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Ľud, čo kráčal vo tmách, 
uzrie veľké svetlo; 
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, 
zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie, 
zväčšuješ radosť. 
Jasajú nad tebou, 
ako sa jasá pri žatve, 
ako plesajú tí, čo sa delia o korisť.

Lebo chlapček sa nám narodil, 
daný je nám syn; 
na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: 
obdivuhodný Radca, mocný Boh, 
večný Otec, Knieža pokoja. 
Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca 
na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. 
On ho upevní a posilní právom 

a spravodlivosťou 
Odteraz až naveky. 
To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.

Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť 
a z jeho koreňov vyženie výhonok. 
Spočinie na ňom duch Pánov; 
duch múdrosti a rozumu 
duch rady a sily, duch poznania bázne  

pred Pánom.
A bude mať záľubu v bázni pred pánom.

.....

V ten deň koreň Jesseho 
sa vztýči ako znamenie národom; 
pohania ho budú vyhľadávať 
a slávny bude jeho príbytok.

Z hymnusu Akatist – Daný je nám Syn  
(Iz 9, 1–2. 5 – 6; 11, 1 – 4. 10).  
Modlitebník pre verejné pobožnosti SSV,  
Trnava 2001

Božské Dieťa v jasliach

Niekedy je úsmevné sledovať konverzáciu ľudí, kde jeden je vtipkár a iný nemá ani naj
menší zmysel pre humor. Istý môj známy takto už viackrát vydesil niektorých, keď sa 

ich s úplne vážnou tvárou nečakane spýtal: „Ozaj, a počuli ste, čo hlásili, že bude dnes ve
čer?“ Z vyjavených tvárí tých, ktorých táto otázka zaskočila, sa dali čítať rôzne možné od
povede, ktoré im prichádzali na um – od hroznej búrky či víchrice až po nejakú katakliz
mu, tretiu svetovú vojnu, alebo rovno koniec sveta. Keď teda záporne pokrútili hlavou, že 
nepočuli, čo sa večer stane, on im opäť s vážnosťou v hlase i v tvári oznámil: „No predsa 
hovorili, že dnes večer bude tma.“ Až vtedy im napadlo, že s nimi žartuje. Veď ak nežije
me v polárnej oblasti (aj to iba v určitom období), tak je jasné, že večer bude tma! 

Ale nielen v oblasti humoru sa stáva, že sa nás niekto snaží zaskočiť úplnou samozrej
mosťou. Nedávno v internetovej diskusii v novinách, ktoré sa prezentujú ako mienkotvor
né, ktosi ironicky navrhol, aby nabudúce žurnalisti nezabudli „šokovať“ a uviesť nejaký 
článok bombastickým nadpisom, hoci že „Druhá svetová vojna sa začala v roku 1939!“ 
– teda informáciou, ktorú poznajú všetci. Išlo o článok „Pápež spochybnil dátum narode
nia Ježiša a iné vianočné mýty“ v denníku Sme z 23. novembra 2012 v súvislosti s publiko
vaným tretím dielom trilógie Svätého Otca Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský, v ktorom sa 
pápež zaoberá obdobím detstva Ježiša Krista. Článok, ktorý by sa dal pripodobniť kopa
niu do otvorených dverí, sa snaží vzbudiť dojem, aké šokujúce bude prekvapenie veriacich 
ovečiek, keď sa až od svojho najvyššieho Pastiera dozvedia, že Ježiš sa nenarodil 25. de
cembra, dokonca nevieme presne ani rok jeho narodenia, pri jasliach nestáli vôl a osol 
a anjeli nezaspievali, ale oznámili pastierom radostnú zvesť. Možno by bolo pre autorov 
takýchto článkov oveľa väčším prekvapením, keby zistili, že nejde o nič nové pod slnkom, 
že takýmito poznatkami disponujú nielen špičkoví teológovia, ale aj deti na základnej ško
le, ak chodia na náboženstvo a na hodinách dávajú pozor. 

Veľmi sa teším, keď sa preklad poslednej knihy trilógie Svätého Otca dostane na jar 
2013 aj k našim čitateľom. Fascinujú ma pritom dve veci: Kristova osoba napĺňa ľudí úža
som v každom období a zároveň nás zaujíma nielen to najpodstatnejšie na Kristovi – jeho 
verejné účinkovanie a predovšetkým dielo vykúpenia, teda Kristov kríž a zmŕtvychvstanie, 
ale aj jeho detstvo vrátane narodenia. Už pri prezentácii knihy Benedikta XVI. na tlačovej 
konferencii vo Vatikáne odznelo, že „narodenie Ježiša v Betleheme nie je len príbehom 
pre deti, ale skôr stále aktuálnym príbehom i pre moderné časy.“ Okrem spomínaného 
diela Svätého Otca, ktoré u nás vyjde na jar, naši slovenskí čitatelia mali za posledné roky 
a desaťročia možnosť pozrieť na osobu nášho Spasiteľa prostredníctvom kníh viacerých 
význačných autorov. Spomeňme Daniela Ropsa (Ježiš vo svojej dobe), Giuseppe Ricciotti
ho (Život Ježiša Krista), Giovanni Papiniho Život Krista, knihu pána kardinála Korca (Je-
žiš zďaleka a zblízka) a iné. Všetci títo autori venujú primerané pasáže aj príchodu Krista 
na zem (vrátane otázky dátumu jeho narodenia). 

Ako by sme mohli stručne vyjadriť niečo podstatné o Kristovom narodení? Pokúsil 
som sa o to v nadpise tohto príspevku tromi slovami: Božské – Dieťa – v jasliach. Keďže 
sú pre nás primárnym zdrojom poznania Krista evanjeliá, práve v nich sa píše, že pastie
ri, len čo sa dozvedeli od anjelov správu o narodení Spasiteľa, ponáhľali sa do Betlehema, 
našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach, rozprávali o dieťati, ako im bolo povedané 
a všetkých sa zmocnil údiv. (porov. Lukáš 2, 8 – 20) Z evanjeliovej správy sú zrejmé tri 
skutočnosti. Mesiáš a Spasiteľ prišiel medzi nás ako malé dieťa. Ale vďaka anjelom aj jed
noduchí pastieri v ňom videli dar z neba – jeho božský pôvod. A napokon tretia vec – die
ťatko bolo uložené v jasliach. Pri tejto tretej skutočnosti sa chcem trochu zastaviť. Naše 
domácnosti a kostoly cez Vianoce zdobia betlehemy. Niektoré sú prejavom pekného vku
su a sú aj umelecky hodnotné, iné pôsobia gýčovito. Už od detstva sme si išli oči vyočiť 
nad množstvom úžasných postavičiek, ktoré v betlehemoch nájdeme: Panna Mária s Jo
zefom, pastieri, Betlehemčania, Traja králi, ovečky, pastierske psy, vôl a osol, ťavy, kone, 
ba aj slon. Ak by sme kvôli nedostatku miesta mali vylúčiť niektoré figúrky, možno by sme 
začali s figúrkami zvierat, vrátane vola a osla. (Mimochodom, aj v súlade s knihou Bene
dikta XVI. treba pripomenúť, že tieto dve zvieratká sa dostali k jasličkám vďaka proroko
vi Izaiášovi: Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí 
(Iz 1, 3). Ak by sme ďalej po zvieratách museli postupne odstrániť aj ľudské postavičky, 
zostala by len postava Panny Márie s Jozefom, a napokon len Jezuliatko v jasliach. Aj my 
v našom Blumentálskom chráme okrem betlehema na bočnej strane kostola máme pred 
hlavným oltárom jasle s vernou replikou sochy Jezuliatka z betlehemskej Baziliky narode

(Dokončenie na s. 7)
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VIaNoce V srDcI

sVäTý ŠTefaN DIakoN 

Pod týmto titulkom uverejnilo světlo (51 – 52/2010) príspevok o tom, čo by sme mali uro-
biť, aby nám Vianoce doniesli radosť, ako ich môžeme prežiť s pokojom v srdci. Túto otáz-
ku si už v predvianočnom zhone a mohutnej mediálnej a komerčnej kampani siahajúcej až 
do predadventého obdobia položil asi každý z nás. Pozrime teda, spolu s autorom článku 
Karlom Wallnerom OCist., čo nám radí, ako Vianoce, napriek tomu, čo sa okolo nás deje, 
či práve preto, prežiť s pokojom v srdci.

no a žiaľ, my v Cirkvi robíme málo preto, 
aby sme ich toho strachu priblížiť sa k Bo
hu zbavili. Preto anjelove slová, Nebojte sa 
patria všetkým, aj nám ľuďom dvadsiateho 
prvého storočia. Nebojte sa spoliehať na 
Boha. Ak prídete, Boh Vás nebude trestať, 
zachráni Vás, nič nestratíte, naopak, zís
kate.“ 

Dnes sa vám narodil...
Ako sa teda zbavíme strachu a úzkosti, 

ako prejdeme od strachu k radosti? Mali 
by sme sa začítať do Lukášovho evanjelia, 
aby sme jeho posolstvu naozaj porozume
li. Anjel nehovorí, že radosť spočíva v tom, 
že sa narodil Spasiteľ, ale že sa narodil 
dnes. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. S tým
to latinským hodie – dnes sú v gregorián
skom chorály spojené tie najkrajšie meló
die. Keď si mi ľudia otupení a v depresii, 
neveriaci, na smrť vystrašení myslíme, že 
okrem tohto krátkeho života tu na zemi už 
nič neexistuje, Boh nám otvára v tú Svätú 
vianočnú noc jednu škáročku, cez ktorú 
zhora prichádza svetlo a anjel chce každé
mu z nás zvolať: Oznamujem Vám veľkú ra-
dosť, dnes sa vám narodil Spasiteľ!

To čo slávime na Vianoce je historická 
udalosť, ktorá zmenila celé dejiny. A čo 
nám táto udalosť spred vyše dvetisíc rokov 
hovorí? Ježišov príbeh hovorí, že dnes! Lu
káš to dnes vo svojom evanjeliu zdôrazňu
je ešte niekoľkokrát: V Nazarete, keď Je
žiš čítal v synagóge z proroka Izaiáša na
koniec dodal: Dnes sa splnilo toto Písmo 
(Lk 4, 21). Aj colníkovi Zachejovi pove
dal Ježiš: ...dnes musím ostať v tvojom dome 
(Lk 19, 5), a aj lotrovi na kríži povedal Je
žiš: Dnes budeš so mnou v raji (Lk 23,43). 
Nech nám toto dnes, ktoré sa udialo pred 
vyše dvoma tisícročiami pri oslave Ježišov
ho príchodu na svet vezme strach a napl
ní naše srdcia opravdivou vianočnou ra
dosťou.

Z v úvode citovaného článku vybrala 
a preložila X. Duchoňová

cirkev si uctieva svätého Štefana prvomučeníka hneď po sviatku kristovho narodenia. 
Štefan bol prvý z Ježišových nasledovníkov, ktorý vydal o ňom najvyššie svedectvo krvi, a to 
niekedy v rokoch 32 -- 36. slovo „stefanos“ znamená po grécky veniec a veniec získavajú 
 víťazi. 

o Štefanovi sa dozvedáme v súvislos
ti s prevzatím diakonskej služby v pr

votnej Cirkvi. Skutky apoštolov mu venu
jú veľkú časť šiestej a celú siedmu kapito
lu. Vynikal osobitnými duchovnými dar
mi. Bol plný viery a Ducha Svätého. Preto 
keď sa apoštoli rozhodli ustanoviť osobit
nú službu v Cirkvi pod vedením osvedče-
ných mužov, voľba padla v prvom rade na 
Štefana. Okrem neho si cirkevná obec zvo
lila ďalších šiestich. Apoštoli sa nad nimi 
modlili a kládli na nich ruky. 

V čom pozostávala diakonská služba? 
Skutky apoštolov spomínajú každodenné 

obsluhovanie vdov a službu pri stoloch. 
Keby však išlo o jednoduché rozdeľovanie 
pokrmov a nápojov, na to by nebolo po
trebné osobitné svätenie. Hostinou pri sto-
loch sa rozumelo agapé, hostina spoločen
stva, ktorá sa pripájala k sláveniu Eucha
ristie, a preto vyžadovala väčšiu starostli
vosť a dôstojnosť ako iné druhy stolovania. 
Podrobnejšie opisovanie Štefanovej čin
nosti prezrádza i ďalšiu dôležitú úlohu dia
konskej služby. Bolo to kázanie často spre
vádzané mimoriadnymi znameniami. Čosi 
podobné čítame v Skutkoch aj o diakonovi 
Filipovi (porov. Sk 8). A práve kázanie a 

dosvedčovanie Božieho slova priviedli Šte
fana tak k úspechom v apoštoláte, ako aj 
k mučeníckej smrti. 

Ľud obdivoval diakona, ktorý plný milos-
ti a sily konal divy a veľké znamenia. To sa 
však nepáčilo niektorým židovským hor
livcom. Pustili sa so Štefanom do hádky. 
A keď nemohli nič urobiť proti jeho múd
rosti a proti Božiemu Duchu, ktorý z ne
ho hovoril, pobúrili proti nemu ľud, starej
ších a zákonníkov. Tí ho chytili a predvied
li pred veľradu. Tam ho obžalovali, že od
mieta Mojžišov zákon a pohŕda jeruzalem
ským chrámom. Boli to ťažké obvinenia. 
Štefan na obhajobu predniesol dlhú reč. 
Podal obšírny prehľad starozákonných de
jín, v ktorých Boh účinkoval vo vyvolenom 
národe a pripravoval ho na príchod Vy
kupiteľa. No Izraeliti sa často stavali pro

keď sa započúvame do vianočného prí
behu, napadne nám, že v Betleheme 

bolo Ježišovo narodenie akoby veľkole
pým divadlom. Mocný anjel budí spiacich 
pastierov a oni prekvapení správou o na
rodení Spasiteľa idú a nájdu Dieťa spia
ce v jasliach zavinuté do plienok. Potom 
sa objavia ďalší anjeli a velebia Boha slo
vami Sláva Bohu na výsostiach! Tieto slo
vá sa potom stali liturgickým spevom, kto
rým dodnes velebíme Boha počas bohoslu
žieb. A tak sa končí ticho v betlehemskej 
jaskynke a pastieri sa stávajú prvými via
nočnými poslami, pretože všade rozhla
sujú, čo sa stalo a čo videli, čo im nebes
ké zjavenie povedalo o tomto dieťati. Keď 
k Lukášovej správe pridáme Matúšovu, 
o niečo neskôr prídu mudrci od východu, 
ako nám to hovorí tradícia, a prinášajú die
ťaťu kráľovské dary: zlato kadidlo a myr
hu. Toto dianie okolo betlehemského die
ťaťa fascinovalo mnohých umelcov, a tak 
v betlehemčekoch či mohutných betlehe
moch nachádzame okrem ľudí aj zvieratká 
a v prichádzajúcom impozantnom orien
tálnom sprievode mudrcov dokonca aj ťa
vy a  slony.

Pokoj ľuďom dobrej vôle 
K jasličkám môžu prísť všetci ľudia 

dobrej vôle. Tí, čo prichádzali k jasliam, 
naozaj ešte neboli kresťania. Počúvli však 
„hlas z hora“, sklonili sa pred malým bez
mocným Dieťaťom v jasličkách. Toto Die
ťa má moc a dotýka sa všetkých svojou lás
kou. Neskôr rozopne ruky na kríž, na kto
rý sa dá pribiť a povie všetkým ľuďom 
všetkých čias, že je všetko objímajúcou 
Láskou. V Liste Timotejovi čítame: Boh 

chce zachrániť všetkých ľudí (1Tim 2, 4). 
No celkom iste, nie všetci prídu k nemu, 
lebo, žiaľ, vo svete je aj veľké zlo a mnohí 
mu prepadnú. No aký dobrý je Boh, ktorý 
leží ako Dieťa v jasliach! Ako veľké a lás
kou horiace je jeho malé srdce, ktoré bi
je za všetkých ľudí a za všetkých sa dá za 
33 rokov ukrižovať!

„Mňa najviac z tohto všetkého oslovi
li anjelove slová: Nebojte sa, zvestujem vám 
veľkú radosť,“ hovorí P. Wallner v citova
nom článku a pokračuje: „Pre mňa pred
stavuje kresťanstvo tú najčistejšiu radosť. 
Je nádherné, že kresťanstvo sa začína zvo
laním: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú ra-
dosť. Kresťanstvo je teda radosť!

Viem, mnoho ľudí prežíva strach. Boja 
sa Boha, boja sa Krista, boja sa Cirkvi, bo
ja sa toho, že by mali žiť s Kristom. Mno
hých, ktorí sa dlhé roky vzďaľovali od 
kresťanskej viery, ktorí si najrozličnejší
mi argumentmi nahovárajú, že Boha nepo
trebujú, mučí rastúci strach. Mnohí, ktorí 
konajú zlo, sa boja, že Boh ich neprijme, 
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akTuálNe PosolsTVo sVäTeJ roDINy 

Milí čitatelia, prednedávnom som dostal otázku od mladších manželov, kto by mal v rodine rozhodovať. odpoveď bola jasná: obaja – veď 
obaja sú pred Bohom rovní, majú rovnakú dôstojnosť a zodpovednosť. Vzišla však námietka, že realita je zložitejšia, pretože sú situácie, ke-
dy musí jeden z dvoch rozhodnúť. V tomto článku som sa pokúsil nájsť odpoveď podľa svätého písma a náuky cirkvi.

ovzťahoch medzi členmi Svätej rodi
ny nemáme veľa detailných informá

cii. Vieme však, že Panna Mária určite svä
tosťou prevyšovala sv. Jozefa. Jej syn Ježiš 
ju nesmierne prevyšoval ako Boh, a predsa 
ako človek bol poslušný obom. Božie roz
hodnutie utiecť do Egypta Boh nezjavil jej, 
ale Jozefovi; podobne ako aj návrat z Egyp
ta. Svätý Jozef, ako prečistý ženích Panny 
Márie je v Cirkvi uctievaný ako hlava sláv
nej rodiny. Úcta k nemu však nijako ne
zatieňuje jeho prečistú nevestu: Kráľovnú 
všetkých svätých.

Teológiu rodiny nájdeme v Listoch 
apoš tola Pavla Efezanom a Kolosanom. 
Pavol v nich hovorí najskôr to, že všet
ci máme mať nadovšetko lásku, ktorá je 
zväzkom dokonalosti a vyzdvihuje, že jed
ni druhým sa máme podriaďovať v bázni 
pred Pánom. Až potom nasleduje to pre 
mužov známejšie, keď podriadenosť oso
bitne zdôrazňuje ženám: Ženy, podriaďuj-
te sa svojim mužom ako Pánovi! No mužom 
zdôrazňuje: Milujte svoje manželky ako 
Kristus... že sa obetoval.

Pravidlo „muž je hlavou ženy“ vyplýva 
z prirodzenosti človeka. Žena je vo vše
obecnosti fyzicky slabšia ako muž. Muž 
bol vždy tým, ktorý ovládal: muži tiahli do 
boja, muži majú v športe vyššiu výkonnost
nú kategóriu ako ženy. No kým gréckorím
ski autori (napr. filozof Seneca) pozna
li pre rodinu požiadavky ako: ženy nech 
poslúchajú, muži nech vládnu, v kresťan
skom manželstve podriadenosť ženy ide 
súbežne s obetavou láskou muža. V man
želstve opravdivosť lásky muža odníma že
ninej podriadenosti tiaž ťarchy.

Na moment odhliadnime od požia
davky podriadenosti manželky a uvažuj
me nad „povinnosťami“ lásky jej manže
la. Muž má milovať manželku pre jedineč
né puto, lebo – nebudú už dvaja, ale jed-
no telo. Muž má milovať ako Kristus, te
da seba obetou života – až na smrť. A opäť 
k manželke. Môžeme rozumieť, že na lás
ku sa neodpovedá otrockou podriadenos
ťou. Tak prichádzame k bodu, keď konšta
tujeme, že manželka môže na lásku odpo
vedať len láskou. Milovať na jednej stra
ne a byť vo vzťahu podriadenosti k milu
júcemu na strane druhej, môžeme dať do 

analógie s dávaním a prijímaním daru. Pri
jať dar nie je urážkou – nie je ponížením. 
Silou lásky odrážajúcej lásku Pána Ježiša 
k Cirkvi, teda jeho lásky k nám všetkým, 
sa obaja manželia stávajú vzájomným da
rom jeden druhému.

V Izraelskom národe ženy nemali vedú
ce postavenie, dokonca niektorí rabíni sa 
na verejnosti ani s vlastnými ženami ne
rozprávali. Predsa však Židia mali ženu vo 
väčšej úcte ako pohania. Boh si už v Sta
rom zákone pre svoje plány vybral prá
ve ženy, spomeňme si na Juditu, Ester, či 
Annu. Predsa však podľa Biblie sú otcovia 
zodpovední za rodinu. Stojí ale za povšim
nutie, že keď Boh chce zachrániť rodinu 
pred nebezpečenstvom, zjavuje svoj plán 
nie Márii, ale Jozefovi. Podobne je to pri 
návrate z Egypta. Podľa sv. Pavla v Prvom 
liste Korinťanom Boží poriadok pre rodi
nu je takýto: hlavou ženy je muž, hlavou 
každého muža je Kristus, a hlavou Kris
ta Boh. Svätá rodina, najkrajšia rodina na 
svete, nás učí podriadenosti aj láske.

Písmo predpokladá, čo je prirodzené 
vo vzťahoch. No motívom pre podriade
nosť v duchovnej rovine je skutočnosť, že 
tá, ktorá ako daná na pomoc Adamovi ako 
partner, zhrešila v raji neposlušnosťou, má 
získať svätosť poslušnosťou. A skutočne, 
nová Eva – Mária, v Písme viacnásobne 
označená „žena“ a podľa jej vlastných slov 
„služobnica“ je plná milosti – teda s plnos
ťou darov. Vidíme, že titul „služobnica“ 
nielen že jej nič neodníma, ale naopak vy
jadruje prijatie najvznešenejšej úlohy, akú 
človek kedy mal na tejto zemi. 

Dnes sa všeobecne ťažko prijíma podria
denosť zo strany manželiek. Možno si to 
vysvetliť ako dôsledok prvotného hriechu: 
odkedy je túžba ženy po mužovi zaťažená 
jeho panovačnosťou, ako to po ich hriechu 
konštatuje Boh: Po mužovi budeš túžiť, a on 
bude vládnuť nad tebou. V Božích očiach 
však správna podriadenosť ženy jej iste ne
berie dôstojnosť, ktorú má od počiatku, 
keď ako muž a žena boli stvorení, obaja 
na Boží obraz. V liste Galaťanom sv. Pavol 
napísal: Už niet Žida ani Gréka, otroka ani 
slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všet-
ci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

„Podriaďovanie“ môžeme vidieť v inom 
svetle ako ho chápali v antickom svete. 
Ono sa totiž uskutočňuje novým spôso
bom: vzájomné podriaďovanie sa z úc
ty ku Kristovi, teda oboch – muža aj že
ny. Zatiaľ čo vo vzťahu Krista a Cirkvi je 
podriadená len Cirkev, vo vzťahu manžela 
a manželky nie je podriadenie jednostran
né, ale vzájomné. Podľa učenia Katolíckej 
Cirkvi všetky dôvody v prospech podriade
nosti ženy mužovi v manželstve sa musia 
chápať v zmysle vzájomného podriaďova
nia sa oboch z úcty ku Kristovi. V koneč
nom dôsledku ten, čo má vládnuť v rodine, 
je sám Kristus Kráľ. To je odpoveď na na
šu otázku: kto má vládnuť v rodine.

Boha v rodine sprítomňuje otec ako 
hlava. Muž plní svoju úlohu, keď je zbož
ným vodcom v rodine, na akého ho pred
určil Boh. Ak sa vzdáva uplatňovania svo
jej autority tam, kde sa to od neho žiada, 
spreneveruje sa Božiemu plánu. Žena – je
ho manželka má rešpektovať jeho úlohu, 
ba povzbudzovať ho, aby sa stal takýmto 
vodcom. 

ti Božiemu vedeniu a prenasledovali Bo
žích poslov. Jeho obranný prejav sa kon
čil ostrou výčitkou: Ktorého proroka nepre-
nasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, 
čo predpovedali príchod Spravodlivého, kto-
rého zradcami a vrahmi ste sa stali vy! Ža
lobcovia odpovedali na Štefanove slová vy
stupňovanou nenávisťou. Vyvrcholenie na
stalo, keď diakon uchvátený nebeským vi
dením zvolal: Vidím otvorené nebo a Syna 
človeka stáť po Božej pravici! Vtedy sa naň
ho s krikom vrhli, vyvliekli ho von z mes
ta a tam ho kameňovali. Skutky apoštolov 
uvádzajú dve krátke modlitby, ktorými zo

mierajúci diakon končil svoj posledný boj. 
V jednej prosil za seba: Pane Ježišu, prijmi 
môjho ducha! a v druhej za svojich vrahov: 
Pane, nepočítaj im to za hriech! Štefan už 
nevidel svojich mučiteľov. Jeho zrak bol 
osvietený nebeským videním. 

Vo vyznaní viery sa modlíme, že veríme 
v Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici Otca. 
Štefan ho však nevidel ako sediaceho, ale 
ako toho, ktorý stojí a prichádza v ústrety 
svojmu priateľovi akoby s otvorenou náru
čou. Tak Ježiš prichádza privítať každého, 
kto ho vyzná a nezaprie pred ľuďmi. Ka
meňovanie Štefana pozoroval mladík. Vo

lal sa Šavol, ktorý strážil plášte mužov, čo 
zabíjali Kristovho vyznávača. A kým ná
božní kresťania s nárekom pochovávali 
Štefana, Šavol sa pustil do prenasledova
nia tých, ktorých spájala s umučeným dia
konom tá istá viera. No Šavlova nenávisť 
voči Kristovým nasledovníkom netrvala dl
ho. Božia milosť urobila zo Štefanovho ne
priateľa jeho nástupcu, no nie v úlohe dia
kona, ale apoštola národov. Úcta k sväté
mu Štefanovi prvomučeníkovi sa rozšírila 
v Cirkvi už v prvých storočiach.

Zdenko Tkáčik, kaplán
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sVäTá MárIa, MaTka BožIa...

aj na záver tohto roka sa obloha rozžiari svetlami ohňostrojov. Nočný pokoj narušia tisícky výbuchov. Väčšina z nás si asi počká na pre-
lom rokov. Možno si pripijeme šampanským doma alebo s priateľmi. Začne nový rok. ako veriaci sa na „starý rok“ popoludní zrejme zú-
častníme na svätej omši s poďakovaním na záver roka, vypočujeme si zhodnotenie farského života v uplynulom roku, a azda si aj my urobíme 
aspoň krátke prehodnotenie končiaceho sa roka – pokročil som, alebo som cúvol v osobnom raste? 

Na druhý deň je prikázaný sviatok. Ide
me na svätú omšu, obyčajne sa čí

ta pastiersky list. Možno sme ešte unave
ní z prebdenej noci, základná myšlienka 
liturgie nám akosi uniká. Počujeme, že sa 
slávi Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. 
Ale tento sviatok ostáva akosi mimo všet
kých ostatných myšlienok a zážitkov tých
to dní. Možno aj preto, že sme tak trochu 
„duchovne presýtení“ z bohatého obsahu 
vianočného posolstva, ani sa veľmi neza
mýšľame, aký význam má tento sviatok 
a prečo sa slávi práve teraz. Nasledujúce 
riadky chcú trochu vyplniť túto medzeru. 
Ponúkneme v nich odpoveď na otázky: čo 
znamená výraz Panna Mária Bohorodička; 
prečo slávime jej sviatok práve prvého januá-
ra; čo všetko nám môže pripomenúť tento 
sviatok?

Bohorodička – Theotokos
Výraz Bohorodička (po grécky Theoto

kos) je najvznešenejší titul Panny Márie. 
Už v prvých storočiach nájdeme toto po
menovanie v spisoch cirkevných otcov, ale 
aj na nápisoch niektorých prvých kresťan
ských bazilík. Cirkev pripisuje tento titul 
Panne Márii veľmi silným spôsobom – tá
to pravda patrí medzi dogmy katolíckej vie
ry. Akým spôsobom sa toto pomenovanie 
dostalo medzi dogmy viery? V krátkosti si 
priblížme túto cestu.

V štvrtom storočí sa tento titul veľ
mi používal najmä v Egyptskej Alexan
drii (jedno z hlavných centier kresťanstva 
v starovekom kresťanstve), ale poznali ho 
v celej rímskej ríši. Zároveň však toto vy
jadrenie vyvolávalo aj určité pochybnos
ti, diskusie, ba až hádky a rozdelenia. Naj
väčším odporcom tohto učenia bol Nesto
rius, patriarcha Antiochie, ďalšieho kres
ťanského centra. Tvrdil totiž, že Mária ne
má byť titulovaná „Matka Boha“, ale iba 
„Matka Ježiša“. Túto kontroverziu musel 
riešiť až všeobecný koncil. Konal sa v roku 
431 v Efeze, v Malej Ázii. Išlo o symbolic
ky veľmi silné miesto vzhľadom na rieše
nú otázku, veď podľa jednej tradície prá
ve v Efeze bola Panna Mária vzatá do ne
ba a dodnes ta putujú veriaci k jej prázdne
mu hrobu. Koncil prijal učenie, že Mária 
je Božia Matka. 

Zdôvodnenie je v jednoduchosti asi ta
kéto: Ježiš kristus, hoci je súčasne aj Boh 
aj človek (ako to vyjadril už Nicejský kon
cil), je jedinou osobou. Dve prirodzenos-
ti, božská a ľudská, sú neoddeliteľné, pre-
to Máriu môžeme legitímne nazývať Bo-
žia Matka a Bohorodička. Učenie patriar
chu Nestória bolo odmietnuté, lebo prí
liš oddeľoval ľudskú prirodzenosť Kris
ta od božskej, a nakoniec tak riskoval, že 
Ježiš Kristus bude pokladaný jednoducho 
za človeka, ktorý bol iba mimoriadne „in
špirovaný“, či „obývaný“ Božím Slovom, 
ktoré bolo na počiatku. Titul Bohorodička 
(Theotokos) teda koncil potvrdil a zamie
tol návrh Nestória, ktorý ho nahrádzal vý
razom Kristorodička (Christotokos).

Toto je v skratke teologické pozadie 
sviatku Bohorodičky. Možno sa nám to 
zdá „privysoká“ teológia, ale ani si neu
vedomujeme, že aj ten minimálne vzdela
ný kresťan, ba už aj malé deti ju veľmi jed
noznačne vyjadrujú. Netreba študovať na 
teologickej fakulte, aby sme sa vedeli totiž 
pomodliť najtypickejšiu modlitbu západ
ného kresťanstva – Zdravasʼ Mária, kde 
v druhej časti dennodenne opakujeme: 
„Svätá Mária, Matka Božia...“ a vyznáva

me pritom pravdu, o ktorej sa viedli dlho
ročné spory v najvyšších kruhoch Cirkvi.

sviatok Bohorodičky
A prečo slávime túto pravdu v osobit

ný deň – práve 1. januára? Nie je jednodu
ché podať tu stručnú a jasnú odpoveď, le
bo formovanie tradície tohto sviatku pre
šlo pomerne komplexným procesom. Aj 
z bežného života poznáme situácie, keď 
sa nám na jeden termín nakopí toľko po
núk, plánov, povinností, že je ťažko nájsť, 
čomu dať prednosť. Prvý január je takým
to termínom z mnohých hľadísk. V staro
vekom Ríme to bol tradične deň, v ktorom 
rímski konzuli nastupovali do svojho úra
du. Z tohto dôvodu v roku 46 pred Kris
tom presunul Gaius Julius Cézar sláve
nie začiatku kalendárneho roka z 1. mar
ca na tento deň. Samozrejme, pohanská 
kultúra charakterizovaná heslami „Car
pe diem – Uži si dnešok“ a „Panem et cir
censes – Chlieb a hry“ využila túto príleži
tosť na zavedenie neviazaných radovánok, 
poverčivých zvykov a hrubých výstrednos
tí. Šíriace sa kresťanstvo zaujalo voči tým
to zvykom spočiatku rázny odmietavý po
stoj. Cirkev vyzývala postiť sa, liturgia ma
la kajúci ráz. Sv. Augustín v jednej svojej 
novoročnej reči takto napomínal veriacich: 
„Oni radi rozdávajú novoročné dary, vy 
máte dávať almužny. Oni radi spievajú ne
viazané piesne, vy sa máte nechať pritiah
nuť slovom Písma. Oni sa radi ponáhľajú 
do divadla, vy do kostola. Oni sa radi opíja
jú, vy sa máte postiť.“ 

Ani v tomto prípade však Cirkev nech
cela iba niečo zakazovať. To nie je a ne
má byť jej štýl. Usilovala sa ponúknuť kva
litnejšiu, hlbšiu, krajšiu alternatívu. A tak 
stanovila na tento deň – ôsmy od slávnos
ti Narodenia Pána – mariánsky sviatok 
Božej Matky. Neskôr sa od tejto tradície 
upustilo, do popredia sa dostalo slávenie 
Pánovej obriezky, mena Ježiš, či vianočnej 
oktávy. Liturgická reforma II. vatikánske
ho koncilu sa opäť vracia k starobylému 
rímskemu zvyku, keď stanovuje: 1. januára 
na oktávu Narodenia Pána je slávnosť Panny 
Márie Bohorodičky, pri ktorej sa pripomína 
aj najsvätejšie meno Ježiš.

V láske však Boha v rodine sprítomňujú 
obaja – muž otcovskou láskou a žena ma
terinskou. Žena určite nie je menej dôleži
tá ako muž, jej prednosti nie sú menšie ako 
prednosti muža, iba sú odlišné. Vo vzťahu 
ženy k mužovi je jej podriadenosť ochra
nou: muž si svoju manželku chráni pred 
znevážením v spoločnosti, drží jej autori
tu nad deťmi, umožňuje a pomáha jej pl
niť jej úlohy.

Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na 
svojom mieste. On totiž vzbudzuje v ľud
ských srdciach lásku i oddanosť. Keď však 

Boh nedostane prvé miesto v rodine, bude 
sa ho zmocňovať iný. Možno si ho bude 
uzurpovať muž – tyran, alebo žena – femi
nistka, povýšenecká svokra alebo aj dieťa – 
maznáčik, určite však bude sa oň uchádzať 
ba bojovať oň diabol, ktorý bude do rodiny 
vnášať rozdelenie a nenávisť. Preto si všet
ci dajme otázku, či má v našom živote prvé 
miesto Boh. A vy manželia, či ho má vo va
šej rodine?!

A ešte jedno by som chcel pridať ako 
„post scriptum“. Kto má v našom vzťa
hu prvé miesto? To sa majú pýtať aj snú

benci a vôbec už mladí, keď začínajú spo
lu chodiť. Či azda preto, že sa nepýtajú, či 
má prvé miesto Boh, je toľko nešťastných 
manželstiev a rodín?

Nech Kristus Pán na príhovor Panny 
Márie a svätého Jozefa prebýva uprostred 
našich rodín. On zachráni, čo sme poka
zili hriechom. Kiež sú naše rodiny útulný
mi hniezdočkami pokoja a lásky Ako Svä
tá rodina.                            Ján sitár, kaplán

                         
(Mt 2, 13 – 23; Lk 2, 41 – 52; Kol 3, 12 – 21)
Ján Pavol II.: Mulieris dignitatem a List rodinám
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V deň Zjavenia pána si pripomíname tri 
udalosti z Ježišovho života, ktoré nazý

vame EPIFANIOU – Zjavením. 
Prvou je zjavenie malého Ježiša poha-

nom, ktorých reprezentujú Traja králi. Ako 
druhé Ježišovo zjavenie nám liturgia pred
kladá jeho krst v rieke Jordán. A tretím je 
svadba v káne Galilejskej, na ktorej urobil 
Ježiš prvý zázrak. Tieto udalosti predsta
vujú Ježiša, ktorý sa necháva poznávať ľu
ďom, pre ktorých sa narodil a za ktorých 
zomrie. Ježiš tak postupne zjavuje seba 
a to, že je Mesiášom a Záchrancom. Mohli 
by sme povedať, že celý Ježišov život bol 
jednou veľkou Epifániou. Zjavenia spojené 
so zázrakmi boli dôkazom, že v Ježišovi je 
Boh, on sám je ním. 

Počas tohto obdobia sme často hovori
li a spievali: „Dnes sa nám narodil Spasi
teľ, Mesiáš, a Pán“. Práve to slovo „dnes“ 
je pre nás dôležité. Je pravdivé? Zjavuje sa 
aj dnes Ježiš svetu? Alebo je to všetko len 
minulosť? 

Epifánia trvá neustále a Kristus je prí
tomný aj v terajšom svete. Jeho zmŕtvych
vstanie spôsobilo, že Ježiš je medzi nami 
prítomný novým spôsobom. Už nie fyzic
ký a telesne, ale duchovne. Je to prítom
nosť, ktorá sa nedá vidieť našimi očami 
a ktorú nemôžu zaznamenať ani kronikári 
dnešného sveta. Je prítomný v rozličných 
znakoch, kde ho môžu ľudia vidieť len oča
mi viery. 

Najviditeľnejším znakom je Cirkev. Prá
ve v nej je Kristus jedinečným spôsobom 
prítomný vo svete. Cirkev je jeho tajom

ným telom. Vidieť ho v Cirkvi však nie je 
vôbec ľahké. Pre mnohých je Cirkev len 
inštitúciou, v ktorej nevidia Krista, ale
bo znakom odporu, proti ktorému boju
jú. Kto sa však s vierou vhĺbi do tajom
stva Cirkvi, kto v nej aktívne žije, kto je 
jej súčasťou, kto pozná jej založenie a ce
lé dejiny, tak sa cez všetky ťažkosti stret
ne s Kristom. A možno práve cez to ľud
ské, ktoré sa na Cirkvi kritizuje, možno 
dospieť k duchovnému, božskému, možno 
vidieť tvár Krista. 

Keď Ján poslal z väzenia k Ježišovi svo
jich učeníkov, aby sa ho opýtali, či je Me
siáš, Ježiš mu odkazuje: „Slepí vidia, chro-
mí chodia, malomocní sú čistí, hluchí po-
čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium“ (Mt 11, 5). Tieto znaky vidí
me aj dnes. Sú však viditeľné len pre to
ho, podobne ako v časoch Ježiša, kto ich 
chce vidieť. Aj dnes slepí získavajú svetlo 
viery. Duchovne chromí sa očisťujú, prijí
majú Eucharistiu a vstávajú z lôžka svojich 
hriechov. Aj dnes duchovne mŕtvi vstávajú 
k novému životu. Všetky tieto zázraky spô
sobuje Ježiš, aby boli znamením jeho prí
tomnosti medzi nami. A či nie je zname
ním, že sa aj dnes na celom svete „chudob
ným“ ohlasuje evanjelium? Tisíce kňazov, 
katechétov a laikov ohlasujú iným evanje
lium života. 

Aj každý z nás by mal byť pre svet zna
mením Ježiša, ktorý žije v nás. Aj dnešní 
ľudia sa podobajú na Troch kráľov, ktorí 
hľadajú Mesiáša. Kde ho majú nájsť? Sme 
dosť pokorní, aby sme mohli povedať, že 
ľudia ťažko objavujú v nás prítomnosť 
Krista? Možno aj preto, že sme ťažko „či
tateľní“. Niekedy sa správame ako Božie 
deti a druhých naozaj môžeme nadchnúť. 
Inokedy je to práve naopak. A hľadajúci sú 
z nás rozčarovaní. Športovou terminoló
giou by sme mohli povedať, že nám nieke
dy chýba stabilizácia výkonov. Jeden deň 
výhra a na druhý prehra. Mali by sme sta
bilizovať naše kresťanské svedectvo natoľ
ko, aby bolo čo najmenej chvíľ, v ktorých 
necítiť prítomnosť Krista v nás. 

spracoval Marián Bér

keď Vianoce dosiahnú svoj vrchol a postupne smerujú ku koncu, vtedy sa opäť zapájame 
do bežného života. už aj vianočné pečivo zostarne, ihličie opadáva, atmosféra sa vytráca. 
Možno sme po Vianociach aj unavení z množstva bohoslužieb a kázní. Podobne to pociťujú 
aj kňazi. ale náboženský a duchovný život je aj o premáhaní a obetiach. Možno práve svia-
tok Zjavenia Pána nám do takej atmosféry môže priniesť niečo nové a radostné. 

krIsTus V cIrkVI, krIsTus V Nás

Posolstvo Bohorodičky a jej sviatku
Aj tento rok budeme sláviť na začiatku 

roka hlbokú pravdu o našej nebeskej Matke 
– že ona je aj Matkou Boha – Bohorodič
kou. Ak si nájdeme chvíľu času na zamys
lenie, táto príležitosť nám môže priniesť 
mnoho duchovného úžitku, povzbudení, 
podnetov. Vymenujme aspoň nie ktoré:

Mária vždy poukazuje na Krista. Nik
dy ho nezatieňuje. Aj keď sa v Cirkvi vied
li diskusie o jej tituloch, v podstate išlo 
o správne vyjadrenie učenia o jej Synovi. 
Ako to niekto jednoducho vyjadril: Mária 
nikdy nezatieni svojho Syna, lebo ho vždy 
drží v náručí.

Titul Bohorodičky nám  ukazuje vzne
šenú úlohu Márie v diele spásy. Keď si ju 
pomenujeme slovom Bohorodička či Bo
žia Matka a iba našimi schopnosťami to 
chceme pochopiť, rozum sa nám zastaví, 
ako sa to stalo mnohým, ktorí mali s touto 
otázkou problémy. Iba viera nám ukazuje, 
aké vznešené poslanie vie Boh zveriť člo
veku. Ale nielen Márii, aj nám Boh zveru
je vznešené, nečakane veľké poslania, úlo
hy. Len sa pred nimi nezastavme. Ak prij
meme naše miesto v Božom pláne, vždy 
tým získame, vždy tým rastieme.

Božie materstvo Panny Márie poukazu
je aj na hodnotu materstva ako takého. Tá

to dnes veľmi zaznávaná úloha – byť ro
dičkou – potrebuje rehabilitáciu. Pohľad 
na Bohorodičku nám môže pripomenúť, 
že každé materstvo má „božskú“ hodnotu, 
lebo je spoluprácou na Božom diele stvore
nia nového života.

Zakončíme modlitbou, ktorú sa budeme 
spoločne modliť v liturgickom zhromažde
ní v Deň Bohorodičky: Večný Otče, naro-
dením tvojho Syna z Panny Márie poskytol 
si ľuďom večnú spásu; prosíme ťa, daj, aby 
sme vždy pociťovali účinky jej orodovania, 
veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života, Je-
žiša Krista...                  

   Jozef Pajerský, kaplán

Najsvätejšia Panna Mária,
prečistá Božia Matka, Nepoškvrnené 

počatie.
Do tvojich rúk zverujeme veľkú úlohu 
ochrany civilizácie života a lásky.
Žijeme v ťažkých časoch
masívneho globálneho ataku civilizácie 

smrti.
Umiera veľmi veľa nevinných ľudí – 
nenarodené deti, starí a chorí.
Počet obetí už presahuje dve miliardy 

ľudí.
Každý deň ďalších päťstotisíc detí
zomrie umelým potratom v lonách 

matiek.
Mnoho ľudí nechce mať deti vôbec.
Vyrastajú centrá, ktoré ničia plodnosť 

žien.
Narastá neplodnosť manželských párov.
Ľudský plod sa stáva produktom
modernej technológie, darcom buniek 

a orgánov.
„Vytrácajú sa“ postihnuté deti 
„vďaka“ selekcii pred narodením.
Stovky tisíc zmrazených embryí 
sa udržuje medzi životom 
a smrťou v tekutom dusíku.
Medzinárodné ľudské právo
popiera právnu ochranu života 
nenarodeného dieťaťa.
Stále viac a viac krajín legalizuje 

eutanáziu. 
Zvyšuje sa útok na manželstvo 

a rodinu.
Najsvätejšia Matka, sľubujeme ti, 
že z celej našej sily budeme brániť 

ľudský život, 
najmä život mladých a bezbranných.
Stojíme pred tebou, Matka nášho 

Vykupiteľa, 
s plným vedomím, že sami nie sme 

schopní 
vyhrať tento globálny boj.
Stoj na čele ochrany hnutí za život  

a veď nás.
Ochraňuj život! Zachráň rodiny!  

Posilni nás!
Vypros u Syna víťazstvo civilizácie  

života a lásky!

Zverenie ochrany civilizácie života 
a lásky do rúk Najsvätejšej Panny Márie
Čenstochová, Jasna Gora  
28. januára 2012
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NaŠa farská uNIVerZITa

Vianočné sviatky sú sviatkami pokoja a lásky, tolerancie a úcty, lebo práve toto Božia láska zosobnená v Je-
žišovi kristovi prináša do sveta. Vianoce bez krista sú najväčším nezmyslom. už svetoznámy spisovateľ Gio-
vanni Papini, autor diela Život Krista, napísal, že ak vezmeme z Betlehema krista, ostane iba maštaľ pre zvie-
ratá! Preto azda niet vhodnejšieho obdobia ako sú práve Vianoce, aby sme toho krista vpustili do sveta, do 
našich sŕdc a života. 

žiaľ, práve tie časy, keď sme sa mali usi
lovať o vzájomnú úctu, o pokoj v srd

ci a radostné očakávanie slávenia Ježišov
ho narodenia, boli „prešpikované“ senzač
nými správami napríklad o tom, že bude 
koniec sveta, alebo že pápež vydaním kni
hy Ježišovo detstvo spochybnil Vianoce, na
rodenie Krista a podobne. No práve pre to 
neustále spochybňovanie si musíme polo
žiť otázku: aká je moja viera? Potom ďal
šiu: Na čom ju budujem? A hneď aj ďalšiu: 
Viem sa zastať svojej viery, obhájiť ju pred 
podobnými útokmi, uvedomiť si svoju po
zíciu v kresťanstve a vo svete; uvedomiť si, 
že na základe svojho mena kresťan som 
povinný byť apologétom svojho presvedče
nia, svojej viery aj v otázke zaangažovania 
sa vo veci našich vierozvestov. Akési odsú
vanie otázok viery do pochybnej oblasti 
vraj náboženskej neutrality, je prinajmenej 
divné, ale iste pre Európu i Slovensko veľ
mi nebezpečné. 

O tom, že máme v tejto oblasti prob
lémy svedčí aj boj o svätožiaru a kríž na 
dvojeurovej minci s vyobrazením solún
skych bratov svätých Cyrila a Metoda. Na
ši „priatelia“ nám ponúkajú argumenty: Tu 
je aspoň niekoľko z tých, ktoré boli publi
kované nie v bulvári, ale v denníkoch, kto
ré si nárokujú byť mienkotvorné: „Minca 
bez svätožiary a krížov by bola v poriadku, 
keďže slovensko sa ako štát neviaže na ni-
jaké náboženstvo, veď keď na území Veľkej 
Moravy pôsobili konštantín a Metod, ešte 
svätí neboli.“ Alebo: „Zo svätosti cyrila a 
Metoda, ktorým sama katolícka cirkev už 
dávno udelila titul európskych patrónov, by 
sa nič neubralo, keby boli vyobrazení v his-
torických dobových reáliách, keď ešte svä-
tí neboli.“ Nuž uznajte, čo výrok to naozaj 
perla! Ale to je ešte asi slabý odvar, lebo na 
jednej konferencii s veľkou ideou o prehĺ
benie poznania o živote a diele svätých Cy
rila a Metoda odznela aj prednáška, v kto
rej vysokoškolská profesorka podala prí
spevok ladený v duchu silne „páchnucom“ 
metodológiou všemocnej strany, ktorá ma
la v minulosti jasné ciele – oslabiť a zničiť 
„dedičstvo otcov“, a preto vrele ako jedi
nečný prameň poznávania histórie Veľkej 
Moravy odporúčala dielo komunistického 
spisovateľa Milana Ferka, na Slovensku 
azda najväčšieho przniteľa cyrilometod
skej tradície. Podľa tejto profesorky, je to 
úžasné dielo a musí mať svoj priestor v na
šej literatúre i dejinách a vôbec ju nepre
svedčilo ani slovo, ktoré zaznelo ako opo
nentúra, že M. Ferko spravil zo solúnskych 
bratov smilníkov a opilcov, proti čomu eš
te v čase vzniku a vydania diela protestoval 
tak profesor Anton Bagin, ako aj kardinál 
J. Ch. Korec, ale ona si trvala na svojom. 

A tu niekde môžeme nachádzať dôvod pre
čo je dnes potrebná apológia na obhajo
bu misijného diela svätých bratov a tým aj 
 viery. 

Čo je vlastne apologetika?
apologetika (z gr. apo – proti, logos – 

reč) je obrana viery proti neveriacim; časť 
systematickej teológie, ktorej cieľom je ob
hajoba a zdôvodnenie vierouky pomocou 
dôvodov apelujúcich na rozum. V dejinách 
filozofie sa výrazom apologetika označuje 
aj učenie apologétov. A tu musíme na scé
nu vstúpiť my, lebo naozaj je dosť tých, čo 
stále znižujú hodnotu cyrilometodskej mi
sie iba na kultúrnu činnosť, pričom mno
hí ju skôr hodnotia ako politiku Rastislava 
a Svätopluka, iste pod vplyvom vzmáhajú
cej sa sekularizovanej spoločnosti. sekula-
rizmus je ideológia, svetonázor zameraný 
na spoločnosť ako takú a na verejný život 
ignorujúci náboženstvo, prípadne aj poža
dujúci striktné oddelenie spoločnosti a ve
rejného života, najmä štátu od Cirkvi. Po
jem sa niekedy zamieňa s pojmom sekula
rizácia (zosvetštenie) a sekulárnosť (svet
skosť).1 Proces sekularizácie cítiť v priebe
hu dejín, no najmä v druhom tisícročí, ako 
to bolo v obdobiach, keď sa dostávala do 
sporu veda s náboženstvom, keď boli veľ
ké boje o charakter štátnych útvarov. Naj
markantnejšie sa to prejavovalo v dvadsia
tom storočí a pokračuje to aj v súčasnosti. 
Azda najsilnejšie sme tento trend pociťo
vali v čase neslobody Cirkvi v päťdesiatych 
rokoch. Nútený sekularizmus v tom čase 
zanechal stopy viditeľné hlavne po revolú
cii roku v 1989. 

Vyrástli nové generácie bez nábožen
skej výučby a deti sa ocitli v duchovnom 
vákuu. Cirkev v Európe, ktorá, ako sme vi
deli, bola kresťanská, má problémy s pre
žitím. A to nielen vo východnej časti. Ak 
zorné pole zúžime v zmysle zaostrenia na 
naozajstných kresťanov, vzniká smutný ob
raz. kde sú katolíci schopní vyznávať naše 
Krédo? kde sú kresťania, ktorí uznávajú de-
satoro aj bodoch: 4, 6, 7, 9 a 10? Sebave
domie z rozumu navádza na sekulárnu sfé
ru a pri nedostatku reflexie načas pri nej 
ostáva. Rozum však nie je jedinou strán
kou človeka. Je tu ľudský duch, ktorý je 
slobodný a rozhoduje sa podľa toho, čo ve
lí túžba po šťastí. Keďže môže voliť dobro 
aj zlo, môže budovať, ale aj búrať. Závisí 
to od vidiny šťastia? Ježišovi, Pánovi, svoj-
mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu bu-
deš slúžiť upozorňuje, že okrem majetku, 
slávy a moci, ktoré sú pre mnohých vidi
nou šťastia, je tu Boh a upozornenie na inú 
stránku človeka. Svätý Augustín dobre po

rozumel problému a vyjadril to v známom 
výroku: Nespokojné je moje srdce, kým ne-
spočinie v Tebe, o Bože. 

Potreba návratu
Preto má veľký význam vrátiť sa k origi-

nálnemu odkazu solúnskej misie. Je dôle-
žité uvedomiť si, čo píše biskup Viliam Ju-
dák: „solúnski bratia sú právom okrem ší-
renia kresťanstva označovaní aj ako nosi-
telia kultúry. Vlastne to bolo súčasťou ich 
kresťanskej misie. Veľmi výstižne na to po
ukazuje encyklika Slavorum apostoli, ktorá 
v šiestej časti je venovaná vzťahu evanje
lia a kultúry. Poukazuje tu na skutočnosť, 
že vzťah náboženstva a viery ku kultúre je 
celkom zrejmý. Cirkev totiž významnou 
mierou prispieva ku kultúrnemu pokroku. 
Svojou evanjelizáciou preniká ducha kultú
ry. V tomto zmysle vyznieva aj koncilová 
myšlienka: ‚Cirkev verná svojim vlastným 
tradíciám a zároveň vedomá si svojho uni
verzálneho poslania, môže sa spájať s roz
ličnými formami kultúry, čím získava aj 
Cirkev, aj jednotlivé kultúryʻ. Podstatným 
znakom kresťanskej kultúry je tvorcovský, 
princíp odvodený od nového Adama Ježi
ša Krista, od jeho vstupu do dejín človeka 
(porov. Rim 5, 18 – 20). Popri tomto prin
cípe v kresťanskej kultúre platí akoby vnú
torný zákon: nemennosť a stálosť novej 
zvesti – evanjelia, teda kontinuita podstat
ného, opakovaná tradícia podstaty zmyslu 
kultu zjaveného Boha a pravdy o človeku a 
o zmysle jeho existencie. 

Zodpovedným nositeľom tejto európ
skej kultúry bola a je Cirkev. Pre Cirkev 
a pre kresťanskú kultúru neplatí téza: čo je 
nové, musí byť eo ipso lepšie a neopotrebo
vané, zatiaľ čo staré je vždy horšie a opot
rebované. Novosť evanjelia je neukončená, 
nenaplnená. Novosť evanjelia stále a v kaž
dom čase prináša úžas a prekvapenie. Aj 
ideu večnosti ako dosiahnuteľnú realitu 
ponúka kresťanstvo, ona sa nestratila, ži
je aj v rôznych (dakedy protirečivých) kon
ceptoch ľudskej budúcnosti. Aj dnes viera 
formuje ľudskú existenciu, pripomína teo
lóg Karol Rahner. Ale práve dnes ideolo
gické hnutia a politické systémy si náro
kujú prevziať prvenstvo kultúry ako svoj 
nástroj budovania a seba zdokonaľovania 
‚nového človeka‘, ‚novej spoločnosti‘, kulti
vovania a ochrany prírody. Môžeme v tom 
vidieť arogantnú, ale aj reálnu analógiu 
s kresťanským programom, a to s celým 
pozadím hlásaného rozporu vedy a viery, 
s celým pozadím nekritického prijímania 
vývinovej opozície: pokrok a regres, ako aj 
celej kritiky a negácie kresťanstva.
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Je kresťanstvo unavené?
V tejto súvislosti sa môžeme pýtať s kar

dinálom J. Ratzingerom: Nestratilo kres-
ťanstvo medzičasom svoju silu? Podobnú 
otázku si stavia sám pre seba, ale aj pre 
nás kardinál Ján Chryzostom Korec: Je 
kresťanstvo unavené? Stratili ľudia zmysel 
pre kresťanské náboženstvo a kultúru se-
ba zdokonaľovania? Odpovedá si presved
čivo sám: ‚Kresťanstvo sa stále omladzu
jeʻ. Naozaj si to uvedomujem? Je to veľmi 
dôležité. Dôležité nielen preto, aby sme sa 
zachránili: každý jednotlivo, národne, eu
rópsky, ale aj celosvetovo. Ale to dokáže
me iba cez návrat ku koreňom viery, kto-
rá je záchranou európy a sveta v opodstat-
nenej hrdosti z jej nesenia, lebo ruka v ru-
ke s ňou sme potom aj nositeľmi kultúry“. 
Áno, potrebujeme sa vrátiť k viere, aby 
sme nestratili kultúru. Potrebujeme obha
jovať vieru, aby sme zveľaďovali kultúru. 
Potrebujem chrániť vieru, aby sme nepri
šli o hodnoty vytvorené vierou. Skúsme si 
pozrieť svet, ak odstránime vieru a umenie 
vytvorené na fundamente viery. Čo nám 
ostane? Ak v Bruseli odstraňujeme sym
bol Vianoc – stromček, ostáva akási opa
cha, monštrum, ktoré nikomu nič nehovo
rí. Ak spochybníme Krista a jeho bytie na 
tejto zemi, výslednicou budú nejaké super 
totalitné režimy zložené z idey nacizmu, 
fašizmu a komunizmu, ktorých dôsledky 
pociťujeme dodnes. Preto nenechajme si 
ukradnúť Vianoce a ich posolstvo lásky, 
ktoré tu máme aj vďaka misii solúnskych 
bratov. Stojme pevne zakorenení vo viere 
v Božiu lásku a so všetkou rozhodnosťou 
ju obhajujeme. Obhajoba viery nám jasne 
povie, že kresťanstvo „nestratilo medziča-
som svoju silu“, že „kresťanstvo nie je una-
vené a ľudia nestratili zmysel pre kresťan-
ské náboženstvo a kultúru seba zdokona-
ľovania“, a naopak, „kresťanstvo sa stále 
omladzuje“. Návrat ku koreňom viery, kto-
rá je záchranou európy a sveta v opodstat-
nenej hrdosti z jej nesenia, lebo ruka v ruke 
s ňou sme potom aj nositeľmi kultúry, záru-
kou prežitia tretieho tisícročia, má naozaj 
šancu iba ak toto pochopí.

V takomto duchu všetkým požehnané 
Vianoce a požehnaný rok 2013 s prianím, 
aby miesto, na ktorom stojíme, zachránili 
sme si pre krista.                         Daniel Dian 

1 http://sk.wikipedia.org/wiki/Sekularizmus

farský výlet rodín
Mnohí naši veriaci sa začudovali, keď 

v nedeľných oznamoch počuli pozvánku 
na farský výlet rodín do Nového Zélandu 
na Slovensku. Možno to bola aj zvedavosť, 
ktorá spôsobila, že na výlet sa prihlásilo za 
plný autobus detí všetkých vekových kate
górii spolu s ich rodičmi. Program bol naj
prv duchovný  svätá omša v Piešťanoch , 
potom poznávací na neďalekej zvieracej 
farme, a napokon aj zábavný, vyplnený 
rôznymi hrami. Každý z účastníkov prispel 

svojím podielom na vytvorenie príjemnej 
atmosféry. A tak sa v praxi potvrdilo tvrde
nie, že radosť rozdávaním rastie. 

Za tento krásny deň patrí veľká vďaka 
všetkým účastníkom, pánu kaplánovi Jan
kovi a pracovníkom Charity Blumentál za 
umožnenie tejto už tradične super akcie. 
Vďaka Pánovi za každého z nich.

katechétka e. kořínková

Výlet do Nového Zélandu
V jednu septembrovú sobotu sme sa 

s maminou vybrali na výlet do Nového 
Zélandu. Išli sme spolu s ďalšími kama
rátmi z Blumentálskeho kostola. A čuduj 
sa svete, do Nového Zélandu nás zaviezol 
autobus. Je to totiž farma pri Piešťanoch. 
Cestou sme sa zastavili v Piešťanoch v pas
toračnom centre, kde nám náš pán kap
lán, ktorý išiel s nami, odslúžil svätú omšu. 
Takto duchovne posilnení sme pokračo
vali v ceste na farmu. Počasie nám pria
lo, slniečko krásne svietilo. Na farme nás 
už čakali zvieratká, a to nie hocaké: ťavy, 
pštrosy, kengury, zubor a skoro živý kroko
díl. Bola to totiž ZOO farma. Okrem toho 
sa na lúke pásli ovečky aj kozičky a pobe
hovala si tam aj lama.V neďalekom lesíku 
sme si boli pozrieť maorskú osadu. Na zá
ver výletu pre nás pani katechétka pripravi
la rôzne súťaže a hry. Vyšantili sme sa na 
čerstvom vzduchu a takto príjemne unave
ní sme nasadli do autobusu. Cestou späť sa 
rozpršalo, ale nám to už neprekážalo. Mali 
sme za sebou krásne prežitý deň, plný zá
žitkov. Budeme naň dlho spomínať.

Nikolka M., 8 rokov

Tieto dlhé zimné veče-
ry sú ako stvorené pre 

kvalitnú knihu. Ponúkam 
preto do pozornosti malú, 
tenkú knižočku známeho 
duchovného autora Hen-
ryho Nouwena: Modlitba 
s ikonami (karmelitán-
ské nakladatelství, kostel-
ní vyd ří, 2012, 77 s.).

V tejto knižke sa s nami autor delí so 
svojím vnútorným svetom, so svojimi ťaž
kosťami v modlitbe a v duchovnom živo
te. Zároveň nám však podáva pradávny re
cept: modlitba prostredníctvom ikon. Ne
ponúka rozumovú cestu, nezásobuje nás 
rozličnými novými faktami, ale nás učí na
zerať, dívať sa na ikony – dívaním sa mod
liť. Vieme, že ikony sa nemaľujú, ale píšu. 
Preto dívanie sa na ne je vlastne ich číta
ním a modlitbou. 

Pred náš duchovný zrak nám autor po
stupne predkladá štyri prekrásne ikony: 
ikona Najsvätejšej Trojice, ikona Panny 
Márie Vladimírskej, ikona Spasiteľa zo 
Zvenigorodu a ikona Zostúpenia Ducha 
Svätého. Tie prvé tri ikony sú pomerne 
známe aj pre západných kresťanov, posled
ná o niečo menej, ale o to je zaujímavejšia 
a podnetnejšia.

nia. Aj tak sa dá zredukovať celý betlehem 
– len na jasličky s Dieťatkom. Možno jas
ličky ako dekorácia zvyknú byť vyhobľova
né, nalakované. Pravdou je, že tie pôvod
né jasličky v betlehemskej maštaľke boli 
v podstate válovčekom, a pravdepodobne 
nie najčistejším, veď z neho žrávali zvie
ratá. Giovanni Papini, autor románového 
spracovania knihy Život Krista poznamená
va, že „najčistejší spomedzi ľudí sa naro
dil na najšpinavšom mieste na zemi.“ Die
ťa v jasliach akoby už týmto dávalo najavo 
svoje mesiášske a vykupiteľské poslanie, 
vyjadrené slovami sv. Pavla v Liste Filipa
nom: On, hoci má božskú prirodzenosť, ne-
pridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zrie-
kol sa seba samého, vzal si prirodzenosť slu-
hu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkaj-
šieho zjavu bol pokladaný za človeka (Flp 
2, 6 – 7). 

Udalosti spojené s narodením Pána Je
žiša sú pre nás šokom. Nie v zmysle ne
jakého trápneho článku a ešte trápnejšie
ho nadpisu v novinách, ale šokom a ná
sledným obdivom, ako ďaleko dokáže Boh 
zájsť z lásky k človeku a z túžby opäť nás – 
stratené ovečky priviesť späť k sebe. 

Milí Blumentálci, nech nás Božia dobro
ta a blízkosť, tak smutne, ale zároveň krás
ne a dojímavo vyjadrená nebeským Dieťat
kom uloženým v drsných jasliach, napĺňa 
vďačnosťou, že Bohu tak veľmi záleží na 
našom dobre a spáse.

Všetkým Vám prajem milostiplné via
nočné sviatky, naplnené láskou, radosťou 
a pokojom, a požehnaný nový rok.

Branislav Čaniga, Váš blumentálsky farár

farská knižnica informuje

(Dokončenie zo s. 1)

Zo života farnosti

Ikony byzantského štýlu zachytávajú ne
smierne bohatstvo mystického života vý
chodného kresťanstva. Autor tieto ikony 
poznal už dlho, ale až po čase hľadenia na 
ne sa ich naučil čítať a vnímať srdcom, nie 
len očami. Vnímať, že sme všetci povolaní 
na to, aby sme vstúpili do milujúceho spo
ločenstva najsvätejšej Trojice. Vnímať, že 
Panna Mária nás nežne pozýva, aby sme 
sa rozhodli pre Ježiša, ktorý je cestou do 
plnosti Boha. Autor nás cez ikonu učí hľa
dať Ježišovu tvár, toho Ježiša, ktorý vidí 
do hlbín Boha, ale aj do hlbín našich sŕdc. 
A cez štvrtú ikonu nás učí vytvárať nové 
spoločenstvo – cirkev – zoslaním Svätého 
Ducha, ktorého jedinou úlohou je zviditeľ
ňovať Božiu lásku v službe.

Napriek tomu, že jednotlivým ikonám 
sa venujú samostatné kapitoly, záverom cí
time jednotu duchovného života a vníma
me jednoduchosť ponúknutej cesty – díva
ním sa na ikony sa hlboko vnútorne modlí
me a hojíme rany nášho vnútra.

Myslím si, že v mnohých našich domác
nostiach sú aj iné ikony, buď ako dekorácia 
alebo ako dedičstvo po minulých generáci
ách, verím že po prečítaní tejto publikácie 
budeme cítiť smäd po jednoduchej modlit
be – modliť sa dívaním sa na ikony.    

Monika Šandorová



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. 1. 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. 1. 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: v stredu 15,30 – 17,30 h, 1. a 3. štvrtok 9,00 – 11,00 h.

ŽENY ŽENÁM
sa stretá v prvý štvrtok od 14,00 do 16,00 h v miestnosti pre nácvi
ky a katechézu. 
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JANUÁR
Všeobecný úmysel požehnaný svätým otcom:

Aby si kresťania v Roku viery prehlbovali poznanie Kristovho 
tajomstva a radostne svedčili o svojej viere. 

Misijný úmysel požehnaný svätým otcom:
Aby kresťanské spoločenstvá na Strednom východe dostali od 

Ducha Svätého silu na vernosť a vytrvalosť najmä vtedy, keď sú 
prenasledované.

Úmysel konferencie biskupov slovenska:

Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Meto
da stávame zodpovednými Božími spolupracovníkmi v diele stvo
renia.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 24. 12. Večer – vigília Narodenia Pána
 25. 12. Narodenie Pána
 27. 12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
 28. 12. Svätých neviniatok
 30. 12. svätej rodiny
 1. 1. slávnosť Panny Márie Bohorodičky 
 3. 1. Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovolná spomienka
 6. 1. Zjavenie Pána
 13. 1. krst krista Pána
 25. 1. obrátenie sv. Pavla, apoštola
 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza

OZNAMUJEME

 • Vigília narodenia Pána bude 24. 12. o 16,00 h; 
 • Polnočná svätá omša sa ako obvykle začne presne o 24,00 h; 
 • sväté omše v deň slávnosti Narodenia Pána 25. 12. a na sviatok 
sv. Štefana 26. 12. budú ako v nedeľu; 

 • v druhý sviatok vianočný – sv. Štefana popoludní o 15,30 h bude 
jasličková pobožnosť;

 • obrad požehnania rodín s obnovením sobášnych sľubov manželov 
bude pri svätých omšiach na sviatok Svätej rodiny v nedeľu 30. 12.;

 • pobožnosť na záver starého roka bude spolu s ďakovnou svätou 
omšou 31. 12. o 16,00 h;

 • modlitbová vigília na prechode k r. 2013 sa začne o 23,00 h. Túto 
slávnostnú bohoslužbu zakončíme eucharistickým požehnaním;

 • na sviatok Zjavenia Pána budú sväté omše ako v nedeľu;
 • v nedeľu krstu Pána pri svätých omšiach bude obrad obnovenia 
krstných sľubov;

 • zápis omšových úmyslov na február 2013 bude v pondelok 7. januá
ra 2013 od 16.00 v krstnej kaplnke;

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bude od 18. do 25. januára 
pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h.

Požehnané Vianoce 
a hojnosť Božích 

milostí v nasledujúcom 
roku všetkým 

spolupracovníkom, 
prispievateľom 

a čitateľom úprimne 
želá 

redakcia


