto nespočetných dobier.

Odkrývaním tajomstiev stvorenia naším
rozumom sa budeme približovať k Bohu.
Možno si to neuvedomujeme, ale je to tak.
A pri našich vlastných užasnutiach nad
stvorením často pochopíme túto pravdu.
Toto užasnutie nám nedovolí stať sa despo-
tickými pánmi a ničiteľmi, ale počúvajúci-
mi Božími deťmi vážiacimi si dar rozumu a
stvorenia.

Buďme tými, ktorí počúvajú Boží hlas a
spolu s časným stvorením budeme kráčať
k večnému šťastiu v Nebi.

Róbert Ťapušík,
poslucháč IV. ročníka CMBF

VRACIAME SA K POVERÁM???

Nechcel som tomu veriť, že znova sa ta-
kéto lístky rozširujú v kostoloch... Kam sa
podela naša zdravá slovenská viera??? Uve-
domujú si tí, ktorí takéto veci rozširujú, že
to, čo robia, nemá nič spoločné s úprim-
nou vierou, ale že je to POVERA!!! Veľmi
jasne píše náš Katechizmus Katolíckej cirkvi
v bode 2111: Povera je vybočenie nábožen-
ského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá.
Môže vplývať aj na kult, ktorý vzdávame pra-
vému Bohu, napríklad, keď sa „pripisuje tak-
mer magická dôležitosť určitým, ináč opráv-
neným alebo potrebným praktikám. Pripiso-
vať účinnosť modlitieb alebo sviatostných
znakov iba ich materiálnej stránke bez ohľa-
du na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú,
znamená upadnúť do povery. A tak, keď sa
pripisuje magická sila alebo Božia pomoc
cez nosenie lístkov do kostola, to je jasná
povera!!! Viazať spoznanie Božej pomoci
a milosrdenstva na ľudskú činnosť? Veď to
je opovážlivosť a urážka Boha!

Ako môže človek viazať a privlastniť si
Božie milosrdenstvo cez opisovanie mod-
litby? Čo to má spoločné s vierou? Veď je
to diktovanie a nátlak na Božiu lásku, zne-
užívanie Boha a na to človek nemá právo.
Viera to je predovšetkým dôvera človeka
v Božie pôsobenie, ktoré si ale nemôžeme
vynútiť ani privlastniť. Veriť neznamená,
že keď opíšem tridsaťkrát modlitbu, Boh
ma vypočuje a urobí, čo chcem ja. Aj to je

Milí priatelia. Pred niekoľkými dňami, keď som sa zastavil v našom kostole na adoráciu
počas dňa, našiel som v jednej lavici lístok s úvodnou vetou: „Matka Božia v Medžugorí žia-
da o urýchlené rozmnoženie tejto modlitby“. V modlitbe sú rôzne prosby k Bohu, no záver je
„úžasný“: „Ak túto modlitbu nájdeš, opíš ju tridsaťkrát a nos po jednom do kostola alebo
svojim priateľom. Za dvanásť dní spoznáš Božiu pomoc a milosrdenstvo!!!“

povera, pretože pripisujem nadprirodzenú
moc ľudskej činnosti. Boh predsa nie je au-
tomat, že mu hodíme korunku a vypadne
nám to, čo chceme... A že by si to dokonca
Panna Mária želala? Veď to je urážka aj
našej Nebeskej Matky, ktorá je nám vzác-
nym vzorom pravej a oddanej viery! Ona,
ktorá celý svoj život verila, že Boh ju neo-
pustí v nijakej skúške a v nijakých ťažkos-
tiach, jasne aj nám  na adresu svojho Syna
hovorí: Urobte, čo vám povie... 

Nevracajme sa do stredoveku, kde vládli
povery a mágia, keďže mnohí ľudia boli
bez vzdelania a možnosti hlbšie študovať
náboženstvo a teológiu. Veď žijeme už
v 21. storočí! Odporúčam preto všetkým
„opisovateľom“ týchto povier vziať do rúk
Katechizmus Katolíckej Cirkvi a trochu si
naštudovať pvé Božie prikázanie, a tak sa
spolu usilujme o zdravé a pravé kresťan-
stvo, aby sme možno aj našim blížnym po-
mohli oslobodiť sa od chorých a zlých pre-
javov „pseudoviery.“ 

V tomto mesiaci ďakujme zvlášť Panne
Márii za jej žiarivý vzor pevnej a čistej vie-
ry pri modlitbe posvätného ruženca. Veď
pravá Mariánska úcta nás má viesť ku
Kristovi a k službe ľuďom. Tak ako to do-
kázala Panna Mária v Evanjeliách.

Váš farár Andrej Fordinál

Ako však vznikla modlitba, ktorú si od
nás žiada Mária v mnohých zjaveniach?
Ak s istotou môžeme povedať, že dnešnú
podobu na Západe dostala v 12. storočí, jej
počiatky na Východe siahajú až do 3. sto-
ročia, kedy otcovia púšte používali remien-
ky na počítanie pri opakovaní modlitby.
Neskôr sa k modlitbe žalmov pridávala
modlitba Otčenáš, a aj Zdravas Mária. Po-
stupne vplyvom negramotnosti mnohých
v 14. storočí modlitba stopäťdesiat Zdrava-
sov nahradila ten istý počet žalmov. Aby sa
ľahšie počítalo, za každým desiatym Zdra-
vas pridal cisterciánsky mních modlitbu
Otče náš, a tak vzniklo pätnásť desiatkov.
Až o storočie neskôr pribudli k desiatkom
verše z Evanjelia.

Postupne bol zostavený mariánsky žal-
tár rozdelený na tri časti, pripomínajúce
Ježišov život: radostný, bolestný a slávnost-
ný. Tak vzniká aj nový názov korunka či ru-
ženec. V tom čase v zjavení prijíma svätý
Dominik ruženec priamo od Panny Márie
ako nástroj na obrátenie heretikov a hrieš-
nikov. Začali vznikať mariánske bratstvá
a postupne sa rozšírili do celej Európy.

Prvé pápežské zmienky o ruženci nachá-
dzame u Sixta IV., ktorý udelil bratstvám
privilégiá a odpustky. V roku 1569 v bule
pápeža Pia V. konečne ruženec dostáva
dnešnú podobu.

Ako povedal Ján Pavol II., v ruženci hľa-
díme na Ježiša očami Panny Márie. Nech
nastávajúci mesiac popretkávaný zrnkami
ruženca pomôže nám všetkým spoznávať
stále viac pravú nábožnosť oslobodenú od
nánosov, ktoré by nám mohli zastrieť sku-
točnú Kristovu tvár. Martin Jarábek

(Dokončenie zo s. 1)
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SPOMIENKY NA KAPLÁNSKE ROKY

• Vítajte, dôstojný pán, po rokoch vo far-
nosti, v ktorej ste ako mladý kaplán prežili
vyše štyri roky. Ako si na tie roky spomínate?

– Na štyri roky prežité v tejto farnosti
mám veľmi krásne spomienky. Boli to roky
naplnené prácou – slúžil som sväté omše,
pripravoval som deti, mladých, ale aj dos-
pelých na prijatie sviatosti krstu, snúben-
cov na sviatosť manželstva, v Blumentáli
sa veľa, veľmi veľa spovedalo, no boli tu aj
aktivity, ktoré sa nedali uskutočňovať ve-
rejne. Pracovali sme totiž v skrytosti s mlá-
dežou – stredoškolskou i vysokoškolskou,
s rodinami, a stretali sme sa aj my kňazi,
aby sme vydržali ten tlak a posilnili si svoje
kňazstvo v nápore vtedajšieho režimu. Ne-
ustále nás sledovali, niektorých aj vypočú-
vali. Potrebovali sme byť jeden pre druhé-
ho oporou. Keď náhodou bol niekto z kňa-
zov pozvaný na „Februárku“, hneď sme sa
navzájom informovali a modlili sme sa,
aby vypočúvaný obstál. Bola medzi nami
veľká súdržnosť. Tá práca bola veľmi zaují-
mavá a pre mňa to bolo aj také dobrodruž-
stvo. Bol som mladý a rád som išiel do ta-
kýchto dobrodružstiev.

• Pamätáte sa s akými pocitmi ste prijali
skutočnosť, že vaším pôsobiskom bude Blu-
mentál?

– Keď som sa od kolegu z Modrého kos-
tolíka dozvedel, že by som mal ísť do Blu-
mentálu, nechcel som tomu veriť. Predtým
som bol totiž už tri roky na periférii Brati-
slavy – v Podunajských Biskupiciach, a tak
som predpokladal, že ma pošlú niekde do
kúta tej našej vtedy veľkej Trnavskej arci-
diecézy, no namiesto toho som išiel do
v tom čase najväčšej farnosti nielen v Bra-
tislave, ale aj na Slovensku. Išiel som s oča-
kávaním, s rešpektom, ale aj s veľkou dô-
verou v Pána Boha, že to zvládnem.

• Ako ste už spomenuli, prišli ste z Bis-
kupíc, a aké boli Vaše ďalšie cesty?

Po odchode z Blumentálu som sa stal
správcom farnosti v Plaveckom Petre. Išiel
som teda na Záhorie, ktoré sa mi veľmi pá-
čilo už aj vtedy, keď som sa po vysviacke
stal kaplánom v „pěknom měste“, v Skali-
ci. Potom som bol dva roky v Meleku ne-
ďaleko Vrábeľ. Ešte pred novembrom
r. 1989 som sa stal správcom farnosti v Lu-
daniciach. Bola to veľká a veľmi živá far-
nosť. Vystriedal som tam aj vám známeho
kolegu Augustína Držku. Po ôsmich ro-
koch ma pán arcibiskup Sokol na moje po-
žiadanie zo zdravotných dôvodov preložil
na menšiu faru, do Horných Obdokoviec.

Bola to novozriadená farnosť, a som tam
od r. 1997 dodnes.

• Pamätáte sa aj na spolubratov, s ktorý-
mi ste v tých rokoch slúžili blumentálskemu
farskému spoločenstvu?

– Na spolubratov si veľmi dobre pamä-
tám. Bol tu so mnou ako kaplán Augustín
Minarovič, ktorý je už na dôchodku, ďal-
ším kaplánom bol páter Michal Florián
z rehole Tešiteľov, a okrem toho ako výpo-
mocní kňazi saleziáni Valerián Kňazovič
a František Vizváry. Tých si Pán už povo-
lal. Potom prišiel aj Janko Paučír, no po ro-
ku odišiel do Trnavy na arcibiskupský
úrad. Po ňom prišiel Peter Franek. On aj
s pátrom Floriánom tu boli aj potom, keď
som odchádzal. Okrem toho, keď som pri-
šiel do farnosti, sväté omše v maďarčine
mával františkán páter Füredy.

• Aké spoločenstvo veriacich ste tu vtedy
našli? Boli to ešte roky normalizácie, kto
tvoril spoločenstvo blumentálcov, ak náv-
števníkov Blumentálu bolo vôbec možné vo-
lať farským spoločenstvom?

– Blumentálske farské spoločenstvo bo-
lo v tých časoch veľmi živé. Farnosť bola
veľká, ale zastavovalo sa tu aj veľa veria-
cich aj z iných farností a miest, lebo pri
Avione mali konečnú mnohé medzimest-
ské autobusy. Ráno nimi prichádzali mno-
hí do práce a zastavili sa na svätej omši,
resp. na svätú spoveď – spovedávali sme
veľa –, či len sa pomodliť, ale gro tvorili
bratislavskí veriaci, naši farníci. Za tie štyri
roky som ich spoznal. Boli pravidelnými
návštevníkmi kostola. Mladí, starší i deti.

• V Bratislave sa v tých časoch stretávali
skupinky veriacej mládeže. Viem, že na
stretnutiach jednej z týchto skupiniek ste sa
občas zúčastňovali. Akí to boli mladí ľudia a
aké bolo riziko takejto práce s mladými?

Áno, boli tu vytvorené skupinky veriacej
stredoškolskej i vysokoškolskej mládeže.
Najviac sme s nimi pracovali počas prázd-
nin, ale keď sa dalo, išiel som aj počas
školského roka na ich stretnutia, zúčastňo-
val som sa aj na ich duchovných obno-
vách. Schádzali sa obyčajne v bytoch. Mla-
dí ľudia boli veľmi vnímaví a túžili po po-
znaní a prehĺbení svojej viery. Nehovorím,
že to boli veľké množstvá, ale tí, čo prichá-
dzali túžili po Bohu a po duchovnom živo-
te. Mal som dosť prípadov i dospelých, čo
som pokrstil a aj pobirmoval. Mnohých
z nich som potom pripravoval na uzavretie
sviatostného manželstva a sobášil.

• Utkveli Vám v pamäti aj krsty pri zatvo-
renom chráme v prítmí niekoľkých sviečok?

– To bolo veľmi dojímavé. Vytvorilo to
také zvláštne čaro. Zhasnuté svetlá, len
niekoľko sviečok, mladí a ich spev so sprie-
vodom gitary. V kostole len najbližší. Nie-
kedy som im aj hovoril: spievajte tichšie,
lebo to bude počuť von. Riziko tejto práce
bolo naozaj veľké. Napriek tomu sme vždy
išli s dôverou a odvahou v Božiu pomoc
a za to sme sa vždy aj modlili. Do práce
s mládežou ma ešte v Biskupiciach zapojil
doktor Silvo Krčméry. On pripravoval pro-
gramy pre mladých. Raz sa na Martinských
holiach stretali takmer všetky mládežnícke
skupiny. Vtedy sme aj rozostavili hliadky,
či nás niekto nesleduje. Odslúžili sme svä-
tú omšu a dali sme pokyn na druhý deň sa
čo najskôr rozpŕchnuť na všetky strany. Aj
v roku, keď som už mal odísť, pozvali ma
mladí na jarné prázdniny. No na stanici
som zistil, že ma sledujú dvaja mladí muži.
Povedal som si, že keď som sa už vypýtal
a na fare ma zastupujú, pôjdem, ale mla-
dých nevystavím riziku odhalenia a stavím
sa u svojho staršieho spolubrata. Vystúpil
som teda z vlaku v Štrbe, zavolal som mu
a on prišiel pre mňa. Nasadli sme do auta
a keď tí dvaja videli, že nejdem s mladými,
odišli. Ja som potom dodatočne išiel za
mladými. Bolo to riskantné, ale aj napína-
vé a zaujímavé. Boli sme inštruovaní, že ke-
by nás odhalili, radšej máme všetko vziať
na seba a neuškodiť mladým.

• Dnes si mnohí také časy nevedia ani
predstaviť. Prešlo vyše štvrťstoročie. Tí star-
ší si na Vás pamätajú, terajšia stredná gene-
rácia – to boli v tých časoch deti. Zmenili sa
časy aj spôsob a možnosti pastorácie... Čo
by ste, pán farár, odkázali známym i nezná-
mym Blumentálcom ako ten, kto sa kedysi
zúčastňoval na duchovnej formácii mnohých
z nich? Veď po časoch eufórie zo slobody
byť opravdivým kresťanom katolíkom je
opäť čoraz ťažšie. Možno ťažšie, ako v ča-
soch, keď ste boli blumentálskym kaplánom.

– Blumentálcom a celej farnosti, hoci už
nie je taká veľká, želám veľa veriacich,
a im želám, aby si zachovali živú vieru, aby
pracovali na jej prehĺbení a vydávali sve-
dectvo. Vždy pripomínam slová Pána Ježi-
ša o kvásku, ktorého malé množstvo pre-
kvasí celé cesto. Takže, keď nás bude aj
málo, ale budeme autentickí, pevní vo vie-
re, pritiahneme ďalších.

Ďakujem Vám, pán farár, za rozhovor aj
za to, že ste prišli medzi nás.  

X. Duchoňová

Vďaka iniciatíve nášho pána farára vdp. Andreja Fordinála budeme mať možnosť v tomto
roku kňazov vždy v posledný štvrtok mesiaca privítať v našom farskom spoločenstve kňaza,
ktorý tu v predchádzajúcich rokoch pôsobil ako kaplán a teraz pôsobí mimo Bratislavy. Bu-
deme spoločne s ním sláviť Eucharistiu, vypočujeme si jeho slovo a zúčastníme sa na adorá-
cii. Ako prvý prijal pozvanie vdp. Peter Rácek, ktorý bol blumentálskym kaplánom v rokoch
1979 – 1983. Náš časopis chce byť pri týchto stretnutiach aj tým, že na svojich stránkach
uverejní rozhovor s kňazom, ktorý prijme pozvanie a bude ochotný rozhovor poskytnúť. Ako
prvého teda na stránkach Blumentálu sme privítali vdp. Petra Rácka.
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MLČAŤ ZNAMENÁ SÚHLASIŤ

Argumentujú, že chcú uchrániť neplnole-
té dievča:
– pred psychickou a fyzickou celoživot-

nou traumou, ktorú mu môžu spôsobiť
rodičia, ak donútia svoju ešte nie dospe-
lú dcéru donosiť a porodiť počaté dieťa;

– pred tým, aby zo strachu pred rodičmi,
nepodstúpilo zákrok pokútnym spôso-
bom, alebo aby po narodení dieťaťa ne-
konalo skratovo, lebo sú známe prípady
usmrtenia novorodenca;

– pred tým, aby na odstránenie počatého
dieťaťa nebolo neskoro, ak sú rodičia
pracovne vzdialení v zahraničí a v sta-
novenom čase sa nestihnú k problému
včas vyjadriť;

– pred skutočnosťou, že ak dievča zneužil
jeho zákonný zástupca, práve on má dať
súhlas na interrupciu.
Tieto argumenty stoja na vode. Nechce-

me, nevieme a pre nedostatok priestoru sa
ani nemôžeme zaoberať paragrafmi ani

právnickými zdôvodneniami, ani otázkou,
či umelé potraty áno či nie (pre veriaceho
katolíka je odpoveď jednoznačná, a hovorí
o nej aj zákon: ľudský život treba chrániť
od počatia), na to sú kompetentní, predo-
všetkým naši volení zástupcovia v parla-
mente. Chceme len pri existujúcom záko-
ne a jeho schválenej novele poukázať na
problém z morálneho a čisto ľudského hľa-
diska. Spomenieme iba niekoľko voľne in-
terpretovaných argumentov, ktoré použila
pani poslankyňa Ľudmila Mušková, pred-
kladateľka schválenej novely v diskusnej
relácii Z prvej ruky v Slovenskom rozhla-
se, a ktoré spomenula aj v našom rozhovo-
re na túto tému:
– Keď na ospravedlnenie neúčasti na vyu-

čovaní potrebuje študentka podpis rodi-
ča alebo zákonného zástupcu, nemá ho
potrebovať pri takej vážnej otázke, ako
je umelý potrat? Veď tu ide vlastne
o dva životy!

– Keď na každý lekársky zákrok vykonaný
pod anestéziou na neplnoletom je pot-
rebný súhlas rodiča alebo zákonného
zástupcu, pri jedinom zákroku vykoná-
vanom pod narkózou jeho súhlas nie je
potrebný? A čo, ak sa dieťa po anestézii
nepreberie? Nie sú to bežné prípady, ale
stávajú sa. Má sa to rodič dozvedieť až
potom?

– Človek nie je len telo, je to bytosť. Ak
neplnoleté dievča koná pri rozhodovaní
v strese, kto chce rodičov obrať o mož-
nosť spolurozhodovať v takej vážnej ži-
votnej situácii? Aký vplyv bude mať
podstúpenie potratu bez informovania
rodičov na rodinné vzťahy a na psychi-
ku dievčaťa?

– Uvedomí si šestnásťročné dievča riziko,
ktoré podstupuje týmto zákrokom na
svoj budúci život? Bude dostatočne in-
formované o možných následkoch, o
prípadnej neplodnosti. Čo ak potratené
dieťa v neplnoletosti bolo jediné možné
dieťa v živote mladej „ženy“?
A k štyridsaťhodinovej lehote na roz-

myslenie? Iba krátko. Ak dnes pacient mu-
sí byť pred každým zákrokom informovaný
o jeho rizikách, pri tomto jedinom nie je
žena dostatočne poučená. Tie riziká existu-
jú. Sú psychické i fyzické: „Keby som bola

Prešli sotva dva týždne odvtedy, ako v našom parlamente poslanci schválili novelu zákona
o interrupciách, a už je tu návrh na ďalšiu novelu. Niektorým „pánom“ z ministerstva sa to-
tiž nepozdáva, že šestnásť až osemnásťročné dievča musí mať na ukončenie tehotenstva (in-
terrupciu) súhlas zákonného zástupcu. Prekáža im aj skutočnosť, že žena predtým, ako pod-
stúpi umelý potrat, musí mať 48 hodín na rozmyslenie a lekár ju musí poučiť o rizikách, kto-
ré na seba berie podstúpením tohto zákroku. Táto kauza v posledných dňoch veľmi „za-
mestnávala“ novinárov i odporcov novely, ktorej nedopriali čas ani na odskúšanie v praxi.

ČAS ZBERU...

A môj jazyk preriekol:
„Daj mi poznať, Pane, môj koniec
i aký je ešte počet mojich dní;
nech si uvedomím, aký je krátky môj život“.
Hľa, na pár piadí si mi dni nameral
a dĺžka môjho žitia je ako nič pred tebou.
Veru, len zdaním je bytie človeka,
každý sa mihne ako vidina.
Naozaj len nadarmo sa pachtí a lopotí,
poklady zháňa, hoc´ nevie, kto ich zoberie.

(Ž 39, 5 – 7)

Jeseň je čas zberu úrody. Čo sme zasiali
a z Božej vôle vyrástlo, to teraz pozbiera-
me, spracujeme – pšenicu zomelieme, hroz-
no vylisujeme, uložíme do komôr a uží-
vame. Tak je to aj s ľudským bytím. Vznik-
ne z Božej vôle, vyrastie, dozreje, život ho
dokonale premelie a prelisuje a ukáže sa,
aký úžitok prinesie sebe aj druhým.

Určite poznáte starších ľudí, ktorým sa
radšej vyhnete, lebo pri každom stretnutí
vás zahrnú svojimi problémami, v ktorých
im ani pri najlepšej vôli nedokážete po-
môcť. Choroby, politika, zlé vzťahy, skaze-
ná a nevďačná mládež a na záver básnická
otázka smerom hore: „Na čo som ešte na
tomto svete, aj tak ma už nikto nepotrebu-
je?“ Pán Boh odpoveď pozná, ale chce aby
si ju človek našiel sám. Na takúto otázku
reagoval páter Janko Hreha vetou: Kto sa
cítite zbytočný, prosím, modlite sa za mňa
a budete veľmi potrebný. Aké jednoduché!
Na druhej strane sú babičky ako z rozpráv-
ky Boženy Nemcovej, za ktorými utekáte,

lebo viete, že vždy majú pre vás pochope-
nie, slovko povzbudenia a na rozlúčku prí-
sľub: „Budem sa za teba modliť.“ Nemco-
vej babička bola múdra, pokorná a láskavá.
Preto ju všetci mali radi a zverovali jej svo-
je tajomstvá.

Múdrosť je schopnosť rozlišovať pod-
statné od nepodstatného, zistenie, že vzťa-
hy majú väčšiu cenu než veci. Múdrosť sa
začína pri vďačnosti. Vedieť ďakovať za
každý deň, že sme ráno vstali z postele, že
máme jedlo, že sme tu, že máme niekoho
blízkeho, že máme komu zveriť svoje neis-
toty a previnenia, že nám má kto odpustiť.
Skúsme si uvedomiť, za čo všetko môžeme
byť vďační, určite je toho viac ako toho, čo
nám chýba. Bože, ako dôkaz svojej lásky dal
si mi tento deň, tohto človeka, tento krásny
zážitok. Cez ponižovanie a útlak nedosiah-
neme pokoru, ale komplex a agresivitu.

Pokoru cítime, keď si uvedomíme ako
nás Pán Boh v tej našej biede naozaj milu-
je. Najväčšmi nás učí pokore stretnutie
s Božím milosrdenstvom. Pokora dáva člo-
veku krídla a vnútornú slobodu. Pokorný
človek nikdy neodsudzuje, ale vníma hod-
notu ostatných ľudí. Múdrosť a pokora sa
spájajú v najkrajšej vlastnosti starších ľudí
a tou je láskavosť. Kto je láskavý, z toho vy-
žaruje tichá radosť, o ktorú sa delí s ostat-
nými.

Radosť kresťanovi nezoberie ani choro-
ba, utrpenie, ani staroba. Svedectvom toho
je odovzdanosť a vytrvalosť, s akou mnohí
ľudia, predovšetkým kňazi prenasledovaní

a väznení pre vieru, stáli odhodlane pri
„svojom kríži“. Svedectvom je utrpenie,
ktoré mnohí chorí a starí v tichosti odo-
vzdávajú Ježišovi a vedia, že to nie je zby-
točné. Živým svedectvom bolo stretnutie
s Myrnou Nazzouriovou, stigmatičkou ži-
júcou v Damasku, v Sýrii dňa 9. augusta
t. r. v kostole sv. Vincenta de Paul. Na otáz-
ku, či ju otvorené rany nebolia, odpoveda-
la, že bolia a veľmi, ale šťastie, ktoré v srdci
pri tom cíti, tú bolesť mnohonásobne prevy-
šuje. Zostáva nám len veriť a prosiť o takú-
to milosť pri našom utrpení.

Pamätajte, že Vaši bratia všade na svete
prechádzajú tým istým utrpením ako vy (1Pt
5, 9) pripomína nám Písmo. A nielen pre-
chádzajú, celé pokolenia pred nami pre-
chádzali a celé pokolenia po nás budú pre-
chádzať. Významný je príhovor k starším
ľuďom, ktorý v mníchovskej katedrále dňa
19. novembra 1980 predniesol pápež Ján
Pavol II.: Obdobie jesene, ktoré prežívame,
nepripomína len zber úrody a nádheru fa-
rieb, ale aj holé konáre, padanie listov a ich
rozklad. Nielen jasné a sladké svetlo, ale aj
vlhkú a nevľúdnu hmlu. Takisto ani staroba
nie je len výraznou harmóniou, ktorú sme
konečne dosiahli, alebo uzmierujúcou reka-
pituláciou života, ale aj časom úpadku, ča-
som, keď sa svet stane cudzí, život bremenom
a telo trýzňou. Preto k môjmu želaniu „prij-
mite svoju dôstojnosť“ môžeme pripojiť ďalšie
„prijmite svoje bremeno“. Boli to slová rea-
lizmu a mimoriadnej jemnosti.

J. W. Goethe kedysi povedal, že mladosť
nie je obdobie života, ale duševný stav.
Dnešný filozof dodáva, že duša je vždy mla-
dá. Z pohľadu večnosti sme na tom všetci
rovnako.                               Táňa Hrašková
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Benedikt XVI. a jeho encykliky
Po nástupe nového pápeža Benedikta

XVI. na prestol svätého Petra sa vo svete
zdvihla vlna špekulácii o tom, aká bude je-
ho prvá encyklika, pretože prvá encyklika
nového pápeža zvyčajne naznačuje pro-
gram pontifikátu pápeža. Je viac ako isté, že
prvou encyklikou pápež prekvapil. Encyk-
lika Deus caritas est totiž prekonala očaká-
vanie. A nielen to. Naplnila spokojnosťou
drvivú väčšinu tých, čo tvrdili, že to bude
encyklika vieroučná, že to bude encyklika
filozofa, že to bude encyklika ekumenická,
ale aj tých, čo čakali, že aspoň sčasti to bu-
de aj encyklika sociálna. V krátkosti by
sme mohli povedať, že táto encyklika má
charakter teologicko-filozofický, spojený
s praktickým kresťanstvom. Encyklika Deus
caritas est Svätého Otca Benedikta XVI. po-
núka hlbokú úvahu o kresťanskej láske.

Druhá encyklika Benedikta XVI. má ná-
zov Spe salvi. Vydal ju 30. 11. 2007. Táto
encyklika vzbudzuje v teologických kru-
hoch odbornú diskusiu, ako aj úvahy nad
posolstvom nádeje v živote kresťana i každé-
ho človeka. Je jasné, že sama téma vzbu-
dzuje pozornosť, pretože človek všetkých
čias žije nielen istotou toho, čo ho obklopu-
je, čím disponuje, ale aj nádejou v to, čo prí-
de, čo očakáva, po čom túži. Slovo „nádej“
sa vyskytuje v slovníku každého človeka –
tak veriaceho, ako aj neveriaceho, resp. in-
diferentného v otázkach viery. V texte en-

cykliky Spe salvi pápež poukazuje na úzke
prepojenie nádeje s vierou.

S netrpezlivosťou bola očakávaná en-
cyklika, ktorú pápež už dávnejšie avizoval
a podpísal ju 29. 6. 2009. Názov je prí-
značný: Caritas in veritate – Láska v prav-
de. Svätý Otec po predchádzajúcich dvoch
encyklikách rozvíja hlbšie sociálne témy
súčasného globalizovaného sveta. Encykli-
ka vyvolala veľký ohlas. Jej podtitul znie:
O celostnom rozvoji človeka v láske a v prav-
de. Táto encyklika bola očakávaná už v ro-
ku 2007 z príležitosti 40. výročia encykliky
Pavla VI. Populorum progressio (PP), ktorá
sa pokúšala riešiť sociálne otázky so zrete-
ľom na pojem „rozvoj“ (ako novým pome-
novaním mieru). Do dejín vojde s označe-
ním najprepracovávanejšia. Takto uvádza
príspevok o encyklike dominikán fr. Ino-
cent Mária, veľký znalec sociálnej náuky
na Slovensku.

V šiestich kapitolách rozoberá Benedikt
XVI. mnohé aspekty dnešných výziev vo
svetle sociálnej náuky. Aj keď encyklika
hovorí o etických štruktúrach hospodár-
stva, jej ťažisko sa dotýka osobnej zodpoved-
nosti jednotlivca: skutočný pokrok nie je
možný bez čestných ľudí, manažérov ako aj
politikov, ktorí sa vo svojom svedomí úzko
zaväzujú slúžiť spoločnému dobru.

Sledujúc Pavla VI. a Jána Pavla II. (Soli-
citudo rei socialis – SRS) aj Benedikt XVI.
odsudzuje utopistické a ideologické vízie či

už radikálneho slobodného trhu, ako aj so-
cialistické predstavy.

Reakcia na encykliku
Azda najvýstižnejšie z politikov, ktorí

encykliku dostali ako dar Benedikta XVI.,
reagoval taliansky prezident Giorgio Napo-
litano, ktorý sa v liste pápežovi vyjadril tak-
to: „Základné témy, ktoré sa týkajú života
človeka a veľkých otázok súvisiacich s na-
šou spoločnosťou, naznačené v encyklike
Caritas in veritate, budú stimulom k úva-
hám, aby tak prispeli k dobru všetkých“.
Prezident v liste uisťuje Benedikta XVI., že
si encykliku prečítal s veľkým záujmom.
„Encyklika je dôležitým posolstvom pápeža
do vnútra spoločnosti, ktorá sa v týchto ro-
koch nachádza v neistote, a to nielen čo sa
týka svetovej ekonomickej budúcnosti a roz-
voja, ale aj zmien“.

Predseda biskupskej konferencie Švaj-
čiarska, bazilejský biskup Kurt Koch po-
znamenáva, že táto encyklika poukazuje na
krásny príklad kontinuity a obnovy SNC
a tak aj na živú tradíciu Cirkvi. Biskup
z Limburgu Franz-Peter Tebatz-van Elst do-
dáva, že touto encyklikou nás pápež po-
vzbudil rozvinúť z ducha evanjelia spravodli-
vý hospodársky a finančný poriadok. Páter
Wiliams, profesor kresťanského sociálne-
ho učenia zdôrazňuje, že Benediktovi sa
podarilo podrobnejšie vysvetliť ťažké pasá-
že z encykliky Pavla VI. PP. Napríklad zdô-
razňuje, ako dôsledne Pavol VI. pripomí-

NAŠA FARSKÁ UNIVERZITA

vedela, čo ma čaká, aké duševné muky, ni-
kdy by som nebola podstúpila potrat, pove-
dala mi žena,“ hovorí pani Mušková. A ja
dodávam iné svedectvo: „Nemala som po
potrate, ktorý som podstúpila na nalieha-
nie manžela pokoj, kým som po rokoch ne-
prijala ďalšie dieťa.“ Alebo: „Manžel ma
doslova nútil na potrat. V poslednej chvíli
som sa vzopla a rozhodla pre dieťa. Potom
som na svet priviedla ešte ďalšie, a teraz sa
spoločne tešíme z našej početnej rodiny.

Máme krásne a múdre deti.“ A ešte jeden
výrok. „Mala som potrat. Nie umelý, spon-
tánny. Bolo to pred rokmi, no dodnes ne-
viem na moje nenarodené dieťa zabudnúť.“

V čase, keď americký prezident podpo-
ruje interrupcie dokonca v pokročilom štá-
diu, keď chváli lesby, homosexuálov, trans-
sexuálov, na Slovensku isté loby (hovorí sa,
že farmaceutického a kozmetického prie-
myslu, ktoré z potratených detí vyrábajú
rozličné omladzovacie prostriedky) začína

prejavovať svoj vplyv aj u nás. Nepodľahni-
me a podporme podpisovú akciu Fóra života
proti novelizácii novely potratového zákona
u nás. Nemlčme. Dajme vedieť svetu, že ži-
jeme na kresťanskom Slovensku. Dajme
deťom takú výchovu, aby nemuseli uvažo-
vať o tom, či potrat áno alebo nie, buduj-
me dôveru v rodine a nie zakrývanie ne-
zodpovedného konania.     

X. Duchoňová

KOĽKO UNESIEM?

Nevidíme. A keď aj áno, radšej načierno.
Spomínam si na jednu babičku, ku kto-

rej som chodieval vždy na prvý piatok. Aj
ona mala postihnuté dieťa a tiež hovorila,
že to nebolo ľahké, aj o tom, čo všetko jej
lekári navrhovali. Dnes je šťastná a hovorí,
že práve tá postihnutá spája celú rodinu
a prináša jej radosť.

Nevidíme. Či radšej nechceme vidieť.
Dôverovať Bohu asi vo veľkej miere zna-

mená, že veci nejdú vždy podľa nás, no na-
priek tomu majú nejaké východisko, aj keď
ho my teraz možno nevidíme, a možno je
veľmi ďaleko.

Nevidíme. I keď je niekedy celkom fajn
výhľad.

Páči sa mi príbeh Čiernej gazely. Lekár
jej povedal, že nikdy nebude chodiť. „Ty
budeš chodiť, ty to dokážeš,“ povzbudzo-
vala ju mama.

Wilma Rudolphová sa narodila predčas-
ne a nikto nedúfal, že prežije. Ako štvor-
ročná ostala po ťažkej chorobe chromá na
ľavú nohu. Deväťročná odložila barly a uči-
la sa chodiť bez nich. V trinástich sa zapí-
sala na aerobik a v tom istom roku sa roz-
hodla, že skúsi behať. Začala pretekať, ale
niekoľko rokov v každých pretekoch do-

Nedávno ma v internetovom spravodajstve zaujal článok s názvom: „Nezmierili sa s pos-
tihnutím, zabili synčeka i seba!“ Hovoril o manželoch z Nemecka, ktorí sa nevedeli zmieriť
s postihnutím svojho štvorročného syna, a tak najprv zabili jeho a potom seba. Z listu, ktorý
nechali na rozlúčku, vyplýva, že nevideli budúcnosť pre svojho synčeka ani pre seba.

behla posledná. Všetci ju odrádzali. No
jedného dňa preteky vyhrala, po nich ďal-
šie a ďalšie. Nakoniec táto dievčina, ktorá
nemala nikdy chodiť, získala na olympij-
ských hrách tri zlaté medaily. Nadšený
a dojatý svet ju poznal pod menom Čierna
gazela.

Nevidíme. No nestrácajme nádej.
Dnes veľa rozprávame o viere či dôvere,

a aj o láske, no kde sa nám vytratila nádej.
Aj ona je božskou čnosťou, tou čo máme
od Otca. A aj my na Slovensku rozpráva-
me o tom, že ona zomiera posledná, ďale-
ko po nás a keďže je božská, tak nikdy.

Nevidím. Neviem ani, koľko unesiem.
Zvyčajne až potom zistím, že aj toto.

Nebojme sa, ale dúfajme a uvidíme Jeho.
Andrej Kalamen, kaplán
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V sobotu 12. septembra 2009 sme sa my,
blumentálski pútnici, vybrali na mariánsku
horu Svätý Hostýn na Morave. Autobus
nás dopravil až k druhej polovici schodov,
ktorých je celkovo 279, po ktorých sme už
naozaj putovali. Mnohí s barličkami a pa-
ličkami, ale všetci sme to zvládli a zúčast-
nili sme sa na svätej omši, ktorú celebroval
náš sprevádzajúci kaplán dp. Martin Jará-
bek. Kostolom znela krásna slovenčina,
ktorú pán kaplán uviedol slovami, že Pan-
na Mária je matkou všetkých ľudí na celom
svete bez rozdielu národností.

Toto pútnické miesto má päťstoročnú
tradíciu a zažilo veľa pohnutých chvíľ.
V Bazilike nanebovzatia Panny Márie nad
hlavným oltárom stojí socha Panny Márie
v životnej veľkosti s Ježiškom, z ktorého
ručičky sršia blesky určené Tatárom, zo-
brazeným dolu. Podľa starobylého podania
boli ľudia, ktorí sa pred vpádom Tatárov
v 13. storočí uchýlili na vrch Hostýn za-
chránení na príhovor Panny Márie, ktorá
bleskom zapálila tábor divokých nájazd-
níkov. V dejinách Hostýna neboli jediní za-
chránení. Panna Mária dodnes ochraňuje
túto svätú horu. Tento hostýnsky zázrak
zaznamenávali v dielach historici a básnici
až sa toto miesto stalo z moravských pút-
nických miest najobľúbenejším a najna-
vštevovanejším. Od roku 1887 tu pôsobili
jezuiti. V roku 1950 pri likvidácii Jezuit-
ského rehoľného domu bola zničená aj
knižnica a múzeum. Z pútnického domu
urobili internátnu politickú školu. Po roku
1968 nastalo mierne uvoľnenie, začalo sa
s opravami a reštaurovaním nástenných
malieb. V roku 1982 Svätý Otec povýšil
chrám na Baziliku minor. Návrat jezuitov
na toto pútnické miesto sa uskutočnil až
po štyridsiatich rokoch, teda v roku 1990.
Odvtedy sa tu vykonalo množstvo dobrej
práce na materiálnom i duchovnom poli.
Okrem iného obnovili starú Krížovú cestu,
zrekonštruovali Jurkovičovu Krížovú cestu
a v roku 2001 sa tu konala prvá kňazská vy-
sviacka jezuitského bohoslovca.

Hustú hmlu, ktorá nás ráno privítala
a bránila nám v širšom výhľade, vietor roz-
fúkal až po chutnej polievke, ktorou nás
pohostili v pútnickom dome, takže absol-
vovanie krížových ciest sme si nechali nabu-
dúce. Spokojná pútnička

Prvý augustový deň v sobotu popoludní nás
potešilo krásne slnečné počasie, z nádvoria
blumentálskej fary bolo počuť hudbu a spev
a grilované dobroty rozvoniavali až na ulicu.
Ak ste náhodou nepostrehli pozvanie na to-
to milé podujatie, dovoľte nám, milí blumen-
tálci, aby sme Vám to vysvetlili:

Príchodom nových kňazov do našej far-
nosti sa nám otvárajú ďalšie možnosti i ak-
tivity. Rozhodli sme sa pokračovať v tradí-
cii stretnutí našich skoro susedov – farní-
kov z Rače, a pozvali sme aj farníkov z far-

ností, kde doteraz pôsobili naši noví du-
chovní otcovia – vdp. Andrej Fordinál
a vdp. Andrej Kalamen, aby sme sa navzá-
jom spoznali a prežili príjemné chvíle pri
hudbe a dobrom jedle.

Na úvod sme pripravili krátky hudobný
program z našich najobľúbenejších piesní,
a sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala
aj známa gospelová skupina Metelica, kto-
rá svojimi piesňami prispela k skvelej nála-
de. Na „svoje“ si prišla aj staršia generácia,
keď náš spevák Andrej Klapka vytiahol
harmoniku a zaspievali sme si všetkým
známe ľudové pesničky. Tí najmenší sa
mohli vyšantiť na veľkej trampolíne, ktorú
nám požičali školskí bratia z Rače.

Výbornú atmosféru iste podporilo aj
dobré jedlo – grilovali sme rôzne dobroty,
pripravené boli zeleninové šaláty a chlebíč-
ky. Ani tentoraz nás nesklamali naše spo-
ľahlivé tety-farníčky, ktoré prispeli výbor-
nými koláčmi, slanými pagáčikmi a inými
špecialitami.

Milí blumentálci, ale aj priatelia z Petr-
žalky či Rače, ďakujeme Vám, že ste prijali
naše pozvanie, a tak nás podporili aj v ta-
kejto aktivite. Tí z vás, ktorí nemohli prísť,
budú mať iste príležitosť nabudúce – hojná
účasť a úsmevy na Vašich tvárach nás po-
vzbudzujú k tomu, že podobné podujatie
v budúcnosti ešte zopakujeme.

Radi by sme osobitne poďakovali tým,
ktorí sa podujali zorganizovať toto stretnu-
tie – vdp. Andrejovi Kalamenovi, Mary
a Peťovi Zajíčkovcom a „Čakymu“ z kape-
ly Metelica – za myšlienku. Béčkarom
a vdp. Andrejovi Streicherovi za prípravu a
nákup občerstvenia (použili sme peniaze
z 2 % dane a vaše príspevky); zvukárom
Alexovi a Janekovi; všetkým hudobníkom;
duchovným v našej farnosti za pomoc;
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli. Nášmu
„staronovému“ pánovi farárovi Andrejovi
Fordinálovi patrí vďaka za to, že tento ná-
pad podporil; a v neposlednom rade, ďaku-
jeme nášmu Pánovi, že tam bol tiež.

Niekedy opäť dovidenia...
Za Béčkarov Helenka Bilčáková

PS: informácie o účinkujúcich nájdete na
www.metelica.sk a www.beckari.sk.

Na poličke našej farskej
knižnice sa objavila ob-
jemnejšia knižka, ktorá
sa dá síce prečítať jed-
ným dychom, ale nie je
určená pre oddychové čí-
tanie, lebo v každom od-
seku nájdeme provokujú-
ce vety, ktoré nás nútia
precitnúť z letargie – Guy
Gilbert: Evangelium pod-

le svatého lotra (Portál, Praha, 295 s.).
Autorom je známy francúzsky kňaz, vy-

chovávateľ, ktorý pôsobí medzi problémo-
vou mládežou z predmestí veľkomiest
Francúzska, kde je veľmi populárny a ob-
ľúbený predovšetkým pre svoj neformálny
prístup. Hovorí a prihovára sa rečou týchto

Naša púť na Svätý Hostýn

Blumentálsky
hudobný podvečer

(Dokončenie na s. 8)

Farská knižnica informuje

na, že bez evanjelia sa pri budovaní spoloč-
nosti, ktorá stavia na slobode a spravodli-
vosti nemôžeme zaobísť; že Rerum nova-
rum bola napísaná s ohľadom na hospo-
dárske problémy a protestovala proti socia-
listickým modelom riešenia týchto problé-
mov, že Pápež Lev XIII. zdôrazňoval priro-
dzené právo súkromného vlastníctva a Be-
nedikt XVI. protestuje proti náboženskému
fundamentalizmu a každej forme, proti ná-
božensky motivovanému násiliu a teroru,
ktoré blokujú rozvoj. Celá encyklika je pá-
pežským výkrikom srdca v prospech huma-
nizácii hospodárskeho trhu, politických re-
žimov a sociálno-kultúrnych spoločností
a inštitúcií.

Freiburgský arcibiskup Robert Zolitsch
k uverejneniu sociálnej encykliky Benedik-
ta XVI. v predvečer summitu v L´Aquile
píše, že pápež vyzýva všetkých mocných toh-
to sveta k odvážnemu boju proti kríze a pou-
žitiu etických princípov, aby všetci ľudia
dobrej vôle sa videli ako tvorcovia a nie ako
obete dnešného pokroku. Na to však musí-
me všetci zmeniť spôsob myslenia. Vieden-
ský kardinál Schönborn o tejto encyklike
hovorí ako o „slove v pravý čas“, pretože
encyklika poukazuje na dnešné fenomény
materializmu a egoizmu, ktoré v hospodár-
stve chceli vidieť len čistý zisk a vo svete
práce znamenali nebezpečenstvo vidieť
človeka „zužitkovaného“ a dokonca pri
bioetických otázkach degradovali človeka
na materiál. Encyklika kritizuje aj špeciál-
ne oblasti ľudskej práce: prehnané rozdele-
nie vedy do špecifických oblastí, uzatvorenie
sa humánnej vedy voči metafyzike, ťažkosti
v dialógu vedcov a teológov, ktoré škodia
rozvoju vedy a pokroku národov, ktoré sú
takto zbavené pohľadu na celé dobro člove-
ka v rozličných rozmeroch. Takisto kritizu-
je úlohu manažérov, ktorý sú jednostranne
závislí od akcionárov a povzbudzuje hľadať
nové modely trhového hospodárstva na pod-
nikania. Ľudia však vždy budú túžiť po nie-
čom „viac“ ako svet ponúka. Christof T.
Zellenberg pripomína, že, ten kto si prečí-
tal Caritas in veritate vie, že pokrok je na-
ším povolaním. Pripomína jeden z dôleži-
tých aspektov encykliky, a to často zabúda-
ný vzťah medzi právom a povinnosťami. Pá-
pež ešte raz varuje hovoriť o humanizme
a pritom pestovať chorý ateizmus huma-
nizmus, ktorý vylučuje Boha je neľudský hu-
manizmu (porov. CiV 78).

Láska k pravde pripomína, že nemôže-
me pochopiť ľudské spoločenstvo ak neuz-
náme, že je niečím viac ako súhrnom jeho
materiálnych častí, ak nepochopíme schop-
nosť človeka zhrešiť a zakotvenie celého
tohto spoločenstva v dare milosti Boha. Te-
da niet morálky a spravodlivosti bez morál-
nych a spravodlivých ľudí. Benedikt ukazu-
je, že ekonomická veda má veľký prínos
pre dobro človeka.

Benedikt nám teda jasne ukazuje, že
charita bez pravdy zahníva (ľavicový extré-
mizmus), ale aj že pravda bez charity tvrd-
ne (pravicový extrémizmus). Celkom isto
je však najviac dôležité, aby nielen kňazi,
ale aj všetci veriaci vzali encykliku do rúk
a aby ju čítali. Musíme sa naučiť čítať
a premeditovať aj ťažšie diela cirkevnej ná-
uky. A tak si k Svätému písmu a Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi položme na stolík aj
encykliku Caritas i veritate.                 D.D.



ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Pi: 14,30 – 16,30 h;
telefón: 55 56 23 19 (fax), 55 41 02 33, 0904 555 566; 
kostol: 55 57 11 78.

SVÄTÉ OMŠE
• nedeľa a sviatky: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 (ak
sviatok pripadá na sobotu, sv. omša o 12,00 h nie je);
16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; • pracovný deň: 5,45
(5 min. pred sv. omšou možnosť pristúpiť k sv. prijí-
maniu); 6,30; po-pia 16,30; 18,00 h (počas júla a au-

gusta nebýva), v sobotu popoludní len o 18,00 h; • sviatok v pracov-
ný deň: 5,45; 6,30; 10,30; 16,30; 18,00; 19,00 h alebo podľa oznamov.
V deň pracovného pokoja, ktorý nie je cirkevne prikázaný sviatok
(napr. sv. Cyrila a Metoda a Sedembolestnej Panny Márie): 6,00;
7,30; 10,30, popoludní o 16,30 a 18,00 h – všetko slovenské).

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno a večer počas sv. omší (vždy as-
poň v jednej spovednici, podľa toho, ako nám to do-
voľujú iné pastoračné povinnosti), a to ráno od
6,20 h približne do 8,00 h (podľa potreby aj dlhšie);
večer od 16,30 h približne do 19,00 h (podľa potreby
aj dlhšie); • vo štvrtok pred prvým piatkom a v prvý

piatok už od 15,00 h; • v nedeľu, kedy každého kresťana katolíka za-
väzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme len v ča-
se medzi dopoludňajšími sv. omšami.

FATIMSKÁ SOBOTA
3. 10. po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda asi o 7,15 h, kedy sa
chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 17. 10. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

ADORÁCIA
v stredu ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda o 7,15 h; vo
štvrtok po sv. omši, ktorá sa začína o 16,30 h, teda od 17,15 do
18,00 h. Saleziáni (Miletičova): vo štvrtok po večernej sv. omši.

KATECHÉZA
• rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú
stredu o 17,00 h. Účasť obidvoch rodičov je po-
trebná. Očakávame aj krstných rodičov. Nahlásiť
krst dieťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorý-
koľvek deň v úradných hodinách v kancelárii farské-
ho úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa.
• pred prijatím sviatosti manželstva sa začína vždy
v prvý pondelok mesiaca. Snúbenci sa stretnú dva-
krát s kňazom, raz s psychológom a potom s lekto-
rom prirodzeného plánovania rodičovstva. Každé
stretnutie sa začína vždy v pondelok o 17,00 h na
farskom úrade. Treba sa hlásiť aspoň tri mesiace
pred plánovaným termínom sobáša.

• príprava birmovancov prebieha v skupinových stretnutiach pon-
delky, utorky a štvrtky na fare. 

KNIŽNICA SVÄTEJ KATARÍNY – BLUMENTÁL
v utorok od 15,30 do 17,00 h a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 h a v stre-
du ráno od 8,30 do 10,30 h. 

PORADŇA
• pre prirodzené plánovanie rodičovstva (Billingsova):

St 17,00 – 19,00 h; 
potrebné je objednať sa na tel. č. 02/45 94 39 30;

• sociálna: Po 9,00 – 11,00 h; 
• právna: 1. a 3. štvrtok 9,00 – 11,00 h;
• psychologická poradňa: vždy v utorok o 19,00 h.

ŽENY ŽENÁM
sa stretá vo štvrtok od 14,00 do 16,00 h v miestnosti pre nácviky
a katechézu. 
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER

Všeobecný úmysel požehnaný Svätým Otcom:
Aby kresťania prežívali nedeľu ako deň oslavy zmŕtvychvstalého

Pána a zúčastňovali sa na svätej omši.

Misijný úmysel požehnaný Svätým Otcom:
Aby všetok Boží ľud horlivo prevzal svoju vlastnú misionársku

zodpovednosť za hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu a pokladal
ju za najvyššiu službu ľudstvu.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska:
Aby sme Pannu Máriu o orodovanie u Boha prosili zvlášť po-

svätným ružencom.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
1. 10. Sv. Terézie z Lisieaux, panny a učiteľky Cirkvi
2. 10. Sv. anjelov strážcov
3. 10. Ružencovej Panny Márie
4. 10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

28. 10. Sv. Šimona a Júdu – 121. výročie posviacky nášho chrámu

POZÝVAME
• v októbri na modlitbu posvätného ruženca;
• rodiny a katechétov – zapojme sa do akcie: Milión detí na celom

svete sa modlí ruženec 18. októbra o 9. hodine. Svetová katolícka
nadácia „Kirche in Not“ vyzýva k účasti na celosvetovej akcii „Mi-
lión detí sa modlí ruženec“. Na celom svete sa v nedeľu 18. októb-
ra o 9. hod spojí milión detí všetkých vekových kategórií v mod-
litbe ruženca. Tento rok bude úmyslom modlitby: „Pokoj a jed-
nota v srdciach všetkých ľudí na svete“;

• na svätú omšu v deň výročia posviacky Blumentálu. Účasť na du-
chovnej obnove prisľúbil pán dekan Peter Cibira.

čias. Jeho dlhšie vlasy, motorka a džínsy mu akoby otvárali mnohé
neprístupné a zakázané priestory, kde by sa kňaz inak nedostal.
Všetci mu dôverujú, lebo cítia jeho ozajstný záujem a jeho lásku.
Títo ľudia na okraji spoločnosti sa ním cítia byť milovaní a dokážu
počúvať a prijímať posolstvo tohto kňaza o Ukrižovanej Láske. On
nezľahčuje Božie Slovo, nedevalvuje evanjelium, ale jasne a pravdi-
vo ho tlmočí, aby jeho pravdy provokovali na zmenu. Aj táto kniha
vznikla ako odpoveď na provokáciu jedného z chlapcov ulice, aby
napísal evanjelium pre lotrov. A tak po pätnástich rokoch konečne
z drobných poznámok zostavil a vydal Gilbert túto publikáciu.

Lotor z Golgoty je prototypom a patrónom tých, ktorým sa ži-
vot veľmi nevydaril a nemali možnosť a čas na nejakú radikálnu
a viditeľnú zmenu, ale predsa vo svojom jadre túžia po čistej láske,
po odpustení, po objatí, po spáse. A majú na to čas práve medzi
dvomi nádychmi.

Každá kapitola sa začína úryvkom z evanjelia, ku ktorému sa
voľne pripája exegéza a osobné spomienky zo života autora na ok-
raji spoločnosti. Často sú to šokujúce poznámky, ktoré nás kon-
frontujú, ktoré nám stavajú akoby spätné zrkadlo a následne nás
odsudzujú v našej falošnosti a povýšenosti. Nič komplikované ne-
rieši, neteologizuje, nefilozofuje, len jednoducho žije a miluje svo-
jich blížnych takých, akí sú. Autor nemá tendenciu nikoho obracať
na pravú vieru, naopak, mnoho jeho poslucháčov je moslimov
a nevercov. Všetci bez rozdielu však cítia svoju cenu a hodnotu
v jeho očiach. Presne tú hodnotu, ktorú má každý z nás ako milo-
vané Božie dieťa. A zrazu je všetko také jednoduché: „Miluj a rob,
čo chceš.“ Lebo keď naozaj miluješ, nemôžeš konať zlo. Aj hrieš-
nej Márii Magdaléne sa veľa odpustilo, lebo veľa milovala. A aj lo-
tor po pravici počul, že ešte dnes bude v raji...

Čítanie tejto knižky mi pomohlo úprimne poznať, že mojim
blížnym na okraji spoločnosti nepomôžu moje almužny, ale moje
uznanie ich dôstojnosti a ceny akokoľvek skrytej a zamaskovanej.
Verím, že všetci čitatelia budú mať pri čítaní tohto diela pozitívny
zážitok.                                                               Monika Šandorová

(Dokončenie zo s. 7)


