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Áno, môj Ježiš! 
Svedčím o tom, že si Boh, 
že si sa v lone Panny Márie, 
stal človekom.

Prišiel si, 
aby si nás svojím krížom vykúpil. 
Ty si mi dal svoj kríž 
a pritom si odhalil svoje tajomstvá. 
Niekedy padám 
pod ťarchou tvojho kríža, 
veď som slabá, 
a nehanbím s to povedať.

Ale ty mi dávaš toľko lásky, 
toľko sily,
že vždy znova a znova vstávam.
Áno, môj Ježiš, 
niekedy je tvoj kríž veľmi ťažký. 
Ale ja som šťastná,
že neustále žijem s tebou. 

Celý čas si žijem s tebou. 
Celý čas si tu,
aby si pozorne počúval moje modlitby. 
Buď velebený, môj veľmi milovaný
za toľko lásky. 
Buď velebený za to, 
že si ma prebudil, 
že si pozdvihol môjho ducha 
a mňa si zapálil.

Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy

Vyznania

Mesiac august sa nemusí zdať niečím výnimočný – pre žiaka alebo študenta znamená 
príležitosť ešte si užívať druhú polovicu prázdnin, pre iných v rámci dovolenky mož-

nosť niekam sa vybrať alebo stihnúť práce doma, alebo okolo domu, ktoré by popri za-
mestnaní tak ľahko nestíhal. Pre nás veriacich a pre Blumentál je však august mesiacom, 
kedy oslávime veľký mariánsky sviatok nanebovzatia Panny Márie, ktorý nás upriamuje 
nielen na veľkú dogmu, ktorú vyhlásil v r. 1950 pápež Pius XVII., dogmu, ktorá sa týka 
našej Matky. Pätnásty august je pre nás Blumentálcov aj slávnosťou nášho chrámu a farnos-
ti. Veď práve mystériu Nanebovzatia je zasvätený aj náš kostol, čo iba potvrdzuje skutoč-
nosť, že viera v Nanebovzatie existovala a rezonovala v kresťanskom ľude už po stáročia. 

Práve tento sviatok nám pripomína myšlienky, ktoré vyjadril sv. Pavol: ako všetci umie
rajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je 
Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi (1 Kor 15, 22 – 23). Okrem tejto bib-
lickej myšlienky priamo spojenej s liturgiou sviatku hodno spomenúť aj ďalší Pavlov vý-
rok: Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista (Flp 3, 20). 
Preto vidíme Pannu Máriu ako tú, ktorá, keďže celým svojím životom a celým svojím by-
tím slúžila Bohu, a tak aj záver jej života a celá jej večnosť sú poznačené nesmiernou Bo-
žou priazňou. Možno však práve plnosť a nadmiera milostí, ktorými Boh zahrnul Máriu, 
by mohla niekoho aj zneistiť: Veď ja som len obyčajný človek a hriešnik. Ako si môžem 
robiť nárok na nebo? V mojom živote sa prepletá túžba po Bohu s náklonnosťou na zlo 
a hriech. Nárok na nebo nemá nik! Je to len veľká milosť Boha, a ak aj hovoríme o „zá-
sluhách“, to len preto, že Boh nás stimuluje, aby sme s ním spolupracovali na našej spáse. 

Aj z tohto pohľadu vidíme, aké mimoriadne „trefné“ je čítanie od sv. Pavla, spojené so 
sviatkom Nanebovzatia, ktoré hovorí o poradí: najskôr Kristus a potom tí, čo patria Kristo
vi. Keď kresťanstvo (nielen Katolícka cirkev po Tridente) od začiatku vyzdvihovalo nes-
miernu úlohu a službu Panny Márie v dejinách spásy, čím nás povzbudzuje, aby sme jej 
príklad nechápali ako čosi krásne, no bežnému človeku vzdialené, ale ako túžbu maximál-
ne sa cez ňu priblížiť k Bohu ako k najvyššiemu cieľu aj napriek tomu, že naša štartovacia 
pozícia vo viere v porovnaní s ňou je iná. A práve tu sa nám ako vzácne, aj keď liturgicky 
nie rovnocenné (keďže v stupni slávenia je to slávnosť a prikázaný sviatok) doplnenie toh-
to veľkého augustového mariánskeho sviatku ponúka spomienka na sv. augustína, génia 
kresťanstva a veľducha Cirkvi, akým bol. 

Veď jeho spomienku oslávime v závere mesiaca (28. augusta), deň pred tým si pripo-
menieme jeho matku sv. Moniku. Bolo to práve v letnom období v roku 386, keď počas 
pobytu na usadlosti neďaleko Milána počul v záhrade detský hlas a veršovanku Tolle et 
lege, tolle et lege! (Vezmi a čítaj!), načo otvoril Pavlov List Rimanom (13, 13 – 14). To čo 
v ňom našiel, nepokladal za zhodu okolností s hlasom, ktorý počul: Žime počestne ako 
vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale ob
lečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Emeritný pápež Bene-
dikt XVI. na Generálnej audiencii z 9. januára 2008 dokonca v súvislosti s touto udalos-
ťou spomínal aj jej presný dátum. Stalo sa to 15. augusta 386 a tento duchovný impulz 
k jeho konverzii (resp. v procese jeho konverzie) predchádzal krstu, ktorý sa udial na Veľ-
kú noc 24. apríla 387 prostredníctvom milánskeho biskupa sv. Ambróza. Možno aj táto 
skutočnosť dodáva mesiacu august duchovnú krásu: Mária, ktorá nám ukazuje, aký vzne-
šený je človek v Božích očiach tým, že ju od začiatku uchránil od poškvrny hriechu, a na 
konci aj od porušenia v hrobe. Sv. Augustín, človek hľadajúci, ale aj tvrdohlavý a pozna-
čený hriechom, ktorý napokon kapituluje pred Bohom a vo svojich Vyznaniach (Confes-
siones) sa nielen vyznáva zo všetkých životných pochybení, ale predovšetkým vyznáva 
a uznáva svoj obdiv nad veľkosťou Boha a vznešenosťou jeho lásky, milosti a pravdy. Ne
skoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty 
si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvo
ril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, ke
by to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal 
si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som 
lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji (Vyznania 10, 27). 
V týchto slovách cítiť nie natoľko smútok nad tým, že toľké roky svojho života premrhal, 
ale predovšetkým úžas nad tým, ako Boh dokáže človeka osloviť a dať jeho životu inú ná-
plň a smerovanie: Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie 
v Tebe (Vyznania 1, 1).

Keď nedávno Katolícke noviny publikovali interview s pápežským kazateľom Ranie-
rom Cantalamessom a pýtali sa ho, ktorý z kresťanských spisovateľov staroveku je mu 
najbližší, on spontánne odpovedal, že je to svätý Augustín: Samozrejme, aj on mal svoje 
ohraničenia, ktoré sa viažu na jeho kultúru, formáciu. No ani tie nepatrné tienisté stránky ne
zastierajú výnimočnosť jeho myšlienok, ktoré sa dotkli takmer všetkých oblastí:  Eucharistie, 

(Pokračovanie na s. 7)
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SLáVnoSť naneBoVzatia Panny Márie

SVetLé MoMenty Viery

Pri olympijských hrách obdivujeme mnohých víťazov. Po niekoľkých rokoch sa však na 
nich postupne zabúda, lebo prichádzajú noví. Svet sa ženie za novými senzáciami a víťaz-
stvami. 

ex i s t u j e 
však jed-

na víťazka, 
na ktorú si ne-
ustále, a to už 
viac ako dveti-
síc rokov spo-
míname, lebo 
dosiahla ve-
niec toho naj-
väčšieho ví-
ťazstva v ne-
bi, odtiaľ aj 
nám pomáha 
získať ho. Tou 
víťazkou je 
Panna Mária, 
o ktorej hovo-

rí Sväté písmo, že ju budú blahoslaviť všet-
ky pokolenia. 

Dávnym a dnes stále živým pokušením 
ľudí je urobiť si „raj“ na zemi. Žiaľ, všet-
ky takéto pokusy sa skončili neúspešne. 
Raj na zemi sme stratili prvotným hrie-
chom. Tu na zemi ho už nezískame. Aj pri 
marián skej slávnosti Nanebovzatia Panny 
Márie nám Cirkev pomáha uprieť zrak na 
nebo. Povzbudzuje nás hľadať ta cestu. 

Poznáte ten pocit neistoty v horách: 
„Idem správne? Nezablúdil som? Nie je 

moja námaha márna? Nevzdialil som sa 
od cieľa?“ Azda preto vynašli kedysi kom-
pas. Proti neistote týkajúcej sa smeru má-
me navigačné zariadenie, napr. GPS – prí-
stroj, malú škatuľku, ktorá nás presne ve-
die a pomôže nám zorientovať sa aj v cel-
kom neznámom teréne. Používajú ho voja-
ci, šoféri, turisti i športovci. Najistejšie nás 
však v krajine môže zorientovať vodca, či-
že ten, kto sám prešiel tú cestu a má skú-
senosť. Vie nám povedať o nebezpečen-
stvách, úskaliach i krásnych výhľadoch, 
ktoré nás čakajú. 

Možno mám ten pocit neistoty, či idem 
správne aj vzhľadom na večnosť a zmysel 
života. Vnímam posmrtný život ako reali-
tu? Slávnosť Nanebovzatia nám chce po-
môcť utvrdiť sa v správnom smere a vo 
viere v to najpodstatnejšie. Cez svedomie 
zvnútra a cez Božie slovo zvonka dostáva-
me presvedčivé uistenie, kadiaľ ísť. Ježiš 
Kristus je jediná cesta k cieľu. Panna Má-
ria po tejto ceste už úspešne prešla. Z toh-
to titulu ju môžeme nazvať našou vodky-
ňou a ochrankyňou na ceste do neba. 

Podľa náuky Cirkvi Panna Mária usnu-
la, čiže po skončení jej pozemského puto-
vania bola s telom i dušou vzatá do neba. 
Ona žije v nebi s osláveným telom a vy-
stiera pomocnú ruku, aby nás zachytáva-

la a viedla. Medzi nebom a zemou existu-
je veľmi živé spojenie. Katechizmus nás 
informuje, že Mária je najsvätejšie Božie 
stvorenie. Božia Matka je však aj najpokor-
nejší človek na zemi (veď Boh zhliadol na 
poníženosť svojej služobnice). Ona nás učí, 
ako žiť, aby to malo zmysel a aby sme pri-
šli do cieľa. Učí nás hlavne nádeji.

Nádej znázorňujeme symbolom  kotvy. 
Na rozbúrenom mori či pri búrke bola 
kotva pre námorníkov jediným pevným 
oporným bodom. Aj my potrebujeme taký-
to pevný oporný bod v búrkach a neistotách 
pozemského života. Pápež Benedikt XVI. 
píše o kotve, hodenej k Božiemu trónu. 

Ako môžeme dôverovať Pánu Bohu a je-
ho svätej Matke, nám môže ukázať aj ten-
to príbeh: Kapitán poslal mladého plav-
číka, aby vytiahol lodnú plachtu na vyso-
ký sťažeň lode. Mladý muž sa potešil tej-
to službe a s radosťou i ľahkosťou vystupo-
val na sťažeň. V polovičke sa však zastavil, 
pozrel sa dole, začal mať silný strach a aj 
nohy sa mu už začali triasť. Bál sa vystu-
povať ďalej. No plachtu bolo treba zavesiť. 
Vtedy prišiel starý kapitán, priložil dlane 
k ústam a zakričal: „Hore sa dívaj.“ Plav-
čík poslúchol, pozeral stále hore a postup-
ne sa prestal báť a zavesil plachtu až na vr-
chol sťažňa.

Milí čitatelia Blumentálu, tým starým 
kapitánom lode je Cirkev, ktorá nás aj pri 
príležitosti nášho sviatku – slávnosti Na-
nebovzatia Panny Márie – pozýva pozerať 
hore – do neba, čiže pozerať na Máriu, kto-
rú Ježiš Kristus prijal do neba. Uprostred 
rôznych bolestí, strachu i miestami bezná-
deje pozrime na našu Matku, ktorá je pri 
našom Otcovi.                  Ján Sitár, kaplán 

Prednedávnom, presnejšie na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla dostala Cirkev na celom svete od Svätého  otca 
Františka veľký dar – novú encykliku, akýsi okružný list pápeža adresovaný celej Cirkvi. Keďže sme práve uprostred 
roku viery, o čom inom mohol byť hlavný motív tejto encykliky, ako o viere. ešte jednu vec treba hneď v úvode dodať. 
Je to dar, ktorý nám dáva pápež František ako najvyšší pastier katolíckej Cirkvi, ale jeho spoludarcom je emeritný pá-
pež Benedikt. 

Možno nám zostali v pamäti nezvy-
čajné obrazy, ktoré prostredníctvom 

médií obleteli celý svet – stretnutie dvoch 
„pápežov“ – Františka a Benedikta. Krás-
na, priateľská atmosféra. Spolu si kľakli 
pred svätostánkom. Potom zašli do malé-
ho salónika. Tam už kamery vypínali. Ne-
vie sa, čo spoločne riešili. Ale kamery eš-
te stačili zachytiť, že na stole sa nachádza-
la veľká škatuľa so spismi a jeden fascikel 
osobitne. Čo bolo v tých spisoch, môžeme 
iba hádať. Bolo však počuť z úst „vatika-
nistov“, že ten osobitný fascikel bol zrejme 
náčrtom encykliky o viere, o ktorej pápež 
Benedikt hovoril, keď bol ešte v úrade, ale 
toto dielo nestihol dokončiť. Gesto pápeža 
Františka, ktorý si osvojil spomínaný text, 
doplnil ho, a vydáva ho ako encykliku so 
svojím podpisom, ale aj s jasným odvola-
ním sa na spoluúčasť Benedikta, je ďalším 
jasným dôkazom, že medzi Františkom 
a Benediktom vládne jasná línia nadväz-
nosti, kontinuity, a nie nejaký zlom a pro-
tiklad, do ktorého by ich niektoré hlasy 
chceli postaviť.

Máme teda tento dar – encykliku s ná-
zvom Lumen fidei – Svetlo viery. Asi eš-
te chvíľu potrvá, kým sa dostane aj do na-
šich kresťanských kníhkupectiev. Kým sa 
dostaneme k tomuto vzácnemu textu, rád 
by som priblížil aspoň niekoľko myšlienok 
hneď z úvodu. Tento preklad bude, samo-
zrejme, iba pracovný (prepracovaný z čes-
kého pracovného prekladu, ktorý nájdete 
na internete).

Svätý otec tu píše:
Svetlo viery – týmto výrazom označuje tra

dícia cirkvi veľký dar, ktorý priniesol Ježiš, 
keď sa v Jánovom evanjeliu takto predstavu
je: „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, 
kto verí vo mňa neostal vo tmách“ (Jn 12, 
46). Aj sv. Pavol sa vyjadruje podobne: „Boh, 
ktorý povedal: Nech z temnôt zažiari svetlo, 
zažiaril aj v našich srdciach“ (2 Kor 4, 6). 
V pohanskom svete, ktorý hladoval po svetle, 
ujal sa kult boha Slnka, Sol invictus, ktorého 
vzývali pri úsvite dňa. Aj keď slnko vychádza
lo každý deň, bolo úplne jasné, že nedoká
že prežiariť celú ľudskú existenciu. Slnko to
tiž neosvecuje celú realitu, jeho lúče nemôžu 

preniknúť do tieňa smrti, kde sa ľudské oko 
pred jeho svitom zatvára. „Pre vieru v slnko“ 
– hovorí sv. mučeník Justín – „nebol zatiaľ 
nikto ochotný zomrieť“. Kresťania, vedomí si 
veľkého obzoru, ktorý im otvorila viera, na
zývali Krista pravým slnkom, ktoré „svojimi 
lúčmi dáva život“. Ježiš hovorí Marte, ktorá 
oplakáva smrť svojho brata Lazára: „Nepove
dal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ 
(Jn 11, 40). Kto verí, vidí; vidí vo svetle, kto
ré osvecuje celú cestu, pretože k nám prichá
dza od zmŕtvychvstalého Krista, zornice, kto
rá nezapadá“ (Lumen fidei 1).

Svetlo ilúzie?
Spojenie viery a svetla je však čosi, čo 

sa protiví dnešnému dosť rozšírenému chá-
paniu kresťanstva. Svätý Otec to vysvetľu-
je takto:

A predsa, ak hovoríme o svetle viery, mô
žeme počuť námietku mnohých našich sú
časníkov. V novoveku sa myslelo, že toto svet
lo mohlo stačiť starovekým civilizáciám, ale 
novej dobe už nič neprináša, človeku, ktorý 
dozrel, je hrdý na svoj rozum a túži skúmať 
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budúcnosť novým spôsobom. Z tohto pohľa
du sa viera javí ako nejaké iluzórne svetlo, 
ktoré človeku bránilo pestovať odvahu pozná
vania... Viera akoby odporovala hľadaniu... 
Bola akousi ilúziou svetla, ktoré je pre nás, 
slobodných ľudí prekážkou na ceste k zaj
trajšku... Týmto procesom bola viera spoje
ná s tmou... Viera bola chápaná ako skok do 
prázdna, ktorý robíme pri nedostatku svet
la vedení slepým pocitom. Alebo ako subjek
tívne svetlo, ktoré je možno schopné zahriať 
pri srdci a potešiť v súkromí, ale nemôže sa 
predkladať iným ako objektívne a spoločné 
svetlo, ktoré svieti na cestu...“ (Lumen fidei 
2 – 3).

Pápež František teda píše o viere ako 
o svetle, ktoré treba objaviť:

Je teda nevyhnutné znova objaviť pova
hu svetla, ktorá je vlastná viere, pretože ak 
zhasne tento jej plameň, potom všetky ostat
né svetlá strácajú svoj jas. Svetlo viery má to
tiž jedinečnú povahu, lebo dokáže osvietiť ce
lú ľudskú existenciu. A pretože je to svetlo ta
ké silné, nemôže vychádzať z nás samých, 
ale musí pochádzať z pôvodnejšieho zdroja, 
ktorým je nakoniec Boh.... Viera, ktorú do
stávame od Boha ako nadprirodzený dar, ja
ví sa ako svetlo na cestu, svetlo, ktoré orien
tuje našu cestu v čase... Chápeme teda, že 
viera neprebýva v tme, ale je svetlom v na
šich tmách... Práve o tomto svetle viery by 

som chcel hovoriť, aby rástlo, osvecovalo prí
tomnosť a stalo sa nakoniec hviezdou, ktorá 
ukazuje obzory našej cesty v čase, keď človek 
toto svetlo zvlášť potrebuje... (Lumen fidei 4)

Tvár mu zažiarila sťa slnko... 
Na začiatku augusta uprostred letných 

horúčav, keď je slnko svojou intenzitou 
„na vrchole“, slávime liturgický sviatok 
Premenenia Pána (6. augusta). Pripomí-
name si udalosť, o ktorej píšu skoro všetci 
evanjelisti, neskutočný zážitok, na ktorom 
mali účasť iba tí Ježišovi najbližší – Peter, 
Jakub a Ján. Ježiš ich raz v noci vyviedol 
na vysoký vrch do samoty. Zrejme to bol 
vrch Tábor neďaleko Ježišovho rodného 
mesta Nazareta. Možno Ježiš rád chodie-
val na toto miesto ešte keď bol mladý, do-
spievajúci. Možno to bolo miesto, kde už 
ako chlapec utiekol z hluku sveta a preží-
val chvíle s Otcom. Teraz ta Ježiš privádza 
aj svojich najbližších učeníkov, aby im dal 
možnosť nazrieť do tajomstva jeho hlboké-
ho vzťahu s Otcom. Bol to zážitok, ktorý 
neskôr apoštoli ťažko vedeli vyjadriť slova-
mi. Zaujímavé a veľmi význačné však je, 
že v opise tohto zážitku prevládajú termí-
ny svetla: Tam sa pred nimi premenil. Jeho 
odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký 
bielič na svete tak nevybielil (Mk 9, 2 – 3). 

Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel 
ako svetlo (Mt 17, 2).

Keď slávime tento sviatok, môžeme si 
Krista viac pripomenúť ako svetlo. Mô-
žu nám k tomu pomôcť aj pápežove výzvy 
v spomínanej encyklike. Áno, je pravda, že 
život na tomto svete sa niekedy dá nazvať 
putovaním v údolí tieňov. Každý by vedel 
hovoriť o konkrétnych tieňoch, ktoré dopa-
dajú na našu životnú cestu – choroby, na-
pätia vo vzťahoch, krízy rozličného dru-
hu a najhorší tieň, ktorý nikoho neobíde, 
smrť... Ako kresťania by sme však mali ve-
dieť hovoriť aj o svetle. Je ním sám Ježiš 
Kristus, ktorého sme stretli na našej život-
nej ceste v údolí tieňov. On sám nám svie-
ti, a lúče jeho svetla sa konkrétne prejavu-
jú v našom živote. Ježišovým lúčom môže 
byť vnútorné svetlo, ktoré dostaneme na-
príklad pri modlitbe, pri prijatí niektorej 
sviatosti, či v iných chvíľach pôsobením je-
ho Ducha, a ktoré nám dá istotu, odhodla-
nie, odvahu ísť ďalej. Ale môžu to byť aj lú-
če, ktoré nám zasvietia cez blížnych – lúč 
dobrej rady, priateľského úsmevu, povzbu-
denia, dôvery, spoľahnutia sa, služby.

Nech nám aj tohtoročný pohľad na pre-
meneného Pána so žiariacou tvárou i ode-
vom pripomína, že v živote kresťana tu na 
zemi je svetlo aj tma, ale svetla je viac. 

thLic. Jozef Pajerský

niekedy aj farský časopis musí upriamiť pozornosť na to, čo sa deje v inej, hoci vzdialenej 
farnosti. a tak aj my sa vraciame k oslavám svätých Cyrila a Metoda do terchovej. tam na 
Slávnosti našich vierozvestov predniesol v rámci Cyrilometodských dní v sobotu 6. júla 2013 
vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda počas gréckokatolíckej archijerejskej svätej litur-
gie hlavný slúžiteľ, SeKretár KongregáCie Pre VýChodné CirKVi MonS. 
 CyriL VaSiľ SJ za prítomnosti žilinského biskupa Mons. tomáša galisa, viacerých cir-
kevných predstaviteľov a kňazov významnú homíliu, z ktorej vyberáme: 

dnes ráno pri ceste vlakom z Bratisla-
vy som mal možnosť tešiť sa z pano-

rámy krajiny ubiehajúcej pred mojimi oča-
mi. Scenéria mi bola v podstate viac-menej 
známa, niekedy som si však vo svetle vy-
chádzajúceho slnka mohol lepšie všimnúť 
to, čo mi možno pri predchádzajúcich ces-
tách uniklo...

... podobne je to pri pozorovaní, vníma-
ní, kontemplovaní tej historickej panorá-
my, ktorá sa pred naším duchovným zra-
kom rozvíja pri ponorení sa do našich ná-
rodných i duchovných dejín, pri pohľade 
na jeden z ich kľúčových momentov, pri 
kontemplovaní životných osudov i širšieho 
kontextu histórie svätých Cyrila a Metoda, 
týchto dvoch solúnskych bratov, ktorých 
si dnes pripomíname ako slovanských vie-
rozvestov. A keďže naozaj môže ísť o istý 
druh kontemplácie, tak pri ňom musíme 
postupovať tak, ako to vyžadujú tradičné 
pravidlá duchovnej kontemplácie, teda ta-
kého spôsobu rozjímania, pri ktorom po-
stupne zapájam jednotlivé ľudské schop-
nosti: pamäť, rozum, cit a vôľu.

Pri meditovaní nad posvätným textom 
si najprv v pamäti pripomeniem centrál-
ne, nosné časti. Snažím sa pochopiť ich li-
terárny význam, potom ich duchovný vý-
znam, potom hľadám to, čím sa osobitne 
prihovárajú mojej duši, mojej životnej situá-
cii – zapájam teda svoj rozum. Pokúsme sa 

teraz spoločne o takúto „cyrilo-metodskú 
kontempláciu“, s aplikáciou na náš osobný 
i cirkevno-spoločenský život.

Viera
Skúsme identifikovať základné piliere, 

oporné body ich životného zástoja i ich 
účinkovania. Prvý údaj o centrálnej osi ich 
života môžeme definovať priam štatisticky. 
Zoberme si napríklad taký základný pra-
meň ako je Život Konštantína – prvý roz-
siahlejší záznam najmä o Konštantínovi-
-Cyrilovi a o prvej časti veľkomoravskej 
misie. Z osemnástich kapitol je deväť (te-
da kapitoly 5 – 12 a dlhá 16. kapitola) ve-
novaných ani nie tak opisu udalostí, skut-
kov a príhod, ako čisto teologickej prezen-
tácii kresťanstva, teda viery. Pravú kres-
ťanskú vieru, v súlade s učením Katolíc-
kej cirkvi, bránil a vysvetľoval Konštantín 
pred ikonoboreckými heretikmi, pred mo-
hamedánskymi Arabmi, pred židovstvo vy-
znávajúcimi Chazarmi. Robil tak skôr, než 
si ho Rastislav vyžiadal od cisára, s náde-
jou, že v ňom dostane učiteľa takého, čo by 
nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vy
svetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás na
podobnili (ŽK 14). Túto vieru potom hlá-
sal aj našim len nedávno pokresťančenými 
predkom na Veľkej Morave i v Koceľovej 
Panónii. Univerzálnosť kresťanstva bránil 

pred latinským duchovenstvom v Benát-
kach i v Ríme.

Môže ešte niekto pochybovať, čo bo-
lo centrálnou osou života sv. Konštantína-
-Cyrila a aj jeho brata Metoda? Viera! Jed-
noznačne pevná a žitá viera! 

A čo je centrom môjho života? Aké kri-
térium v ňom uplatňujem? Môžem o se-
be povedať, že viera napĺňa môj život, že 
je rozhodujúcim faktorom smerovania 
môjho života, mojich dlhodobých i bez-
prostredných rozhodnutí? Som schopný 
vysvetliť, príťažlivo a presvedčivo predsta-
viť základné princípy mojej viery?! Doká-
žem si ich obhájiť?

Alebo sme už ako jednotlivci i ako spo-
ločenstvo upadli do marazmu relativizmu, 
synkretizmu, vyberajúc si z viery len to, čo 
je „podľa môjho názoru“ ešte účelné, čo 
je ešte moderné. Čo to znamená – moder-
né, či nemoderné? Keď sa raz blahoslave-
ná Matka Tereza dostala do debaty s radi-
kálnymi predstaviteľmi feminizmu, bojujú-
cimi za „právo na potrat“, tak jej tieto milé 
dámy vyčítali: „Sestra, vy mate názory staré 
sto rokov, mali by ste sa hanbiť.“ Matka Te-
reza na to jednoducho odpovedala: „Mýlite 
sa. Ja mám názory staré už dvetisíc rokov... 
A nehanbím sa za ne, ale som na ne hrdá!“

V Taliansku som zažil situáciu, keď mi 
niektorí ľudia so začudovaním, ale i ob-
divom hovorili: Všimli sme si, že keď pri-
chádzajú do jedálne pre bezdomovcov 
moslimskí emigranti, keď im sociálni pra-
covníci dajú sendvič, vyberú z neho šunku 
a vrátia na pult, lebo ich viera im zakazuje 
jesť bravčovinu. Alebo iní mi hovorili – to 
musí byť milé spoločenstvo tá Spoločnosť 
Jehovových svedkov – aj v anonymnom 
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sídliskovom prostredí vedú vzorný rodinný 
život, nepijú, slušne sa správajú, prejavujú 
záujem o členov svojej komunity. No fakt, 
to nie tak ako my, katolíci...

Moja odpoveď na to bola: a ty, kresťan 
katolík: si dosť pevný vo svojej viere, aby si 
ju aplikoval aj v konkrétnom živote? Máš 
dosť odvahy na to, aby si žiadal rešpekto-
vanie tvojej viery – aj v takej zdanlivo ne-
podstatnej veci – napríklad, aby si v zá-
vodnej, či školskej jedálni vyžadoval na vý-
ber v piatok aj bezmäsité menu – a to nie 
z diétnych, ale náboženských dôvodov? 
Alebo, vari sa musíš stať „jehovistom“, aby 
si prestal prepíjať výplatu v krčme, aby si 
si našiel čas na výchovu svojich detí, na čí-
tanie Svätého písma, aby si bol aktívnym, 
komunitotvorným členom tvojho farského 
spoločenstva?! Aká je tvoje viera?!

Pred pár dňami sa v médiách objavila 
správa, že na Slovensku istá súkromná ces-
tovná spoločnosť odmietla objednávku na 
zabezpečenie mimoriadneho vlaku, preto-
že sa ním chceli odviezť účastníci pocho-
du za obranu nenarodeného života. Hlav-
ný argument pritom bol, že spoločnosť má 
iný názor ako účastníci pochodu na prob-
lematiku ochrany života pred narodením. 
Niekto sa možno počuduje, ale aj u nás 
existuje spoločnosť, ktorá sa radšej zriek-
ne zisku, než by mala priviesť ľudí na ak-
ciu za ochranu života, pretože nemá v tej-
to veci ich názor. No dobre, zdá sa, že je 
to v slovenských zákonodarných pome-
roch možné, vyberať si zákazníkov, či ich 
obslúžiť, alebo neobslúžiť podľa ich nábo-
ženských či etických názorov. Ale potom 
takto chápaná sloboda musí platiť pre všet-
kých. a ty, kresťanský, katolícky podnika-
teľ, máš dosť viery, aby si sa zriekol zis-
ku a nepodporil akcie, výrobky, propagá-
ciu, čí aplikáciu niečoho, čo je v protiklade 
s tvojou vierou? Katolícky lekárnik, aký je 
tvoj sortiment antikoncepcie, katolícky tla-
čiar či predavač v stánku – akéže to obráz-
kové časopisy „pre dospelých“ tlačíš, pre-
dávaš? Katolícky obchodník i spotrebiteľ, 
odmietneš vari lacnejšie výrobky, o kto-
rých vieš, že sú výsledkom otrockej práce 

či práce detí v chudobných krajinách tre-
tieho sveta? Prečo nepovieš rovnako – tie-
to služby neposkytujem, tieto výrobky od-
mietam, keďže ich výroba i použitie sa pro-
tivia mojej viere?

Dnes už aj dánski novinári a karikaturis-
ti vedia, že ak sa odvážia robiť si posmech 
z islamu a jeho predstaviteľov, hrozí im 
za to lynčovanie a nebudú si istí životom. 
V ešte nedávno takmer ateistickom Rusku 
vám za hanobenie náboženstva hrozí väze-
nie. Božechráň, aby tu niekto obhajoval ná-
silnosti akéhokoľvek druhu alebo neprime-
rané štátno-represívne správanie. Ale vari 
len katolíci sa majú povinne správať horšie 
ako ovce a ani nezabľačať, keď do nich ko-
pú, keď ich zosmiešňujú, keď ich prakticky 
na celom svete obrazne a niekde aj doslove 
podrezávajú? aj Božie ovečky majú právo 
bľačať, zdvihnúť svoj hlas, aj ich pastieri sa 
musia ozvať. Akí by to boli predsa pastieri, 
keby mlčali, keď im vlci trhajú a rozháňajú 
stádo, keď sú základy slobody vyznávania 
viery ohrozované – niekde priamo násilne, 
niekde prostredníctvom nových zákonov, 
ktoré budú sankcionovať ohlasovanie nie-
ktorých častí kresťanského učenia?

Niekto si možno povie – čo to má zna-
menať, vari tu akýsi biskup ide  zavádzať ta-

liban, či akýsi katolikoban? Ale vôbec nie, 
žiaden strach, žiadna šaría, ani imaginár-
na katolícko-klerikálna k nám ešte nedora-
zila, nateraz tu máme pravý opak, teda du-
chovnú nadvládu náboženskej ľahostajnos-
ti, ktorá sa bude pomaly transformovať na 
povinnú tzv. náboženskú neutralitu zname-
najúcu v praxi novodobý ateizmus, potlá-
čajúci a kriminalizujúci ohlasovanie tých 
právd kresťanskej viery, ktoré budú väčši-
novo odhlasované ako nemoderné, nepri-
jateľné a propagácia ktorých bude zakáza-
ná. Nové trendy zjednocujúcej sa Európy 
stoja na prahu Slovenska. Možno zakrátko 
aj u nás už budete predvedený na policaj-
nú stanicu s obvinením z potláčania práv 
na manželstvo rovnakopohlavných párov, 
ako onen francúzsky muž, ktorý sa v Pa-
ríži v Luxemburských záhradách prechá-
dzal v tričku, na ktorom boli zobrazené si-
luety muža, ženy a dvoch detí. Keďže ne-
máme národnú leteckú spoločnosť, tak si 
slovenské letušky pracujúce nebodaj v Bri-
tish Air ways budú musieť dávať pozor, aby 
nemali na krku retiazku s krížikom, preto-
že prídu o miesto, ako ich staršia kolegy-
ňa. Nateraz nám ešte svätožiara a krížiky 
na slovenskej dvojeurovke prešli, ale to asi 
len dovtedy, kým niekto nenavrhne aj zme-
nu nášho štátneho znaku, ktorý by mohol 
byť považovaný za hlboko diskriminačný, 
voči tým, pre ktorých sú všetky kríže len 
súhrnom lombárnych stavcov a panvovej 
oblasti, ale nie znakom nejakej duchovnej 
identity.

V týchto dňoch sa na perách kdekoho 
objavila spomienka na Cyrila a Metoda: 
Musíme si ale preto položiť otázku: Na-
ozaj sa chceme inšpirovať tým, čo tvorilo 
zmysel ich existencie, ich vierou? A my ve-
riaci, žijeme a vyznávame s hrdosťou našu 
vieru?! A nemyslím to len tu a teraz, ale aj 
neskôr v našich rodinách, na pracovisku, 
v spoločenskom živote, v kultúre, v politi-
ke?! Je na nás a je najvyšší čas, aby sme po 
dobrom spytovaní svedomia začali konať.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
Zvýraznenie redakcia

z homílie vybrala Xd

SVätí CyriL a Metod V BLatnohrade

duchovná príprava na l l50. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda sa začala putova-
ním ostatkov sv. Konštantína Cyrila po celom Slovensku. Putovanie sa začalo v bratislavskej 
Katedrále sv. Martina uctením relikvií, ktoré sa od roku 1964 uchovávajú v Katedrále-Bazili-
ke sv. emeráma v nitre. Pozostatky sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, sú v Chráme 
sv. Klementa v ríme v bočnej kaplnke zasvätenej svätým solúnskym bratom. 

Málokto však vie, že aj v Maďarsku sa 
nachádza miesto so živým cyrilo-me-

todským dedičstvom. Ide o neveľkú obec 
Zalavár, ktorá sa nachádza na území histo-
rického mesta Blatnohrad, hlavného sídla 
slovanského Blatenského kniežatstva. Vy-
budoval ho na močaristom území knieža 
Pribina v polovici 9. storočia, potom, ako 
ho z Nitry v roku 833 vyhnal knieža Moj-
mír I. Toto územie v roku 846 daroval Pribi-
novi východofranský kráľ Ľudovít Nemec. 
V Blatnohrade okrem pevnosti postavil Pri-
bina viacero kostolov, ktoré maďarskí ar-
cheológovia postupne odkrývajú. Za vlá-
dy Pribinovho syna Koceľa (861 – 876) sa 
z mesta stalo sídlo slovienskej vzdelanosti. 

Historické pramene a životopisy Konštan-
tína a Metoda uvádzajú, že apoštoli Slova-
nov sa tu zastavili spolu so svojimi žiakmi 
počas cesty do Ríma v roku 867. Kniežaťa 
Koceľa oslovila myšlienka slovienskej litur-
gie, a tak nechal vyškoliť asi päťdesiat mla-
dých učeníkov. Koceľ sa potom zaslúžil aj 
o to, že v roku 869 sa Metod stal veľkomo-
ravsko-panónskym arcibiskupom. 

Dnes je v areáli Blatnohradu nová mo-
derná budova múzea. Zaujímavé sú však 
aj odkryté monumenty pod holým ne-
bom. Dominujú im základy Baziliky svä-
tého Hadriána pútnika, ktoré svojimi roz-
mermi udivujú aj súčasníkov. Počas vyko-
pávok v lete 2009 sa v priekope kedysi od-

deľujúcej niekdajšie hradisko od cirkevnej 
časti našiel keramický úlomok s hlahol-
ským nápisom. Nález črepu z 9. storočia, 
na ktorom je krížik a zlomok hlaholského 
nápisu dokázal, že v tomto dávno zaniknu-
tom mestskom sídle sa používalo písmo, 
ktoré zostavil pre Slovanov byzantský uče-
nec Konštantín. Nález tejto vzácnej kera-
miky možno datovať do obdobia, keď Cy-
ril a Metod navštívili Blatnohrad. 

V tejto súvislosti na stránke Matice slo-
venskej čítame: „V roku 2009 veľký roz-
ruch vyvolal nález črepu, na ktorom je či-
tateľný zlomok textu písaného hlaholikou. 
Na nápise črepu pochádzajúceho z džbánu 
alebo fľaše jasne vidno písmená „i“ a „o“ 
(zvané iže a on), čiže spolu „io“. Môže to 
byť napríklad časť nejakého mena. Zatiaľ 
sa nedá presne určiť, o aký jazyk ide. V ob-
jasnení možno pomôžu bádatelia z krajín 
používajúcich cyriliku. Tento nález má mi-
moriadnu hodnotu pre slovanskú kultú-
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ru. Ide totiž o najstaršie zachované písme-
ná v hlaholike. Nie je dokonca vylúčené, 
že ich písal sám Metod, prípadne niektorý 
z jeho žiakov, pretože v rokoch 866 – 867 
sa zdržiavali práve v Blatnohrade.

Predtým boli pokladané za najstaršie 
hlaholské texty pergamenové Kyjevské lis-
ty z prelomu 9. a 10. storočia a kamenné 
dosky z Chorvátska, pochádzajúce z 10. 
a 11. storočia. Vedľa slovinského a bulhar-
ského pamätníka tu stojí aj nemecký, pri-
pomínajúci karolínsku tradíciu, a nechýba 
ani maďarský. 

Poslanci Slovenskej samosprávy Buda-
pešti sa už niekoľko rokov usilovali o po-
stavenie dôstojného pamätníka svätým Cy-
rilovi a Metodovi na tomto mieste. Za pod-
pory Matice Slovenskej a Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí sa im to podarilo. 
Súsošie svätých Cyrila a Metoda vyhotovi-
la akademická sochárka Ľudmila Cvengro-
šová. Je to zmenšenina podobná pamätní-
ku vierozvestcov v Nitre. Podľa makety so-
chu odliali z bronzu v Maďarsku. Odhalili 
ju 22. júna 2013 v Blatnohrade. Svätú om-
šu celebroval otec biskup Mons. František 

Rábek na pozostatkoch základov baziliky 
svätého Hadriána. 

Časopis Slovenskej samosprávy v Buda-
pešti Budapeštiansky Slovák vyslovil vďaku 
za dôstojné odhalenie súsošia Veľvyslanec-
tvu Slovenskej republiky v Budapešti, Úra-
du pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mati-
ci slovenskej, ale aj obvodným slovenským 
samosprávam, ktoré podľa svojich mož-
ností podporili úsilie postaviť slovenský 
pamätník v Blatnohrade. Ich cieľom je, 
aby sa Blatnohrad stal pútnickým miestom 
Slovákov v Maďarsku.          táňa hrašková

PredStaVuJeMe noVého Kňaza FarnoSti

Júlová rozlúčka a následné privítanie prišli nečakane, keď sme si už my Blumentálci mysleli, že zostava našich kňa-
zov ostane nezmenená aspoň ďalší rok. no situácia sa zmenila, a tak vítame vo farnosti ďalšieho kňaza, dp.  Martina 
Majdu, ktorý vystriedal pána kaplána Pajerského (rozlúčkový rozhovor prinesieme v jednom z nasledujúcich čísiel po-
dobne, ako aj rozhovor s druhým novým pánom kaplánom Čižmárom). nuž opäť žialime a na druhej strane s otvoreným 
srdcom vítame jeho nástupcu. 

● Pán kaplán, ako ste povedali dnes pri 
svätej omši, ste tu len tretí deň, takže asi 
Vám bude ťažko odpovedať na otázku, ako 
sa cítite medzi nami, Blumentálcami...

– Myslím si, že túto otázku budem ve-
dieť lepšie zodpovedať, keď budem odchá-
dzať – zatiaľ sa tu len pomaličky „rozkuká-
vam“ – je to tu pre mňa všetko nové. Mu-
sím sa priznať, že aj dosť rušné, ale prijí-
mam to ako veľkú výzvu, ktorú mi Pán do 
života dáva. Najviac ma trápi, že nebudem 
poznať po mene všetkých, ktorí do našej 
farnosti patria. 

● Blumentálci sú „národ zvedavý“, a tak 
moja druhá otázka či lepšie povedané pros-
ba znie: Povedzte nám čosi o sebe a o svo-
jom „predkňazskom“ živote, odkiaľ pochá-
dzate, kde ste prežili svoje detské a študent-
ské roky, aké boli...

– Pochádzam z oravskej dediny Beňa-
dovo (Orava) – iste ju málokto pozná, ale 
cez internet sa dá nájsť a popozerať. Mno-
hých môže pomýliť miesto môjho narode-
nia – Liptovský Mikuláš, ale to je len pre-
to, lebo moja mama pochádza od Liptov-
ského Mikuláša, konkrétne z dediny Iľa-
novo a pár mesiacov sme tam bývali. Po-
tom som už celý život, až do dňa, keď som 
odišiel do kňazského seminára do Spiš-
skej Kapituly, prežil na Orave. Kňazom 
som sa chcel stať od detstva. Ak si dobre 
spomínam, po inom povolaní som v hĺb-
ke srdca ani netúžil. Je síce pravda, že po-
čas strednej školy som sa snažil sám seba 
presvedčiť o tom, že Pán ma iste nepovolá-
va do svojej žatvy, ale nakoniec som nedo-
kázal odporovať a poslúchol som ho. Le-
bo nie my sme si vyvolili jeho, ale on si vy-
volil nás. 

● Keďže ste z oravy, ktorá patrí do Spiš-
skej diecézy, ako sa kňaz – oravčan – do-
stane práve do Blumentálu?

– To je veru všetko v Božích rukách. 
V mesiaci jún sa mi ani nesnívalo, že by 
som mohol prísť sem na západné Slo-
vensko. Päť rokov som pôsobil vo farnos-
ti Lomnička na východnom Slovensku – 
a keď sa všetko schyľovalo k tomu, že ma 
už budú prekladať – stále mi však nepove-

dali kde, až raz mi zavolal náš otec biskup 
Štefan Sečka, či by som bol ochotný ísť na 
pár rokov do bratislavskej arcidiecézy – čo 
som mal povedať? „Samozrejme“. Ale ešte 
stále som nevedel, do ktorej farnosti – to 
som sa dozvedel na púti v Levoči – potom 
som si, samozrejme, hneď popozeral všet-
ko cez internet – zobral som si GPS a pri-
šiel som. Ani teraz sa tu veľmi nevyznám – 
ešteže Pán Boh dal niektorým múdrym ľu-
ďom tú milosť a to GPS vymysleli.

● Vedeli ste niečo o tejto farnosti, že 
existuje, že sa nachádza takpovediac v srd-
ci Bratislavy, že farnosť zriadila Mária te-
rézia...?

– S hanbou musím povedať, že som 
o tejto farnosti nevedel naozaj skoro nič. 
Prvé, čo som sa dozvedel, bolo, že sem 
chodila na sväté omše naša rodáčka z Ora-
vy, blahoslavená sr. Zdenka a že tu žil aj 
ten pán, ktorý ju odsúdil a na sklonku svoj-
ho života sa obrátil a konal pokánie.

● iste ste si všimli, že naša farnosť je 
farnosť mariánska, že chrám je zasvätený 
nanebovzatiu Panny Márie a že sa v ňom 
uchováva vzácny milostivý obraz Matky 
dobrej rady?

– Áno, to som si všimol. Už ma o tom aj 
poučili a keď pôjdem na Oravu alebo ďa-
lej na východ, musím o tom poinformovať 
aj tam.

● Čo pre Vás ako človeka a ako kňaza 
znamená Božia Matka?

– No je to v prvom rade matka – pre 
mňa a aj pre nás všetkých. Ku komu ide 
dieťa, keď má problém? V prvom rade asi 
k mame a mama to už potom všetko vy-
baví. K hlbšej úcte k Panne Márii som sa 
dostal vďaka bl. Jánovi Pavlovi II., ktorý 
mal Pannu Máriu v osobitnej úcte, o čom 
svedčí aj jeho celoživotné heslo TOTUS 
 TUUS – Celý tvoj. Je to zasvätenie sa Ježi-
šovi prostredníctvom Panny Márie. O tom 
by sa dalo veľa písať – niekedy v príhovo-
re vám o tom porozprávam viac – možno 
v októbri, keď bude spomienka na bl. Já-
na Pavla II.  

● dnes v kázni ste hovorili o duchovnom 
živote. Čo si bežný veriaci má predstaviť 

pod týmto pojmom, ako žiť duchovne v tejto 
postmodernej spoločnosti?

– Kiežby sme si vedeli často nájsť čas 
na stretnutie s Bohom – či už v tichej 
modlitbe, v rozjímaní nad Božím Slovom, 
stretnúť sa so živým Kristom v Eucharistii 
atď. No a potom, kiežby bolo vidieť na na-
šom živote, že nás toto všetko premieňa na 
nových ľudí. Kiežby sme raz mohli pove-
dať so sv. Pavlom – Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus. Kiežby sme tohto Kris-
ta v svedectve nášho života vedeli priniesť 
všade, kde sa nachádzame – do našej rodi-
ny, práce, školy... A nebojme sa, viem, že je 
to ťažké, ale Ježiš nám sľúbil, že nám po-
môže – nech by bola doba či spoločnosť 
akákoľvek. 

● Žijeme v materializovanom a už tak-
mer celkom sekularizovanom svete, kde aj 
v živote veriacich hmotné dobrá začínajú, či 
vlastne už prevládajú nad duchovnými. ako 
zachrániť Slovensko, aby celkom nepre-
padlo honbe za mamonou, aby odolalo libe-
rálnym ponukám tohto sveta, a napriek libe-
ralizácii nielen slovenskej spoločnosti ostalo 
verné odkazu svojich predkov?

– Každý veriaci by mal začať od seba. 
A ako? Ak budeme vždy nanovo väčšmi 
a väčšmi poznávať Krista, potom ho bude-
me väčšmi a väčšmi milovať a dokážeme 
ho aj väčšmi a väčšmi nasledovať. A po-
tom dokážeme aj tým, ktorí už Krista veľ-
mi nepoznajú, odovzdať skutočnú Kristo-
vu tvár, ktorá človeka priťahuje a nie je ka-
rikatúru Krista. Výstižne to opisuje Svätý 
Otec Benedikt XVI. – Váš život je často po
sledné evanjelium, ktoré dnes ešte ľudia čí
tajú.

Verím, pán kaplán, že k týmto a k mno-
hým iným otázkam sa dostaneme v ďalších 
číslach nášho farského časopisu, že neod-
mietnete spoluprácu s redakciou a aj takto 
sa priblížite k tým, ku ktorým Vás Pán pro-
stredníctvom našich otcov biskupov poslal. 
a ešte čosi. Prosili ste o modlitbu. Blumen-
tálci sa za svojich kňazov modlili a modlia 
a už od prvých okamihov Vás iste zaradili 
medzi „svojich“. Vitajte teda v Blumentáli. 

Ďakujem za rozhovor X. duchoňová   
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náš PozdraV

Žijeme v zaujímavom čase... na prvý po-
hľad všetko v poriadku... zvláštne je však, 
ak na náš katolícky pozdrav z druhej – rov-
nako katolíckej – strany zaznie práve ako 
odpoveď: „dobrý deň“, namiesto: „naveky. 
amen.“ niektorým to vôbec nevadí, žiaľ ani 
Bohu zasväteným osobám.

V starších katechizmoch sa ako základ-
ný katolícky pozdrav uvádza: Pochvále

ný buď Ježiš Kristus, na ktorý sa odpovedá: 
Naveky. Amen. Po latinsky náš katolícky 
pozdrav znie: Laudetur Iesus Christus s od-
poveďou: In aeternum. Amen. V minulos-
ti sa s týmto pozdravom spájali odpustky. 
Ten, kto ho používal počas života, mohol 
získať v hodine smrti plnomocné odpust-
ky, ak bol v stave milosti posväcujúcej (po-
rov. Katolícky ľudový katechizmus, I., Spo-
lok svätého Vojtecha, Trnava 1907, s. 23: 
internet).

Azda zabúdame alebo sa hanbíme za 
náš pozdrav? Alebo nie je za tým ešte nie-
čo omnoho vážnejšie: strata zmyslu?! Ba 
čo viac, strata záujmu hľadať ho?! Nie je 
aj toto jeden z prejavov sekularizácie (zos-
vetšťovania)?! Čo vlastne znamená náš ka
tolícky pozdrav?

Keď sa pravoverní členovia vyvoleného 
národa a moslimovia stretnú, želajú si po-
zdravom pokoj (šalom/šalem), ktorého pô-
vodcom je Pán Boh. Privolávajú teda do 
vzťahu Božie požehnanie. Vzkriesený Pán 
pozdravil apoštolov: Pokoj vám. Biskup sa 
týmto pozdravom obracia na začiatku svä-
tej omše k liturgickému zhromaždeniu.

Náš katolícky pozdrav má hlboko bib-
lický základ. Odráža sa v ňom pozdrav 
prvých kresťanov, ktorý používali apošto-
li. Listy apoštolov, ktoré sa nám zachova-
li v Novom zákone, začínajú pozdravom, 
ktorým sa obracajú na Pána Boha. Zve-
lebujú ho podľa Pánovho vzoru. Podob-
ne Panna Mária a Alžbeta pri spoločnom 
stretnutí chvália Pána Boha. Zachariáš ho 
oslavuje pri narodení svojho syna sv. Jána 
Krstiteľa. Staručký Simeon a prorokyňa 
Anna ho velebia v jeruzalemskom chráme, 
keď doň Panna Mária a sv. Jozef priniesli 
novonarodené Dieťa Ježiša.

Vskutku môžeme povedať, že náš po-
zdrav je katolícky (všeobecný). Týka sa 
kresťanstva od jeho počiatkov. Je to zvlášt-
ny pozdrav, lebo ním chválime Pána Boha. 
Akoby sme sa prihovárali samým Božím 
slovom. Privolávame ním do našich vzťa-
hov pokoj, ktorý nepochádza od človeka, 
ale od Pána Boha. Každé naše dobré dielo 
potrebuje jeho požehnanie.

Ak sa nám zdá náš katolícky pozdrav pri-
dlhý, môžeme použiť aj iný, ktorý sa uvádza 
v starších vydaniach katechizmu:  Pozdrav 
Pán Boh s odpoveďou: Pán Boh uslyš. Ale-
bo aspoň keby sme používali pozdrav čes-
kých a moravských katolíkov: Chvála Kris-
tu. Veď napokon jedine s Pánom je každý 
náš deň naozaj dobrý, nech by sa dialo čo-
koľvek.                   thdr. Michal Vivoda

V nitre 5. júla vrcholil slávnostnou bohoslužbou a rôznymi 
inými akciami na počesť solúnskych svätých bratov rok sv. Cy-
rila a Metoda. Mnohí si myslia, že ňou a nimi sa rok svätých 
Cyrila a Metoda skončil. Je to mylná informácia, lebo na zá-
klade rozhodnutia KBS sa rok sv. Cyrila a Metoda končí až 
31. decembra 2013. 

istá pútnička to vyjadrila takto: V Nitre 
jedna púť končí, ale druhá je pred na-

mi na slávnosť Nanebovzatia Panny Má-
rie. Ešte predtým bude púť v Topoľčian-
kach, Gaboltove, Domaniži k Škapuliar-
skej Panne Márii, potom diecézna púť 
k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, 
potom bude azda púť do bratislavskej Petr-
žalky na desiate výročie návštevy Jána Pav-
la II. a blahorečenia sr. Zdenky a biskupa 
Vasiľa Hopku (pozn. autora púť bude a už 
teraz pozývame mnohých na spomienkové 
slávnosti 12. – 14. septembra 2013), hneď na 
to bude púť do Šaštína k Sedembolestnej 
patrónke Slovenska, medzitým ešte azda 
Marianka alebo Staré Hory a množstvo 
iných. A na otázku, prečo putuje, odpove-
dala veľmi jednoducho: „aby som sa utvrdi-
la vo viere a rástla v láske služby k mojim do-
ma i mnohým blížnym, ktorí ma potrebujú“. 

Práve tu je istým spôsobom vyjadrená 
podstata putovania a my by sme si to ma-
li azda ešte rozviesť a nadviazať na úvahu 
našej Farskej univerzity z minulého me-
siaca, aby sme aj my mohli dospieť k po-
dobnému záveru. Možno nás to naozaj po-
hne dopredu a budeme vedieť putovať nie-
len v nejakej teatrálnosti, lebo žiaľ u mno-
hých je, ale hlavne v živej viere, ktorá sa 
chce rozvíjať, upevňovať a hlavne stať sa 
naozaj podľa vzoru Ježiša Krista a svätých 
slúžiacou všetkým. Preto sa pozrime ešte 
raz cez úžasný poklad našich dejín Nábož
né výlevy, čo táto múdra kniha našich sta-
rých rodičov hovorí o putovaní a jeho vý-
zname. Ich autor andrej radlinský v roku 
1850 v nich charakterizoval putovanie ako 
isté duchovné podnikanie cesty za určitým 
cieľom. 

Dovolíme si citovať (podľa pôvodiny 
bez jazykových úprav v modrenej sloven-
čine): 

Putovať znamená podniknúť dlhšiu ces
tu za určitým cieľom. Ak je cieľom takejto 
cesty vec zemská, ako poznanie kraja, ume
nie, veda, obyvateľstvo atď., voláme ju jedno
ducho výletom. Ak je jej cieľom vec nábožen
ská, voláme ju púťou. Náboženská púť záleží 
v tom, že jednotlivec alebo viac kresťanov po
spolu v procesii, na čele ktorej sa nesie kríž a 
zástavy, za zbožného spevu a modlitieb, pod 
dozorom svojho farára alebo jeho zástupcu 
(niektorého zbožného muža, či ženy) cestu
jú do niektorého miesta, ktoré je významné 
či už náboženským dejom, tajomstvom vie
ry, zázrakmi, zvláštnymi darmi Božej milos
ti, alebo si ho sami veriaci celého kraja pre 
jeho polohu zvolili za miesto spoločných po
božností. 

andrej radlinsky ako skúsený duchovný 
otec, muž úprimnej viery, ponúka veriace-
mu človeku úprimný pohľad na dôležitosť 
putovania ako prostriedku upevňovania vie-
ry. Cieľom náboženských púti je, aby sa ich 

účastníci mohli vzdialiť od huku sveta, naj
mä od domácich starostí a trampôt, žeby sa 
mohli voľnejšie oddať zbožnosti a chváleniu 
Boha, ktorý je podivný vo svojich svätých, ďa
kovať mu na pútnom mieste za duchovné a 
telesné dobrodenia, prosiť ho za nové dary, 
milosti, za odvrátenie zla a predniesť mu ne
jakú tajnú túžbu srdca. Napriek tomu, že 
v svojich časoch takto charakterizoval cieľ 
putovania, dnes máme predsa len v zmene-
ných životných podmienkach trochu iný po-
hľad na putovanie.

Putovanie je súčasťou prežívania nielen 
kresťanstva, ale patrí k náboženskej a kul-
túrnej tradícii všetkých svetových nábožen-
stiev. Pokúsme sa preto spoločne ponoriť 
do dejín putovania pomocou názoru An-
dreja Radlinského a Jána Pavla II., aby 
sme na konci prišli k opravdivému pozna-
niu významu púti. 

Ján Pavol II. v apoštolskom liste o pu-
tovaní na miesta spojené s dejinami spásy: 
Putovanie po miestach spásy plne potvrdzu-
je toto krásne zdôvodnenie putovania An-
dreja Radlinského.1 Putovanie podľa Jána 
Pavla II. sa stáva bezvýhradným odovzda-
ním sa spásonosnej iniciatíve všemohúce-
ho Boha.2 Andrej Radlinský aj v rozvinutí 
myšlienky putovania novozákonného ľudu 
je veľmi aktuálny a jeho charakteristika pu-
tovania platí pre dnešného kresťana, ako 
to pripomína Ján Pavol II.: Ako potom ne-
zájsť do Betlehema, kde Kristus uzrel svetlo 
sveta a v mene všetkého ľudstva sa mu kla-
ňali pastieri a mudrci? V Betleheme zaznelo 
po prvý raz želanie pokoja, ktoré ohlasova-
né anjelmi, ozývalo sa z pokolenia na poko-
lenie až po naše dni. Osobitne významné za-
stavenie bude v Jeruzaleme, na mieste smrti 
na kríži a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Za-
iste, miesta, ktoré pripomínajú Spasiteľo-
ve pozemské udalosti, sú oveľa početnejšie 
a toľké by si zaslúžili navštíviť ich. Ako za-
budnúť na vrch blahoslavenstiev alebo horu 
Premenenia alebo Cezareu Filipovu, kde Je-
žiš zveril Petrovi kľúče od nebeského kráľov-
stva, ustanovujúce ho za základ Cirkvi? Mô-
žeme povedať, že vo Svätej zemi od severu na 
juh, všetko pripomína Krista.3 

Hoci Boh je prítomný na každom mies
te a každý kostol, najmä kde je Sviatosť Ol
tárna, je domom milosti, predsa si Boh vy
volil isté miesta, na ktorých svojim ctiteľom 
zvlášť udeľuje svoje dobrodenia. Medzi jeru-
zalemskými miestami, s ktorými je tesnej-
šie spojený Kristov pozemský život, bude bez-
podmienečne návšteva Večeradla, kde Ježiš 
ustanovil Eucharistiu, prameň a vrchol živo-
ta Cirkvi. Tu, podľa tradície, boli zhromaž-
dení apoštoli v modlitbe s Máriou, Kristo-
vou Matkou, keď na Turíce zostúpil na nich 
Svätý Duch. Vtedy sa začala posledná etapa 
histórie spásy, čas Cirkvi, Kristovho tela a 
nevesty, v čase putujúceho ľudu, pozvané-

naša FarSKá uniVerzita 
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Cirkvi, sviatostí, dejín, zmyslu dejín, Naj
svätejšej Trojice. Hovorievam, že svätý Au
gustín odňal neskorším generáciám mož
nosť stať sa originálnymi. Za to, ako chápe
me duchov ný život, mystiku či západnú litur
giu, za to z väčšej časti vďačíme Augustínovi. 
Jeho pohľad na Najsvätejšiu Trojicu ako na 
spoločenstvo lásky, jeho pohľad na lásku Ot
ca, ktorý miluje Syna, na lásku Syna, kto
rý miluje Otca, na Ducha Svätého, ktorý je 
osobnou láskou medzi Otcom a Synom, to 
je úžasná a nevyčerpateľná intuícia svätého 
Augustína (KN 26/2013).

Je obdivuhodné, ako tento muž, žijú-
ci v kresťanskom staroveku v rokoch 354 
– 430 oslovuje ľudí všetkých čias a mno-
hí, aj moderní konvertiti, vďačia za preme-
nu svojho života aj jeho myšlienkam. Ak sa 
dnes niektorí radi označujú za workoholi-
kov (posadnutých neustálou prácou a čin-
nosťou), asi by zbledli závisťou, že aj po 
toľkých stáročiach sa nám zachovali toľké 
jeho diela s neuveriteľným záberom: spisy 
teologické, filozofické, apologetické, pole-
mické, exegetické (93 diel v 232 knihách), 
asi 270 listov a 363 homílií. Obdivuhodné 
je tak jeho dielo, ako aj jeho osobnosť. Le-
genda medzi slovenskými odborníkmi na 
patrológiu (učenie cirkevných otcov) prof. 
Jozef Špirko (1896 – 1954) o ňom píše: 
„V Augustínovi sa harmonicky spájajú špe-
kulatívna hĺbka, jasnosť myšlienok, boha-
tá fantázia, podivuhodná výrečnosť a reč-
nícka schopnosť, bohaté životné skúse-
nosti a dôkladné poznanie ľudskej pova-
hy. A nad to bol ešte dobrý a dobrosrdeč-
ný. Svoje vynikajúce vlastnosti nikdy ne-
zneužil na potlačenie svojho blížneho. Vo-
či slabosti a pokleskom spolublížnych mal 
vždy porozumenie, ktoré čerpal zo skúse-
nosti svojej minulosti. Ani medzi bludármi 
nemal vlastne nepriateľov, lebo sami mu-
seli cítiť, že Augustín vie rozlišovať medzi 

(Pokračovanie zo s. 1)

ho aby bol znakom a nástrojom dôverného 
spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského 
pokolenia (porov. LG 1).4 Toto sa pokús-
me preniesť do Nitry, ktorú Ján Pavol II. 
nazval „slovenským Betlehemom“, ale uve-
domme si že Betlehem bol začiatkom gol-
goty, ktorá sa stala zvŕšením Betlehema. 

... Keď Turci zaujali Sv. zem a kresťania 
tam nemohli putovať, na mnohých miestach 
boly postavené kalvárie, kam zbožní veria
ci putovali a odbavovali pobožnosť krížovej 
cesty, pričom získali odpustky, ako by bo
li putovali do samej Sv. zeme. Na Slovenku 
popri mnohých iných význačná je kalvária 
v Banskej Štiavnici. Cieľom zbožných pút
nikov z celého sveta popri Sv. zemi sú i hro
by kniežat apoštolov sv. Petra a Pavla v Rí
me. K ich hrobom putovali kresťania už v pr
vých storočiach. Tam putovali nielen jedno
duchí ľudia, ale i králi a cisári... Inými pút
nymi miestami sú tie mestá, kde účinkova
li alebo sú pochovaní jednotliví svätci a kde 
Boh na ich orodovanie mnohými zázrakmi 
ukázal svoju všemohúcnosť. Takýmto pútnym 
miestom svätých na Slovensku je Skalka pri 
Trenčíne, Šaštín, pútne miesto na počesť Se
dembolestnej P. Márie, Staré Hory pri Ban
skej Bystrici, Marianka (Mariatal) a Levoča.“

A tak v krátkom pohľade na dejiny pu-
tovania sa nám odkrýva komplexný pohľad 
na význam putovania v dejinách: V duchu 
modlitby sa odobrať z miesta na miesto, 
z jedného mesta do druhého, v priestore oso-
bitne poznačenom Božím zásahom, pomáha 
nám nielen prežívať svoj život ako cestu, ale 
plasticky nám podáva ideu Boha, ktorý nás 
predišiel a predchádza nás, ktorý sa sám vy-
dal na cestu po cestách človeka, Boh, kto-
rý na nás nehľadí zvysoka, ale stal sa našim 
spoločníkom na ceste. Tak sa putovanie po 
posvätných miestach stane mimoriadne vý-
znamnou skúsenosťou... (Ján Pavol II.)7 

Cieľom nášho putovania je dnes viac ako 
predtým návrat, opravdivý návrat k Bohu. 
Je tu hlboko vtlačená myšlienka na Bo-
ha, skutočnosť, že Boh je človeku na tých-
to miestach, ktoré sú mu zvlášť milé, oveľa 
bližšie, než v tom bežnom živote kde sta-
rosti každodenného života akosi automa-
ticky stavajú Boha mimo nášho záujmu. 
Preto človek si uvedomuje svoju nutnosť 
bližšieho spoznania Boha a stretnutia sa 
s ním vyjadriť navonok aj púťou. Pútnické 
miesta sa tak stávajú intenzívnymi miesta-
mi zmierenia a pokánia s Bohom a ľuďmi, 
miestami opravdivého obrátenia, nápravy 
života vedúceho k opätovnému intenzívne-
mu prijímaniu sviatostí. Rok svätých Cy-
rila a sv. Metoda, ako aj Rok viery sú te-
da právom poznačené putovaním ako vý-
razom našej snahy o upevnenie sa vo viere, 
v absolútnom prijatí slov Krista a ich reali-
zácii. Tak veľmi to dnes potrebujeme naj-
mä v súvislosti s narastaním proticirkev-
ných nálad, ktoré však, žiaľ, pomáhajú roz-
víjať a umocňovať aj tí, ktorí sa volajú kres-
ťania a neuvedomujú si ako bolestne mu-
sia aj dnes znieť slová apoštola Pavla Ko-
rinťanom. V Korinte totiž niektorí podrý-
vali autoritu Apoštola. Pavol na to reagoval 
a veľmi vehementne obhajoval svoj apoš-
tolát. Zaujímavá zmienka sa našla v liste 
rímskeho biskupa Klementa – okolo roku 
96 – ktorý tiež pokladal za potrebné napo-
menúť Korintských kresťanov, pretože ne-
prijímali svojich presbyterov. Klement to 
pokladal za pýchu. A tu niekde je azda aj 

problém cirkvi na Slovensku, že niekto-
rí si neuvedomujú hierarchickosť v Cirkvi 
a pod vplyvom „silnej demokracie“ chcú 
ako to povedal kardinál Korec v roku 2005 
na cyrilo-metodskej púti nastoliť „totalitu 
demokracie“, túto pseudoslobodu a snahu 
nerešpektovať najvyššieho pastiera Cirkvi 
v slovách Krista: „Ty si Peter, a na tej-
to skale postavím svoju Cirkev. Tebe dám 
kľúče...“. 

Preto je putovanie aj úsilím po jednote, 
jednote s rímom, ako to deklarovali aj so-
lúnski svätí bratia. Ak však, tak ako to za-
znelo v slovenskom parlamente v príhovo-
roch na mimoriadnej schôdzi 4. júla 2013, 
odstránime prívlastok svätí, a kresťanskí 
poslanci ani jeden nenašli toľko odvahy 
ako veriaci na Velehrade v roku 1985 a ne-
dokázali volať: svätí, svätí... potom sa ne-
čudujme, že misia svätých bratov ostane 
iba v kultúrnej alebo právnej rovine a stra-
tí to podstatné: vieru. Alebo ostane zdefor-
movaná, bude sa vybíjať iba v písaní rôz-
nych petícii a organizovaní štrajkov. Pred 
týmto chráň nás Boh, ale naopak pravé De-
dičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

daniel dian 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 JÁN PAVOL II.: Putovanie po mies

tach spásy. Bratislava: Vydavateľstvo 
Don Bosko 1999.

osobou a bludom.“ Keď sa západná časť 
Rímskej ríše už za jeho života začala roz-
padať (v r. 410 barbarské kmene Vizigó-
tov vyplienili Rím a Rimania zostali zdr-
vení vo svojej viere v neohroziteľnosť ich 
ríše a mesta), sv. Augustín napísal monu-
mentálne dielo De civitate Dei (Boží štát), 
v ktorom jasne poukázal na to, v čom sa 
diela Božie a diela ľudské prelínajú alebo 
diametrálne odlišujú. Neskôr už ako bis-
kup v severoafrickom Hippo (dnes v Al-
žírsku) na sklonku života zažil oblieha-
nie mesta a pustošenie nájazdmi Vandalov, 
bol to dôkaz pre všetkých, ako sa to ľudské 
rozsypáva samo od seba a vydrží len to, čo 
je spojené s Božským. Rímska ríša napo-
kon definitívne zanikla, Augustínove diela 
sa čítajú a inšpirujú aj naďalej. 

Pre každého z nás môže byť 15. august 
podnetom – tak neporušenosť Panny Má-
rie v akejkoľvek podobe, ako aj ľudská na-
rušenosť hriechom a obnovujúca sila Bo-
žej milosti, tak zjavná u sv. Augustína. Su-
žujú ťa tvoje vlastné pády a hriechy? Nezú-
faj! Radšej robme pokánie, naučme sa dô-
verovať Božej milosti a odpusteniu ako sv. 
Augustín. trápi ťa nezriadený život tvojich 
detí, vnúčat a najbližších? Nežijú tak, ako 
si ich vychovával(a)? Alebo žijú, žiaľ, pres-
ne tak, ako si ich (ne)vychovál(a)? Chceš 
to teraz riešiť radikálne a neúprosne? Pri-
pomeň si Augustínov výrok („Nikdy niko-
ho neodsudzujem, lebo sám viem, aké ťaž-
ké je byť dobrým.). Alebo si spomeň na je-
ho trpezlivú matku sv. Moniku a slová úte-
chy od miestneho biskupa: „Nie je mož-
né, aby zahynul syn, za ktorého matka roní 
toľké slzy.“ začínajú sa ťa zmocňovať po-
chmúrne vízie, keď sa dívaš na všetko, čo sa 
na tejto zemi deje a pýtaš sa sám seba, kam 
tento svet speje? Aj napriek všetkému zlu, 
ktoré zažívaš v tomto živote a nad ktorým 
(niekedy priam so záľubou) bedákaš, rád 
by si dal tomuto svetu, ktorého tvárnosť sa 
pomíňa, punc večnosti? O to viac dôveruj 
Božej Prozreteľnosti! Veď toto všetko riadi 
a spravuje jediný a pravý Boh podľa svojej 
vôle, aj keď pre nás spôsobom tajomným....
Akýže inakší máme cieľ, ak len nie dostať sa 
do kráľovstva, ktoré sa nikdy neskončí? ( De 
civitate Dei – Boží štát, V, 21; XXII, 30)

Milí Blumentálci, už dlhšie vo mne pul-
zovala túžba (dôvody možno špecifikujem 
neskôr) aj na stránke nášho farského časo-
pisu vzdať hold takej osobnosti, akou je a 
zostane sv. Augustín. Možno práve tento 
mesiac mi dal dobrú príležitosť. Názov naj-
známejšieho Augustínovho diela Vyznania 
sa mi javil nielen ako vhodný nadpis tohto 
úvodníka, ale aj spôsob vyjadrenia nášho 
vyznania úcty a obdivu k svätým, a predo-
všetkým vyznania úprimného úžasu pokor-
ného ľudského srdca nad veľkosťou Bo-
žej múdrosti, prozreteľnosti, milosti a lás-
ky, ktorou napĺňa, riadi a sprevádza tento 
svet a chce vstúpiť s naším dovolením aj 
do nášho osobného životného príbehu.

August nie je až taký obyčajný mesiac 
a 15. august je v mnohých ohľadoch vý-
nimočný deň. Nanebovzatá Mária a svätý 
Augustín (meno tak blízke tomuto mesia-
cu) nás učia, že štart do života v Bohu sa 
síce môže líšiť, ale Cieľ zostáva nezmene-
ný – Boh a večná blaženosť v nebi sú otvo-
rené pre každého. Vytrváme a dôjdeme až? 
Finis coronat opus – koniec korunuje dielo. 

S prianím požehnaného zavŕšenia leta 
a všetkého, čo nás v živote ešte len čaká,

Váš blumentálsky farár Branislav Čaniga



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

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 17. 8. 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 s psychológom a raz s lek tor-
mi prirodzeného plánovania rodičovstva. Stretnutia 
snúbencov sú v pondelky o 18,00 h – jednotlivé dá-
tumy nájdete na farskej webovej stránke. Je vhodné 
zachovať poradie stretnutí. Treba sa hlásiť aspoň tri 
mesiace pred plánovaným termínom sobáša. 

• 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 AUGUST
Všeobecný úmysel požehnaný Svätým otcom:

Aby rodičia a učitelia pomáhali novej generácii svedomito a 
čestne sa pripravovať na život. 

Misijný úmysel požehnaný Svätým otcom:
Aby miestna cirkev v Afrike verne ohlasujúc evanjelium podpo-

rovala mier a spravodlivosť. 

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska:
Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov svätých Cyrila a 

Metoda naša viera v spoločenstve svätých podľa ich príkladu stáva 
podnetom na novú evanjelizáciu.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 6. 8. Premenenie Pána
 15. 8. nanebovzatie Panny Márie
 22. 8. Panny Márie kráľovnej
 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola
 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
 29. 8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

OZNAMUJEME
 • farská knižnica svätej Kataríny je v auguste zatvorená. Knižnica 
bude záujemcom k dispozícii v obvyklých hodinách opäť v sep-
tembri;

 • omšové úmysly na september sa budú zapisovať v pondelok 5. au-
gusta od 16,00 h v krstnej kaplnke;

 • prikázaný sviatok nanebovzatia Panny Márie – patrocínium. Sväté 
omše vo štvrtok 15. augusta budú doobeda o 5,45, 6,30 a 10,30 h 
a popoludní 16,30, 18,00 a 19,00 h. Pri tejto príležitosti budeme 
mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky sú: svätá spoveď 
(môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sväté pri-
jímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Navyše je potrebné 
sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha. 

zaujímavá vernisáž nášho rodáka

Sedemnásteho júna sa v Sieni primaciálneho paláca v Bratislave 
konala vernisáž výstavy diela Stana dusíka Hlahol zvonov pod 

záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibisku-
pa, metropolitu. Usporiadal ju Dom Matice slovenskej Bratislava 
a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Stano Dusík, významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor a spi-
sovateľ žije a pôsobí vo Florencii.

Narodil sa v r. 1946 v Bolerázi pri Trnave. V rokoch 1961 – 
1965 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratisla-
ve a potom na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením Vin-
centa Hložníka. V r. 1982 emigroval do Talianska, neskôr pôsobil 
ako profesor na Akadémii v Cividale a v Scola di Restauro vo Flo-
rencii. Jeho diela sa nachádzajú v galériách vedľa významných sve-
tových umelcov a v súkromných zbierkach v mnohých krajinách. 

Za svoje diela získal množstvo významných ocenení, z nich spo-
menieme aspoň cenu Fra Angelika, ktorú mu v roku 2009 odo-
vzdal Mons. Stanislav Zvolenský za jeho dielo. 

Je to naozaj veľký paradox, že umelca takého mena, aké má vo 
svete náš rodák, lepšie poznajú vo svete ako my doma. Aj keď sa 
občas v našich publikáciách, ktoré majú náboženský charakter, ob-
čas objavujú jeho diela, pre väčšinu Slovákov je jeho meno nezná-
me. Redakcia Blumentálu chce aspoň sčasti napraviť túto skutoč-
nosť a bude reprodukovať jeho maľby – žiaľ len čiernobielo na 
svojich stránkach. V tomto čísle je jeho obraz Mater Dei pri člán-
ku o Nanebovzatej na druhej strane.

V mojom živote sú len dve isté miesta, hovorí umelec, miesto a ho
dina môjho príchodu, a to, že raz odídem... A viem, že až raz prejdem 
záhradou môjho života a dostanem sa na jej koniec, ON mi znena
zdajky otvorí túto tajnú bránku môjho detstva a ja celkom nebadane, 
bosými nohami mokrými od rannej rosy potichu vojdem do záhrad 
večnosti.                                                                                    Xd


