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Mária, ty vždy láskavo 

počúvaš prosby všetkých nás; 

prosíme vrúcne, pokorne: 

stoj pri nás, Matka, v každý čas.

Stoj pri nás, keď nás do okov 

hriešny čin, vina zoviera; 

pomôž nám putá roztrhnúť, 

keď srdce v hriechu zomiera.

Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak 

vyčarí veci vábivé, 

aby sme neopustili 

loď spásy, nebo žiarivé.

Stoj pri nás, Matka, v úzkosti, 

keď telu hrozia pohromy; 

vypros nám časy pokojné, 

nech večnosť žiari na zemi.

Buď svojim deťom útechou 

v hodine smrti, v súžení, 

by na tvoj mocný príhovor 

dosiahli večné odmeny.

Otca i Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli, 

že ťa tri božské osoby 

do rúcha slávy odiali. Amen.

Hymnus na sviatky  

preblahoslavenej Panny Márie

Krása spasí svet

S istými známymi som sa rozprával o probléme, ktorý majú s príbuzným. Trpí psychic-
kou poruchou, ktorú si človek v prvom momente nevšimne. Prejavuje sa napríklad aj 

ťažkosťami s koncentráciou. Keď idú na nejaké kultúrne predstavenie, majú trápne poci-
ty, najmä v prítomností cudzích ľudí. Tento pán aj laikovi v oblasti psychológie neúmysel-
ne naznačí, že čosi s ním nie je v poriadku. Predstavte si, že idete do kina, do divadla ale-
bo nejakej galérie. Keď odtiaľ odchádzate, o čom sa zhovárate? Asi o dojmoch z filmu, 
či opery alebo o pocitoch z obrazov, ktoré ste videli. Ale spomínaného človeka by ste sa 
zbytočne pýtali, ako sa mu páčilo predstavenie. Hoci tam presedel hodinu či dve, nemá 
ani potuchu, o čom to bolo. Ale zato vás udiví niečím iným, a vtedy pochopíte, prečo sa 
tam vkuse hmýril a obzeral. Dokáže vám s pomerne veľkou presnosťou povedať, aká je 
kapacita miest na sedenie v sále, na balkónoch a v lóžach, dokonca vie odhadom prepo-
čítať, koľko sa v ten večer vybralo na vstupnom, alebo koľko tam svietilo žiaroviek či ha-
logénov. Nikto si nechce z takého človeka uťahovať, ale aj medzi ľuďmi bez (oficiálnej) 
diagnózy by sme našli takých, o ktorých sa úsmevne hovorí, že sú „trafení“ síce len mier-
ne, ale zato presne. ☺

Ak nás niekto udiví tým, že si všíma len samé „podstatné“ veci, ako spomínaný pán, 
skúsme porozmýšľať, čo nás zaujíma, čo si v živote všímame? Alebo sú isté veci, ktoré si 
iba všímame, či vyslovene po nich prahneme? A to, po čom túži moja duša, ma aj vnútor-
ne buduje, alebo skôr napĺňa môj život ošklivosťou?

Toto veľkonočné obdobie na nás nepochybne pôsobí duchovnou krásou. Veď pred ne-
celým mesiacom sme doň vstúpili Veľkonočnou vigíliou, najkrajšou slávnosťou – matkou 
všetkých vigílií. Tie úžasné kontrasty ticha a radostného Aleluja, šera chrámu a neskôr zá-
plavy svetla – už len tieto vnemy sa hlboko vrývajú do ľudského vnútra a naznačujú pre-
menu, ktorú nám prináša Kristovo víťazstvo. Keďže sme stále vo Veľkonočnom obdo-
bí, do atmosféry paschálnej radosti a krásy vhodne zapadá aj mesiac máj. Hovorí sa, a aj 
sami to vidíme, že príroda je v tomto období najkrajšia. Vždy sa teším, keď sa mi práve 
v tomto období častejšie než inokedy podarí vybrať sa do Marianky alebo na Hlbokú. Oči 
sa môžu nasýtiť pohľadom na lahodnú zeleň, tichú krásu kvetov, vychutnám si možnosť 
naplno vdychovať omamnú vôňu orgovánu a do toho zaznieva symfónia vtáčieho spevu 
sprevádzaná vánkom a šumom stromov. A to všetko je spojené so svetelnými efektmi sl-
nečných lúčov. Je to len kúsok od centra mesta a človek akoby ani nevnímal každodenný 
lomoz veľkomesta, uponáhľaných ľudí, hrmot áut a električiek, zaprášené asfaltky, spre-
jermi počarbané budovy a developermi dokaličené ulice. 

Nie je to len vznešenosť prírody alebo dozvuky Veľkej noci, čo dodáva krásu tomuto 
mesiacu. Mohol som spomenúť aj iné lokality – parky, záhrady. Ale práve tá symbióza pri-
rodzenej a duchovnej krásy ma na Hlbokej či v Marianke vnútorne napĺňa. Krása čistej 
prírody a duchovná krása čistej duše – našej Nebeskej Matky! Keď sa vraciam späť na fa-
ru, vždy sa teším na večernú májovú pobožnosť. Od detstva som mal rád Loretánske litá-
nie. Hoci som len čiastočne chápal význam jednotlivých invokácií, najmä v máji táto mod-
litba spojená s ľúbivou melódiou, ktorú vyčaril kráľovský nástroj a zručnosť organistu, ma 
vždy fascinovala. Každé obdobie má svoju silu. Dá sa krásne, poeticky hovoriť o sneho-
vých vločkách, vôni dozrievajúceho obilia či stromoch hýriacich jesennými farbami. Ale 
máj má jednoznačne neporovnateľnú silu a krásu! Možno aj preto, že až v tomto období 
ju začíname vnímať naplno, skôr, než sa onedlho pominie...

Velikán ruskej literatúry Fiodor M. Dostojevskij je autorom výroku: „Krása spasí svet.“ 
Nijakým spôsobom táto myšlienka neuberá nič z Ježišovho vykupiteľského diela a našej 
spásy. Kristus – Spasiteľ nám prináša to najkrajšie posolstvo o nebeskom Otcovi, cez svo-
ju Cirkev nám v každom čase ponúka prostriedky, ako objaviť a žiť vznešené poslanie 
kresťana – menovať sa a byť milovaným Božím dieťaťom. A na kríži nám dal za Matku 
svoju vlastnú matku – Pannu Máriu, najušľachtilejšiu bytosť zo všetkých stvorení. V Bo-
žom chráme či v chráme prírody, alebo v chráme zbudovanom ľudskou rukou, vždy má-
me možnosť napĺňať sa tou Krásou, ktorá spasí svet. 

V Nestorovej kronike, ktorá zachytáva dejiny Kyjevskej Rusi a aj pokresťančenie rus-
kého národa, sa píše, že knieža Vladimír, keď rozhodoval o tom, akou duchovnou cestou 
sa má uberať jeho vladárstvo, chcel vedieť, ako sa vzdáva bohopocta v rôznych nábožen-
stvách. Kult mohamedánov na jeho poslov pôsobil odpudivo, latinské bohoslužby im pri-
padali suchopárne, ale keď vstúpili do chrámu Svätej Múdrosti v Konštantínopole, hlási-
li svojmu kniežaťu: „Keď nás Gréci odviedli do svojho chrámu, nevedeli sme, či sme ešte 
na zemi alebo už v nebi, lebo na zemi sa nič také krásne nenájde.“ Hoci mentalitou sme 
súčasťou západného kresťanstva, krása východnej liturgie nám môže pomôcť nanovo pre-
žiť občas zovšednenú duchovnú krásu rímskej liturgie. Navyše máme možnosť stretávať sa 
na bohoslužbe v našom chráme, ktorý aj vyzerá ako kostol. Nie všade, najmä v  niektorých 

(Dokončenie na s. 7)
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tento mesiac budeme v našich chrámoch ešte intenzívne prežívať radosť s Kristovho zmŕt-
vychvstania, a tak sa vraciame k hlavnej myšlienke veľkonočného príhovoru Mons. cyrila 
Vasiľa Sj, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, v ktorom chcel veriacich povzbudiť, 
aby pravdu viery – verím vo vzkriesenie tela... ktorú vyznávame v Kréde, prijímali bez po-
chybností a s plnou vážnosťou. Podstatné časti jeho príhovoru ponúkame našim čitateľom.

Slovo zemetrasenie sa v našich predsta-
vách bežne spája s katastrofou, nešťas-

tím, nebezpečenstvom, smrťou. Dôsledky 
zemetrasenia sa dlho pociťujú – rozbore-
né stavby, narušené cesty, strhnuté mosty. 
Rebríček najsilnejších zemetrasení v histó-
rii je časovo obmedzený len na posledné 
desaťročia O historických zemetraseniach 
sa dozvedáme len z kroník, či spomienok 
a memoárov jednotlivcov a ich silu môže-
me odhadovať podľa opísaných škôd, či 
iných sprievodných javov... Jedno zemet-
rasenie, respektíve jedna dvojica zemetra-
sení však vošla do histórie celkom osobit-
ným spôsobom a navždy zmenila beh ľud-
ských dejín. 

Opis týchto zemetrasení a ich dôsledkov 
pochádza z pera a spomienok autentic-
kých svedkov udalostí, ktorých v nasledu-
júcich riadkoch chceme hojne citovať. Obe 
zemetrasenia sa odohrali v priebehu troch 
dní s epicentrom v Jeruzaleme, pričom ich 
presný čas ukladajú dobové pramene do 
osemnásteho roku vlády cisára Libéria, 
keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Hero-
des bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Fi-
lip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom 
kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za 
veľkňazov Anniáša a Kajfáša, presnejšie 
do konca prvej polovice prvého jarného 
mesiaca podľa židovského kalendára, te-
da 13. a 15. nissana jeden deň pred a jeden 
deň po židovskej Pasche. Prvé z týchto ze-
metrasení vypuklo vo chvíli smrti odsúden-
ca menom Ježiš, ktorého vinu guvernér Pi-
lát označil nápisom Ježiš nazaretský, židov-
ský kráľ. Vo chvíli, keď zomierajúci Ježiš 
na kríži zvolal mocným hlasom a vydýchol 
dušu. … hľa, chrámová opona sa roztrhla vo 
dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla 
a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé 
telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli 
z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do sväté-
ho mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník 
a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetra-
senie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľaka-
li a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn“ (Mt 
27 51 – 54). 

Druhé zemetrasenie vypuklo ráno 15. 
nissana. Vtedy: keď sa pominula sobota, na 
úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Mag-
daléna a iná Mária pozrieť (Ježišov) hrob. 
Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z ne-
ba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil ka-
meň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk 
a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnu-
li od strachu z neho a ostali ako mŕtvi (Mt 
28, 1 – 4). Obe zemetrasenia zaznamenali 
vojaci, ktorí konali službu. V prvom prípa-
de úlohu popravčej čaty, v druhom funkciu 
strážnikov, ktorí mali zabrániť, aby azda 
učeníci neukradli Ježišovo telo z hrobu 
a nešírili potom nejakú fámu o jeho zmŕt-
vychvstaní.

Čo je na týchto zemetraseniach pozo-
ruhodné je, že nespôsobili nijaké závažné 

materiálne škody, ale práve naopak, bo-
li sprievodným znakom nepredstaviteľné-
ho dobra pre ľudstvo. Po obidvoch zemet-
raseniach zazneli neslýchané vyjadrenia. 
Stotníkove slová: „On bol naozaj Boží Syn“ 
radikálne menia pohľad na osobu Ježi-
ša z Nazaretu, ktorý bol svojimi súčasník-
mi síce v istom zmysle pokladaný za pro-
roka, mocného v čine i reči, pred Bohom 
aj pred všetkým ľudom a od ktorého mno-
hí očakávali, že vykúpi Izrael a obnoví je-
ho kráľovstvo (porov. Lk 24, 19), no o kto-
rom si dovtedy len jeho najbližší učeníci 
reprezentovaní Petrom dovolili povedať, že 
je Mesiáš, Syn živého Boha (Mt 16, 16). Po 
druhom zemetrasení sa však rozšírila sprá-
va ešte šokujúcejšia. Týkala sa toho, ktoré-
ho vlastní súkmeňovci rukami bezbožníkov 
pribili na kríž a zavraždili... Podľa svedec-
tva jeho učeníkov ho Boh vzkriesil a zba-
vil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo 
svojej moci (porov. Sk 2, 24). V ono jar-
né nedeľné ráno sa teda začala Jeruzale-
mom šíriť správa o tom, že ten Ježiš z Na-
zaretu, ktorého pred troma dňami ukri-
žovali, už nie je v hrobe, že jeho hrob je 
prázdny. Keď sa neskôr on sám zjavil na 
viacerých miestach, najprv Márii Magda-
léne v záhrade, neskôr apoštolom vo veče-
radle, a potom ďalším učeníkom na ceste 
do Emauz – nebolo už možno túto správu 
ďalej ignorovať...

Zoči-voči týmto svedectvám nemožno 
Kristovo zmŕtvychvstanie vysvetľovať mi-
mo fyzického poriadku a neuznávať ho za 
historickú skutočnosť. Z faktov vyplýva, že 
viera učeníkov bola podrobená radikálnej 
skúške utrpením Učiteľa a jeho smrťou na 
kríži, ktorú on vopred oznámil. Otras vy-
volaný umučením bol taký veľký, že uče-
níci (aspoň niektorí z nich) neuverili hneď 
správe o zmŕtvychvstaní. Evanjeliá nám 
vôbec nepredstavujú spoločenstvo zachvá-
tené mystickým nadšením, ale zronených 
a prestrašených učeníkov. Preto neuveri-
li nábožným ženám vracajúcim sa od hro-
bu a ich slová sa im zdali „ako blúznenie“. 
Keď sa Ježiš večer na Veľkú noc zjavil Je-
denástim, „vyčítal im neveru a tvrdosť srd-
ca, že neuverili tým, čo ho videli vzkriese-
ného“. 

U apoštolov sa situácia zmenila až keď 
sa vzkriesený Kristus zjavil Kéfasovi a potom 

Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto 
bratom naraz. Potom sa zjavil Jakubovi a po-
tom všetkým apoštolom (Sk 5, 30). Odvte-
dy, a osobitne od Zoslania Svätého Ducha 
na päťdesiaty deň po Pasche, sa apoštoli 
stali neohrozenými ohlasovateľmi tejto no-
vej mimoriadnej zvesti. (Sk 5, 30 –32).

Od týchto čias až podnes a do skonče-
nia vekov, byť Kristovým svedkom zna-
mená byť „svedkom jeho zmŕtvychvsta-
nia“, patriť k tým, čo s ním po jeho zmŕt-
vychvstaní jedli a pili. Kresťanská viera vo 
vzkriesenie sa už od začiatku stretala s ne-
pochopením a odporom. V ničom inom sa 
neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak 
tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď 
ide o vzkriesenie tela. Veľmi všeobecne sa 
prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje 
po smrti duchovným spôsobom. Ako však 
uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné te-
lo mohlo byť vzkriesené pre večný život? 
Kresťanská nádej na vzkriesenie je plne 
poznačená stretnutiami so zmŕtvychvsta-
lým Kristom. 

Vstaneme z mŕtvych ako on, s ním 
a skrze neho. Kedy? Definitívne „v po-
sledný deň“, „na konci sveta“. Vzkriese-
nie mŕtvych je totiž úzko spojené s Kris-
tovým druhým príchodom (parúziou): Le-
bo na povel, na hlas archanjela a zvuk Bo-
žej poľnice sám Pán zostúpi z neba, a tí, čo 
umreli v Kristovi, vstanú prví. (Naša cirkev-
ná pieseň to sugestívne opisuje slovami: 
keď nebesá i zem, budú sa triasť a chvieť, ty 
prídeš k nám v ten deň, bys súdil tento svet. 
Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstat-
ným prvkom kresťanskej viery už od jej za-
čiatkov: „vzkriesenie mŕtvych je istota kres-
ťanov. Vierou vo vzkriesenie sme kresťan-
mi“,

istá agentúra pri sociologickom priesku-
me zistila, že percento tých, ktorí sa vyhla-
sujú za veriacich kresťanov, je vyššie ako 
tých, ktorí veria v zmŕtvychvstanie a vzkrie-
senie tela. Tento štatistický údaj je šokujú-
ci a zarmucujúci zároveň. Byť kresťanom, 
pokladať sa za veriaceho a neveriť pritom 
v zmŕtvychvstanie, pochybovať o historic-
kosti Kristovho zmŕtvychvstania i o našom 
vlastnom budúcom vzkriesení s Kristom 
je totiž paradoxom, vnútorne si odporujú-
cim. Ako hovorí sv. Pavol: Ak sa hlása, že 
Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože nie-
ktorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? 
Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kris-
tus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriese-
ný, potom je márne naše hlásanie a márna 
je aj vaša viera (1 Kor 15, 12 – 20).

Mnohí vlažní kresťania potrebujú aj 
dnes akoby zatriasť vlastným svedomím 
a náboženským vedomím, potrebujú pri-
jať do svojho života zmenu, ktorú spô-
sobujú vibrácie pochádzajúce z jedné-
ho epicentra, z Krista, z jeho zmŕtvych-
vstania. Prijatie pravdy o Kristovom zmŕt-
vychvstaní ako o garancii nášho vzkrie-
senia, je duchovným zemetrasením v de-
jinách ľudstva i každého človeka... Nie 
je to voliteľný doplnok akéhosi etické-
ho učenia, ktoré môže byť na kresťan-
stve také všeobecne sympatické, ale je 
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Predstava Izraelitov o tom, ako by 
mohlo vyzerať Božie kráľovstvo, bola 

veľmi jasná, konkrétna. Mysleli si, že Me-
siáš, ktorý prišiel na svet a ktorého pozna-
li ako takého, bude aj naďalej robiť divy, 
rozmnožovať chlieb, uzdravovať chorých a 
odpúšťať hriechy. Konečne by sa vyslobo-
dili spod útlaku všetkých a všetkého. Pán 
Ježiš sa však usiloval, aby ich z tohto omy-
lu vyviedol. On mal tiež svoju predstavu – 
malo to byť duchovné kráľovstvo, v kto-
rom bude on jediným vládcom a všetko 
ostatné mu bude podriadené. Práve Nane-
bovstúpenie Pána nám pripomína, že Kris-
tus zasadol po pravici Boha – ako píše Lu-
káš v oboch svojich knihách – v evanjeliu 
aj v Skutkoch. Počas svojho života tu na 
zemi si Ježiš vyvolil apoštolov, okrem toho 
chodili s ním a počúvali ho mnohí ľudia. 
On ich poúčal, hovoril im, čo je správne, 
čo a ako treba robiť, aby to bolo v poriad-
ku a v súlade s Božím plánom. Napriek 

tomu z úst apoštolov počujeme otázku, 
z ktorej vidno, že ho nepochopili: „Pane, 
už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izrae-
la?“ Ktovie ako sa Ježiš pri tom cítil? Toľ-
ko ich poúčal, toľko do nich investoval a 
oni nie sú schopní to pochopiť. Znova sa 
ich snaží priviesť na správnu cestu – staraj-
te sa o to, aby ste mi boli dobrými svedka-
mi, aby ste šírili moje slovo až na kraj ze-
me. Toto je vaša jediná povinnosť a ostat-
né nechajte na mňa. Podporujú ho v tom 
aj anjeli, ktorí zastali pri zhromaždených 
a pripomínajú im – nehľaďte toľko do ne-
ba, Ježiš odišiel k svojmu Otcovi a vy mu 
musíte veriť. 

Nepristihneme sa aj my niekedy pri po-
dobnom správaní a konaní, ako tí, ktorí 
sprevádzali Ježiša? Sme dychtiví po sen-
záciách a málokto dokáže žiť v tichosti a 
vydávať svedectvo o evanjeliu... Aj my by 
sme radšej mali život, v ktorom sa žije dob-
re, bez problémov, v ktorom nás stále nie-

KriStoVa blízKoSť

Mathias claudius napísal svojmu priateľovi: „Každý človek potrebuje niekoho, kto ho po-
zdvihne, keď padá. Kto nás vedie, aby sme nezablúdili a kto mu raz položí ruku pod hlavu, 
až bude zomierať. chcem mať priateľa, ktorému budem veriť aj vtedy, keď mu nikto neve-
rí.“ je to originálne vyznanie priateľstva na ľudskej úrovni. Čosi podobné zaznieva aj z ježi-
šových úst: „ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Slová, ktoré dávajú apoš-
tolom, ale azda aj nám istotu ježišovho priateľstva a blízkosti za každých okolností. to nám 
môže ponúknuť sviatok nanebovstúpenia Pána. nie je to rozlúčka v pravom slova zmysle, 
lež blízkosť a prítomnosť Krista iným spôsobom.

to podstata a dôvod celého kresťanstva.  
Toto duchovné zemetrasenie má presne 
opačné charakteristiky ako prírodná ka-
tastrofa – je šťastím, istotou, životom. Jeho 
dôsledkom je budova Cirkvi, ktorá je po-
stavená na Petrovej skale, je cestou k spáse 
a mostom medzi nebom a zemou.

Aj preto zaznievajú slová autora listu 
Hebrejom všetkým pochybujúcim a hľada-

júcim: Dajte si pozor, aby ste neodmietli to-
ho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo 
odmietali toho, ktorý hovoril na zemi, o čo 
menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý 
hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol ze-
mou, teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem 
nielen zemou, ale aj nebom. A to „ešte raz“ 
naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné 
ako stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľ-

né. A tak keďže prijímame neotrasiteľné krá-
ľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej 
slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili, s úc-
tou a bázňou ( Hebr. 12, 25 – 28). 

Mons. cyril Vasiľ Sj

Z príhovoru Mons. Cyrila Vasiľa, ktorý 
na svojich stránkach uverejnila TK KBS 10. 
apríla, vybrala X. Duchoňová

čo príjemne prekvapuje... Po rozumnej 
úvahe však prídeme k tomu, že sa to nedá. 
Že život je neustály boj a neustále rozho-
dovanie medzi dobrom a zlom. Pán Ježiš 
nám dal pozvánku: môžeme vystúpiť a vy-
stupovať do neba, stále, vlastne vždy vte-
dy keď sa rozhodujeme... Každé rozhod-
nutie pre dobro, pre neho je krôčik o stu-
pienok vyššie, k nemu a posilnenie pria-
teľstva a vzťahu s Kristom. Naopak, každé 
rozhodnutie pre zlo je krokom späť. O jed-
nom židovskom rabínovi sa hovorilo, že 
každý deň pred rannou modlitbou vystupu-
je do neba. Istý protivník sa z toho smial a 
raz sa rozhodol ho sledovať, aby sa dozve-
del, čo je na tom pravdy. Videl, že rabín, 
oblečený v pracovnom odeve, ide do lesa. 
Protivník ho nasledoval. Tam videl, ako ra-
bín zberá drevo, seká ho na drobno a na-
koniec ho odnáša preč. Prišiel až k domu 
jednej starenky. Protivník sa cez okno po-
zeral, čo robí dnu. Tam ho videl, ako si kľa-
kol k šporáku, zakúril a postaral sa o ňu, 
bola totiž chorá, ležala. Potom sa išiel 
modliť. Keď sa ľudia protivníka pýtali, ako 
to v skutočnosti je, odpovedal: „On chodí 
vyššie ako do neba.“

Tak každý náš skutok môže byť krokom 
dopredu, svedectvom o Kristovom priateľ-
stve a jeho blízkosti.

Spracoval Marián bér 

turíce

Pri pozornom počúvaní príbehu Turíc 
sa aj v nás niečo uskutočňuje. Je v tom 

istá podobnosť s Eucharistiou. Cirkev vo 
chvíli premenenia znova rozpráva o tom, 
čo Ježiš urobil v poslednú noc svojho živo-
ta: vzal chlieb, lámal ho a dal ho svojim 
učeníkom. A keď príbeh o tom, čo Ježiš 
urobil, rozpráva vysvätený kňaz počas svä-
tej omše vo sviatosti Eucharistie sa usku-
točňuje to, čo hovorí. Opäť sa deje to, čo 
sa stalo v poslednú Ježišovu noc: chlieb sa 
stáva Kristovým telom. Podobne je to keď 
v ovzduší viery a jednoty počúvame príbeh 
Turíc: príchod Ducha Svätého sa môže 
opäť uskutočniť aj v našich dňoch. 

Všetkých naplnil Duch Svätý (Sk 2, 4). 
V tomto jednom verši sú obsiahnuté ce-
lé Turíce! Keďže je taký krátky, môžeme 
cez tento verš ľahko prebehnúť a rýchlo 

pokračovať ďalej. Lenže v ňom sa skrýva 
nesmierna hĺbka. A tak sa pri týchto slo-
vách na chvíľu pristavme a pozrime, čo sa 
za nimi skrýva. 

Kto je Duch Svätý? Predovšetkým mô-
žeme povedať, že Duch Svätý je láska Bo-
ha. Vo vnútri Najsvätejšej Trojice je pla-
meňom lásky prúdiacej od Otca k Syno-
vi a od Syna k Otcovi. Takže keď hovorí-
me, že apoštoli boli naplnení Duchom Svä-
tým, znamená to, že boli naplnení Božou 
láskou. 

Keď má človek silný, osobný zážitok Tu-
ríc, obyčajne to vyjadruje slovami: „Cítil 
som, že Boh ma miluje.“ Svätý Pavol píše: 
Božia láska je rozliata v našich srdciach skr-
ze Ducha Svätého, ktorého sme dostali (Rim 
5, 5). Turíce sú chvíľou, keď si vplyvom 
Božej milosti uvedomuješ, že Boh ťa zvlášť 

ten príbeh poznáme všetci. učeníci boli zhromaždení spolu s Pannou Máriou, keď dom 
náhle naplnil hukot prudkého vetra. Potom sa zjavili akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili 
a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazyk-
mi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2, 4). 

miluje ako svojho drahého syna či dcéru. 
Celý tvoj život sa mení a ty vstupuješ ako-
by do neba. 

Nové Turíce sú chvíľou, v ktorej sa na-
pĺňa Ezechielovo proroctvo: Dám vám no-
vé srdce a nového ducha vložím do vás. Svoj-
ho ducha vložím do vášho vnútra a spôso-
bím, že budete kráčať podľa mojich nariade-
ní (Ez 36, 2 6– 27). 

Duch Svätý je ako prúd rieky ktorá za-
vlažuje. My túto vlahu prijímame, ale má-
me ju aj ďalej odovzdávať. Pán Ježiš ho-
vorí že prúdy živej vody potečú z toho kto 
v neho verí. Toto tajomstvo pôsobenia Du-
cha Svätého sa dá priblížiť na jednodu-
chom príklade.

Ktorá rieka sa vlieva do dvoch morí? 
Správna odpoveď je Jordán. Najskôr je 
to Galilejské more, ktoré je veľmi boha-
té s množstvom rýb a života. Jordán však 
tečie ďalej a vytvára Mŕtve more, ktoré je 
skutočne „mŕtvym morom“ bez akéhokoľ-
vek života. Čo spôsobuje ten rozdiel? Gali-
lejské more prijíma vody Jordánu, ale púš-
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Darca DaroV SľúbenýcH

je to krátka epizódka z dejín prvotnej 
Cirkvi. Ale s touto situáciou vzhľadom 

na poznanie Tretej božskej osoby sa stre-
táme neustále. Aj dnes by sme našli kres-
ťanov, možno aj celé kresťanské spoločen-
stvá, ktoré, azda nie na teoretickej rovine, 
ale vo svojich prejavoch, v spôsobe preží-
vania kresťanskej viery akoby opakovali 
prekvapené konštatovanie učeníkov z Efe-
zu: Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.

Každoročné slávenie Turíc v cirkevnom 
liturgickom roku nám chce pomôcť preko-
návať túto nevedomosť. Cez tieto dni sa 
nám živšie pripomínajú pravdy našej viery 
o trojjedinom Bohu Otcovi, Synovi a Du-
chu Svätom a osobitne sa zameriavame na 
oslavu tretej božskej Osoby, Ducha Sväté-
ho, ktorý v hlbokej božskej jednote s Ot-
com i Synom skryto pôsobí v Cirkvi ako 
Posvätiteľ.

Cieľom tohto článku je na základe uče-
nia Svätého písma a Katechizmu Kato-
líckej Cirkvi si pripomenúť, aké symboly 
nám zobrazujú Ducha Svätého, ako aj tie 
oblasti, kde osobitne zakusujeme pôsobe-
nie Božieho Ducha.

Symboly Ducha Svätého
Na základe mnohých zobrazení Boha 

ako Trojice v našich chrámoch v súvislos-
ti s Duchom Svätým nám asi najskôr na-
padne symbol holubice. Ide o tradičné sym-
bolické zobrazenie Ducha Svätého, ktoré 
má jasný pôvod v evanjeliovom rozprávaní 
o krste Ježiša Krista. Keď Ježiš vystupuje 
z vody, otvorí sa nebo a zostupuje na neho 
Duch v podobe holubice a spočíva na ňom 
(porov. Mt 3, 16). Symbol holubice pripo-
mína aj starozákonnú udalosť potopy, po 
ktorej Noe vypúšťa holubicu, ktorá sa vra-
cia s čerstvou olivovou ratolesťou v zobá-
ku. Je to znamenie, že na zemi opäť zavlá-
dol život, že je znova obývateľná.

Holubica však nie je jediným symbolom 
Tretej božskej osoby. Pripomeňme si aj 
ďalšie, možno menej známejšie, ktoré však 
spomína Sväté písmo.

Ježiš hovorí o Duchu ako o vode, kto-
rá pramení z neho pre všetkých, ktorí sú 
smädní a veria v neho (porov. Jn 7, 37 – 
39). Tento symbol sa spája aj so sviatosťou 
krstu. Svätý Pavol píše: ako „sme v jednom 
Duchu pokrstení“, tak sme aj „napojení 
jedným Duchom“ (porov. 1 Kor 12, 13). 
Tento symbol môže veľmi pomôcť zvlášť 
v ťažkých chvíľach, keď človek prežíva vy-
čerpanosť a suchopárnosť.

Duch Svätý sa spája aj so symbolom po-
mazania olejom. Duch Pána je nado mnou, 

lebo ma pomazal... (Lk 4, 18), hovorí Ježiš 
v nazaretskej synagóge, keď predstavuje se-
ba ako Mesiáša. Tento symbol sa objavuje 
aj pri vysluhovaní sviatostí, ktoré osobitne 
odovzdávajú dary Ducha Svätého: pri krs-
te ako vysvetľujúci obrad pomazania kriz-
mou a pri sviatosti birmovania. Symbol 
pomazania olejom nie je veľmi blízky na-
šej kultúre. Keď ho však pochopíme v sú-
vislosti s jeho používaním v Biblii, kde sa 
spája s odovzdávaním dôležitého poslania, 
môže nám pripomínať práve skutočnosť, 
že Pán každého vyvolil pre osobitné posla-
nie, osobitnú úlohu vo svojom pláne spásy.

Udalosť Turíc nám zvýrazňuje ďalší 
symbol Ducha Svätého, ktorým je oheň. 
Duch zostúpil na učeníkov v podobe ohni-
vých jazykov. Tento symbol má bohaté bib-
lické zakorenenie. Spájal sa najmä s po-
slaním prorokov, medzi ktorými vyniká 
 Eliáš, „prorok ako oheň“, ktorého slovo bl-
čalo ohňom ako fakľa (Sir 48, 1). Ježiš ho-
vorí: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 
chcem? Len aby už vzplanul. (Lk 12, 49). 
Tento symbol nám pripomína silu Ducha 
Svätého, a zároveň môže slúžiť ako neustá-
la výzva na horlivosť.

V Starom Zákone sa stretáme s ďalší-
mi symbolmi, ktoré vyjadrovali prítom-
nosť Pánovho Ducha. Medzi nimi vynikajú 
symboly oblaku a svetla. Počas putovania 
Izrae litov po púšti oblak, ktorý v noci žia-
ril bol znakom Božej prítomnosti. V No-
vom zákone tento symbol vystupuje na ho-
re Premenenia, keď z oblaku zaznie Otcov 
hlas predstavujúci milovaného Syna s vý-
zvou na poslušnosť (porov. Lk 9, 34 – 35). 
Oblak „vzal učeníkom spred očí Ježiša 
v deň nanebovstúpenia a zjaví ho ako Sy-
na človeka v jeho sláve v deň jeho prícho-
du“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 697). 
V súčasnosti sa stretáme s týmto symbo-
lom aj v živote mladých, napríklad pri kon-
certoch, kde sa často používajú dymové 
efekty. Stojí však za to, zamyslieť sa nad 
jednou otázkou: prítomnosť akého ducha 

symbolizujú tieto efekty na jednotlivých 
vystúpeniach?

Nakrátko vymenujeme ešte ďalšie sym-
boly Božieho Ducha, nad ktorými by sa da-
lo rozjímať: pečať, ruka, boží prst...

Teraz si však všimnime zbližša pôsobe-
nie Ducha Svätého okolo nás a zastavme 
sa predovšetkým pri dvoch oblastiach – 
pozrime ako pôsobí v Cirkvi pri vysluhova-
ní sviatostí a pri rozdávaní chariziem.

Duch Svätý a sviatosti
Každá zo siedmych sviatostí Cirkvi sa 

podstatne spája s pôsobením Ducha Svä-
tého. Bez Ducha Svätého by sviatosti zo-
stali možno peknými symbolmi, slávenia-
mi, ale nemohli by sme hovoriť o Božej 
prítomnosti. Duch Svätý spôsobuje to, čo 
nás viera učí o jednotlivých sviatostných 
úkonoch: že jednoduché materiálne sym-
boly sa stávajú nástrojmi, cez ktoré sám 
Boh zasahuje do nášho života. Bez Du-
cha Svätého je krst obyčajným poliatím vo-
dou. S ním sa deje duchovné znovuzrode-
nie človeka. Bez Ducha by chlieb a víno 
ostali tým, za čo ich naše zmysly naďalej 
pokladajú. Duch spôsobuje, že sa v sláve-
ní Eucharistie premieňajú na Kristovo telo 
a krv. A takto by sme mohli nájsť jeho pô-
sobenie pri každej sviatosti. Uvedomenie 
si pôsobenia Božieho Ducha nám pomá-
ha vysvetliť a hlboko prežiť, čo sa pri nich 
deje. Každé slávenie sviatostí nejakým spô-
sobom aj vyjadruje jeho prítomnosť. Toto 
pripomenutie Svätého Ducha sa nazýva 
odborne epikléza – vzývanie. Môžeme si 
ju všimnúť napríklad pri svätej omši, keď 
počas eucharistickej modlitby kňaz prosí 
o zostúpenie Božieho Ducha na prinesené 
dary. Obyčajne sa epikléza spája s gestom 
vkladania rúk.

Duch Svätý a charizmy
Duch Svätý však štedro rozlieva svoje 

dary na Cirkev aj inými spôsobmi. Osobit-
né dary, ktoré zveruje jednotlivcom alebo 
aj skupinám na budovanie Kristovho ta-
jomného tela, nazýva Sväté písmo aj Tradí-
cia Cirkvi charizmami. O čo pri nich ide? 
Oblasť charizmatického rozmeru Cirkvi 
vyvoláva vždy veľa diskusií. A naozaj prá-
vom. Práve pri nich si môžeme uvedo-
miť, že pri budovaní Cirkvi hlavným akté-
rom nie sme my, ale sám Boh. Vždy znova 
a znova si potrebujeme uvedomovať našu 
úlohu Božích spolupracovníkov. Tam, kde 
sa na to zabudne, objavia sa jednotlivé cha-
rizmy nečakane, prekvapivo, neplánova-
ne, ba dokonca môžu zostať aj nechcené. 

známy neznámy
Keď svätý Pavol počas svojej tretej misijnej cesty prišiel do efezu, asi tristotísícového prekvitajúceho hlavného mesta rímskej provincie 

Ázie, našiel v ňom už skupinku učeníkov, ktorí uverili v ježiša Krista. Keď sa s nimi stretol, položil im aj túto otázku: „Dostali ste aj Ducha 
Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odpovedali: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“... Kniha skutkov apoštolov (porov. Sk 19, 1 – 7) ďalej 
opisuje, ako títo kresťania, ktorí síce poznali Krista z apollovho ohlasovania, ale nedokonale, prijali skrze Pavla krst v mene ježiša Krista, 
a keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý.

ťa ich ďalej a zavlažuje celé údolie. Na 
druhej strane Mŕtve more prijíma vody 
Jordánu, ale necháva si ich pre seba, preto-
že nemá nijaké odtoky. 

Ktorým morom chceš byť ty: Galilej-
ským, alebo Mŕtvym? Ak živým, potom 
dovoľ, nech prúdia vody Božej lásky! Dá-
vaj ich druhým a určite tým prijmeš ove-

ľa viac. Otvor sa na lásku Ducha Svätého 
a prežívaj premieňajúcu silu a milosť no-
vých Turíc. Zakúsiš, že radosť rozdávaním 
rastie.                     zdenko tkáčik, kaplán
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Môžu vyvolať aj určité napätie pri stretnutí 
s našimi zabehanými schémami. 

Zároveň si však treba dať pozor na urči-
té nebezpečenstvá, ktoré môžu ohroziť ži-
vot Cirkvi pri nesprávnom pochopení výz-
namu chariziem.

Prvým je nebezpečenstvo neporiadku 
a rozbrojov. Treba pamätať, že Boží Du-
ch nie je duchom neporiadku, ale jedno-
ty a harmónie. Jeho ovocím nie sú hádky, 
ale láska, radosť a pokoj. Ak nejaká chariz-
ma, napríklad schopnosť spoznať a prav-
divo poukázať na skutočné chyby v živo-
te Cirkvi a ponúknuť cestu obnovy, vyvolá 
aj napätie, tak nie preto, aby ono prerástlo 
do hádok a rozdelení, ale aby viedlo k dia-
lógu a k spoločnému hľadaniu správnej 
cesty. Je úlohou predstavených Cirkvi, aby 
v rámci svojej kompetencie sprevádzali 
všetkých, ktorých Duch obdaroval chariz-
mami a pomáhali všetko zladiť pre budova-
nie Cirkvi. Ak vznikajú napätia, treba pa-

mätať, že ten istý Duch, ktorý štedro roz-
dáva charizmy, je aj darcom charizmy roz-
lišovania, ktorú zaručene dáva tým, čo bo-
li poverení v Cirkvi úlohou pastierov. Pre 
nich je zasa neustále aktuálna výzva: Du-
cha neuhášajte... Ale všetko skúmajte, a čo je 
dobré, toho sa držte...“ (1 Sol 5, 19 – 21).

A treba si v tejto oblasti dať pozor aj na 
snahu o senzáciu. Súčasná spoločnosť sa 
zháňa za senzáciami. To môže viesť k prí-
lišnému vyzdvihovaniu tých chariziem, 
ktoré sú nejakým spôsobom výnimočné 
a k zanedbávaniu tých, ktoré sú nenápad-
né, ale v skutočnosti skrývajú v sebe silu 
horčičného semienka. Namiesto podrob-
ného vysvetľovania tu asi bude múdrejšie 
uviesť dve „zrnká múdrosti“: Viacerí svä-
tí radi pripomínali zásadu: Dobro nenaro-
bí veľa kriku a krik nenarobí veľa dobra. 
A jedno staré príslovie hovorí: Jeden pa-
dajúci strom narobí veľa hrmotu, kým rast 
celého lesa si málokto všimne. A Kristovo 

podobenstvo o horčičnom semienku hovo-
rí za všetko.

Na záver krátke zhrnutie o nezastupi-
teľnom mieste Ducha Svätého v Cirkvi od 
jedného východného autora:

Bez Ducha Svätého Boh je ďaleký, Kristus 
ostáva postavou z minulosti, evanjelium je 
mŕtvou literou, Cirkev obyčajnou organizáci-
ou, autorita potláčaním slobody človeka, mi-
sie sú obyčajnou propagandou, kult bezná-
dejným volaním niekam hore, konanie člove-
ka je otrockou morálkou.

Ale v Duchu Svätom: vesmír je povýšený 
a túžobne očakáva zrod Božieho kráľovstva, 
zmŕtvychvstalý Kristus je prítomný, evanje-
lium je slovom života s mocou, Cirkev zna-
mená účasť na jednote Trojjediného, autori-
ta je službou oslobodenia, misie sú udalos-
ťou Turíc, liturgia je sprítomnením minulých 
aj budúcich skutočností spásy, konanie člo-
veka je konaním Boha. (Patriarcha Ignác 
z Laodicey)                 jozef Pajerský, kaplán

SViatoSť birMoVania

Sviatosť birmovania vo Svätom 
Písme a v tradícií

Apoštoli dostali dar Ducha Svätého 
na Turíce. Duch ich posilnil v svedectve 
o Kristovi. Podľa Skutkov apoštolov prví 
hlásatelia evanjelia v Samárii privolali 
apoštolov, aby vložili ruky na pokrstených, 
aby tak aj oni dostali tento dar. V znaku 
vkladania rúk, ktorý spôsobuje posilnenie, 
spoznáva Cirkev sviatosť. Apoštoli a ich 
nástupcovia – biskupi ju udeľujú pokrste-
ným, sú teda prvotní vysluhovatelia tejto 
sviatosti, ktorú nazývame birmovanie.

Povedzme si viac o tejto sviatosti. Bir-
movanie spolu s krstom a Eucharistiou 
tvorí jednotu sviatostí kresťanskej iniciá-
cie. V Rímskokatolíckej cirkvi vysluhova-
nie birmovania ostalo rezervované bisku-
povi, a tak sa rozšírením praxe krstu detí 
hneď po narodení odčlenila sviatosť bir-
movania od slávenia krstu. Takto osamo-
statnené birmovanie môžeme chápať ako 
sviatosť kresťanskej dospelosti. Ak by sme 
krst prirovnali k sobášu, birmovanie by 
mohlo byť zlatou svadbou – je totiž posil-
nením vzťahu. Sviatosť birmovania nadvä-
zuje na krst a prehlbuje naše puto s trojje-
diným Bohom.

Pri krste sme dosiahli spoločenstvo 
s Duchom Svätým, pri birmovaní dostá-
vame dary, ktoré slúžia na to, aby sa Du-
ch Svätý prejavil navonok. Birmovanie 
je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. 
Krst ako základná sviatosť je nevyhnut-
ná na spásu, ale bez birmovania nemož-
no spásu dosiahnuť ľahko. Obmytí v krste 
sme v birmovaní posilnení. Milosť krstu sa 
teda birmovaním zvýrazňuje a rozhojňuje. 
Aj preto v prípade nebezpečenstva smrti, 
môže Sviatosť birmovania udeliť aj ktorý-
koľvek kňaz.

Spôsob udeľovania a účinky 
sviatosti birmovania

Vkladanie rúk tradícia spojila s maza-
ním voňavým olejom (krizmou). Birmov-
ka sa udeľuje pomazaním krizmou na čele, 
vložením ruky a slovami: Prijmi znak daru 
Ducha Svätého. Toto pomazanie vtláča du-
chovnú pečať. Znak na čele je akoby od-
znakom do boja, ako učí Tomáš Akvinský: 
keď sa značí telo, ozbrojuje sa duša. Bir-
movaním sa stávame Kristovými svedka-
mi akoby z úradu, sme teda povinní vyzná-
vať vieru Cirkvi, šíriť ju a brániť. Voňavá 
krizma značí, že dar Ducha pomáha kres-
ťanom, aby ich život bol presiaknutý Kris-
tovou ľúbeznou vôňou.

Veľký kresťanský mysliteľ, filozof a pria-
teľ pápeža Jána Pavla II. – Jacques Mari-
tain nazýva satanovou sviatosťou vstreknu-
tie drogy heroínu. Takýto počin mladých 
bohatého Západu definuje ako vliatie du-
cha kultúry, ktorá sa rozlúčila s Kristom 
a obrátila na Klamára. Opak birmovania...

Kiež by sme znovu objavili sviatosť bir-
movania, aby sa obnovila mládež našej sú-
časnosti. Aby vyzbrojená Kristovou milos-
ťou premohla diablove osídla, nenecha-
la sa ovládnuť démonmi dneška, ktorých 
nám vnucuje Zlý duch. Veď kresťan sa ne-
klania ani modlám, ani nijakej hmote, ani 
peniazom, kariére, či sexu. nech aj o nás 
platia slová: Neprijali ste Ducha bojazlivosti, 
ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

účinok sviatostí môžeme prijať 
v rozličnej miere 

Naším birmovancom osobitne pripomí-
nam to, čo platí o každom z nás, ktorí sme 
boli pokrstení a pobirmovaní: ak Božie pô-
sobenie nenachádza otvorené srdce člove-
ka, nemôže účinkovať. K Božiemu daru je 

potrebné vedieť jedno: totiž, že tento dar 
musíme chcieť prijať. Boh nám nemôže 
viac darovať ako sme my schopný prijať. 
Podobne ako pohár nemôžete naplniť viac 
ako je jeho obsah. A malý pohár bude vždy 
obsahovať málo. A takisto ho už nemôžete 
naplniť čím chcete, keď je už plný iného.

Ešte jedno prirovnanie o našej spoluprá-
ci s milosťou: Predstavte si, že by riaditeľ 
Tesca vyhlásil, že každý môže prísť do je-
ho obchodu a toľko si zadarmo odniesť do-
mov, koľko sa mu zmestí do tašky. Ak by 
sme mali len kabelku, tam by sa zmestila 
čokoládová tyčinka alebo malý parfum. Do 
bežnej nákupnej tašky by vám toho vošlo 
podstatne viac, no lodný kufor by ste mohli 
naplniť tovarom zo všetkých oddelení.

Takúto akciu ponúka Boh, keď dáva 
zdarma milosti tým, ktorí o to stoja. Mod-
litbou sa môžeme otvárať Božej milosti, aby 
sa zjavila Božia moc a sláva v tomto svete. 
Boh chce aj na nás naplniť svoj prísľub! 

Ak od svojich drahých dostávame dar-
ček na Vianoce, na narodeniny, meniny, 
Valentína či na Deň matiek, o to viac ho 
môžeme čakať v nedeľu Zoslania Ducha 
Svätého od Boha, keď slávime narodeni-
ny Cirkvi. Vyslovme v modlitbe svoje že-
lania Pánu Ježišovi, živému a prítomnému 
medzi nami. Prosme však predovšetkým 
o nadprirodzené dary, lebo tie prirodzené 
dary nám nemôže dať, ak by sa nám mali 
stať príťažou na ceste do neba. Pamätajte, 
že ak hľadáte Božie kráľovstvo, ostatné (čo 
potrebuje) vám bude pridané.

Milí čitatelia Blumentálu, blížia sa sviat-
ky Turíc. Ak sme si na veľkonočnú vigíliu 
pripomenuli sviatosť krstu a prežili sme 
akoby nanovo svoj krst, na Turíce si za-
sa môžeme pripomenúť svoju birmovku 
a prežiť ju akoby nanovo. želám vám, aby 
ste zo Slávnosti Zoslania Ducha Svätého 
obsiali čo najviac milostí, a tak zažili v prá-
ci poľahčenie, v sparne ovlaženie, v plači po-
tešenie. 

Veni Creator Spiritus – Príď Duchu Svä-
tý, naplň srdcia svojich verných a zapáľ 
v nás oheň svojej lásky!   ján Sitár, kaplán

V celom katolíckom svete sa v období okolo slávnosti zoslania Ducha Svätého zvykne vy-
sluhovať sviatosť birmovania. Keď biskup – nástupca apoštolov vkladá ruku a pomazáva, 
to nielen naznačuje vyznačenie a dar, ale spôsobuje skutočné božie vyvolenie a obdarova-
nie. tento dar Pána je jeho vedenie jeho Duchom, aby s každým uskutočnil svoj dobrodruž-
ný plán.
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naša farSKÁ uniVerzita

zbožnosť k Preblahoslavenej Panne Má-
rii je významná a všeobecná cirkevná 

skutočnosť. Vyplýva z viery a lásky Božie-
ho ľudu ku Kristovi, Vykupiteľovi ľudské-
ho pokolenia, a z pochopenia spásonosné-
ho poslania, ktoré Boh zveril Márii z Na-
zaretu, pre ktoré svätá Panna je nielen 
Matkou Pána a Spasiteľa, ale v pláne mi-
losti je aj Matkou všetkých ľudí. Veriaci ve-
dia, že jej Syn je Boh, a že ona, jeho Mat-
ka, je aj ich matkou. chápu nepoškvrnenú 
svätosť Panny, a i keď si ju ctia ako slávnu 
Kráľovnú neba, sú si istí, že ona, plná milo-
srdenstva, oroduje za nich, a preto ju s dôve-
rou prosia o ochranu. Najbiednejší ju cítia 
zvlášť blízko. Vedia, že aj ona bola chudob-
ná ako oni, že veľa trpela, že bola trpezlivá 
a tichá. Veriaci cítia spoluúčasť na jej bo-
lesti pri ukrižovaní a smrti jej Syna; tešia 
sa s ňou z Kristovho vzkriesenia. radostne 
slávia jej sviatky, radi sa zúčastňujú na pro-
cesiách, radi putujú k svätyniam a na jej po-
česť spievajú a prinášajú votívne obety. Ob-
divuhodní sú, keď nestrpia, aby ju niekto 
urážal a inštinktívne nedôverujú tomu, kto 
si ju nectí.

cirkev povzbudzuje veriacich, aby udržia-
vali svoju osobnú i spoločnú zbožnosť aj ná-
božnými cvičeniami, ktoré ona schvaľuje a 
odporúča. 

Pri mariánskom kulte si musí každý ve-
riaci uvedomovať dôležitosť odvolávať sa 
neustále na Božie písmo chápané v spoji-
tosti s posvätnou tradíciou; nezanedbávať 
požiadavky ekumenického hnutia, samo-
zrejme pri zachovaní nenarušeného vyzna-
nia viery Cirkvi.

Mariánske slávenia
Mariánska úcta sa rozvíja predovšetkým 

cez slávenie liturgických sviatkov. Sviatok 
má svoj vzťah k dejinám spásy a oslavuje 
určitý aspekt pridruženia sa Panny Márie 
ku Kristovmu tajomstvu. Medzi dňami, ve-
novanými Preblahoslavenej Panne Márii 
vystupuje do popredia sobota. Táto spo-
mienka pochádza iste z karolínskej epo-
chy (9. stor.), ale nie sú nám známe dôvo-
dy, ktoré viedli k tomu, že sa sobota zvoli-
la za deň Panny Márie. Dnes sa oprávne-
ne vyzdvihujú hodnoty tejto spomienky, na 
ktoré je citlivejšia súčasná spiritualita: že je 
to spomienka na materský a učenícky postoj 
blahoslavenej Panny, ktorá na Veľkú sobotu, 
keď Kristus ležal v hrobe, silná jedine z vie-
ry a nádeje, sama spomedzi učeníkov bde-
lo očakávala Pánovo zmŕtvychvstanie; že je 
to predohra a úvod k sláveniu nedele, pr-
votného sviatku, týždennej spomienky na 
Kristovo zmŕtvychvstanie; že je to znak so 
svojím týždenným rytmom, ktorý nazna-
čuje, že Panna Mária je trvale prítomná a 
činná v živote Cirkvi. Osobitnými prvka-
mi liturgických slávení sú Mariánske tri-
duá, týždne a novény. Sviatok je vrcholný 
moment, obyčajne ho predchádza a naň 
pripravuje triduum, týždeň alebo novéna. 

Triduá, sedemdňové pobožnosti a nové-
ny môžu tvoriť vhodnú príležitosť nielen 
na vznik nových nábožných cvičení na úc-
tu Preblahoslavenej Panny Márie, ale aj na 
poskytnutie primeraného pohľadu veria-
cich na miesto, ktoré Panna Mária zaují-
ma v tajomstve Krista a Cirkvi, i na úlohu, 
ktorú v ňom plní. nábožné cvičenia si to-
tiž nemôžu nevšímať poznatky biblického a 
teologického skúmania o Spasiteľovej Mat-
ke. Majú sa stať katechetickým prostried-
kom na ich dosvedčenie a rozšírenie. tri-
duá, sedemdňové pobožnosti a novény budú 
naozaj pripravovať slávenie sviatku, ak bu-
dú veriaci povzbudzovaní pristupovať k svia-
tostiam pokánia a eucharistie, a obnovovať 
svoje kresťanské úsilie podľa príkladu Pan-
ny Márie, prvej a najdokonalejšej Kristovej 
učeníčky.

Veriaci si upevňujú svoj vzťah k Matke 
Božej nábožnými cvičenia mi, ktoré Cir-
kev odporúča. Nedá sa tu uvádzať zoznam 
všetkých nábožných mariánskych cvičení, 
odporúčaných Učiteľským úradom Cirkvi. 
Sú tu však niektoré, ktoré si zasluhujú oso-
bitnú pozornosť. 

Modlitbové počúvanie božieho slova
Bohoslužby slova sú tematickými a 

štrukturálnymi možnosťami výrazom 
opravdivej zbožnosti i vhodným momen-
tom pre rozvíjanie systematickej kateché-
zy o Panne Márii. Ale skúsenosť učí, že bo-
hoslužby slova nemajú mať prevažne inte-
lektuálny alebo výlučne didaktický charak-
ter; naopak, v piesňach, textoch modlitieb 
i v spôsoboch účasti veriacich majú dať 
priestor výstižným, jednoduchým a rodin-
ným prejavom ľudovej zbožnosti, ktoré sa 
bezprostredne prihovárajú srdcu človeka“. 

anjel Pána
Anjel Pána je tradičná modlitba, kto-

rou veriaci trikrát za deň, čiže na svitaní, 
na poludnie a večer si pripomínajú zves-
tovanie anjela Gabriela Panne Márii. an-
jel Pána je teda spomienka na spásonosnú 
udalosť, ktorou sa podľa plánu otca, a pô-
sobením Ducha Svätého, Slovo stalo člo-
vekom v lone Panny Márie. Modlitba An-
jel Pána je hlboko zakorenená v kresťan-
skej ľudovej zbožnosti a posilňuje ju prí-
klad rímskych veľkňazov. Modlitba An-

Veľmi často sa stretáme s otázkou, ako správne uctievať Matku Pána? Mesiac máj, kto-
rý sa právom sa nazýva mesiacom Panny Márie, dáva nám príležitosť venovať sa práve tejto 
otázke. Mária je totiž tá, ktorá nás vedie k rozvoju našej viery ako prvá učeníčka ježiša, že-
na ktorá ukázala vo svojom živote aký má byť opravdivý kresťan. 

jel Pána totiž svojou jednoduchou štruktú-
rou, biblickou povahou... takmer liturgickým 
rytmom, ktorý posväcuje rozličné momenty 
dňa, a otvorenosťou k veľkonočnému tajom-
stvu už celé storočia zachováva svoju nezme-
nenú hodnotu a nedotknutú sviežosť. Je že-
lateľné, aby pri niektorých príležitostiach, 
predovšetkým v rehoľných komunitách, vo 
svätyniach Preblahoslavenej Panny Márie 
počas niektorých zhromaždení Anjel Pána 
dostal slávnostnejší ráz, napríklad tým, že 
Zdravas› Mária, sa bude spievať, bude sa 
čítať evanjelium o zvestovaní“ a budú pri-
tom zvoniť zvony.

regina caeli  
(raduj sa, nebies Kráľovná)

Vo veľkonočnom čase sa z nariadenia 
pápeža Benedikta XIV. (20. apríla 1742) 
namiesto Anjel Pána modlí slávna antifóna 
Regina caeli (Raduj sa, nebies Kráľovná). 
Pochádza pravdepodobne z 10. – 11. storo-
čia a spája tajomstvo vtelenia Slova (Kris-
tus, ktorého si nosila) s veľkonočnou uda-
losťou (z mŕtvych vstal, jak predpovedal), 
zatiaľ čo „výzva na radosť“ (Raduj sa), 
ktorú cirkevné spoločenstvo adresuje Mat-
ke nad zmŕtvychvstaním Syna, nadväzuje a 
závisí od výzvy na radosť (Zdravas’, milos-
ti plná... Lk 1, 28), ktorou Gabriel pozdra-
vil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť 
matkou Mesiáša, Spasiteľa.

ruženec
ruženec, alebo žaltár Panny Márie je 

jednou z najvynikajúcejších modlitieb k Pá-
novej Matke. Rímski veľkňazi opätovne 
povzbudzovali veriacich k častej modlitbe 
posvätného ruženca, k modlitbe s biblic-
kou pečaťou, zameranej na rozjímanie 
o spásonosných udalostiach Kristovho ži-
vota, ktorých bola dôverne účastná panen-
ská Matka. A mnohé sú aj svedectvá du-
chovných pastierov a ľudí svätého života 
o hodnote a účinnosti tejto modlitby.

Ruženec je modlitba v podstate kontem-
platívna – rozjímavá, ktorá vyžaduje pokoj-
ný rytmus a akoby predlžované zamýšľanie 
sa, podporujúce toho, kto sa modlí, v rozjí-
maní o tajomstvách Pánovho života. Cir-
kev preukazuje úctu modlitbe posvätné-
ho ruženca aj obradom požehnania ružen-
cov. Tento obrad vyzdvihuje komunitný – 
spoločný charakter ružencovej modlitby; 
v ňom sa požehnanie ružencov spája s po-
žehnaním tých, ktorí rozjímajú o tajom-
stvách života, smrti a zmŕtvychvstania Pá-
na, aby mohli utvoriť dokonalý súlad me-
dzi modlitbou a životom“. Pri niektorých 
príležitostiach bude môcť ruženec nado-
budnúť charakter slávenia: prostredníctvom 
čítania biblických úryvkov súvisiacich s kaž-
dým tajomstvom, spievania niektorých častí, 
vhodným rozdelením rozličných úloh, ako aj 
slávnostnejším začiatkom i ukončením mod-
litby. Pre tých, ktorí sa modlia štvrtú časť 
ruženca, zaužívaný zvyk určuje pre jednot-
livé dni týždňa rozličné tajomstvá: radost-
né (pondelok a sobota), tajomstvá svetla 
(vo štvrtok), bolestné tajomstvá (utorok a 
piatok), slávnostné (streda a nedeľa).

Toto rozdelenie, dôsledne zachovávané, 
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môže dakedy spôsobiť kontrast medzi ob-
sahom tajomstiev a liturgickým obsahom 
dňa: napríklad ak by sa brali bolestné ta-
jomstvá na Vianoce, ktoré pripadnú na 
piatok. V takýchto prípadoch sa môže vy-
chádzať zo zásady, že liturgický charakter 
určitého dňa má prednosť pred jeho umies-
tením v týždni; ako aj, že nie je v nesúlade 
so zameraním ruženca v určitých dňoch li-
turgického roka príslušne nahradiť bežné ta-
jomstvá tajomstvami, ktoré umožnia ďalšie 
zladenie nábožného cvičenia s liturgiou dňa.

Pre podporenie kontemplácie, a aby my-
seľ bola v súlade s hlasom, už viackrát na-
vrhli duchovní pastieri a odborníci, aby sa 
obnovilo používanie vsuvky, ktorá patrí 
k dávno osvedčenej ružencovej štruktúre, 
nakoniec nikdy úplne nevymiznutej.

Vsuvka, ktorá dobre harmonizuje s opa-
kovacou a meditatívnou povahou ruženca, 
spočíva v príslušnej vete, ktorá nasleduje po 
mene ježiš a pripomína meditované tajom-
stvo. Korektná vsuvka, ustálená pre každý 
desiatok, krátka a zladená s Písmom i litur-
giou, môže byť platnou pomocou pre medi-
tatívnu modlitbu posvätného ruženca.

Ruženec je vynikajúca modlitba, vo-
či ktorej sa však veriaci musí cítiť naozaj 
slobodný, povzbudzovať – modliť sa ho, 
s rozvážnou pokojnosťou, jej vnútornou 
krásou.                             Daniel Dian  

témou aprílového stretnutia s otcom ar-
cibiskupom Mons. Stanislavom zvolen-
ským v rámci lectio Divina, na obnovu na-
šej viery a mravnosti, bol svätý ján Krsti-
teľ, predchodca Pána (Mk 6, 14 – 29).

Ján Krstiteľ, neoblomný predchodca 
Pána, figuruje v úvode všetkých štyroch 
evanjelií. Hlásal krst, ako znak obrátenia 
a pokánia na odpustenie hriechov. Prichá-
dzala k nemu celá Judská krajina aj všet-
ci Jeruzalemčania. Verejne vyznávali svoje 
hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Vždy 
išiel radikálnou cestou bez kompromisov. 
Na otázky ľudí, čo majú robiť aby nebo-
li zatratení, odpovedal, aby sa delili s chu-
dobnými, mýtnici aby nevyberali viac ako 
bolo určené, vojaci aby nikomu nekrivdili 
a nikoho netrápili. Nijaké povolanie nie je 
vylúčené zo spásy, treba však praktizovať 
spravodlivosť a lásku vo všetkom.

Ján karhal aj tetrarchu Herodesa pre He-
rodiadu, manželku jeho brata, ktorú si pri-
vlastnil a pre všetko zlé, čo porobil. Preto 
ho Herodes pre svoje zlé svedomie dal za-
tvoriť do väzenia. Následne, aby splnil svoj 
unáhlený sľub Salome, že za predvedený 
tanec jej dá všetko, čo si bude želať, dal Já-
novi sťať hlavu. Ján bol predchodca Ježi-
ša v narodení i v smrti. Uväznenie Jána je 
predobrazom Ježišovho zajatia. Aj Hero-
des je v ťažkej situácii, je akoby predobra-
zom Piláta, ktorý sa tak isto rozhodne od-
súdiť nevinného. Jána, podobne ako Ježiša 
zabalili do plachty a uložili do hrobu. Já-
novo utrpenie a smrť je údel všetkých mu-
čeníkov. Ján je predobrazom, Ježiš je napl-
nením. Herodes sa rozhoduje medzi živo-
tom Jána a „svojou cťou“, splniť daný sľub 
aj proti svojmu presvedčeniu o Jánovej ne-

novopostavených chrámoch, majú ľudia 
takúto možnosť... 

Ešte pred Veľkou nocou som čítal prí-
spevok v časopise Světlo, v ktorom au-
tor s hrôzou poukázal na interiér nedáv-
no konsekrovaného moderného chrámu 
v San Giovanni Rotondo – v pôsobisku sv. 
pátra Pia. V článku tvrdí, že ako dekorácie 
boli v tom chráme použité viaceré slobo-
domurárske symboly, niektoré už medzi-
tým odstránili. Nie som odborník na ló-
že a ich symboliku, viem, že touto zmien-
kou vzbudím u viacerých farníkov záujem 
o článok v spomínanom časopise (už vo-
pred vidím aj Vaše zdesené pohľady – na-
toľko Vás už poznám ☺), ale chcem skôr 
poukázať na niečo iné. Navštívil som ten 
chrám s bývalými farníkmi na pútnickom 
zájazde v roku 2009. Ešte šťastie, že tam 
bol svätostánok, inak by som odtiaľ čím 
skôr odišiel. Ak hľadáme v chrámoch 
oprávnene aj umeleckú krásu, tú som tam 
nenašiel (alebo iba nerozumiem „ume-
niu“?), ale pokladničiek tam bolo viac ako 
dosť (chudák páter Pio!). Raz darmo, de-
kadencia ľudského duch sa vždy prejaví 
aj v umení. Ten chrám na mňa nepôsobil 
dojmom sakrálneho priestoru, ale čohosi 
rušivého a vnútorne rozbitého. Nechajme 
sa osloviť duchovnou i umeleckou krásou 
(našťastie) väčšiny chrámov. Ale nezabud-
nime na jedno: aj v tom najkrajšom chrá-
me, aj pri tej najkrajšej liturgii naše vnútro 
nemusí naplniť krása, ak máme zašpinený 
„filter“ – vnímavosť duše. 

V tom prípade krásu si nevšimnem, ale 
budem sledovať, priam hľadať, čo ma roz-
ruší a vyvedie z miery. Až keď to nájdem 
(alebo si to domyslím), až potom budem 
„šťastný“. U niekoho to môže byť nená-
padná váza s vianočnými ornamentmi, 
ale on tam nájde namiesto hviezdičiek sa-
tanistický pentagram. Iní si prídu na svo-
je, keď s pribúdajúcim teplom sa stáva, že 
aj do kostola nejaké dievča či žena vstúpia 
nie práve najprimeranejšie oblečená. (Zau-
jímavé, že hlavne ženy si to všímajú.) A až 
vtedy budú mať dušu namieste, keď táto 
téma bude hlavnou náplňou najbližšej ne-
deľnej kázne. (Ale na takú kázeň by bol 
asi najvhodnejším adeptom nezabudnuteľ-
ný dobromyseľný a prostoduchý pán farár 
z Hoštic s horekovaním „Sodoma, Gomo-
ra!“ a vhodným obecenstvom spolok „ce-
cíliek“ s povestným „radostným“ zvolaním 
„Tak už se perou, už se perou!“ zo známej 
českej trilógie, ktorú vôbec nemusím me-
novať.) Aj nám kňazom občas hrozí, že si 
niečo „všimneme“. Istý kolega niekedy na 

konci omše veriacim vyčistil žalúdok, le-
bo pri premenení sa nedívajú na hostiu, ale 
adoráciu prejavujú sklonením hlavy. Keď 
sa raz takto rozčuľoval, istý kňaz mu ho-
vorí: „Počúvaj, ale to znamená, že ani ty 
sa nedívaš na hostiu, ale pri pozdvihovaní 
„očumuješ“ ľudí, kam sa kto pozerá – či na 
Hostiu alebo pod lavice.“

Milí Blumentálci, dívajme sa v živote na 
všetko, čo je krásne, tým napĺňajme svo-
je srdce. Predovšetkým nezabudnime na 
prameň, Pôvodcu všetkej krásy. A tie me-
nej pekné veci v živote? Aj tie si všimnime, 
ale len tak zľahka! Ak náhodou máme po-
chmúrny dojem, koľko zloby, zla, hriechu 
a temnoty je vo svete, ale krása nás ani tro-
chu nezaujíma, skúsme porozmýšľať, čo 
nám chce povedať tento (psychologický) 
vtip, ktorý som počul ešte ako gymnazista: 
Istý pasažier sedí v kupé, vytiahne banán, 
ošúpe, mierne ho posolí, zahryzne, vzápä-
tí s odporom vypľuje a banán zahodí. Keď 
sa to isté opakuje s tretím alebo štvrtým 
banánom, jeden spolucestujúci to nevydr-
ží a pýta sa: „Človeče, to prečo odhadzuje-
te tie banány?“ A on na to zhnusene odve-
tí: „A čo mám robiť, keď ja neznášam sla-
né banány?!“ 

Čo najviac upútava moju pozornosť? 
Čo ma v živote najviac teší? Z čoho mám 
najkrajšie pocity a skúsenosti? Alebo nao-
pak, čo ma najviac vytáča? Ak nemám rád 
slané banány, nesolím ich, lebo potom už 
nie sú slané, ale solené.

Nech duchovná krása tohto mesiaca 
oslovuje naše srdcia!

branislav Čaniga, Váš blumentálsky farár

existuje časť populácie, ktorá číta len ná-
vody na použitie, lebo len v tomto li-

terárnom žánre nachádza zmysluplnosť. 
Krátkosť a jasnosť textu, zmysluplné jed-
notlivé kroky a výsledkom je praktické fun-
govanie. Túto racionalizáciu postmoder-
ných čias si uvedomil aj americký jezuita 
James Martin a rozhodol sa napísať návod 
na fungovanie duchovného života. Neza-
prel v sebe jezuitu, ale práve naopak, sna-
žil sa pretlmočiť stredoveký návod sv. Ig-
náca z Loyoly z jeho Duchovných cvičení. 
Výsledkom je veľmi praktická publikácia, 
trošku hrubšia ako sa bežne očakáva od ná-
vodu, ale po prečítaní si poviete, že nemoh-
la byť tenšia, lebo by názov stratil pointu: 

(Dokončenie zo s. 1)

Svätý ján Krstiteľ –  
neoblomný predchodca Pána

vine. Ján zastáva pravdu aj s rizikom svojej 
smrti. Jeden pravdu vyzná, druhý ju zaprie.

Sú to všetko dilemy, ktoré pretrvávajú 
vo svete a často ich prežívame aj vo svo-
jich životoch. Povedať pravdu a pohnevať 
si okolie, zničiť si kariéru, odpísať sa, byť 
na smiech? Alebo sa prispôsobiť, uspoko-
jiť sa s tým, že v duchu síce nesúhlasím, le-
bo viem, že pravda je niekde inde, ale ne-
budem na seba upozorňovať, veď nejako 
to dopadne. A dopadne to obyčajne veľmi 
zle. Všetky svetové katastrofy začali malým 
nepriznaním alebo zatajením pravdy. Na 
malý ohník stačí pohár vody, odhodenú 
cigaretu stačí zašliapnuť, ale keď to z po-
hodlnosti, alebo zo zbabelosti neurobíme, 

zhorí celý dom. Hľadanie a poznanie prav-
dy je výzva pre každého človeka. Dnes sa 
šíry skepsa o nemožnosti nájdenia pravdy. 
Ale jej hľadania sa nemožno vzdať. Pravda 
sa nezakladá na ľudskej dohode, musíme 
ju hľadať v Božom slove. Hľadať ju treba 
cez štúdium, rozhovory, modlitbu, lebo nie 
všetko čo sa tvári ako pravda, aj pravdou 
je. Pravdu nestačí poznať, treba podľa nej 
aj konať. Že to nie je také jednoduché vidí-
me v realite nášho sveta. Niekedy aj tí čo 
si myslia, že Božie slovo poznajú, v snahe 
zapáčiť sa svetu prispôsobujú pravdu jeho 
požiadavkám. Pravda a láska sú totožné 
s Božou mocou a o to sa opiera naša nádej 
a nádej celého sveta.          táňa Hrašková

farská knižnica informuje

(Dokončenie na s. 8)



ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Št: 14,30 – 16,30 h; 
 telefón (kancelária): 55 56 23 19, 0904 555 566; zaopatrovací mo-
bil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

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; 
6,30; 16,30; 18,00 h, v sobotu popoludní len o 18,00 h; 
vo štvrtok o 18,00 h sv. omša v latinskom jazyku; 

•  sviatok v pracovný deň: 5,45; 6,30; 10,30; 16,30; 18,00; 19,00 h ale-
bo podľa oznamov; • deň pracovného pokoja, ktorý nie je cirkevne 
prikázaný sviatok: ako v nedeľu;  sv. omša o 18,00 h nie je.
Počas školského roka:
sv. omša pre mládež  . . . . . .  utorok – 18,00 (spieva zbor Béčkari) 
sv. omša pre birmovancov    piatok – 18,00 (spieva mládežnícky zbor) 
sv. omša pre deti . . . . . . . . . .  nedeľa – 10,30 (spieva mládežnícky zbor)

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri 
sv. omši o 16,30 h a pri sv. omši o 18,00 h • v prvopiat-
kový týždeň aj pri rannej sv. omši o 5,45 h (pondelok 
až piatok); vo štvrtok a piatok od 15,00 h • v nedeľu 
dopoludnia medzi sv. omšami (v prípade potreby aj 
počas sv. omše).

FATIMSKÁ SOBOTA
5. 5. 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 19. 5. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

ADORÁCIA
• v stredu po skončení sv. omše, ktorá začína o 6,30 h, s modlitbou 
sv. ruženca • vo štvrtok po skončení sv. omše, ktorá začína o 16,30 h; 
do 17,55 h.

KATECHÉZA
• rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú 
stredu o 18,00 h. Účasť obidvoch rodičov je po treb-
ná. Očakávame aj krstných rodičov. Nahlásiť krst die-
ťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorýkoľvek deň 
v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Po-
trebným dokladom je rodný list dieťaťa.
• pred prijatím sviatosti manželstva sa snúbenci stretnú 
dvakrát s kňazom, raz so psychológom a raz s lek-
tormi prirodzeného plánovania rodičovstva. Stretnu-
tia sú vždy v pondelok o 18,00 h na farskom úrade. 
Začína sa prvým pondelkom v mesiaci. Je vhodné za-
chovať poradie stretnutí. Treba sa hlásiť aspoň tri me-
siace pred plánovaným termínom sobáša. V týchto 
katechézach pokračujeme od mesiaca január.

• príprava birmovancov prebieha v skupinových stretnutiach vo 
všed né dni na fare. V pondelky, utorky a stredy o 18,00 h a v štvrt-
ky a piatky o 17,00 h na fare. Zvlášť pre birmovancov je sv. omša 
v každý piatok o 18,00 h.

KNIŽNICA SVÄTEJ KATARíNY – BLUMENTÁL
v utorok od 15,30 do 17,00 h, v stredu od 9,00 do 11,00 h a vo štvrtok 
od 16,00 do 18,00 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. 

Blumentál, vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava Blumentál, Vazovova 8. zodpovedný redaktor: Xénia Duchoňová. cenzor: branislav Čaniga. 
Spolupracovníci: Zdenko Tkáčik, Jozef Pajerský, Ján Sitár, Daniel Dian, Marián Bér. S povolením Arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 16. 12. 1997 
č. 4264/97. Príspevky v rozsahu maximálne dve normostrany, návrhy a pripomienky k farskému časopisu môžete dať v zalepenej obálke do sakristie far-
ského kostola alebo do farskej kancelárie pod zn. časopis Blumentál, resp. poslať na mailovú adresu: blumdux@centrum.sk.  Redakcia si vyhradzuje právo 
úpravy príspevkov. Sadzba: Forma, s. r. o.  Tlač: VEDA, Bratislava. internet: www.blumental.sk.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÁJ
Všeobecný úmysel požehnaný Svätým otcom:

Aby spoločnosť podporovala iniciatívy, ktoré bránia a presadzu-
jú úlohu rodiny. 

Misijný úmysel požehnaný Svätým otcom:
Aby Mária, Kráľovná sveta a Hviezda evanjelizácie sprevádzala 

všetkých misionárov pri ohlasovaní jej Syna Ježiša Krista.

úmysel Konferencie biskupov Slovenska:
Aby prvoprijímajúce deti našli v Eucharistii radosť a posilu do 

života. 

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
  1. 5. Sv. Jozefa robotníka
 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov pripadá na nedeľu, preto sa 

neslávi
 14. 5. Sv. Mateja, apoštola
 17. 5. nanebovstúpenie Pána – slávnosť
 26. 5. nedeľa zoslania Ducha Svätého

OZNAMUJEME
 • májová pobožnosť – od utorka 1. mája sa budeme počas celého me-
siaca modliť loretánske litánie po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h, 
v sobotu pred sv. omšou o 18 h, teda o 17,30 h;

 • omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v stredu 2. mája 
od 16,00 h v krstnej kaplnke;

 • výročná poklona – v sobotu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční 
celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu 
vyložíme po májovej pobožnosti od 7,15 h. Poklonu ukončíme po-
božnosťou a eucharistickým požehnaním o 17,45 h;

 • prvé sväté prijímanie v našej farnosti sa bude vysluhovať v dvoch 
termínoch: v nedeľu 20. mája pri svätej omši o 10,30 h a  v nede-
ľu 3. júna pri svätej omši o 10,30 h;

 • sviatosť birmovania v našej farnosti bude v sobotu 28. mája 
o 10,00 h;

 • novéna k Duchu Svätému sa začne v piatok 18. mája.

James Martin, SJ: Jezuitský návod (takmer) na všetko (Dobrá kniha, 
trnava, 2012, 491 s.) Podtitul diela je Spiritualita pre každodenný 
život. Kniha je bravúrnym prekladateľským dielom Juraja Kohu-
tiara. Text je jasný, jazykové prostriedky moderné, slovné zvraty 
súčasné, nijaký otrocký preklad, ale naozaj literárny skvost.. Gra-
fické spracovanie je jednoduché a uľahčuje zapamätanie si dôleži-
tých bodov.

Obsah nie je nový, ale štýl spracovania podstaty ignaciánskej 
spitiruality robí knihu veľmi praktickou na každodenné použitie 
pre širokú populáciu. Kniha nie je určená len jezuitom, teológom 
alebo zasväteným osobám, ale všetkým, ktorí sa usilujú hľadať Bo-
žiu tvár v každodennom zápase o víťazstvo dobra vo svete. Je roz-
delená do štrnásť kapitol, ktoré sa venujú celej komplexnej škále 
problematiky ako prežiť svoj život naplno, aby sme aj my boli šťast-
ní, ale zároveň, aby sme naplnili Božiu predstavu o nás. Nevyhý-
ba sa nijakej téme, učí nás správne sa rozhodovať, vyberať si me-
dzi dobrým a lepším v duchovnom živote, ponúka nám originálne 
spôsoby modlitby. Kladie dôraz na lásku, priateľstvo a službu. Učí 
nás zladiť kontempláciu s činnosťou a byť sami sebou vo svojom 
zamestnaní, rodine a v živote. Všetky návody sú veľmi praktické, 
ľahko uskutočniteľné a dôležité. Nestráca sa v nepodstatných ma-
ličkostiach. Nestavia pred náš duchovný zrak vzdušné zámky a ne-
reálnu svätosť, ale učí nás čo najviac zjednodušiť náš život, objaviť 
to podstatné v živote – každodenný priateľský kontakt s Bohom. 
Rozpaľuje naše túžby po jeho hľadaní a naznačuje nám, ako ho 
nájsť v realite každodenného života.

Kniha má spád, ľahko sa číta, napriek hrúbke je zvládnuteľná 
za niekoľko dní. Nie je to však kniha na jedno použitie. Treba ju 
opakovane brať do ruky, čítať aktuálne state, ktoré práve potrebu-
jeme. Tak ako návody, keď nám niečo v domácnosti prestane fun-
govať. Všetkým hľadačom Boha ju vrelo odporúčam ako návod 
(takmer) na všetko.                                             Monika šandorová

(Dokončenie zo s. 7)


