
1

Ročník XXV Číslo 6  Jún 2014

Last but not least

Frázu „Last but not least“ často počuť na rôznych spoločenských udalostiach v ang-
losaskom svete pri predstavovaní vzácnych hostí. Hoci ju prekladáme ako „napo-

kon, ale predsa“ alebo „v neposlednom rade“, avšak v kontexte uvedenia osobností, kto-
ré sú pozvané na nejaké významné stretnutie alebo slávnosť, akoby v tom bolo zahrnu-
té aj skryté vysvetlenie: skutočnosť, že tohto človeka alebo osobnosť uvádzame až na 
konci, neznamená, že sa nachádza až kdesi na pokraji spoločenského významu a náš-
ho záujmu. Veď aj v slovenčine zvykneme v podobnom duchu povedať „a nakoniec to 
naj lepšie“.

Júnovým úvodníkom uzatváram sériu príhovorov na stránkach Blumentálu, ktorými 
som sa od novembra 2013 snažil vzdať hold končiacemu Jubileu príchodu solúnskej mi-
sie na naše územie pred 1 150 rokmi. Oslava tohto Jubilea sa skončila pred polrokom 
a my sme už pred bránami blížiaceho sa sviatku svätých Cyrila a Metoda. Ale zámerne 
venujem priamym a alebo nepriamym spôsobom pozornosť týmto velikánom našej dáv-
nej histórie aj v tomto kvázi „medziobdobí“, lebo na mňa pôsobí rozpačito, ak sa v rám-
ci nejakého sviatku alebo výročia povie niečo k danej téme alebo osobe, a potom, akoby 
šmahom ruky, zostáva na dlhý čas na periférii. K sérii článkov, v ktorých som chcel vy-
zdvihnúť majstrov slova slovenského rodu, ktorí nadviazali na blahodarné dielo našich 
vierozvestov, som poukázal na viacerých básnikov, spisovateľov, kňazov i laikov, dávno 
zosnulých aj stále žijúcich, slávnych a známych, ale aj takmer anonymných alebo sko-
ro zabudnutých, ktorí majú podiel na rozvíjaní daru reči a slova, podnietení nábožen-
ským duchom. K tomuto kroku ma inšpirovala vlaňajšia prednáška nášho farníka a bás-
nika Viliama Turčányho na tému „Proglas“, ktorá odznela v priestoroch našej fary. Sa-
mému Proglasu a k jeho prekladu som sa venoval vo vianočnom čísle. V duchu nadpisu 
tohto úvodníka a jeho interpretácie chcem „last but not least“ – v „neposlednom rade“ 
nie iba venovať pozornosť, ale vyjadriť aj svoj osobný obdiv a úctu Dr. Turčánymu. Či 
sa vidíme v kostole alebo na seba „natrafíme“ v uliciach mesta, a nie raz aj na nábreží 
Dunaja, uvedomujem si jednu vec: tento skromný, nenápadný človek je pre mňa skutoč-
nou celebritou. Neobletujú ho novinári, nerozdáva autogramy, ale dáva čosi viac – to, 
čo je v jeho mysli a v srdci. Rodák zo Suchej nad Parnou (* 1928), po štúdiách sloven-
činy a francúzštiny veľkú časť života strávil ako vedecký pracovník Ústavu dejín sloven-
skej literatúry SAV, istý čas aj ako lektor slovenskej a českej literatúry v Neapole. Ako 
básnik a literárny vedec – versológ sa venoval systematickému skúmaniu vývinu verša 
v slovenskej literatúre. Vďaka poetickému talentu aj teoretickým znalostiam literatúry 
mal skvelú dispozíciu k tomu, že sa podujal na také gigantické diela, akým je prebásne-
nie Jána Hollého, majstrovské preklady celej Danteho Božskej komédie (Peklo a Očistec 
v spolupráci s Jozefom Felixom, Raj samostatne) a samozrejme preklad Proglasu zo sta-
roslovienčiny do modernej slovenčiny. Pri jeho prednáške v našom farskom centre som 
si uvedomil, ako je Proglas blízky jeho srdcu a dôverne pozná každý jeho verš. Lásku 
k tomuto dielu sv. Konštantína-Cyrila vyznáva v básni Dominica (Deň Pánov): „Veď prá-
ve on v DEŇ PÁNOV porozvíja mi / zázračný spev a s paronomáziami / SLOVIENOV 
SLOVOM BOŽÍM ZBOŽNE OSLOVÍ / a BOŽÍM RASTOM nielen RASTISLAVOVI 
dá RÁSŤ / a rásť mu dá nie iba do času! / Až do večna dá rásť i nám – spev PROGLA-
SU.“ Nielen nadčasovosť literárneho diela, ale aj význam a nadčasovosť duchovnej di-
menzie misie solúnskych bratov vyjadruje v básni K svätému Cyrilovi a Metodovi: „Až ča-
sy budú plné / dozrie, čo zasiali ste / nám, svätci zo Solune a zbožie bude čisté. /.../Vy, 
svätí Solúnčania, / ešte sa navrátite / ratovať zo zúfania / dušičky rozpačité, / ešte nám 
preoriete / pustnúce naše polia / a zasejete sväté / semeno bez kúkoľa.“ Cítime sa pocte-
ní, že vo svojej poézii nezabudol ani na náš Blumentál. V zbierke OBRAZY......, čiže MÁ-
RIA I RÁM venuje pozornosť nášmu chrámu až na troch miestach. Mystiku Adventu za-
chytáva v Blumentálskych rorátoch: „K nám na roráty kráčam rád, / rád spievam ANJEL 
PÁNA. / Ten spev, tie pekné rána / až do anjelských autostrád / nás vedú z bied a z cli-
vôt. / až k Pánu vedú cez taje, / v zjaví nám, že Cesta je / i Pravda ON – i Život./...Tam 
Mama mám k nám tiež k nám sa skláňa, / tam láskou srdcia vzhoria Ti, / kam na spie-
vanie ANJEL PÁNA / rád kráčam k nám v tie krásne rána, / v tie blumentálske rorá-
ty.“ Povznesenosť radostných chvíľ v deň sobáša zachytáva v básni Sobotné krásy pred 
Blumentálom: „Svadobný pár k nám vychádzajúci z blízkeho chrámu: / Plná je ním – a 
v očiach zas ona jediná plá mu. /....Vidieť ten pár, jak z chrámu už kráča do sveta sme-
lo / akoby ozaj jediná duša, jediné telo!“ A posledná z trilógie venovanej nášmu chrá-
mu „Blumentál čiže Kvetné údolie“ pôsobí priam grandiózne. Cez titul nášho chrámu, 
ktorý oslávime v auguste, prenáša našu pozornosť do krásy nie iba pozemského alebo 
literárneho, ale nebeského, večného raja: „Na nebo si Boží Syn, svoju Matku vzal,“ / 

(Dokončenie na s. 7)

Ó, Bože, milosrdný Otec a prameň života,

ty nás voláš z celého sveta,

aby sme s obnovenou horlivosťou

slávili veľké tajomstvo Eucharistie,

trvalú pamiatku Veľkej noci tvojho Syna.

Vstupujúc do tretieho tisícročia,

uznávame záchranu, ktorá nám bola 
daná,

a s dôverou ťa prosíme:

daj, aby sme sa účasťou na jedinom tele

a jedinom kalichu stali jedným Kristovým 
telom

a žili z božského života,

ktorý on pre nás získal cenou vlastnej 
krvi;

oživení Duchom Svätým

budeme ohlasovať svetu nádhery tvojej 
lásky.

Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna

narodeného z Panny Márie,

ktorý je Boh a žije a kraľuje s tebou,

v jednote s Duchom Svätým na veky 
vekov.

Amen.

Modlitba 47. medzinárodného  
Eucharistického kongresu v Ríme
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NajsvätEjšiE sRdcE jEžišovo, zMiLuj sa Nad NaMi!

Hneď vyšla krv a voda (jn 19, 31)
Mnohí ľudia, ktorí v živote prežili rôz-

ne zranenia, už radšej neriskujú, pretože 
sa boja, že by sa im opäť mohlo stať to 
isté. Ježiš dostal mnoho rán a nielen na 
kríži. Nerozumeli mu predstavitelia ná-
boženstva a niekedy ani najbližší – uče-
níci. A na kríži mu nerozumeli ani mno-
hí z davu, a dokonca mali dojem, že ani 
jeho vlastný Otec mu nerozumie. Na-
priek tomu to Ježiš po niekoľkých zra-
neniach nevzdal. Napriek tomu sa stá-
le viac a viac otváral. „Srdce sa obyčaj-
ne otvára skrze otvor v duši, ktorý je po-
trebný a symbolizuje ranu. (…) Zdá sa, 
že existuje len jeden spôsob, ako sa mô-
žeme dostať von a ako sa milosť môže 
dostať dovnútra (…) Naše rany sú to je-
diné, čo je dostatočne pokorujúce, aby 
prelomilo naše pripútanie sa k falošné-
mu ja, a dostatočne silné, aby v nás vyvo-
lalo túžbu po pravom ja.“ (Richard  Rohr) 
Ježiš si nechal spôsobiť ranu na srdci 
práve preto, aby ukázal, ako všetkých mi-
luje, a aby nás prebodnutou štrbinou do 
svojho srdca vtiahol. Rany sa preň a pre 
nás stali požehnaním. Keď vojak kopi-
jou prebodol Kristovi bok a vyšla z ne-
ho krv a voda, splnili sa slová proroka 

v biblickej, ale aj v ľudskej skúsenos-
ti. Sväté písmo o srdci hovorí ako o naj-
vznešenejšej časti tela človeka, že je 
aj sídlom jeho duchovného života, 
vlastností, charakteru, najvlastnejším 
miestom stretnutia s Bohom, centrom 
každej osoby. Srdce ako symbol života, 
lásky ale aj priateľstva i obety.

Sv. Tomáš Akvinský píše: „Z Kristov-
ho boku vyviera voda, symbol duchovnej 
očisty, a krv, symbol vykúpenia. Kým Krv 
sa priraďuje k sviatosti Eucharistie, voda 
zas k sviatosti krstu, ktorý si však prepoži-
čiava svoju obmývajúcu silu z moci Kris-
tovej Krvi.“ (Sum. Theol., III, q. 66, a. 3 
ad 3m: ed. Leon., tom. III, 1906, p. 65.)

Ježišov otvorený bok, prebodnutý a 
otvorený kopijou vojaka, a jeho Srdce, 
ktoré nepochybne zasiahnuté násilnou 
ranou vojaka, zasadenou s cieľom potvr-
diť smrť ukrižovaného, zostáva v histó-
rii ako oživujúci obraz absolútnej lásky 
samého Boha. Každý kto pochopí pod-
statu tejto lásky ani nemôže inak zvo-
lať ako: Cor Jesu Sacratissimum, da ut 
te semper magis magisque diligam! – Naj-
svätejšie Srdce Ježišovo, daj, nech ťa vždy 
viac a viac milujem!

Peter Čižmár, kaplán

PRosME o daR NajvzEšENEjší

turíce – slávnosť zoslania ducha svätého sú slávením toho, ako sme boli obdaro-
vaní; veď aj my máme účasť na tom istom dare, ktorý Pán daroval apoštolom slovami: 
Prijmite Ducha Svätého.

Božie dary k nám prichádzajú rozlič-
ným spôsobom. Apoštol Pavol, kto-

rý tiež bol hojne obdarovaný, ale neskôr, 
napísal: Každému je daný dar Ducha na 
všeobecný úžitok. Celý náš život obklopu-
je milosť a je správne si pripomínať pri-
jatie a získanie dobrodení.

Kresťanské Turíce majú svoj predob-
raz v sláveniach Izraelitov, a tu je vlast-
ne idea prijímania daru a zodpoveda-
júcej vďačnosti Bohu v dejinách spásy 
pri koreňoch Turíc. Deň Turíc bol spo-
jený so slávením zavŕšenia žatvy, ktorá 
sa vo Svätej zemi začína Veľkou Nocou, 
niekoľko týždňov pred Turícami. Pre-
to sa tento sviatočný deň nazýval sviat-
kom týždňov. Bol to aj deň prvotín, ke-
ďže Bohu obetovali prvotiny úrody. Ne-
skoršie tento deň Izraeliti slávili nielen 
ako vďakyvzdanie za dar úrody, ale aj za 
nadprirodzený dar súvisiaci s tým, že si 
ich Boh vyvolil. Po vyvedení z egyptské-
ho otroctva bývali na púšti pod stanmi, 

preto Turíce sa nazývali aj sviatok stán-
kov. Potom na vrchu Sinaj dostali Boží 
zákon, preto iný názov Turíc je deň vy-
dania zákona.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého nás 
vyzýva vzdávať vďaky Pánovi za všet-
ko, a nie brať veci ako samozrejmé; tak 
sa napokon otvárame pre ďalšie milos-
ti. Ako veriaci sme vďační Bohu za všet-
ky dary zeme, veď všetko, čo tu vo svete 
máme, Boh stvoril pre nás – a tvoril to 
svojím Duchom, o ktorom čítame v kni-
he Genezis, že sa už na začiatku vznášal 
nad priepasťou. Ako kresťania si okrem 
pozemských darov vážime vznešené ne-
beské dary. Naša kresťanská tradícia 
podľa Izaiášovho proroctva rozoznáva 
sedem nadprirodzených darov Ducha 
Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar 
sily, dar rady, dar poznania, dar nábož-
nosti a dar bázne Božej. Ich účinok vidí-
me na apoštoloch: po prijatí Ducha Po-
tešiteľa ich naplnila radosť, bojazliví sa 
stali horlivými ohlasovateľmi a Boh ich 

Zacha riáša; uvidia, koho prebodli (po-
rov.  Zach 12, 10). 

srdce – symbol lásky
Cirkev mala silný dôvod poukazovať 

na Ježišovo Srdce. Srdce je považované 
za stred-centrum bytosti každého člove-
ka, nielen anatomicky, ale aj ako kon-
krétne znamenie lásky a podstaty by-
tia. Ak sa poukazuje na srdce, dáva sa 
do pozornosti existencia človeka. Ježi-
šovo Srdce je nielen znamením podstaty 
Otca, ale aj skutočným prejavom Božej 
obetujúcej sa lásky. 

Srdce ako symbol lásky  nachádzame 

videli sme už množstvo obrazov znázorňujúcich ježiša Krista. jedným z najznámejších, ktoré si môžeme pamätať od detstva, je 
Pán ježiš poukazujúci svojou rukou na vlastné srdce, ktoré je obyčajne znázornené s plameňmi, alebo ako má v ruke svoje srdce, prí-
padne na jeho hrudi vidieť srdce. Mesiac jún je tradične zasvätený úcte k Božskému ježišovmu srdcu. okrem tohto mesiaca, kedy 
sa obzvlášť zdôrazňuje úcta k ježišovmu srdcu, si každý prvý piatok v mesiaci pripomíname nielen atribút ježišovej osoby, ale aj ta-
jomstvo Božej lásky k nám cez symbol srdca.

ľudské slová potvrdzoval Božskými zna-
meniami.

Milí čitatelia nášho farského časopi-
su Blumentál, kiež je slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého veľké „Ďakujem!“ Bohu 
spolu s prosbou, aby nás ďalej požehná-
val. Pán Boh udeľuje „v práci poľahče-
nie, v sparne ovlaženie, v plači poteše-
nie“. Veni Creator Spiritus – Príď, Duch 
Svätý, naplň srdcia svojich verných a za-
páľ v nás oheň svojej lásky! 

ján sitár, kaplán
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tRaja v jEdNoM

NajstaRšiE vyzNaNiE viERy v zMŕtvycHvstaNiE

Počas cirkevného roka slávime veľa sviatkov, ktoré sa vzťahujú na druhú božskú osobu, na Božieho syna a nášho Pána ježiša 
Krista. Pripomínajú nám udalosti z jeho pozemského života: počatie (vtelenie), narodenie, verejné účinkovanie, predovšetkým však 
jeho utrpenie a smrť na kríži a jeho slávne vzkriesenie a nanebovstúpenie. Na päťdesiaty deň po veľkej noci slávime turíce, slávnosť 
zoslania ducha svätého. Mnoho liturgických sviatkov a spomienok oslavuje Pannu Máriu. svätá rodina má jeden sviatok. svätý jo-
zef má jeden sviatok (19. marca) a jednu ľubovoľnú spomienku (1. mája). Nejestvuje však nijaký výslovný sviatok na oslavu Prvej 
Božskej osoby, Boha otca.

Na tento nedostatok poukázal už dáv-
nejšie pápežský kazateľ páter Ra-

niero Cantalamessa. Akoby Boh Otec, 
od ktorého pochádza každé otcovstvo 
na zemi (porov. Ef 3, 14), ostával pre 
nás nepochopeným, neznámym a skry-
tým. Príčin tohto javu je veľa. Patrí 
k nim aj strata zmyslu pre prirodzené ot-
covstvo a materstvo. Mnohí ľudia mali 
a mnohé deti aj majú zlú skúsenosť s ot-
com alebo ho vôbec nepoznali, či nepo-
znajú. Niektorí si (podvedome) na zák-
lade svojich životných skúseností pred-
stavujú, že Boh je nejaký senilný (naiv-
ný, romantický) dedko na obláčiku ale-
bo tvrdý a neúprosný sudca. Toto je dáv-
ny problém. Už neznámy autor v 2. sto-
ročí napísal: „Neznalosť Otca bola pra-
meňom úzkosti a strachu.“ (Evang. veri-
tatis; porov. R. Cantalamessa, Život pod 
vládou Kristovou, s. 19, 121 – 130).

Avšak náš Pán Ježiš Kristus ako Boží 
Syn nám prišiel zjaviť Boha (ako) Otca 
(Abba = Otecko). Duch Svätý v nás volá: 
„Abba, Otče!“ (Rim 8, 15) Toto je veľ-
ká a dôležitá vec! Preto aj naše vyznanie 
viery začíname slovami: „Verím v (jedné-
ho) Boha, Otca“. Náš Boh je Otec! Ten-
to titul sa vzťahuje na Prvú Božskú Oso-
bu a zvlášť jej pripisujeme dielo stvore-
nia, ale spolu s ním pri ňom pôsobí aj 
Syn i Duch Svätý. Podobne, Druhú Bož-
skú Osobu spájame zvlášť s dielom vykú-
penia, ale s ním v ňom pôsobil aj Otec 
aj Duch Svätý. Prví kresťanskí teológo-
via hovorili: „Ak trpel Syn, trpel Otec 
spolu s ním“ (porov. Tertulián, Adv. 
Prax. 29: CCL 2, 1203). Napokon dielo 
posväcovania priraďujeme Duchu Sväté-
mu, ale pôsobí v ňom aj Otec i Syn. Le-
bo Duch Svätý je zosobnenou láskou, 
zosobneným vzťahom, medzi Otcom 
a Synom vo vnútri Najsvätejšej Trojice.

Celá Najsvätejšia Trojica sa teda o nás 
stará (porov. Dt 4, 32 – 34) ako o svo-
je (adoptované) deti (porov. Rim 8, 14 – 
16) so svojou Božou láskou „otcovsky“ 
i „materinsky“. Obrazy tejto lásky sa zja-
vujú už v Starom zákone. Boh koná ako 
otec, ktorý si nás priťahuje láskou, berie 
na ramená, opatruje nás, odpúšťa a zmi-
lúva sa, lebo on je Svätý uprostred nás 
(Oz 11, 1 – 9; Ž 23). Boh koná ako sta-
rostlivá matka: Nezabúda na nás, berie 
si nás do lona, aby nás potešil a poláskal 
(porov. Iz 49, 15 – 16; 66, 13; Ž 131, 2).

Svätý Irenej napísal o tejto Božej lás-
ke: „Otec má dve ramená, jedným je Syn 
a druhým Duch Svätý.“ (Adv. Haer. V, 1, 
3) Týmito dvoma „ramenami“ nás Boh 
Otec miluje (porov. Jn 16, 27). Rozpä-
tá náruč Boha Otca sa zviditeľňuje a zja-
vuje skrze rozpäté „ramená“ nášho ukri-
žovaného, ale aj vzkrieseného Pána, kto-
rý nám odovzdáva Ducha (porov. Jn 19, 
30; 20, 22; Lk 24, 50; Sk 1, 8). Rozpätá 
náruč Boha Otca sa zviditeľňuje a zjavu-
je skrze Ducha Svätého, ktorý sa zjavil 
v podobe akoby holubice pri Pánovom 
krste v Jordáne (porov. Mk 1, 10; Mt 3, 
16; Lk 3, 22; Jn 1, 32).

Svätý Ján Pavol II. počas svojej prvej 
apoštolskej cesty v Mexiku (1979) pove-
dal: „Boh vo svojom najhlbšom tajom-
stve nie je samotár, ale rodina, pretože 
má v sebe otcovstvo, synovstvo i podsta-
tu rodiny: lásku. Táto láska v Božskej ro-
dine je Duch Svätý.“ (Puebla de Los An-
geles, 28. 1. 1979; porov. KKC, b. 1702, 
2205) Toto najzákladnejšie a najväčšie 
tajomstvo našej viery o trojjednom Bo-
hu vyjadrujeme obrazne. Zobrazuje sa 
napr. ako jedna postava s troma prelí-
najúcimi sa tvárami, s jednou v strede a 
s dvoma po stranách (sv. Terézia z Avi-
ly); alebo na východných ikonách ako 

tri postavy okolo jedného stola; alebo 
ako tri sústredné kružnice (sv. Hilde-
garda z Bingenu), či ako tri prelínajúce 
sa kružnice s jedným spoločným prieni-
kom v tvare trojuholníka.

Tajomstvo vnútorného prebývania 
troch (rozdielnych) Osôb v jednom Bo-
hu (rovnakej podstaty) sa teologicky 
označuje gréckym slovom perichoresis 
(peri = kolom dokola, chorein = chóro-
vo, spoločne, zborovo slávnostne tan-
covať). Tri osoby v jednom Bohu, ob-
razne povedané, večne tancujú „vo vzá-
jomnom objatí“: Traja v Jednom, Otec 
a Syn v Duchu Svätom (porov. KKC, b. 
253 – 256; Koncil vo Florencii, 1442). 
Boh nie je však iba uzavretý do seba. 
Z náruče Trojjediného Boha sme vyšli 
ako jeho stvorenia. On nás pozýva, aby 
sme v ňom spočinuli po smrti, ak žije-
me v jeho láske tu na zemi (porov. Jn 15, 
9 – 10; 1 Jn 4, 10). Tento pozemský ži-
vot v Božej (trojičnej) láske sa teologic-
ky nazýva prebývanie Najsvätejšej Tro-
jice v ľudskej duši. Toto jej prebývanie 
nie je priame, ale sprostredkované. Je to 
dielo posväcovania Ducha Svätého (na-
vonok z Trojice), ktorý vlieva nadpriro-
dzené dary (riadne: rôzne milosti, čnos-
ti a dary Ducha Svätého; mimoriadne: 
charizmy a iné) do duše, ktorá je v mi-
losti posväcujúcej (porov. KKC, b. 684, 
718, 782, 813, 951). Toto tajomstvo pre-
bývania sa vyjadruje na východných iko-
nách Najsvätejšej Trojice tým, že zobra-
zenie nás pozýva zasadnúť k stolu s tro-
ma Osobami (porov. Jn 14, 23). V tom-
to spoločenstve sa má uskutočňovať ce-
lý náš život, preto všetko konajme v me-
ne Otca i Syna i Ducha Svätého (porov. 
Mt 28, 19). 

thdr. Michal vivoda

v predchádzajúcom čísle sme uverejnili článok Historická skutočnosť Ježišovho zmŕt-
vychvstania, ktoré je základným pilierom kresťanskej viery. P. Mieczyslaw Piotrov-
ski tcr, autor článku uverejnenom v světle č. 16/2014, z ktorého sme článok prevzali, 
potvrdil starobylosť dôkazov z najstarších čias rozvíjajúceho sa kresťanstva. v druhej 
časti citovaného článku predstavil najstaršie vyznanie viery prvých kresťanov.

o tom, akým spôsobom tí čo uverili 
v Ježiša, od samého začiatku ohla-

sovali jeho zmŕtvychvstanie, dozvedáme 
sa z Prvého listu apoštola Pavla Korinťa-
nom. Tento text je najstarším dôkazom 
vyznávania viery v Zmŕtvychvstalého, 

ktorú prví kresťania iste v spoločenstve 
prednášali v podobe liturgického hym-
nu. Známy exegét Jean Carmignac totiž 
zdôrazňuje, že štruktúra viet tohto tex-
tu, spôsob používania prídavných mien 
a gramatických tvarov jednoznačne na-

značuje, že formulu vyznania viery spa-
mäti recitovali alebo spievali pri boho-
službách. Tento najstarší zachovaný text 
vyznania viery v zmŕtvychvstanie Kris-
ta vznikol začiatkom roku 50. Čítame 
v ňom: Odovzdal som vám predovšetkým 
to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel 
za naše hriechy podľa Písem. Že bol po-
chovaný, a že bol tretieho dňa vzkriesený 
podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 
dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto 
bratom naraz, väčšina z nich žije doteraz, 
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v utorkových katechézach na svätých omšiach s účasťou mládeže sa pán kaplán 
v pôstnom období zamýšľal nad Modlitbou Pána. vďaka mu za to! veď každý veriaci 
katolík sa denne obracia (aspoň by sa mal obracať) na nebeského otca práve slovami 
modlitby, ktorú nás naučil sám ježiš, Boží syn. Kým sa zamyslíme nad ďalšími pros-
bami v tejto modlitbe, pouvažujme nad tým, koľkokrát ju odriekame nesústredene, len 
ústami, nie srdcom. Preto ešte raz vďaka pánu kaplánovi za tieto zamyslenia. v nasle-
dujúcich číslach budeme uverejňovať pokračovania.

Posväť sa meno tvoje
Táto prosba v Modlitbe Pána nám pri-

pomína druhé Božie prikázanie – ne-
vezmeš Božie meno nadarmo. Čo to je to 
Božie meno? V tomto momente si môže-
me predstaviť obraz Mojžiša, ako komu-
nikuje s Bohom v horiacom kre. A ten-
to Boh ho posiela do Egypta, aby vyslo-
bodil Izraelský národ. Má v Božom me-
ne žiadať faraóna, aby prepustil jeho ľud. 
Vo vtedajšom svete však bolo veľa bohov, 
preto sa Mojžiš pýta, aké je jeho meno, 
meno Boha, ktorý sa vo vzťahu k ostat-
ným vyznačuje osobitnou autoritou? Keď 
ich je tak veľa, aby vedeli o koho ide.

Ale Boh, keďže je len jeden – nemôže 
do toho sveta vymyslených bohov vstú-
piť ako jeden z mnohých, nemôže mať 
meno spomedzi nich. Božia odpoveď je 
teda zároveň odpoveďou na Mojžišovu 
otázku, ale zároveň aj vyhnutím sa od-
povede. Hovorí o sebe jednoducho: Ja 
som, ktorý som. On jediný naozaj v pra-
vom slova zmysle JE. Preto bolo správ-
ne, že sa Božie meno – posvätný tet-
ragram YHWH – v Izraeli nikdy nevyslo-
vovalo a nedegradovalo na jedno z mien 
bohov.

a čo to znamená meno?
Meno vytvára možnosť oslovenia, za-

volania. Aby sme nekričali po sebe: „Hej 
ty tam...“ Dáva možnosť vytvoriť vzťah. 
Boh vytvára medzi nami a ním vzťah – 
možnosť, aby sme ho mohli osloviť, za-
volať. To však znamená, že sa istým spô-
sobom vydáva do nášho ľudského sveta. 
Stal sa osloviteľným, ale tým zároveň aj 
zraniteľným. Berie na seba riziko vzťahu 
– spolubytia (života) s nami. A keď sa 
pozrieme na Ježišovu veľkňazskú mod-
litbu (Jn 17,6), Ježiš hovorí: Zjavil som 
tvoje meno ľuďom. Odhaľuje a ešte viac 
približuje Božie meno, teda tajomstvo 

Boha,. To čo sa začalo pri horiacom kre, 
z ktorého k Mojžišovi Boh prehovoril, 
završuje sa teraz v Ježišovi a v „horia-
com“ kre kríža. Vo svojom Synovi, ktorý 
sa stal človekom, Boh sa teraz stal sku-
točne osloviteľným – veľmi konkrétne. 
Patrí dokonca do nášho sveta, naozaj sa 
vydal do našich rúk.

Z tohto teraz uvidíme, čo znamená 
prosba v Modlitbe Pána o to, aby sa po-
svätilo Božie meno. A keďže Božie me-
no už poznáme, môže byť aj zneužité, 
a tak môže byť poškvrnený sám Boh. 
Čím je nám Boh bližšie, tým viac ho na-
še zneužitie – a teda zneužitie jeho me-
na – môže urobiť dokonca nerozpozna-
teľným pre druhých. K tomu pozname-
náva Martin Buber, že pri všetkých ha-
nebných zneužitiach, ktoré boli spácha-
né v Božom mene, nás môže prejsť chuť 
osloviť ho. My sami ho zneucťujeme, my 
kresťania ho robíme nerozpoznateľným 
v tomto svete, zlý vzor nášho života... 
Tak niektorí povedia: „Keby bol Boh, ne-
dovolil by, aby sa v jeho mene vraždilo 
a dialo zlo... Ale veď on to nikomu ne-
kázal robiť. Takto sa práve znesväcova-
lo jeho meno. Mali by sme sa teda znova 
pokúsiť s veľkou úctou pozbierať črepi-
ny pošpineného Božieho mena a očistiť 
ich. My sami to však nedokážeme, mô-
žeme iba jeho prosiť, aby na tomto svete 
nedal zhasnúť svetlu svojho mena. A tá-
to prosba v „jeho“ modlitbe – posväť sa 
meno tvoje –, znamená, že on sám sa 
má ujať posvätenia svojho mena. Táto 
prosba je iste aj pre každého z nás veľ-
kým spytovaním svedomia: ako ja zaob-
chádzam s Božím menom? stojím v báz-
ni pred nepochopiteľným spôsobom jeho 
blízkosti k nám, jeho prítomnosťou v Eu-
charistii. starám sa o to, aby sväté spo-
lubytie Boha s nami ho nezhadzovalo do 

niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jaku-
bovi a potom všetkým apoštolom a posled-
nému zo všetkých ako nedochôdčaťu, zja-
vil sa aj mne (1 Kor 15, 3 – 8). Po stáro-
čia sa tí, čo sa pripravovali na krst (ka-
techumeni) museli učiť naspamäť tieto 
pravdy, ktoré sú základom kresťanstva. 
Prvotná Cirkev si celkom isto uchováva-
la a aktualizovala zoznam žijúcich z tých 
päťsto ľudí, ktorí sa stretli so Zmŕtvych-
vstalým.

Viera Prvotného spoločenstva veria-
cich je založená na svedectve konkrét-
nych ľudí, ktorých kresťania poznali a 
väčšina ktorých ešte žila medzi nimi. Ta-
kými svedkami Kristovho zmŕtvychvsta-

nia sú predovšetkým Peter a Dvanásti, 
no nielen oni: Pavol jasne hovorí „o vy-
še päťsto ľuďoch, ktorým sa Ježiš zjavil 
naraz a okrem toho ešte Jakubovi a všet-
kým apoštolom“. Prví hlásatelia evanje-
lia odovzdávali ako prvú a a najdôležitej-
šiu pravdu to, že Ježiš Kristus bol ukri-
žovaný, zomrel, jeho telo uložili do hro-
bu a tretieho dňa vstal z mŕtvych, a do-
dávali: „A my sme toho svedkami“ (po-
rov. Sk 2, 32; 3, 15). To bolo najdôleži-
tejšie posolstvo, lebo zmŕtvychvstanie 
Ježiša Krista je definitívnym potvrdením 
toho, že Ježiš ako skutočný človek je zá-
roveň skutočný Boh, náš Spasiteľ.

Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní 

sa od samého začiatku ohlasovania odo-
vzdáva z pokolenia na pokolenie. Naša 
viera sa opiera o svedectvo tých ktorí bo-
li svedkami zmŕtvychvstania. Keď člo-
vek uverí, že Ježiš vstal z mŕtvych, prij-
me sviatosť krstu, nadviaže s ním kon-
takt prostredníctvom vytrvalej a každo-
dennej modlitby a v sviatostiach poká-
nia a Eucharistie, zakúsi už tu na zemi 
radosť zmŕtvychvstania a bude mať po-
diel na poslednom víťazstve Krista nad 
hriechom, satanom a smrťou.

Podľa: Historická skutočnosť ježišov-
ho zmŕtvychvstania (světlo č. 16/2014) 
preložila a pripravila X. duchoňová

špiny, ale aby nás pozdvihovalo k jeho čis-
tote a svätosti?

Príď kráľovstvo tvoje
Pri prosbe o príchod Božieho kráľov-

stva by sme si mohli zopakovať všetko 
o Božom kráľovstve, čo sme si hovori-
li na utorkových katechézach o Ježišo-
vi, ale vyberieme len to najpodstatnejšie:

Božie kráľovstvo znamená Božiu vlá-
du. Chceme, aby Boh vládol v našich 
životoch a chceme počúvať jeho slová 
a plniť ich. O toto prosíme.

Ježišovo kráľovstvo, je kráľovstvo lás-
ky, pokoja, odpustenia, spravodlivosti...

Prosbou o príchod Božieho kráľov-
stva predovšetkým vyznávame Boží pri-
mát. Kde niet totiž jeho nemôže byť ani 
nič dobré. Kde sa nehľadí na Boha, upa-
dá človek a aj svet s ním.

V tomto zmysle nám Pán hovorí: Hľa-
dajte najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko (ostatné) do-
stanete navyše (Mt 6, 33). Tieto slová ur-
čujú prioritu ľudského konania.

Prosbou – príď tvoje kráľovstvo – po-
zor! – nie naše pokusy o zem blahoby-
tu... beztriednu spoločnosť... (videli sme 
výsledky), nás chce Pán priviesť k také-
muto uvažovaniu, k takému poriadku, 
aby vládol Boh a hodnoty jeho kráľovstva, 
a nie my a naše predstavy.

Buď vôľa tvoja, ako v nebi,  
tak i na zemi

Z tejto prosby je zrejmé, že v prvom 
rade existuje nejaká Božia vôľa s nami 
(niečo čo chce Boh od nás) a my by sme 
sa mali snažiť spoznávať túto jeho vôľu 
a uskutočňovať ju – mala by byť merad-
lom pre našu vôľu. To, čo chce on, by 
sme sa mali učiť chcieť aj my. O to vlast-
ne v tejto prosbe v modlitbe Otče náš 
prosíme. Hovoríme, aby sa i tu na zemi 
plnila jeho vôľa tak, ako ju všetci plnia 
v nebi. Veď charakteristikou neba je prá-
ve to, že sa tam nevyhnutne plní Božia 
vôľa. Alebo inými slovami – iný pohľad, 
kde sa deje Božia vôľa – tam je nebo! 
Teda z toho vyplýva, že už aj tu na ze-
mi, ak plníme Božiu vôľu, môžeme za-
kúšať nebo.
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Nanebovstúpením Pána sme skončili veľkonočné obdobie a pripravujeme sa na slávnosť zoslania svätého ducha. No otázka viery 
v zmŕtvychvstanie i otázka viery ako takej je neustále aktuálna, najmä v súčasnom období, keď podľa skutočnosti a prognóz na slo-
vensku ubúda veriacich kresťanov a onedlho sa staneme misijnou krajinou (porov. František vnuk, Kultúra 10/2114). zamyslime sa 
preto spolu s autorom článku viera (světlo 16/2014) nad tým, čo je vlastne viera v náboženskom zmysle. táto otázka nás spočiat-
ku môže privádzať do rozpakov. a odpoveď je o to ťažšia, že vzbudzuje dojem nejakého mystéria – tajomstva. vysvetlenie nájdene vo 
svätom písme a v tradícii.

všetci v podstate vieme, že slovo vie-
ra v náboženskom zmysle zahŕňa 

vzťah človeka k Bohu, teda, že v Boha 
veríme. A možno vieme, že viera spo-

lu s nádejou a láskou patria k trom bož-
ským čnostiam, teda k čnostiam, ktoré 
sa nazývajú božské, lebo sú potrebné na 
spásu. Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 

učí, že: Viera je odpoveď človeka Bohu, 
ktorý sa človeku zjavuje a dáva, a súčas-
ne mu prináša prehojné svetlo pri hľadaní 
posledného zmyslu života (KKC 26). Tak 

NEustáLE aKtuáLNa otázKa

Čo je to však tá Božia vôľa? 
Ako ju spoznávame? A ako ju môže-

me uskutočňovať? Sväté písmo vychá-
dza z toho, že človek vo svojom najhlb-
šom vnútri o Božej vôli vie práve cez 
svedomie. (Iste vieme, že svedomie mô-
že byť veľmi deformované...) A dejinami 
ľudstva sa dosť zdeformovalo vedomie 
zla a dobra. Preto nám Boh prichádza 
na pomoc – prehovoril k nám, keď nám 
dal jasnú pomôcku na rozlíšenie dobra a 
zla v desatore – a práve tento jeho von-
kajší hlas, vstup do dejín, prihovorenie 
sa človeku – má pomôcť nášmu vnútru 
rozlišovať. Je to pomôcka pre nás, ako 
poznať jeho vôľu. Desatoro je zároveň 
určitým výkladom pravdy o našom bytí, 
o našom živote a oslobodzuje nás od se-
bazničenia klamstvom.

Vzor plnenia vôle Nebeského Otca vi-
díme v Ježišovi – pozrime na jeho zápas 
na Olivovej hore: Otče môj, ak je možné, 
nech ma minie tento kalich, no nie ako ja 
chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vô-
ľa: sú to slová aj zo Žalmu 40: Hľa, pri-
chádzam, aby som plnil tvoju vôľu.

Ťažoba našej vlastnej vôle nás stá-
le sťahuje preč od Božej vôle, robí z nás 
iba „zem“. on nás však chce dvíhať ho-
re k sebe, do seba – aby sme zakusovali 
nebo práve tým, že ho poslúchame. Kde 
vládne on, je nebo, je jeho kráľovstvo.

chlieb náš každodenný daj nám 
dnes...

V tejto prosbe z modlitby Otče-
náš môžeme vidieť, že Boh vie aj o na-
šich ľudských potrebách. On, ktorý sí-
ce hovorí učeníkom: Nebuďte ustaroste-
ní o svoj život, čo budete jesť... (Mt 6, 25), 
nás predsa len pozýva, aby sme sa mod-
lili za svoju poživeň a aby sme tak našu 
starosť preniesli aj na Boha.

Chlieb je plodom zeme a práce ľud-
ských rúk – no zem neprinesie úrodu, 
ak zhora nedostáva dážď a slnko. A prá-
ve toto dáva Boh – to my nevieme ovlád-
nuť, nie je to v našich rukách – a to je 
preto, aby sme si uvedomili, že živoby-
tie si nedávame len s pomocou svojich 
vlastných síl – prácou našich rúk. Po-
trebná je súhra: Boh požehnáva prá-
cu našich rúk. Všimnime si, že je tu reč 
o „našom“ chlebe (chlieb náš, nie môj) 
– nikto by nemal teda pri jedle myslieť 
iba na seba. Modlíme sa aj za chlieb pre 
ostatných, aby im nechýbal – a mnohým 

chýba... (Čo s tým robí Boh? – stvoril te-
ba i mňa... otázka teda znie: Čo robím 
ja, aby mojim bratom a sestrám chlieb 
nechýbal?). Samozrejme, že v tejto pros-
be o chlieb už dávno cirkevní otcovia vi-
deli skrytý symbol eucharistického chle-
ba – svätého prijímania. To je pravý, ži-
vý chlieb. Kto je len pokrm pozemský 
– obyčajný chlieb – iste raz zomrie – 
tento pokrm nie je schopný zabezpečiť 
nám nesmrteľnosť, ale Kristus nám dá-
va pokrm, ktorý je pre večný život – ako 
hovorí – Chlieb, ktorý vám dám, je mo-
je telo..., aby tí, čo ho budú jesť, mali ži-
vot večný. V Eucharistii – vo sv. prijíma-
ní sa nám dáva Kristus prijímať ako zá-
rodok nesmrteľnosti. Uvedomujeme si, 
bratia a sestry, aký vznešený pokrm pri-
jímame? Že v Eucharistii nám Boh do-
voľuje dotknúť sa ho? Celkom sa nám 
dáva do rúk a celkom nám teda prejavu-
je dôveru, dôveruje nám, že ho neznevá-
žime... Čo všetko naozaj môžeme uro-
biť s takým bezmocným Bohom? (Sto-
jí za to pospytovať si svedomie – aký je 
môj vzťah ku Kristovi prítomnému v Eu-
charistii – túžim vôbec po tom, aby som 
sa ho dotkol – prijal ho čo najčastejšie? 
Či stačí mi párkrát do roka? Prihovorím 
sa mu, keď ho prijmem, alebo si ani ne-
všimnem, že Kristus je pri mne? Pamä-
táte sa ešte na deň vášho prvého sv. pri-
jímania, keď ste sa prvýkrát dotkli tohto 
najväčšieho tajomstva, ktoré Cirkev tak 
úzkostlivo stráži dvetisíc rokov? Poklad 
Boha, ktorý prebýva medzi nami?)

Vieme, že v ťažkom hriechu sa nesmie-
me dotknúť Boha – nesmieme ísť na svä-
té prijímanie, nemôžeme predsa Boha, 
ktorý je absolútnou svätosťou a dobro-
tou, nasťahovať do nášho srdca, ktoré by 
bolo zapratané ťažkými hriechmi. Pre-
to je potrebné najprv ho očistiť svätou 
spoveďou, a to vlastne je opäť iba Boh, 
ktorý si poupratuje naše srdce, aby doň 
mohol prísť... a s tým súvisí ďalšia časť 
modlitby Otčenáš.

odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom

Táto prosba teda predpokladá svet, 
v ktorom existuje vina, hriech – hriech 
človeka proti sebe, druhému a proti Bo-
hu. Prekonanie viny je dosť dôležitým 
problémom každej ľudskej existencie. 
A čo väčšinu ľudí asi dosť ťaží, je práve 
otázka hriechu, zbavenia sa viny – a po-

tom otázka smrti. Boh nám však ponú-
ka na tieto kľúčové otázky celkom uspo-
kojivé odpovede – na smrť zmŕtvychvsta-
nie, na hriech odpustenie.

Vieme, že v logickom poriadku vina 
volá po odplate, ale tak by sa vytvorila 
reťaz previnení, a kedy by nastal koniec? 
Nikdy? vinu teda možno premôcť iba 
odpustením, nie odplatou. Odpustenie 
však môže preniknúť a stať sa účinným 
len v tom, kto sám odpúšťa. V evanje-
liách nájdeme: Keď prinášaš dar na oltár 
a tam si spomenieš, že tvoj brat má nie-
čo proti tebe, nechaj svoj dar tam a choď 
sa najprv zmieriť so svojím bratom, až po-
tom príď (Mt 5, 23). Človek teda nemô-
že predstúpiť pred Boha a prosiť o odpus-
tenie pre seba, ak nie je zmierený so svo-
jím bratom alebo sa s ním aspoň zmieriť 
nechce.

Treba mať na pamäti, že to Boh bol 
prvý, ktorý k nám vykročil, aby nás 
zmieril so sebou. On je prvý iniciátor 
nášho zmierenia. My sa mu staviame 
na odpor – hrešíme a on prvý prichádza 
s ponukou odpustenia. Ba dokonca ako-
by žobre o to, aby sme mu dovolili od-
pustiť nám. Kde to môžeme vidieť? Pri 
poslednej večeri. Skôr ako apoštolom 
daroval Eucharistiu, kľakol si pred nimi 
a umyl im nohy. Čo to značí? Veru silná 
káva! Boh, ktorý nemá problém kľaknúť 
si pred človeka, aby ho zmieril so sebou, 
aby sa stal jeho sluhom, aby mu pri tom 
symbolickom umytí nôh naznačil, že sa 
chce stať sluhom človeka, a to až do tej 
miery, že je ochotný odpustiť mu všet-
ky hriechy a obetovať za neho svoj život. 
Vieme si to predstaviť – Boh, ktorý kľa-
čí predo mnou? A je na mne či jeho služ-
bu zmierenia, odpustenia prijmem, ale-
bo ho odkopnem.

Z tohto, čo som spomenul, ako aj 
z podobenstva o nemilosrdnom sluhovi 
vieme, že to, čo potom máme odpustiť 
my našim vinníkom – je často iba nepa-
trnou čiastkou voči dobrote Boha, ktorý 
odpúšťa nám. On nám odpúšťa vždy a 
všetko, ak, samozrejme, úprimne ľutuje-
me – a to je vlastne podmienka aj pre od-
pustenie druhým. Je potrebné, aby preja-
vili ľútosť – odpustenie sa nedá vtisnúť 
nasilu. No z našej strany je potrebné 
mať vždy otvorené srdce pre zmierenie. 
Nech nám v tom Pán pomáha.

Martin Majda 
 v utorkových katechézach pre mladých
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Naša FaRsKá uNivERzita

sv. ján Pavol ii. a jeho úcta k solúnskym bratom – cesta ekumenizmu
Dokončenie z predchádzajúceho čísla:
svätorečenie pápeža jána Pavla ii. prinieslo veľkú radosť nielen príslušníkom slovanských národov, ale aj celému svetu, lebo nao-

zaj bol milovaným pápežom. slovanské národy si k nemu vytvorili osobitný vzťah aj cez skutočnosť budovania nového rozmeru úcty 
k solúnskym apoštolom sv. cyrilovi a Metodovi. Málokto mohol tušiť, keď Boží služobník Pavol vi. 24. októbra 1964 listom Pacis 
nuntius ustanovil sv. Benedikta za hlavného patróna celej Európy, že jeho nástupca ján Pavol ii. tento titul potvrdí a 31. decembra 
1980 k nemu za patrónov Európy pripojí aj svätých cyrila a Metoda.

týmito slovami sme v predchádza-
júcom čísle začali túto úvahu. Jej 

prvú časť sme dokončili slovami: „Cy-
rila a Metoda teda v Ríme prijal s poc-
tami najvyšší veľkňaz a Rímska cirkev, 

od ktorých dostali schválenie a pod-
poru pre svoje apoštolské dielo, a to aj 
s používaním slovanského jazyka pri 
posvätnej liturgii, čo bolo nóvum, kto-
rému na Západe niektorí kládli odpor. 

V Meste (v Ríme) zavŕšil Cyril svoj život 
(dňa 14. februára 869), a tu ho pochova-
li v Bazilike sv. Klementa. Metoda však 
najvyšší veľkňaz ustanovil za arcibisku-
pa starobylej sirmijskej stolice a poslal 

veríme v Boha a všetko, čo nám povedal 
a zjavil. A čo nám svätá Cirkev predkladá 
veriť. Pretože Boh je pravda sama (porov. 
KKC 1814).

Človek od začiatku svojho bytia po-
znal Boha prostredníctvom jeho diela a 
v tomto zmysle bol vždy veriacou bytos-
ťou. Aby svoje hľadanie Stvoriteľa vyjad-
ril, obracal sa na neho rozličnými spô-
sobmi: v modlitbe a meditáciou, ale aj 
obetami a bohoslužbami vrátane obeto-
vania potravín a rozličných predmetov. 
Ale vďaka slobode, ktorú človek dostal, 
nekoná len dobro, ale je vystavený roz-
ličným pokušeniam, a tie ho vedú k to-
mu, že akceptuje zlo, ignoruje neustále 
volanie „zhora“ a vzpiera sa Bohu. Mô-
že sa stať, že sa klania falošným bohom: 
peniazom, sexualite, úspechu a aj sám 
sebe.

Prvá kniha Starého zákona – Genezis 
– sa začína slovami: Na počiatku stvoril 
Boh nebo i zem. V knihe Exodus, ktorá 
hovorí o oslobodení Izraelitov z otroctva 
v Egypte, Boh povedal Mojžišovi: Som, 
ktorý som... Tak povieš Izraelitom: Ten, 
ktorý ma poslal... To je moje meno a tak 
ma budú volať všetky pokolenia (porov. 
Ex 3, 14 – 15 a pozri aj toto číslo: str: 4) 
Proroci zvestujú záchranu Božieho ľu-
du jeho očistenie od všetkých neverností 
a spásu pre všetky národy.

Keď izraeliti dodržiavali Desatoro, ve-
rili v pravého Boha, ktorý sa im pros-
tredníctvom Mojžiša dal lepšie poznať, 
mohli sa tešiť zo šťastnejšej a pokojnej-
šej epochy; keď sa však od svojej viery 
odvrátili, neprekonali útoky nepriateľov, 
trápil ich „hladomor“ a sprevádzali ich 
trápenia všetkého druhu.

V Novom zákone sa Boh zjavuje jas-
nejšie a učí ľudí lepšie ho poznať, viac 
ho milovať. Sme si my kresťania vedomí 
toho, ako sme privilegovaní? Boh, ktorý 
sa zdal neuchopiteľný, sa v svojom Sy-
novi stáva človekom, žije a trpí ako my 
všetci a dokonca ide tak ďaleko, že za 
nás hriešnikov dáva svoj život. Jeho ži-
vot a jeho učenie apoštoli zaznamena-
li, vysvetľovali a pomocou Svätého Du-
cha šírili. Kristovo posolstvo a posolstvo 
o Kristovi šírili ústne, zaznamenávali pí-
somne v knihách Nového zákona a zhr-
nuli do Vyznania viery, ktoré sa začína 

slovami: Verím v Boha, Otca všemohúce-
ho, stvoriteľa neba i zeme.

Neskôr Cirkev prostredníctvom Pet-
rových nástupcov a koncilov obsah vie-
ry dôkladne vysvetľuje, lebo nie všetko 
je zrozumiteľné. Ľuďom treba zjavenie 
vysvetľovať, nemožno to nechať len na 
to, čo vychádza z ľudského rozumu, „le-
bo je potrebné, aby sa s určitou istotou 
bez prímesí bludu vysvetľovalo súčasné-
mu ľudskému pokoleniu chápanie toho, 
čo je ľudskému rozumu v otázke nábo-
ženstva a mravov nedostupné“ (porov. 
1. vatikánsky koncil v r. 1870).

Treba tiež zdôrazniť, že kresťanská 
viera nie je len osobný, akt, ktorý nás 
s Bohom spája, ale vyžaduje si aj lás-
ku k blížnym. Apoštol Peter hovorí, že 
je dôležité mať vieru, ktorá sa prejavuje 
láskou. Viera musí byť živá a musí zapa-
ľovať. Nikdy nesmieme zabudnúť, že ako 
pokrstení a pobirmovaní máme Boha ve-
rejne vyznávať, lebo aj to je naša úloha. 
všade tam, kde sa nachádzame sa má-
me pokúsiť „doniesť“ Boha ostatným. 
Toho budeme schopní len vtedy, ak my 
sami budeme žiť podľa Božích prikáza-
ní a učenia Cirkvi a necháme sa inšpiro-
vať tisícami svedkov, ktorí sa s Kristom 
stretli osobne, ale aj tými, ktorí podobne 
ako my ho sami nikdy nestretli. Myslime 
na Abraháma, ktorý vo svojej viere išiel 
až tak ďaleko,, že bol pripravený na Bo-
žie slovo obetovať vlastného syna Izáka. 
Myslime na Pannu Máriu, ktorá uveri-
la neuveriteľnému posolstvu archanjela 
Gabriela, že skrze Ducha Svätého počne 
a porodí Božieho Syna. A myslime aj na 
apoštolov a mnohých mučeníkov, ktorí 
pre svoju vieru obetovali svoj život.

Svoje uvažovanie o tom, čo je vie-
ra, z ktorého sme vybrali tieto myšlien-
ky, autor Marcel Farine v príspevku uve-
rejnenom v Schweizeriches Katolisches 
Sontagsblett 4/2014 a v preklade Světlo 
č. 16/2014 dopĺňa príkladmi viery tých, 
čo osobne stretli Ježiša – Jaira a uzdra-
venie jeho dcéry, ženy trpiacej na krvo-
tok... Aká radostná správa, hovorí autor 
článku: Aké strhujúce príbehy, ktoré na-
značujú, čo nás čaká, ak budeme verejne 
vyznávať svoju vieru a túto úvahu končí 
modlitbou, ktorú odporúča aj nám: Môj 
Bože, pevne verím všetko, čo tvoja svätá 

Cirkev učí a prikazuje, lebo ty si to zjavil 
a nemôžeš sa mýliť a ani klamať. Preklad 
z originálu –tk-

a čo k tomu dodať?
Dňa 20. 5. 2014 uverejnila TK KBS 

správu, že štyridsaťjeden zákonov v Euró-
pe obmedzí kresťanov v praktizovaní vie-
ry, že: „prejavy netolerancie a nenávis-
ti voči kresťanom v Európe sú všeobec-
ným javom. Niet dňa, kedy by vo Fran-
cúzsku alebo v Nemecku nedochádza-
lo k profanácii kresťanských posvätných 
miest. Na nie veľkom belgickom území 
zaznamenáva polícia incidenty tohto dru-
hu každé dva až tri dni. Uvádza to správa 
viedenského Observatória netolerancie a 
diskriminácie voči kresťanom v Európe. 
Výročná správa za minulý rok cituje ako 
príklad 241 zdokumentovaných prípadov 
netolerancie. V 133 prípadoch ide o pre-
javy vandalizmu. Podľa autorov správy sú 
incidenty tohto druhu veľmi rozšírené. 
Získať presné štatistiky však nie je ľahké, 
pretože vo väčšine európskych krajín polí-
cia antikresťanské motivácie činov nešpe-
cifikuje. Protikresťanské postoje prenika-
jú aj do politiky a legislatívy.

Vlani bolo v Európe schválených 41 zá-
konov, ktoré obmedzujú kresťanov v ná-
boženskej praxi. Ide napríklad o zákony 
týkajúce sa výhrady svedomia, slobody 
slova a zhromažďovania či rozhodova-
nia o výchove vlastných detí.“

Ak k tomu prirátame akcie GENDER 
politiky, množstvo kresťanov ohroze-
ných priamo na živote pre svoju vieru, 
počet zavraždených kňazov, musíme si 
uvedomiť, že ak Ježišove slová: Prenasle-
dovali mňa, budú aj vás stále platia. Na-
priek tomu neváhajme vyznať svoju vie-
ru a podľa nej aj žiť a dožadovať sa svo-
jich práv. Ježiš je verný vo svojich sľu-
boch: Ani oko nevidelo...

a ešte jedna prosba k mladým, naj-
mä k tým, čo na veľkú noc prijali krst, 
k tým, čo pristúpili po prvýkrát k Eucha-
ristii a k tým, čo pre niekoľkými dňami 
prijali v našom chráme sviatosť kresťan-
skej dospelosti, birmovku: urobili ste váž-
ne rozhodnutie, žiť plným životom kres-
ťana katolíka. je to veľký a celoživotný 
záväzok, nedovoľte, aby bol formalitou.

Pripravila X. duchoňová
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ho na Moravu, aby tam pokračoval svo-
jou prozreteľnosťou v už začatom apoš-
tolskom diele.

„A Metod svoje poslanie vykonával 
naozaj s najväčšou usilovnosťou a odva-
hou spolu so svojimi žiakmi uprostred 
svojho ľudu až do konca svojho živo-
ta (6. apríla 885)“. Ján Pavol II. po-
tom zdôvodnil svoje rozhodnutie pri-
pojiť svätcov k sv. Benediktovi ako pat-
rónov Európy. „Pred sto rokmi najvyš-
ší veľkňaz Lev XIII. encyklikou Grande 
munus pripomenul celej Cirkvi nehynú-
ce zásluhy svätých Cyrila a Metoda pri 
evanjelizácii Slovanov. Keďže v tomto 
roku Cirkev oslavuje aj 1 500. výročie 
narodenia svätého Benedikta, ktorého 
môj predchodca Pavol VI. roku 1964 vy-
hlásil za patróna Európy, stalo sa zjav-
ným faktom to, že jeho ochrana Euró-
py bude ešte väčšmi zvýraznená, keď sa 
k veľkému dielu tohto patriarchu Zápa-
du, pripoja aj mimoriadne zásluhy bra-
tov Cyrila a Metoda. Na podporu tohto 
faktu sa prihovára aj mnoho iných dô-
vodov historického rázu, nech už plynú 
z minulosti alebo zo súčasného obdobia, 
majú však svoj základ tak teologický, 
ako aj ekleziálny, a nakoniec aj literárny 
v dejinách nášho európskeho svetadielu.

A preto, ešte skôr, než sa ukončí ten-
to rok venovaný osobitnej spomienke 
na svätého Benedikta, prajem si, aby pri 
príležitosti 100. výročia encykliky Le-
va  XIII. boli týmto listom zvýraznené 
dôvody vyhlásenia svätých Cyrila a Me-
toda za spolupatrónov Európy. Euró-
pa totiž, ak sa na ňu pozeráme z hľa-
diska zemepisného, je takpovediac plo-
dom spolupôsobenia dvoch živých prú-
dov kresťanskej tradície; k nim sa družia 
aj dve rôzne, ale zároveň hlboko sa na-
vzájom doplňujúce formy kultúry. Svä-
tý Benedikt, ktorý svojou autoritou za-
siahol nielen Európu, predovšetkým zá-
padnú a strednú, ale potom prostredníc-
tvom benediktínskych stredísk prenikol 
aj do ostatných svetadielov, a tak pred-
stavuje akoby hlavu onoho prúdu vychá-
dzajúceho z Ríma od nástupcov tejže 
Petrovej katedry. Pri svätých solúnskych 
bratoch vystupuje do popredia najprv 
prínos starovekej gréckej múdrosti, a po-
tom význam vplyvu, aký mala carihrad-
ská cirkev a východné tradície, ktoré tak 
hlboko prenikli do nábožnosti a kultúry 
národov a národností vo východnej čas-
ti európskeho svetadielu“. V závere listu 
pápež vyjadruje potešenie nad sľubne sa 
rozvíjajúcim dialógom medzi cirkvami a 
zároveň aj nádej, že toto je cesta, ktorá 
vedie k rozvoju sveta a Cirkvi. „Dnes te-
da po toľkých stáročiach roztržiek me-
dzi našimi cirkvami, medzi Východom 
a Západom, Rímom a Carihradom, keď 
už boli uskutočnené rozhodné kroky na-
smerované k plnému spoločenstvu zjed-
notenia počínajúc Druhým vatikánskym 
koncilom, ukazuje sa, že vyhlásenie svä-
tých Cyrila a Metoda za spolupatrónov 
Európy spolu s Benediktom úplne zod-
povedá znakom našich čias.

Zvláštnosťou toho je, že sa tak sta-
ne v roku, v ktorom obidve cirkvi, Ka-

tolícka i Pravoslávna, vstúpili do rozho-
dujúceho obdobia dialógu po jeho otvo-
rení na ostrove Patmos spájaným pod-
ľa tradície so svätým Jánom apoštolom 
a evanjelistom. Nech aj toto vyhlásenie 
smeruje k tomu, aby sa tieto časy sta-
li pamätihodnou skutočnosťou pre bu-
dúcnosť. Toto vyhlásenie chce byť aj pre 
ľudí našich čias svedectvom výsostné-
ho záujmu ohlasovania evanjelia, ktoré 
zveril cirkvám Ježiš Kristus, pre ktorého 
sa títo bratia, apoštoli Slovanov, namá-
hali celý svoj život. Ohlasovanie evanje-
lia sa stalo cestou a nástrojom vzájom-
ného poznania a jednoty medzi rozličný-
mi národmi rodiacej sa Európy a utvori-
lo dnešnej Európe spoločné duchovné 
a kultúrne dedičstvo. Kiežby potom vďa-
ka najláskavejšiemu milosrdenstvu Naj-
svätejšej Trojice na príhovor Božej Mat-
ky a všetkých svätých zaniklo to, čo roz-
deľuje Cirkev, národy i krajiny; rozdiely 
vo formách, tradíciách a kultúrach nech 
sú dokladom vzájomnej komplementár-
nosti, a toho, že sa spoločné bohatstvo 
navzájom dopĺňa. Nech vedomie toh-
to duchovného bohatstva, ktoré rozdiel-
nym spôsobom prešlo do dedičstva jed-
notlivých národov európskeho svetadie-
lu, pomôže, aby naše časy vytrvali vo 
vzájomnej úcte voči spravodlivým prá-
vam iných národov a pomohli hľadať 
mier. Aby neprestala potreba napomá-
hať spoločné dobro celého ľudstva a bu-
dúcnosti človeka na celej zemi. Preto, na 
základe istého poznania a zrelej úvahy, 
plnosťou apoštolskej moci ustanovujem 
a na večné časy vyhlasujem týmto listom 
svätých Cyrila a Metoda za nebeských 
spolupatrónov celej Európy so všetkými 
liturgickými poctami a privilégiami, kto-
ré podľa práva patria hlavným patrónom 
miest. Pokoj ľuďom dobrej vôle!

Dané v Ríme u svätého Petra pod Ry-
bárskym prsteňom dňa 31. mesiaca de-
cembra roku 1980, v treťom roku Nášho 
pontifikátu. Ján Pavol II.“ 

Na základe malej analýzy môžeme 
konštatovať, že spomínaný list dnes už 
svätého Jána Pavla II. je stále aktuál-
ny a ukazuje, akou cestou sa má uberať 
praktický ekumenizmus aj dnes: misia, 
obeta, jednota v Cirkvi, poslušnosť a od-
danosť, vernosť liturgii a právu.

Pripravil daniel dian  

(podklady JUDÁK, V., LIBA, P.: Od Petrovho 
stolca k Veľkej Morave. Trnava SSV 2012. ŽIRA, 
J. K.: Pápeži v dejinách cyrilo-metodskej misie a 
tradície. In: Duchovný pastier. Trnava SSV 2013 
– 2014.)

Musím priznať, že pôvodne som 
chcela písať o inej knihe, ale ten-

to príbeh ma dostal. Prečítala som ho na 
jedno otvorenie, a keď som knihu zatvori-
la, vedela som, že sa s Vami o ňu iste po-
delím.

Je to životopis jednej mladej Talianky, 
no nielen jej, lebo je to príbeh jej man-
želstva, detí, ale aj jej rodičov, priateľov 

zvoní chrám, chrám Máriin, / svoju chvá-
lu chvál. / Zvoní v Kvetnom údolí, / z tisíc 
hrdiel hlaholí: / Sláva Ti, náš Kráľ!... pred-
sa v Tvojom údolí / bôľ už s Tebou nebo-
lí, / s Tebou tíchne žiaľ. / Zbav nás všet-
kých našich vín, / zlobou z duší vzdiaľ, / 
aby k Matke do výšin / raz i nás si vzal! 
/ z všetkých sĺz a údolí / veď nás k nej, 
kde hlaholí / VEČNÝ BLUMENTÁL!“ 
Ako vidíme z týchto ukážok, svoj vrúc-
ny vzťah k viere vyjadruje Viliam Turčá-
ny aj láskou k chrámu a k Panne Márii. 
Keďže sme v Roku Sedembolestnej, rád 
by som naznačil na záver s myšlienkami 
z básne Stanica Šaštín – Stráže, na akú té-
mu, ak Pán Boh dá, budem koncentrovať 
našu pozornosť po júlovom intermezze: 
„V krížoch i krážoch, / pri každej tiaži, / 
všade je s nami spätá: / v Šaštíne – Strá-
žoch / navždy nás stráži / po všetkých kú-
toch sveta / Matička svätá. / Sveta sa bo-
jím / či cezeň dôjdem / do túženého cie-
ľa? / Nech len i Tvojím / je každý môj deň 
/ a duša rozochvelá / Tvojou je celá!“

Nášmu farníkovi a veľkej osobnosti slo-
venskej literatúry, ozajstnému Majstro-
vi slova, prof. Turčánymu vyprosujem na 
príhovor Panny Márie dobré zdravie, in-
špiráciu do ďalšej tvorby nielen vďaka je-
ho nadaniu, ale aj vanutiu Ducha Sväté-
ho, a nám všetkým v čase, keď sa blíži ža-
tva, nech každé dobré slovo – Božie i ľud-
ské, zasiate do našich sŕdc, stáva sa pred-
zvesťou bohatej úrody.

Branislav Čaniga, 
 váš blumentálsky farár

Farská knižnica informuje

a známych, ktorí sa podieľali na jej krás-
nom svedectve života s Ježišom.

Publikácia autorov simona troisiho 
a cristiny Pacciniovej – chiara corbel-
la Petrillo, narodili sme sa a už nikdy ne-
zomrieme (Lúč, vydavateľské družstvo 
Bratislava, 2014, 172 s.) je úžasné sve-
dectvo o 28-ročnej Chiare, o jej obrovskej 
viere a dôvere, že napriek všetkému čo 
nás v živote postretne, sme milované Bo-
žie deti a Boh od nás vyžaduje náš súhlas 
s jeho plánmi. V podstate obyčajné mla-
dé žieňa hľadajúce si svoje miesto pod 
slnkom sa v osemnástich rokoch zho-
dou okolnosti v Medžugorji zoznámila 
s 23-ročným krajanom Enricom. Zaľúbi-
li sa do seba a ch priateľstvo prešlo mno-
hými búrkami. Viackrát sa aj rozišli, ale 
to všetko bola príprava na ich spoločný 
život, ktorý bude síce krátky, ale o to in-
tenzívnejší. Sviatosť manželstva prijali po 
šiestich rokoch vzájomného spoznávania 
sa v roku 2008 v Ríme. Čoskoro po svad-
be im Pán požehnal dieťatko. Mali veľkú 
radosť, aj keď ich pôvodné časové pred-
stavy a plány boli Božím požehnaním 
mierne posunuté. Po niekoľko mesač-
nej gravidite na základe ultrazvukového 
vyšetrenia boli konfrontovaní so skutoč-
nosťou, že ich dieťatko je veľmi vážne po-
stihnuté a že toto postihnutie nie je zlu-
čiteľné so životom. Napriek úžasnej bo-
lesti povedali Bohu áno. Narodila sa Má-
ria Grazia Letizia, žila len pol hodinu, ale 
aj tá polhodina bola naplnená veľkou lás-
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN
všeobecný:

Aby nezamestnaní dostali podporu a našli prácu, ktorú po-
trebujú pre dôstojný život.
Evanjelizačný:

Aby Európa znovu objavila svoje kresťanské korene vďaka 
svedectvu veriacich.
Úmysel KBs:

Aby novokňazi a diakoni Slovenska rástli v múdrosti a sile 
ohlasovania Kristovho kráľovstva a aby boli verní sľubom, kto-
ré potvrdili svojou vysviackou.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 8. 6. Nedeľa zoslania ducha svätého – slávnosť
 15. 6. Najsvätejšej trojice – slávnosť
 19. 6. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
 23. 6. Narodenie Svätého Jána Krstiteľa – slávnosť
 27. 6. Najsvätejšieho srdca ježišovho – slávnosť
 28. 6. Nepoškvrneného srdca Panny Márie
 29. 6. Nedeľa – sv. Petra a Pavla, apoštolov – slávnosť

OZNAMUJEME
 • litánie k Najsvätejšiemu srdcu ježišovmu budú v Po – Pi po 

svätých omšiach o 6,30 a 16,30 h, v sobotu o 17,45 a v nedeľu 
po svätej omši o 16,30 h;

 • svätá omša z príležitosti rekolekcie kňazov Bratislava – stred bude 
2. júna o 9,00 h v našom chráme;

 • omšové úmysly na júl sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pon-
delok 2. júna od 16,00 h;

 • Najsvätejšieho tela a krvi Pána, prikázaný sviatok, sväté omše 
budú o 5,45, 6,30, 9,00, 10,30, 16,30 (s procesiou) a 19,00 h;

 • v nedeľu 22. júna 2014 svätá omša na Primaciálnom námestí 
o 10,30 h. Predsedať jej bude bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský. Po skončení svätej omše 
bude procesia s oltárnou sviatosťou z Primaciálneho námes-
tia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti 
Najsvätejšej Trojice, kde bude záverečné požehnanie. Všetkých 
srdečne pozývame. Zároveň pripomíname, že predpoludňajšie 
sväté omše na území Bratislavy majú byť ukončené do 10,00 h. 
Preto aj v našom kostole sväté omše o 10,30 a 12,00 h nebudú;

 • sväté omše na prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 
(sobota, 29. júna) budú o 5,45, 6,30, 9,00, 10,30, 16,30, 18,00 
a 19,00 h.

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
7. 6. 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 21. 6. 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. 

(Dokončenie zo s. 7)
kou a prijatím. Jej pohreb bol pokojnou slávnosťou na oslavu 
Božej lásky. Viem, že pre mnohých z nás je to nepochopiteľné, 
ale čítajúc ďalej, je to len začiatok. Druhá gravidita priniesla pre 
manželov veľkú nádej na útechu, no ultrazvuk ukázal ešte kom-
plikovanejší nález. Chiara a Enrico opäť povedali Bohu áno. Na-
rodil sa Dávid Giovanni, ale rovnako ako jeho sestrička žil len 
niekoľko minút v náruči svojich rodičov.

Tretie tehotenstvo bolo plné očakávania a prebiehalo v po-
riadku. Dieťatko, ktorému dali meno Francesco, bolo zdravé 
a dobre vyvinuté. Problém však nastal inde. Chiare diagnostiko-
vali vysoko agresívny zhubný nádor jazyka, ktorý vyžadoval ná-
ročnú operačnú liečbu s následnou rádioterapiou a chemotera-
piou, čo by iste ohrozilo dieťatko. Rozhodnutie čakať s liečbou 
až po pôrode prinieslo pre Chiaru rozšírenie ochorenia do celé-
ho organizmu a následne smrť. Chiara svoje rozhodnutie neoľu-
tovala a celé obdobie jej choroby môžeme sledovať jej dozrieva-
nie pre nebo.

Úžasne svedectvo, pri ktorom mi tuhla krv v žilách a slzy sa 
mi kotúľali po tvári. Ďakujem, Chiara. A prosím oroduj za nás 
a našich onkologických pacientov.               Monika šandorová


