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A bola noc

B

olo to 2. apríla 2005, keď vtedajší substitút vatikánskeho Štátneho sekretariátu arcibiskup Sandri oznámil: „Dnes večer o 21.37 sa náš Svätý Otec Ján Pavol II. vrátil do
domu svojho Otca.“ Táto správa zasiahla bezprostredne takmer dva milióny ľudí, ktorí sa
už vtedy zhromaždili na Námestí svätého Petra a v uliciach Ríma a prostredníctvom médií sa dostala do celého sveta. Bola to neskorá večerná, takmer nočná hodina. Mnohým
úprimne veriacim, ktorí pápeža milovali, ale aj ostatným ľuďom, ktorí voči Jánovi Pavlovi
II. prechovávali úctu, táto správa zovrela hrdlo. Je zaujímavé aj po desiatich rokoch vidieť
video-dokumenty, ktoré zachytávajú atmosféru tej noci. Ruženec v rukách mnohých, ktorí sa modlili s pohľadom upreným na okná pápežského bytu, naznačoval duchovné spojenie so zomierajúcim a napokon mŕtvym pápežom cez modlitbu. Slzy v očiach dosvedčovali ľudskú bolesť, ktorú doslova masy ľudí prežívali neuveriteľne osobne. Aj veľmi skúsení žurnalisti to považovali za fenomén, s ktorým sa dovtedy nestretli. Potlesk po oznámení
smutnej správy by za iných podobných okolností nepôsobil celkom vhodne. Ale v danej
situácii to bolo asi to najspontánnejšie, ako chceli ľudia prejaviť úctu a vďačnosť zomrelému pontifikovi. Smútok, užialené srdcia, slzy, ale zároveň aj uzobratosť v modlitbe a prijatie správy o smrti milovaného a dnes už svätého Jána Pavla II. v duchu viery, stali sa niektorými z príznačných charakteristík tej noci.
V nadväznosti na marcový úvodník, v ktorom som začal svoje reflexie k Roku zasväteného života a venoval som ho tzv. púštnym otcom, ktorý reprezentujú tie najjednoduchšie
spôsoby a formy, ako zasvätiť svoj život Bohu, by som dnes chcel poukázať na to, čo sa javí ako jedna z najvznešenejších ciest k Bohu: mystika a kontemplácia. Je to práve postava
sv. Jána Pavla II., ktorá nám v tejto úvahe môže dať niekoľko impulzov. Vieme z údajov
o jeho živote, že ako mladý teológ a kňaz zavŕšil svoje štúdiá doktorskou prácou na tému
Doctrina de fide apud Ioannem a Cruce – „Náuka o viere podľa sv. Jána z Kríža.“ Sv. Ján
z Kríža patril spolu so sv. Teréziou z Avily nielen k veľkým španielskym svätcom a reformátorom karmelitánskej rehole, ale považujeme ho za jedného z najväčších mystikov
na pôde Cirkvi. Čo viedlo Karola Wojtylu, diecézneho kňaza, ktorého povaha a mentalita v nijakom prípade nebola introvertná, k obdivu mystiky španielskeho bosého karmelitána? V jednej z najlepšie spracovaných biografií o zosnulom svätom pápežovi jej autor,
americký publicista Georg Weigl, venuje časť knihy aj tejto téme. G. Weigel píše: „V dizertácii Wojtyla zdôrazňoval osobný charakter stretnutia človeka s Bohom, v ktorom veriaci prekračuje hranice svojej existencie tak, že sa stáva ešte viac sám sebou. Toto stretnutie
so živým Bohom je skúsenosť nielen pre mystikov. Je centrom každého kresťanského života. Mystická skúsenosť odhaľuje dôležité veci o ceste k Bohu..., že našu skúsenosť Boha nemôžeme ,objektivizovať‘, pretože Boha nepoznávame tak, ako spoznávame objekt
(strom, auto). Boha poznávame skôr tak, ako poznávame druhého človeka, vzájomným
sebadarovaním. Tak ako dvaja zamilovaní žijú jeden v druhom a pri tom nestrácajú svoju
jedinečnú identitu, tak aj Boh žije v nás a my prebývame v ,Bohu‘, pričom sa nestráca zásadný rozdiel medzi Stvoriteľom a jeho stvorením.“ Tento postoj mladého teológa Wojtylu spomínaný životopisec dáva do súvisu s jeho celoživotným presvedčením o neodcudziteľnej dôstojnosti človeka. A dodáva: „Mysticizmus, vnútorný dialóg s osobným, a predsa
nevysloviteľným Bohom, nie je niečo, čo sa týka údelu človeka len okrajovo. Naopak, ... je
kľúčom k dráme ľudského života... Bez Boha nemožno pochopiť človeka. A ak niekto oddeľuje Boha od človeka, oddeľuje nás od niečoho, čo je v nás najhlbšie a najľudskejšie.“
Budúci pápež si teda vybral náročnú tému: cez mystiku sv. Jána z Kríža nás priviesť
k pochopeniu jadra túžob a ašpirácií človeka ako takého – čiže aj bežného človeka. Veď
mystika na prvý pohľad pôsobí ako čosi, čo je vzdialené od normálneho života. Myšlienky mystikov akoby šli ponad naše hlavy. Ale ako zdôrazňuje P. Jozef Daniš SVD v diele
Mystika raného kresťanstva, „Život kresťana a život mystika nie sú odlišné pre skutočnosti, ktoré prežívajú, ale pre spôsob, akým ich prežívajú... skutočná kresťanská mystika nie
je ničím iným, iba tým, čo apoštol Pavol vyjadril slovami: Už nežijem ja, ale vo mne žije
Kristus (Gal 2, 20). Navyše, hlavne moderná katolícka spiritualita, nespája nutne mystiku s najvyššími stupňami kontemplácie. Skôr kladie dôraz na život s Kristom a v Kristovi. Ak sa dívame cez takúto optiku na duchovnosť kontemplatívnych rehoľných komunít,
akými sú napríklad aj bosí karmelitáni a ich význačný svätec a mystik Ján z Kríža, môže
nás to povzbudiť, aby sme sa nebáli čítať ich diela. Sv. Ján z Kríža v jednom z najznámejších diel Temná noc píše najskôr o temnej noci zmyslov a následne aj o temnej noci kontemplácie, pričom hovorí o útrapách ducha: „Keď sa noc ducha začína, hoci vzplanutie
duch nezakusuje, ... Boh dáva aj naďalej duši takú veľkú lásku k Bohu... že to, čím zo všetkého najviac trpí, a čo skusuje v útrapách tej noci, je úzkostlivosť myšlienky: Čo, ak stratila Boha a Boh ju opustil?“ Holandský karmelitán, profesor filozofie a obeť koncentrá(Dokončenie na s. 7)
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Zamyslime sa...
Hosanna,
Hosanna Synovi Dávidovmu!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom.
Hosana. kráľ Izraela...
Toto je moje telo... Toto je moja krv...
Toto robte na moju pamiatku!
Moja duša je smutná až na smrť...
Otče môj, ak je možné,
nech ma minie tento kalich,
no nie ako ja chcem, ale ako ty.
To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli
do pokušenia.
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?
Aj tento bol s ním.
Ale on zaprel: Žena, nepoznám ho.
Ukrižuj, Ukrižuj ho...!
Ja nemám vinu na krvi tohto človeka.
Jeho krv na nás a na naše deti!
Ukrižuj, ukrižuj ho!
Ak si Boží Syn, zostúp z kríža...
Žíznim!
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...
Žena, hľa tvoj syn..., Hľa tvoja matka, ...
Je dokonané!
A na tretí deň ráno...
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aleluja
Videla som Pán!
A neskôr:
Tomáš, ...nebuď neveriaci, ale veriaci!
Pouvažuj, kde by som sa zaradil(a)?

Naša farská univerzita
Bude slávenie liturgie vrcholom nášho duchovného života?
„Svätá liturgia nám ukazuje celého Ježiša vo všetkých okolnostiach jeho života, a teda toho, ktorý je Slovom večného Otca, ktorý sa narodil z Bohorodičky Panny, ktorý
nás učí pravde, uzdravuje chorých, potešuje smutných, ktorý trpí bolesť a zomiera; potom toho, ktorý zvíťazil nad smrťou a vstáva z mŕtvych, ktorý kraľuje v sláve neba a zosiela na nás Ducha Parakleta, ktorý naveky žije vo svojej Cirkvi“ – píše pápež Pius XII.

V

o svätej liturgii Kristus zjavuje svoju
moc a tým, ktorí prichádzajú k nemu s láskou, udeľuje poklad, akým je jeho Božský život. Preto pokúsme sa prežívať liturgiu Krista Kráľa podľa rytmu
ukazovaných tajomstiev. Pokúsme sa to
robiť každý raz čoraz plnšie, čoraz intenzívnejšie, čoraz dokonalejšie. Poďme
za Kristom, ktorý hovorí: Kto ma nasleduje, má svetlo života (Jn 8, 12).
Znova prežívame úžasný týždeň, týždeň, ktorý sa volá Svätý alebo Veľký.
Práve v tomto týždni by sme si mali uvedomiť predchádzajúce slová veľkého pápeža Pia XII., a to najmä teraz, keď ideme prežívať Sväté Paschálne Tríduum,
vrcholný moment liturgického roka, ktoré zjavuje toho, ktorý si nás v Kristovi navždy zamiloval.
„Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha
predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním
obnovil život. Preto veľkonočné trojdnie
Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je
žiarivým vrcholom celého liturgického
roka. A tak ako je nedeľa vrcholom týždňa, je slávnosť Veľkej noci vrcholom liturgického roka“ (Pavol VI., Všeobecné
normy liturgického roka, 18.)

Svätá omša Pánovej večere
slávnostne anticipuje
Paschu Krista a Cirkvi
Ak ju chceme dobre a náležite prežiť,
potrebujeme pochopiť správne liturgiu,
ktorá je vrcholom duchovného života
Cirkvi. Preto musíme urobiť z Veľkonočného Trídua deň rozprestretý na tri doby.
Pôst nám ako kresťanom mal pomôcť čo
najhlbšie prežiť veľkonočné mystérium.
Aby to tak naozaj bolo, každý z nás si
naplno musí uvedomiť to, čo robí. Každý rok to robíme pravdepodobne s plnším vedomím, ale len natoľko, nakoľko

sa s plnším vedomím zúčastňujeme na
liturgii troch posledných dní, na svätom
Veľkonočnom Tríduu, na ktoré priamou
prípravou je nedeľa Umučenia Pána, čiže Kvetná nedeľa, ktorá otvára Veľký týždeň, a predtým piata nedeľa Veľkého
pôstu, keď zahaľujeme v kostoloch kríže, aby sme zaostrili pohľad našich navyknutých očí a aby sme dávali pozor, že
je to už čas najbližší udalostiam umučenia i smrti, na ktorých sa máme zúčastniť s vnútorným zaangažovaním.
Tri dni, ktoré sa začínajú večernou
svätou omšou Pánovej večere na Zelený
štvrtok, to je skutočne svätý, najsvätejší
čas kresťanov. Tento svätý čas musí byť
jedným veľkým zážitkom, dňom rozloženým na tri doby, jedným veľkým prebývaním s naším Pánom Ježišom Kristom
– tak ako by sme to robili s kýmsi najbližším, keby ležal na smrteľnej posteli, neodišli by sme od neho ani cez deň,
ani v noci – zotrvaním s Ježišom Kristom v jeho agónii a v jeho extáze, v opojení zmŕtvychvstania. Táto udalosť zaháňa spánok. Ale aby to tak bolo, treba poznať obsah týchto dní a treba sa na ne
pripraviť, – to znamená prežiť v duchu
viery, nádeje a lásky Veľký pôst, ale aj
prijať ponuku Cirkvi, aby sme začali prežívanie celku týchto troch dní modlitbovým bdením. Bdieť spolu s Kristom. Cirkev nasleduje svojho Pána, ktorý pred
vykonaním spásnej činnosti strávil noc
v modlitbe (porov. Lk 6, 12; 21, 37).
Bdenie Krista sa stáva bdením Cirkvi,
predlžuje sa v jej bdení. Vie totiž to, čo
nevedia iní, tí, ktorí nebdejú: že Pán je
blízko. Taký je zmysel kresťanských bdení, vigílií – kresťania čakali, lebo vedeli,
že Pán je tam a isto sa zjaví. A ich očakávanie nikdy nebolo sklamané.
V každom prípade bdenie sa končilo
svätou omšou: pri lámaní Chleba spoznávali toho, ktorého milovali, hoci ho
ešte nevideli. Liturgia Zeleného štvrtka nás uvádza do toho, čo je skryté v Eucharistii. Liturgia tohto štvrtka nás uvádza nielen do toho, čo sa uskutočnilo na
Zelený štvrtok, a teda do samej udalosti Poslednej večere, ale do toho, čo je
ukryté v Eucharistii ako skutočnosť. Obradom slávenej Eucharistie, čiže tým, čo
sa uskutočnilo na Zelený štvrtok vo Večeradle, uvádza nás liturgia do udalosti
Veľkého piatka, kde si pripomíname smrť
Krista, a do udalosti Veľkonočnej nedele
jeho zmŕtvychvstania.
Liturgia Zeleného štvrtka má ešte jeden obrad: Cirkev zvlášť slávnostným
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spôsobom konsekruje krizmu, ktorou
pomazáva učeníkov Krista pri krste, birmovaní a pri udeľovaní sviatosti kňazstva, ako aj požehnanie olejov pre chorých a oleja katechumenov. Kristus znamená Pomazaný. Biskup v katedrálnej
svätyni so svojím presbytériom, so svojimi kňazmi a s Božím ľudom v ten deň
ďakuje Bohu za ustanovenie sviatosti kňazstva a spoločne si obnovujú svoj
kňazský sľub vernosti. Omša svätenia
olejov odhaľuje hĺbku Eucharistie, pripravuje na prijatie svätej omše Pánovej Večere. Omša nie je iba vzdávaním vďaky a kultom prinášaným Otcovi spolu
s Ježišom Kristom (eucharistia), ale je
aj ako keby doplnením vzdávania vďaky, odpoveďou na vzdávanie vďaky: je
požehnaním, ktoré nám je dané, je darom Krista (eulogía), najväčším Darom,
akým je Duch Svätý. Ten, ktorého dostávame, keď prijímame Pánovo telo. Lebo Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nás v Duchu Svätom uvádza do
vnútra Božieho života nie z tohto sveta
(Jn 8, 26), ponára nás do života Najsvätejšej Trojice, života radosti, lásky a pokoja. V Eucharistii sme teda obetovaní
s Kristom Otcovi, akosi vstupujeme do
prúdu, ktorý ide zdola nahor, ale vďaka
pomazaniu svätou krizmou v krste a birmovaniu vstupujeme do prúdu idúceho nadol, od Boha k nám. Zakusujeme
zbožštenie nášho človečenstva, dostávame vnútorné pomazanie, stávame sa
„druhým Kristom“. Preniká nás, ako hovorí Písmo (porov. Lk 1, 35), oblak slávy, ktorý prenikol Máriu, a dejú sa v nás
také zázraky ako v nej.
Liturgia Zeleného štvrtka pri požehnaní krizmy je teda prosbou o dar Ducha Svätého. Takto nás svätá omša v katedrále pripravuje na prežitie večernej
svätej omše Pánovej večere. A keď ju
kňaz začína slávnostne slovami z Listu
sv. Pavla Galaťanom: Ale ja sa nechcem
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pá
na Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižo
vaný pre mňa a ja pre svet (porov. Gal 6,
14), vieme, že je to pravda. Lebo sme
spoznali veľké zjavenie Zeleného štvrtka: objavujeme v Eucharistii lásku Boha,
ktorú môžeme rozoznať vďaka pomazaniu a daru Ducha Svätého. Sväté prijímanie v tento deň je teda zvláštne, nesie v sebe mnoho svetla. Vtedy ďakujeme
i za dar Eucharistie, i za dar Ducha, i za
kňazstvo, vďaka ktorému sa Eucharistia
do konca sveta bude sláviť na oltároch.
Vzdávanie vďaky po večernom prijatí
Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok
trvá, keď zostávame dlhší čas po svätej
omši na adorácii, pričom sa zjednocujeme s Kristom, ktorý tesne po skončení
Poslednej večere odišiel, aby zakúsil agóniu v Getsemanskej záhrade, a pozval
učeníkov, aby ju prežívali s ním.

Umučenie a smrť Bohočloveka
sa stáva pre účastníkov liturgie
prameňom večného života
Keď Ježiš vychádza z Večeradla eucharistickej hostiny a ide cez Getsemanskú záhradu a muky zápasu agónie do poslednej etapy skúšky ku Golgote, vieme, že sa začína posledná fáza súboja: Súboj divný viedli spolu život
i smrť ukrutná: zomrelý Vodca života
koná živý. Liturgia Veľkého piatku ukazuje zmysel Kristovho kríža. Na Veľký
piatok sa uskutočnilo to, čo sa na Veľký štvrtok uskutočnilo obradným spôsobom cez anticipáciu v zázraku Eucharistie: Ježiš Kristus, Bohočlovek zomiera na kríži za nás a za našu spásu. Uskutočnilo sa mystérium kríža, ktorý je pre
mnohých pohoršením a bláznovstvom
(porov. 1 Kor 1, 18), a pre nás je oslobodením od satana, víťazstvom nad smrťou a hriechom, ako aj zmierením sa Bohom. „Kríž sa stal bránou“ – hovorí básnik. Na kríži sa uskutočnila naša spása,
a svetlo žiariace z víťazného Pána zostupujúceho z kríža v zázraku zmŕtvychvstania uvádza nás do veľkého mystéria utrpenia a smrti a ich zmyslu pre rodiaci sa
život. Niet života bez utrpenia a smrti.
Raz v roku – na Veľký piatok nás Cirkev uvádza akoby za záclonu symbolu.
Skutočne aj cez symboly obradov, ale
nie ináč: širšie a hlbšie, pestrejšie a plastickejšie, hlasnejšie a v mlčaní ukazuje zmysel jeho kríža, zmysel umučenia
a smrti Bohočloveka zakončenej zmŕtvychvstaním a zoslaním Ducha, a aký

veľký dar ukrytý v Eucharistii nám zanechal Pán vo svojom testamente Zeleného štvrtka a v každej svätej omši až do
konca sveta.
Obrady Veľkého piatka nás stavajú
akoby tvárou v tvár voči obnaženiu Kristovej smrti: liturgia sa vzdáva v tento deň
pomoci znaku Eucharistie. Liturgia Veľkého piatka je pripravená bdením Ranných chvál a večer adoráciou, ktorá akoby predlžovala agóniu Getsemanskej záhrady. „Jeruzalem, Jeruzalem, obráť
sa k Pánovi, svojmu Bohu“ to je volanie
Krista adresované celému ľudstvu, ale
predovšetkým Cirkvi a nám, ktorí žijeme
v Cirkvi, je to volanie po smútku ľútosti
a slzách ľútosti o súcit, prejavom ktorého je účasť na Pánovom kríži skrze prísny
pôst a abstinenciu Veľkého piatka (a všetkých piatkov v roku) a účasťou na svätej liturgii Umučenia Pána na Veľký piatok. Vidieť v Pokorenom a Vyčerpanom
Všemohúceho Boha! Preto sa svätá omša
v ten deň neslávi a oltár je obnažený ako
Ježiš vyzlečený zo šiat, bičovaný, tŕním
korunovaný a vysmievaný ľudskou i satanskou zlobou. Čítanie o umučení Krista na Veľký piatok jasne pripomína, že
Kristus zvíťazil nad hriechom, smrťou
i satanom svojím utrpením, ale stalo sa
tak nie preto, že utrpenie sníma hriech
a víťazí nad satanom a smrťou, ale preto, že to vytrpel Bohočlovek.
Kto chápe ukrižovanú Lásku? Hľa,
drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ
sveta! Na tomto základe je modlitba za
Cirkev. – „Hľa, drevo kríža, na ktorom
visela Spása sveta!“ – volá kňaz, pričom
pozdvihne už odhalený kríž s Ukrižovaným, a my s pokorou, keď pokľakneme, budeme spievať: „Poďme, pokloňme sa“. Kríž, symbol najhroznejšieho,
neľudského utrpenia i smrti, stáva sa
pre nás teofániou, miestom zjavenia Boha a jeho lásky. Kríž je cestou, ktorou sa
prechádza do slávy. Kult kríža vedie k Eucharistii, k umučenému telu Boha, ktorý vstal z mŕtvych a zjavil svoje Božstvo.
A nasleduje „Veľké ticho, lebo Kráľ spí“.
Ľudová zbožnosť zaviedla na zakončenie liturgie Veľkého piatka dlhé bde-

nie pri Božom hrobe. Už od večera Veľkého piatka nastáva teda veľké ticho, začiatok ticha Veľkej noci zmŕtvychvstania. Celý Veľký piatok je naplnený vďačnosťou, ktorú vyjadruje tak lapidárne tá
jednoduchá modlitba: „Klaniame sa Ti,
Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím
krížom vykúpil svet“. Uvedomujeme si, že
naše jestvovanie v Cirkvi spočíva na zmŕtvychvstaní. Vieme, že zmŕtvychvstanie
je posledným aktom dejín Ježiša Krista,
ale musíme vedieť aj to, že zmŕtvychvstanie je prvým faktom dejín Cirkvi, a v nej
našich dejín. Jestvovanie Cirkvi spočíva
v zmŕtvychvstaní. Veľká noc je sviatok
spoločnej obnovy. Ježiš Kristus splatil za
nás Odvekému Otcovi dlh Adama. V pas
chálnej noci nadobudli zmysel všetky udalosti, ktorými Boh predpovedal
v dejinách túto jednu udalosť, najväčšiu v dejinách sveta: Jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Kristovo svetlo teda osvecuje a „ožaruje nesmiernym jasom“ náš život. V tomto svetle totiž krst je azda ešte väčším zázrakom ako stvorenie sveta, ako prechod cez Červené more, ako
východ zo zeme otroctva, nielen egyptského, ale každého, aby sme cez súženia
púšte došli do zeme slobody, zasľúbenej
zeme, tečúcej mliekom a medom. Naozaj Blažená noc, lebo v nej sa vyludzuje
z ľudských sŕdc výkrik „Alleluja“, ktorý predchádza čítaniu Evanjelia: Vstal
z mŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych!
Daniel Dian

Stolovanie so Zmŕtvychvstalým
„Po svojom umučení“ Pán Ježiš poskytol apoštolom „mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie“, že budú
„o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“ (Sk 1, 3 – 4).

N

a začiatku Skutkov apoštolov ich autor sv. Lukáš hovorí o troch prvkoch, ktoré sú charakteristické pre spoločenstvo Zmŕtvychvstalého s tými, čo
mu patria: „zjavoval sa“, „hovoril“ a „stoloval“. Ukázať sa – rozprávať – stolovať:
to sú tri navzájom súvisiace prvky sebazjavenia Zmŕtvychvstalého, v ktorých sa
manifestuje ako Živý. Aby sme správne
porozumeli tretiemu prvku, ktorý sa rovnako ako prvé dva odohrával počas celých „štyridsiatich dní“, musíme sa sú-

strediť na Lukášom použité slovo“, ktoré
by sa dalo preložiť z gréčtiny ako „jediac
s nimi soľ“. Čo znamená tento výraz?
„V Starom zákone spoločné používanie chleba a soli, alebo iba soli samotnej, predstavuje uzavretie pevného spojenectva (porov. Nm 18, 19; 2 Krn 13,
5). Soľ má byť zárukou trvanlivosti. Je
ochranou proti skaze a rozkladu, ktoré
sú charakteristikami smrti. Každé jedenie je obranou proti smrti – je prostriedkom na udržanie života. To, že Ježiš po
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zmŕtvychvstaní ,je soľ‘, ktorú v tejto perspektíve chápeme ako znamenie nového
a trvalého života, naznačuje nový druh
hostiny Zmŕtvychvstalého so svojimi. Je
to akt zmluvy a v tomto zmysle sa nachádza v jednej línii s Poslednou večerou,
pri ktorej Pán ustanovil novú zmluvu.
Tajomná šifrovaná správa o jedení soli tak vyjadruje vnútornú spätosť večere
pred Ježišovým utrpením a novým spoločenstvom stola so zmŕtvychvstalým
Pánom. Dáva sa svojim za pokrm, a tým

im daruje účasť na svojom živote, ktorý
je životom samotným.
Na záver bude užitočné ešte pripomenúť Ježišove slová, ktoré čítame v Markovom evanjeliu: ,Každý bude ohňom
solený. Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.‘ (Mk 9, 49 – 50) V niektorých rukopisoch sa v nadväznosti na Levitikus
(Lv 2, 13) ešte dodáva: ,Každá obeta bude posolená soľou.‘ Zmyslom poslania
obetovaného daru bolo urobiť ho lahodným a uchrániť ho pred skazou. Vystupuje tu teda niekoľko významov: obnova zmluvy, obetovanie vlastného života,
očistenie vlastného bytia, aby sa mohlo
stať obetným darom Bohu.
Ak evanjelista Lukáš na začiatku
Skutkov apoštolov sumarizuje poveľkonočné udalosti a slovom ,jediac soľ

s druhými‘ pripomína spoločné stolovanie Zmŕtvychvstalého s jeho učeníkmi, treba na jednej strane podčiarknuť
tajomný charakter tohto nového spoločenstva pri stole a na strane druhej poukázať na to najdôležitejšie: Pán začleňuje svojich učeníkov novým spôsobom
do spoločenstva zmluvy so sebou a so
živým Bohom. Dáva im účasť na skutočnom živote, oživuje ich a okoreňuje
ich život účasťou na svojom utrpení, na
očisťujúcej sile bolesti.
To, ako toto spoločenstvo stola so svojimi konkrétne vyzeralo, presahuje našu
predstavivosť. Môžeme však spoznať jeho vnútornú podstatu a uvedomiť si, že
v liturgickom spoločenstve, pri slávení
Eucharistie, táto hostina – hoci iným
spôsobom – naďalej pokračuje.“ (Jo
seph Ratzinger/Benedikt XVI., Ježiš Na
zaretský, II., s. 262 – 64)

Toto pokračovanie sa nás hlboko dotýka. Ak chceme skutočne „stolovať so
Zmŕtvychvstalým“, máme žiť podľa jeho
slova. Pán Ježiš to povedal vo svojej rozlúčkovej reči pri Poslednej večeri jednému z apoštolov, Júdovi (nie Iškariotskému), a teda hovorí i nám: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu
a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 23)
Ako pokrstení sme ponorení do Krista, ktorý nám zvnútra hovorí: „Buď teda horlivý a rob pokánie! Hľa, stojím
pri dverách a klopem. Kto počúvne
môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem
a budem s ním večerať a on so mnou.“
(Zjv 3, 19 – 20) Oslávený Kristus „znútra“ klope na dvere našich duší! Otvoríme mu?
ThDr. Michal Vivoda

Sviatosť zmierenia
Ako sa táto sviatosť správne volá?
Milí čitatelia nášho farského časopisu!
Je veľmi povzbudzujúce vedieť, že časopis Blumentál je naozaj čítaný a veľmi sa tešíme aj vašej spätnej väzbe. Veru, už viackrát sa ma niektorí čitatelia pri rozhovore spýtali – keď si prečítali články o Sviatosti zmierenia, – ako sa vlastne nazýva jedna zo sviatostí, pri ktorej sa odpúšťajú hriechy spáchané po krste. Dokonca sa mi stalo, že ma po
svätej omši upozornili, že v kázňach striedam názvy „Spoveď“, „Sviatosť zmierenia“,
prípadne „Sviatosť pokánia“ alebo „Svätá spoveď“.

A

by sme sa vyhli nejasnostiam a prípadnému chaosu v pojmoch, dom
nievam sa, že bude dobré a správne pozrieť si, aké rôzne názvy môže mať Sviatosť zmierenia, čiže Svätá spoveď.
Ako prvý zdroj, v ktorom môžeme
nájsť rôzne pomenovania tejto sviatosti, nám môže poslúžiť Katechizmus Katolíckej Cirkvi, kde sa v bodoch 1423 –
1424 píše nasledovné:
Sviatosť pokánia a zmierenia sa volá
sviatosť obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu na obrátenie,
proces návratu k Otcovi, od ktorého sa
človek vzdialil hriechom. Volá sa aj sviatosť pokánia, lebo posväcuje osobný a
ekleziálny proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia kresťana hriešnika. Volá sa
tiež sviatosť svätej spovede, lebo spoveď,
vyznanie hriechov pred kňazom, je podstatnou zložkou tejto sviatosti. V hlbokom zmysle je táto sviatosť aj vyznaním,
čiže uznaním a chválou Božej svätosti a
Božieho milosrdenstva voči hriešnemu
človekovi. Volá sa aj sviatosť odpustenia,
lebo kňazovým sviatostným rozhrešením Boh udeľuje kajúcnikovi odpustenie
a pokoj. Volá sa sviatosť zmierenia (KKC
1442), lebo hriešnikovi dáva lásku Boha,
ktorý zmieruje: Nechajte sa zmieriť s Bo
hom (2 Kor 5, 20). Kto žije z milosrdnej
Božej lásky, je pripravený odpovedať na
Pánovu výzvu: Choď sa najprv zmieriť so
svojím bratom (Mt 5, 24).
Ako jasne vidieť, sám Katechizmus
Katolíckej Cirkvi dáva tejto sviatosti až

päť rôznych pomenovaní, pričom všetky
sú rovnocenné, avšak každé z nich nám
poukazuje na určitý aspekt tejto sviatosti.
Ďalšie, tentokrát skôr akademické vysvetlenie možných pomenovaní Sviatosti zmierenia, nachádzame vo vysokoškolskej učebnici, z ktorej sa učia budúci teológovia. Je to učebnica z oblasti liturgiky
s názvom Liturgia sviatostí s podtitulom
Sviatosť pokánia, od autora Adriana Káčeríka. Píše sa v nej nasledujúce:
Liturgická veda pozná ohľadom vysluhovania Sviatosti zmierenia tri výrazy:
● Sviatosť pokánia (Sacramentum Pae
nitentiae): je to tradičné označenie pre
sviatosť zmierenia a toto označenie používal aj Tridentský koncil (Cfr. Denz.
166). Názov poukazuje na vzťah sviatosti pokánia ku krstu, že nevinnosť možno znovuzískať penitenciou (pokáním).
● Spoveď (Confessio): názov upozorňuje na aspekt psychologický: povinnosť vyznať svoj vlastný omyl pred zástupcom Cirkvi a Boha (pred platne vysväteným kňazom) a označuje aj moment, kedy človek zbadal svoje pochybenie a chce so zistenou chybou aj niečo robiť...
● Sviatosť zmierenia (Sacramentum
Reconciliatiae): je to názov, resp. teologický termín, ktorý je obsahovo veľmi
bohatý a ktorý vnáša novosť: ekleziál
ny aspekt zmierenia s Bohom a ľuďmi.
Obsahuje v sebe aj termíny paenitentia
a confessio (ktoré sa nachádzali v názvoch uvedených vyššie). Tento názov
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pre túto sviatosť je prítomný v starých
rímskych sakramentároch a je použitý aj
v knihe Obrad pokánia (Ordo Paenitentiae) z roku 1971, ktorá sa pri liturgii používa dodnes.
Ako máme možnosť vidieť, Sviatosť
zmierenia má viacero rovnocenných pomenovaní. Kazateľ, ale aj ktokoľvek, kto
chce túto sviatosť pomenovať, môže si
slobodne vybrať z viacerých možností
a použiť práve tú, ktorá mu najlepšie zapadá do kontextu, o ktorom hovorí.
Najvhodnejšie je však pre bežného veriaceho uvedomiť si to, že sviatosť zmierenia nie je len o spovedí (teda o samotnom vyznaní hriechov), ale ide o celkovú zmenu obrátenia sa od zla k dobru.
Preto je azda v bežnej komunikácii najvhodnejšie používať názov tejto sviatosti tak, ako nám ho ponúka aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bode 1440 a nazýva túto sviatosť ako Sviatosť pokánia
a zmierenia, pretože Hriech je predovšet
kým urážkou Boha, prerušením spoločen
stva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo
s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne
Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo
liturgicky vyjadruje a uskutočňuje svia
tosť pokánia a zmierenia. Práve pri názve
Sviatosť pokánia a zmierenia si najlepšie
uvedomíme, že ak úprimne oľutujeme
svoje hriechy, zmierime sa nielen s nebeským Otcom, ale aj s Cirkvou – t. j.
s našimi spolubratmi a sestrami, s ktorými žijeme bok po boku na tejto zemi.
Preto keď kňaz bude pri kázni striedať rôzne názvy pre sviatosť zmierenia,
nie je to jeho neznalosť v používaní termínov, ale skôr naopak – snaha použiť
viaceré názvy pre túto sviatosť, ktoré
sme aj v tomto článku ozrejmili, pričom
určite dbá aj na kontext, v akom ten či
onen názov použije.
Stanislav Čúzy, kaplán

Naša Matka dobrej rady
Bolo to v roku 1992, keď sa v našom časopise vďaka vtedajšiemu členovi redakčnej rady nášho Blumentálu Jánovi Hallonovi, mladému mužovi, ktorý sa chystal stať kňazom, objavila správa o tom, aký vzácny obraz sa už od roku 1767 uchováva v našej farnosti.
Je teda nepochopiteľné, že sa pôvodná úcta k Božej Matke pod titulom Matka dobrej rady postupne vo farnosti vytratila. V spomínanom roku 1767 obraz – fresku doniesol kupec Ján Janko z Talianska. Bolo to vyše sto rokov predtým, ako postavili náš terajší tretí
blumentálsky kostol. Veriaci farnosti si obraz tak uctievali, že na ich žiadosť vtedajší miestny farár Matej Klobušický s povolením biskupa a so súhlasom mestskej rady umiestnil obraz na jeden z dvoch oltárov vtedajšieho provizórneho kostola. Keď v roku 1784 konsekrovali druhý blumentálsky kostol, umiestnili obraz Matky dobrej rady na hlavný oltár. Aj to bolo ešte vyše sto rokov pred postavením nášho Blumentálu.

J

e zaujímavé si pripomenúť, že v kanonickej vizitácii z r. 1783, ktorú vykonal arcibiskup Jozef Baťáni, sa píše,
že v tomto kostole sa nachádza 183 votívnych darov ako poďakovanie za vyslyšania a pomoc Panny Márie Matky dobrej rady. Písomne je doložené uzdravenie mešťana, murárskeho majstra Jána
Lehnera, ktorý 17. júla 1777 znova nadobudol zrak, keď sa modlil pred týmto milostivým obrazom.
Znovu sa teda natíska otázka, ako je
možné, že v čase, keď teraz už vdp. Ján
Hallon vyzval v našom časopise na obnovenie úcty k Panne Márii pod týmto titulom, mnohí, ktorí sme roky chodili do nášho farského kostola, sme ani
netušili, aký vzácny dar venoval farnosti
bratislavský kupec Janko. Že kedysi, keď
naši predkovia putovali do Mariazellu
či do Marianky, ich zastávkou bol Blumentál, aby si tu uctili Božiu Matku, ako
to píše vo svojej knihe Farnosť a kostol
Blumentál bývalý dlhoročný blumentálsky farár Augustín Pozdech.

„Žijeme v čase prudkých zmien, neustáleho zmätku, neistoty, prevrátených
mravných hodnôt, rafinovaných útokov
proti Cirkvi. Často sa v tom už ani sami
nevieme orientovať, potrebujeme niečiu
radu. Milostivý obraz Matky dobrej rady
nás pozýva, aby sme s dôverou predložili
k nohám našej Matky všetky svoje problémy pochybnosti a kríže.“ Napísal vtedy vdp. Hallon v spomínanom článku
a ukončil ho slovami: „Vďaka ti, Panna
Mária, za každú radu a príhovor u Ježišovho Srdca.“ Nuž teda prosme a ďakujme nielen v deň nášho miestneho
sviatku!
XD

Od roku 1992 prešli roky, každoročne
si pripomíname náš miestny sviatok, ale
naplnili sme výzvu na obnovenie úcty vo
svojich srdciach?

Pane Ježišu, pôvodca a darca všetkého
dobra, ty si prijal telo v lone požehnanej
Panny, obdaroval si ju svetlom prevyšu
júcim všetku múdrosť, keď ju uctievame
ako Matku dobrej rady, daj, aby sme ne
ustále mohli čerpať z jej dobroty, múd
rosti, rady, a pod jej ochranou vojsť do
prístavu blaženej večnosti. Amen.

Ukrižovanie
Ukrižovanie Krista pred vyše dvetisíc rokmi odkrylo krutosť vtedajšej doby. Čo by
však bolo odkryté, keby sme Krista ukrižovali dnes? Pokúsme sa uvoľniť svoju predstavivosť. Možno by to vyzeralo aj takto:

K

onečne chytili toho rebela, ktorý si
dovoľoval v dnešnej slobodnej demokracii vstupovať modernému človeku
do svedomia. Konzervatívny spiatočník!
Sú toho plné médiá.
Chystá sa proces, ale každý tuší, že
aj tak ho to bude stáť život. Veď nemá
žiadneho známeho právnika, ktorý by
ho z toho „vysekal“. A keby sa aj taký
našiel, požadoval by nehorázne vysokú
sumu peňazí. A Ježiš údajne nepodpláca.
Už tri dni predtým sa schádzajú televízne spravodajské štáby z celého sveta.
Mädlia si ruky, veď konečne zase
stúpne sledovanosť. A pustia to v priamom prenose v popoludňajších hodinách. Neprekáža, že sa bude vysielať
brutalita zabíjania v čase, keď to môžu vidieť aj deti. Ide predsa o peoplemetre. Už sa prihlásili aj sponzori s reklamnými televíznymi vstupmi. Patria
k nim: spoločnosť vyrábajúca drevený
nábytok, predajca s osviežujúcimi nápojmi (najnovší s príchuťou octu), železiarstvo s novou ponukou klincov a kla-

dív, ale aj výrobca šatiek a klobúkov –
veď čo ak z tejto akcie vyvstane nový
módny hit – tŕňová koruna v rôznych
farbách. Aj Pilát sa už pripravuje. Musí
ešte zavolať svojmu dobrému známemu
– advokátovi. Ten mu je zaviazaný kvôli
jednej láskavosti. Tak nech ho patrične
zastupuje. Známa reklamná spoločnosť
blízka Herodesovej rodine vraj vyhrala tender na plagáty a bilbordy. Už visia všade. Jeden nechutnejší ako druhý.
Trafili do čierneho, veď ľudia bažia po
senzáciách. A ľudia? Sú vraj plní zhnusenia, no napriek tomu tie plagáty a
upútavky potajomky vyhľadávajú a obzerajú si ich. Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa.
Ako rýchlo to ubehlo.
A toľké investície... Malo by sa z toho
ešte niečo vyťažiť.
Predajnosť bulvárnych časopisov stúpa. „Venujú“ sa totiž Panne Márii. Či
mala pod krížom vhodné oblečenie a
koľkokrát si zotierala slzy na tvári – dosť
často alebo len sem-tam? Ekonomické
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týždenníky analyzujú investovanie Judášových tridsiatich strieborných. Relácia
Belasé z oblohy chce vydražiť zvyšky zachovalého nepotrhaného Ježišovho šatstva. Vraj na charitatívne účely. Organizácia pre rodovú rovnosť s pohoršením
odsúdila fakt, že vedľa Ježiša viseli na
kríži dvaja muži. Mala tam byť predsa
jedna žena a jeden muž, nech je to vyvážené. A na trhovisku sa vedľa lacného čínskeho tovaru predáva podobizeň
Krista s krížom v rôznych veľkostiach,
farbách a materiáloch.
Rozruch okolo Veľkonočného Troj
dnia utícha. No tvorcovia reality show
už teraz uvažujú o novom „sociálnom“
programe, v ktorom by si mohli ľudia za
celkom slušné peniaze zahrať jednotlivé
postavy z krížovej cesty. Vraj už teraz je
veľký záujem.
Ukrižovanie spred dvetisíc rokov odkrylo krutosť vtedajšej doby.
Súčasné ukrižovanie by zrejme o nás
prezradilo ukrutne viac...
„Pokoj a dobro“
Monika Hodnická,
šéfredaktorka internetového katolíckeho
časopisu farnosti Markušovce

Poďte s nami do kúpeľov!

S

takouto výzvou sa Klub priateľov televízie LUX vo svojom Bulletine a vo
vysielaní TV LUX ešte koncom minulého roka obrátil na svojich priaznivcov. Televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi v Nimnici, totiž začiatkom roka
2015, pripravili zatiaľ tri šesťdňové liečebno-oddychové pobyty spojené s duchovným programom. Pobyt zahŕňal päť
nocí a šesť dní s plnou penziou, vstupnú lekársku prehliadku, na základe ktorej každému predpísali osem liečebných
procedúr, jeden dvojhodinový vstup do
wellness centra s bazénom a stály lekársky dohľad počas pobytu. V programe
bola každý deň svätá omša, dve prednášky, možnosť svätej spovede, modlitba
posvätného ruženca, Korunka k Božiemu milosrdenstvu či príjemné prechádzky po krásnom zasneženom areáli kúpeľov. Každý večer bol spoločný program,
film Krížové výpravy, adorácia a improvizovaná relácia „Doma je doma“ s hosťami – riaditeľom Klubu priateľov TV
LUX dp. Mariánom Bérom a riaditeľom
kúpeľov Nimnica Martinom Pavlíkom,
ktorú moderoval redaktor TV LUX Pavel Danko. Zahrala nám skupina LUX
Band a zaspievali Peter Strojný, riaditeľ marketingu a Evka Hrešková, PR manažérka. Organizačne sa o všetko staral
dp. Juraj Drobný, ktorý nám porozprával o svojej vízii na založenie katolíckej
televízie, o jej postupnom uskutočňovaní, dnešnej podobe a o plánoch do budúcnosti.
Kúpele Nimnica sa nachádzajú v údolí rieky Váh, medzi Považskou Bystricou a Púchovom. Situované sú na úpätí výbežkov Javorníkov nad Nosickou
vodnou nádržou. Tá sa tu budovala v rokoch 1949 až 1958 ako Priehrada mládeže. V chotári Nosíc a Nimnice počas výstavby priehrady objavili zásaditú uhličitú minerálnu vodu, ktorej výnimočnosť
dala podnet na vznik našich najmladších
kúpeľov Nimnica. Liečia sa tu choroby obehového, tráviaceho, pohybového
ústrojenstva, nervové, ženské aj onkologické ochorenia.
Škola duchovného života, aj keď
sme v nej prežili len pár dní, bola naozaj plodná, bola to škola Ducha Svätého. Bol to čas milosti, v ktorom nám
prednášajúci dp. Mons. Marián Gavenda odovzdal cenné poznatky a návody
na prehĺbenie vzťahu k Bohu. Človek
vždy cítil potrebu hľadať Boha a dostať
sa bližšie k nemu. Preto vznikali rôzne
prírodné náboženstvá. Ale len v kresťanstve sa Boh priblížil k človeku až tak, že
sa ním okrem hriechu aj stal. Každý má
v sebe orgán, ktorým môže komunikovať s Bohom, len sa musí usilovať nájsť
ho a oživiť. Veľa sa hovorilo o láske
a túžbe. Boh zo svojej túžby stvoril svet
a aj my sme tu preto, že Boh po nás tak
túžil, že vyslovil naše meno a povolal

nás do života. V človeku je nekonečná
túžba po niekom, kto ho presahuje – po
Bohu. Každý človek túži po šťastí, ide
za ním, ale nikdy ho nedosiahne, lebo
nevie, že šťastie je práve tá cesta k Bohu, v ktorom jedinom je zmysel nášho
života. Naučili sme sa, čo sú to tri R. Radosť rozdávaním rastie, tak ako aj viera.
Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal:
„Ten, kto sa stretol s Kristom a nadchol
sa jeho posolstvom, okúsi nepotlačiteľnú
túžbu podeliť sa s touto pravdou a odovzdať ju ďalej“. Kto nemá chuť deliť sa
s vierou, už ju stráca. Väčšinou sme boli starší vekom a boli sme veľmi povzbudení modliť sa. Sila modlitby je veľká,
aj keď fyzické sily už tak neslúžia. Aj
Kristus urobil najviac, keď visel na kríži. Dvetisíc rokov sa k obrazu ukrižovaného Krista utiekajú milióny ľudí a on
im dodáva silu. Máme hovoriť viac s Bohom o svojich deťoch, ako deťom o Bohu. Veď sú to aj jeho deti, keď sa za ne
pomodlíme, zveríme ich do jeho ochrany. Stačí byť horčičným semienkom, aj
Ježiš mal len dvanásť učeníkov a obrátili celý svet. Netreba sa báť zdanlivého ubúdania kresťanov. Aj malé spoločenstvá prinášajú veľa ovocia, v mase sa
často strácame.
Sú to len čriepky múdrostí, ktoré sme
načerpali počas tohto pobytu. Mnohí sa
priznali, že pobyt dostali ako Vianočný darček od detí a boli veľmi spokojní. Celková atmosféra v kongresovej hale, kde sa prednášky, sväté omše a spoločenský program odohrávali, bola veľmi
milá, domácka, rodinná. Záverečnú svätú omšu celebrovali všetci traja prítomní
kňazi, Mons. Gavenda, dp. Drobný a dp.
Bér a na organe a spevom nás sprevádzal sám riaditeľ kúpeľov Martin Pavlík.
Bolo to naozaj Božie dielo! Dôkazom toho je aj štrnásťstránkové zbásnené poďakovanie Janky, nadšenej mladej účastníčky pobytu, z ktorého citujem:
...Bože, vďaka Ti za vzácne do duše tú
ry, aj za všetky procedúry, za cvičenia, ma
sáž, elektrodyn, za plynové injekcie – bu
dem „na plný plyn“.
Vďaka za Teba – za „Živú vodu“ i well
ness, za minerálku, pijem ju i dnes. Bože,
vďaka Ti za tento záchranný ostrov! Pro
sím Ťa, nech nik nie je v samote opuste
ný, nech každý cíti, že je s Bohom spojený.
Nech vníma Tvoju lásku, nebo na zemi,
nech má na teba zamerané všetky vnemy...
...Za stravu telesnú, duchovnú, za kaž
dú poznámku slovnú, za všetko nové, čo
vieme, za to vrúcne ĎAKUJEME! Nebola
to ver agenda, čo činil Otec Gavenda. Bol
to nábor Božej lásky, vďaka mu za všetky
hlásky!“
Táňa Hrašková

Opýtali ste sa, odpovedáme
Pri rozhovore po jednom náhodnom
stretnutí pri východe zo svätej omše v našom kostole padla aj otázka, či môže Pán
6

Ježiš aj teraz trpieť, lebo v istých posolstvách hovorí o tom, ako veľmi trpí. A potvrdzujú to údajne aj slziace obrazy Ježiša a Panny Márie. Zdá sa absurdné, oponovala som, aby Boh vo svojej sláve a Panna Mária, ktorá je so svojím Synom, trpeli. Je to podľa mňa akési symbolické vyjadrenie zla, za ktoré Ježiš vzal kríž, za
to všetko zlo, čo sa udialo v dejinách a čo
sa deje aj v súčasnosti vo svete. O odpoveď na možnosť súčasného utrpenia Ježiša sme požiadali vdp. Daniela Diana. Tu
je odpoveď:
Najprv jednoducho a jednoznačne
povedané: Pán Ježiš trpel na dreve kríža ako Bohočlovek, a tým priniesol výkupnú obetu za hriechy ľudí. S jeho utrpením sa spája smútok, bolesť, utrpenie, pripusťme plač (zvlášť nad Jeruzalemom). To všetko v ľudskej prirodzenosti – čo zodpovedá kristologickej náuke o Kristovi – Božom Synovi aj človeku.
Vieme, že Kristus trpel podľa ľudskej
prirodzenosti – nie podľa prirodzenosti
božskej. Je zrejmé a vyplýva to zo základnej kristologickej pravdy, že keď Ježiš
opustil tento svet a vystúpil do neba vo
svojom oslávenom tele, nie je možné jeho oslávenému telu privlastňovať atribúty prirodzenosti. Preto odpoveď je jasná
– Pán Ježiš teraz trpieť nemôže. Ak by
sme išli týmto smerom, museli by sme
pochybovať nad Kristovou božskou dokonalosťou. Podobne je to s Pannou Máriou – je oslávená pri svojom Synovi a
k nebeskej oslave nie je možné privlastniť slzy typu ľudského prejavu.
O deň neskôr, takisto cestou z kostola
pri inom rozhovore zaznela aj otázka ku
kedysi tiež veľmi diskutovanej otázke zjavení Matky všetkých národov v Holandsku, či tieto zjavenia Cirkev uznala, a prečo sa zmenili slová v modlitbe a vypadli
pôvodné...
Ešte sa potrebujeme vyjadriť aj k téze
Matke všetkých národov: stále sa to spája so „spoluvykupiteľkou“. Svätý Ján Pavol II. jasne vyhlásil, aby sa veriaci nedostával do akéhosi rozporu s tým, že Ježiš
Kristus je jediný vykupiteľ a že v Božom
pláne spásy nebol potrebný „spoluvykupiteľ“ alebo „spoluvykupiteľka“, preto
hovorí jasne o Panne Márii ako o zvláštnej spolupracovníčke na diele spásy.
Text modlitby bol pred niekoľkými rokmi upravený. Je jasné, že formulácia typu „...kedysi bola Máriou...“ je mimo
kontextu a pravdy mariológie Katolíckej
cirkvi. Na internete je množstvo stránok
– aj také, ktoré obhajujú túto modlitbu,
ale keď si ich otvoríte, tak sa hneď objaví reklama na veštenie z kariet atď. s odkazom: pozrite si karty. Tak by veriaceho mohlo ihneď napadnúť: to je určite
dôveryhodná stránka... Žiaľ, povrchní a
len citovo orientovaní tzv. mariánski ctitelia tým dokážu život a postoje Cirkvi
prevracať podľa svojich zámerov či predstáv. Iste, táto téma si zaslúži pozornosť
a zo strany veriacich odmietanie „takých
hodnoverných stránok“. V májovom čísle sa k tejto otázke môžeme vrátiť.

A prečo sa dnes amsterdamskú modlitbu už nemodlíme tak, ako nám bola daná? V posledných rokoch mali veriaci, kňazi a biskupi častejšie ťažkosti s formuláciou „ktorá bola kedysi Máriou“. Preto sa mnohí v tejto záležitosti
obrátili na Kongregáciu pre náuku viery
v Ríme. Z pastoračných dôvodov, že by
sa pri modlitbe Matky všetkých národov
mohli slová „ktorá bola kedysi Máriou“
nesprávne pochopiť, predložila Kongregácia pre náuku viery v júli 2005 Mons.
Jozefovi M. Puntovi želanie, aby sa tieto slová z modlitby vynechali. v prípise
z 8. augusta 2005, v ktorom koordinátor
sprievodnej komisie Raphael Soffner zverejnil stanovisko biskupa, sa píše:
„Aby však bolo jasné, že sa titul Žena všetkých národov vzťahuje na Pannu Máriu, boli pridané slová ,Preblahoslavená Panna Mária‘. Táto verzia dostala 6. januára 2009 od diecézneho biskupa Mons. Jozefa M. Punta imprimatur.
A preto sa na konci modlitby modlíme:
,Kiežby Matka všetkých národov, Pre
blahoslavená Panna Mária, bola našou
Orodovnicou.‘
Keďže sa častejšie stretávame s veriacimi, ktorí ako dlhoroční ctitelia Matky všetkých národov majú ťažkosti s prijatím novej verzie, je nutné so všetkou
naliehavosťou poprosiť o poslušnosť –
o poslušnosť z lásky. Pretože iba týmto
spôsobom sa modlitba môže s požehnaním Cirkvi a s podporou biskupov a
kňazov i naďalej šíriť vo svete. Toto cirkevné zmýšľanie a konanie je pri šírení
jej obrazu a jej modlitby dôležité a rozhodujúce. Na jednom mieste o tom hovorí dokonca sama Panna Mária: ,A teraz Matka všetkých národov sľubuje, že
daruje pravý pokoj. Národy sa však budú musieť modliť moju modlitbu spolu s cirkvou – cháp to dobre, s Cirkvou‘
(20. marca 1953). Porozmýšľajte, čo by
v tomto prípade asi urobila Panna Mária? Ona by tiež pokorne poslúchla.“
„Biskup, prirodzene, nadviazal kontakt s kongregáciou a oznámil svoj názor na danú vec. Ľudí splnomocnených
šírením úcty zatiaľ poprosil, aby rešpektovali pastoračnú starostlivosť Kongregácie. Tu odkazuje na vizionárku. Aj ona
sa raz ocitla v takejto dileme a vtedy jej
Žena povedala: ‚Poslušnosť musela dostať prednosť.‘ Poslušnosť, ako hovorí,
nevylučuje ďalší otvorený dialóg na túto tému. Táto modlitba, ktorá prosí ‚Pána Ježiša‘, ‚Syna Otca‘, aby ‚teraz‘ zoslal Ducha Svätého na náš zranený svet,
však zostáva rovnako platná a nestráca
na svojej sile. V tom všetkom vidí biskup
aj pozitívnu stránku. Touto diskusiou sa
otvára hlbší dialóg. Za touto časťou vety, ktorá bola daná po vyhlásení dogmy
o Nanebovzatí Panny Márie, sa skrýva
podstatná otázka: Kto je Mária v Božom
pláne vykúpenia? Akú úlohu zohráva
pri príchode Ducha Svätého? Kým môže byť Mária pre túto dobu, v tomto svete? K tomuto dialógu vyslovene povzbudil teológov Ján Pavol II. v roku 2002.“
Daniel Dian

(Dokončenie zo s. 1)

ku v Dachau, bl. Titus Brandsma, v knihe
Krása Karmelu majstrovsky vystihol o sv.
Jánovi z Kríža, že sa „nás snažil priviesť
na výšiny mystického života temnou nocou, nocou, v ktorej chýbajú obrazy všetkých stvorených vecí. Zbavoval nás všetkého stvoreného, aby v nás nechal zažiariť
len svetlo, ktorým nás napĺňa Boh prebývajúci v nás.“
V tomto Roku zasväteného života, máme okrem iného aj možnosť ako diecézneho kňaza vnímať Wojtylu, oslovila karmelitánska duchovnosť, alebo pápeža Františka – jezuitu, ktorý si zvolil pápežské meno z úcty k svätcovi z Assisi. Aj tieto skutočnosti nám hovoria o špecifickosti a autonómnosti jednotlivých prejavov duchovnosti, ktoré sa však krásne spájajú, prelínajú a človeka vnútorne obohacujú práve
na pôde univerzálnej Cirkvi.
Mne osobne sa javí ako čosi príťažlivé,
že Jána Pavla II. ešte ako mladého teológa, žijúceho spiritualitu diecézneho kňaza, zároveň oslovila karmelitánska mystika. Aj z jeho pápežských encyklík vidno, že je mystik. Oproti jeho nástupcovi,
dnes už emeritnému pápežovi Benediktovi (ktorý teologicky Jána Pavla II. prevyšoval a prevyšuje), a ktorého diela sa čítajú
s určitou ľahkosťou, myšlienky Jána Pavla
II. pôsobia akosi komplikovanejšie. Nebolo by správne, ak by sme kvôli tomu nadobudli nejaký negatívny pohľad na mystiku.
Skôr opačne: aj vďaka mystickému zanieteniu, ktoré nie je tak ľahké vyjadriť navonok, dokázal sv. Ján Pavol II. tak obdivuhodne dlho vykonávať svoju službu pápeža. Možno aj vďaka sile kresťanskej mystiky dokázal do Ríma pritiahnuť obrovské
množstvo ľudí, keď už zomieral a nevládal
nič iné povedať, len to, v čom je tiež mystika života človeka v Bohu: „Nechajte ma ísť
do domu Otca“. Povedal to ten istý človek,
ktorý počas teologických štúdií v zahraničí pri návšteve Paríža ohúril svojho spolužiaka poznámkou, že tamojšie „preplnené
metro je skvelé miesto na kontempláciu“.
V tomto období, keď vrcholí Pôst, slávime Veľký týždeň, Posvätné Tríduum a napokon obdobie Veľkej noci, keď sa zdá, že
je skôr vhodné duchovne sa vybrať na Olivovú horu alebo vrchol Golgoty, svätý pápež Ján Pavol II. nás pozýva zakúsiť krásu Karmelu. Jeho život, utrpenie, zomieranie a smrť nás doteraz napĺňajú dojatím,
obdivom a duchovnou fascináciou. Aj z jeho posledných chvíľ života vidno, že nie
je noc ako noc. Evanjelium sv. Jána v súvislosti s Judášovou zradou dodáva krátku
poznámku: „A bola noc“. Evidentne nemal na mysli len tmavú oblohu, ale skôr
zatmenie v duši zradcu. Noc s prívlastkom „temná“, o ktorej píše sv. Ján z Kríža,
je iného rázu. Je predzvesťou duchovného
osvietenia a výrazom vernosti Bohu aj v čase vyprahnutosti ducha alebo extrémnych
momentov v dráme ľudského života. Povedané slovami 39. žalmu: „Pre teba ani tmy
tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.“
Milí Blumentálci, nech Kristus – Svetlo
sveta, jasom svojho víťazstva na kríži a svojím zmŕtvychvstaním nám pomáha prekonávať všetko temné okolo nás, ale aj v na-
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šom vnútri. Duchovná krása Karmelu – života v Bohu, nech v nás prekonáva ponurosť Getseman, aj tmu Golgoty. Svätý Ján
Pavol II., oroduj za nás vo všetkých našich
duchovných zápasoch.

Farská knižnica informuje

O

pakovane sa mi
stáva, že pri počúvaní rozhlasu ma osloví nejaká pekná myšlienka. Zo všetkých síl
sa snažím zapamätať
si ju, lebo skoro nikdy
nemám možnosť si ju
zapísať. Buď nemám
pero alebo papier, alebo nemôžem písať pri
šoférovaní. Samozrejme, keď prídem
domov, tak si pamätám len svoju veľkú
snahu, ale po obsahu myšlienky ani stopa, len smútok, že zase je fuč. Preto som
s veľkým očakávaním a radosťou siahla
po novom knižničnom prírastku Peter
Dufka SJ: Spiritualita súčasného človeka
– príhovory pre vatikánsky rozhlas (Dobrá kniha, Trnava, 2014).
Múdri jezuiti už dávno zo skúseností vedia, ako je dôležité okrem vypočutia mať aj možnosť sa k myšlienkam
z počutého textu vrátiť a opakovane sa
do nich zahĺbiť. Súhlasím s nimi, a preto vrelo odporúčam siahnuť po tejto neveľkej publikácii, v ktorej sú zozbierané
tematické príhovory o spiritualite súčasného človeka. Autor, vekom ešte patriaci medzi mladších teológov, no zároveň
disponujúci hlbokým poznaním a porozumením súčasného človeka, jeho problémov v hektickom živote, dokázal v jednotlivých kratších vstupoch zvládnuť celú šírku nastolenej problematiky. Je zaujímavé, že veľmi veľa čerpá z patristiky, teda z náuky kresťanského staroveku, z púštnych otcov, z náuky tých, ktorí
dali Bohu absolútne prvé miesto vo svojich životoch. Vedie a napája nás naozaj
z prameňov čerstvej vody. Zároveň má
dar pretlmočiť ich náuku do modernej
reči, aby sme pochopili a uskutočňovali
vo svojich životoch vekmi overené recepty, ktoré nás môžu priviesť k hlbokému
vnútornému pokoju a osvetliť aj tú tmu,
v ktorej tak často blúdime.
Texty nie sú navzájom obsahovo nadväzujúce tak prísne, žeby sa kniha nedala hocikde a hocikedy otvoriť a čítať.
Knižka veľmi dobre poslúži ako čítanie
pred spaním alebo v dopravných prostriedkoch, lebo ľahkosť písaného textu
a zaujímavosť témy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. A vlastne je to taký jednoduchý manuál, ako zvládať ťarchu našich dní, ako sa vysporiadať s nedostatkom času na modlitbu, ako spracovať
v sebe túžbu po tichu a po prebývaní
v Božej blízkosti aj vo všednom dni.
Monika Šandorová

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY na apríl

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 mobil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

Všeobecný:
Aby sa ľudia naučili rešpektovať a ochraňovať všetko stvorenstvo, lebo ono je Božím darom.
Evanjelizačný:
Aby prenasledovaní kresťania cítili posilňujúcu prítomnosť
zmŕtvychvstalého Pána a solidaritu celej Cirkvi.
Úmysel KBS:
Aby sme nezabúdali, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych, aj
my budeme vzkriesení z mŕtvych na konci sveta.

SVÄTÉ OMŠE
Aktuálny omšový poriadok a spovedanie pozri v rubrike Oznamujeme.
• 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 (len v utorok a piatok); • v sobotu: 6,30; 16,30 h; • sviatok v pracovný deň: podľa oznamov; • deň
pracovného pokoja, ktorý nie je cirkevne prikázaný sviatok: podľa
oznamov.
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)

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
29. 3.	Kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána
2. 4. Zelený štvrtok Pánovej večere
3. 4.	Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
4. 4.	Biela sobota – veľkonočná vigília
5. 4.	Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
6. 4.	Veľkonočný pondelok
12. 4. Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva
25. 4. Sv. Marka, evanjelistu
26. 4.	Náš miestny sviatok Matky Dobrej rady

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri
sv. omši o 16,30 h a v utorok a piatok aj pri sv. omši
o 18,00 h; • v prvopiatkový týždeň aj pri rannej sv.
omši o 5,45 h (pondelok až piatok); vo štvrtok a piatok od 15,00 h; • v sobotu po skončení rannej sv. omše,
ktorá začína o 6,30 h a večer pri sv. omši o 18,00 h;
• v nedeľu dopoludnia pri sv. omšiach o 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 h.

OZNAMUJEME
•• Veľkonočné spovedanie: od 1. 4. do 8. 4. spovedáme denne od 5,45
do 8,00 h a od 15,00 do 19,00 h, podľa potreby aj dlhšie; na Kvetnú nedeľu aj počas dopoludňajších a pri večerných slovenských
svätých omšiach. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov;
•• Na Zelený štvrtok o 9,30 h v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi bratislavskej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri
ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto svätej omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby.
Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína
Veľkonočné trojdnie.
V našom kostole:
– svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18,00 h;
– adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h;
•• Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu zaväzuje od 14. roku a pôst od 18. do 60. roku života.
V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.
– Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h;
– Krížová cesta o 8,00 h;
– Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h;
– Obrady Veľkého piatku o 15,00 h;
– Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h;
•• Veľká (Biela) sobota je dňom stíšenia sa a rozjímania o Pánovom
utrpení a smrti, ako aj o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná
sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie prijmú krst a Eucharistiu;
– Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h;
– Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h do 18,45 h;
– Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h;
– Veľkonočná vigília o 19,00 h – prineste si sviečky;
•• Veľkonočná nedeľa – sväté omše budú ako obvykle;
•• Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h, celý týždeň po sv. omši o 16,30 h,
v sobotu pred svätou omšou o 17,30 h;
•• Požehnanie veľkonočných jedál – podľa starobylého zvyku sa na
veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy, ktoré sú v rodinách
symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach
o 6,00; 7,30; 9,00 a 10,30 h;
•• Veľkonočný pondelok – sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu
milosrdenstvu budú tak ako v nedeľu;
•• Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v seminárnej
miestnosti na farskom úrade v pondelok 8. apríla o 16,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
v mesiaci apríl nebude.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 18. 4. 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 potrebná.
Očakávame aj krstných rodičov. Nahlásiť krst dieťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorýkoľvek deň
v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa.
• pred prijatím sviatosti manželstva sa snúbenci stretnú
dvakrát s kňazom, raz s psychológom a raz s lektor
mi prirodzeného plánovania rodičovstva. Stretnutia
snúbencov sú v pondelky o 18,00 h – jednotlivé dátumy 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
všedné 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 nácviky a katechézu.
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