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Ročník XXVI                Číslo 5  Máj 2015

Vojna a mier, pokoj a krása

Tento rok v máji si celý svet pripomína 70. výročie skončenia jednej z najväčších 
katakliziem v histórii – koniec Druhej svetovej vojny. Atmosféru tých čias vykres

ľovala nielen radosť ľudí, že konečne prestali rinčať zbrane, ale aj smútok. Koľkí sa 
už domov nikdy nevrátili, koľké rodiny nemajú doteraz tušenia, kde odpočívajú ich 
príbuzní – obete vojnového besnenia! Koľkí sa vrátili domov navždy dokaličení, koľ
kí sa vrátili domov a nijaký domov ani blízkych nenašli! Tam, kde boli domy, mestá, 
dediny, zostali často len rumoviská.

V tomto Roku zasväteného života chcem upriamiť pozornosť na jedno takéto 
miesto, ktoré sa tiež zmenilo na ruiny, ale ruinou nezostalo: opátstvo Monte Cassi
no. Je to jedno z najvýznamnejších duchovných a kultúrnych centier kresťanstva. Pri
bližne od r. 529 sa tu usadil sv. Benedikt z Nursie a jeho rehoľné spoločenstvo, a za
ložili tam jeden z najvýznamnejších kláštorov. Ako som už pred nedávnom avizoval, 
plánujeme v tomto roku koncom augusta alebo v septembri pútnickú cestu po Talian
sku, ktorá bude zameraná práve na niektoré kláštory spojené s veľkými duchovnými 
osobnosťami a obľúbenými svätcami. Chceme absolvovať návštevu Padovy spojenú 
so sv. Antonom, v Assisi chceme vdychovať atmosféru ducha sv. Františka, v Brescii 
chceme prosiť o orodovanie sv. Ritu, známu ako patrónku v beznádejných situáci
ách. Nevynecháme ani Rím, kde možno stretnúť reprezentantov takmer všetkých re
holí. Urobíme krátku zastávku v rodisku jedného z najväčších kresťanských učencov 
dominikána sv. Tomáša Akvinského v Roccasecca, tešíme sa na blízkosť kapucínske
ho svätca Pátra Pia v San Giovanni Rotondo a cestou späť sa ešte zastavíme v Lore
te, aby sme v kaplnke – domčeku Nazaretskej rodiny prosili o požehnaný a Duchom 
Svätým sprevádzaný priebeh blížiaceho sa pokračovania Synody o rodine, ktorá bu
de na jeseň.

Jedným z našich zastavení bude už spomínaný kláštor na Monte Cassino. Vo svo
jej dlhej histórii možno aj kvôli strategickej polohe bol neraz poškodený alebo spus
tošený. Naposledy sa tak stalo v r. 1944. Doteraz nie je jasné, aké boli skutočné dô
vody jeho zničenia. Po ťažkom bombardovaní Američanmi, nakoľko predtým sa tam 
opevnil nemecký wehrmacht, sa zistilo, že jedinými obeťami bolo 230 talianskych ci
vilistov – utečencov, ktorí tam hľadali útočisko. Bola devastácia tohto duchovného 
a kultúrneho centra dôsledkom zlých spravodajských informácií alebo tam bol iný 
zámer? V každom prípade, slúži k cti dvoch vysokých nemeckých dôstojníkov (jeden 
z nich bol katolík, druhý protestant), že ich zásluhou sa mnohé cenné artefakty (vrá
tane dôležitých kódexov) zachránili a dostali do Vatikánu. Aj tu vidíme, že vo vojno
vom virvare dokážu robiť barbarské činy aj víťazi, a určitú noblesu nájdeme v kon
krétnych ľuďoch aj na strane porazených. Kláštor sa postupne podarilo zreštaurovať, 
resp. znovu vybudovať a v r. 1964 ho požehnal pápež bl. Pavol VI.

Aj dejiny Monte Cassina nám hovoria čosi o nás samých: miesto, ktoré sa postup
ne rozvíjalo, dosiahlo svoj najväčší rozkvet, po ňom devastácia a opätovné trpezlivé 
budovanie. Osobne som ešte nikdy nebol ani v Monte Cassino, ani v Assisi, ale pút
nici, ktorí tieto posvätné miesta navštívili, tvrdia, že aj v zbombardovanom Monte 
Cassino bolo cítiť nezničiteľného Benediktovho ducha a jeho Ora et labora! (Mod
li sa a pracuj!). A podobne v Assisi – ani zemetrasenie v r. 1997, ktoré poškodilo ta
mojšiu vzácnu baziliku, nijako neotriaslo duchom sv. Františka a jeho Pax et bonum! 
(Pokoj a dobro!).

Aj v našom živote sa stáva, že to krásne, čo v nás buduje Božia milosť, dokážeme 
narušiť alebo takmer až zdevastovať našimi hriechmi, pýchou, hlúposťou. Podob
ne ako vojnou zničená Európa sa postupne dvíhala z ruín, (hoci teraz sa sama ru
inuje, ale iným spôsobom), ani my nesmieme zostať bezradní uprostred týchto ru
ín. A tak ako kláštory v minulosti, ktoré mali neraz pohnuté osudy, ale boli aj dôka
zom sily viery tých, ktorí ich postavili, obývali a obnovovali, nech aj nás vedie táto sil
ná túžba po obnove ducha. Veď prečo chceme aj na našej plánovanej ceste navštíviť 
najmä kláštorné centrá? Nie je našou motiváciou ísť ta ako zvedaví turisti na zájazd, 
ale ako pútnici naplnení túžbou po úprimnom prežívaní viery. Viaceré z týchto kláš
torov vznikli uprostred čistej a nenarušenej prírody, ktorá nám pripomína to pôvod
né, čisté a krásne, čo do nás vložil Boh a my to chceme nanovo objaviť a žiť. Mno
hé tieto kláštory vynikajú nielen svojou architektúrou, skvostným umením, či bohatý
mi knižnicami alebo starobylosťou, a dodnes sú renomovanými centrami duchovnos
ti, kultúry a vzdelanosti. Spomeňme tu nablízku benediktínsky kláštor v rakúskom 
Melku v pôvabnom údolí Wachau alebo najstaršie nepretržite obývané opátstvo cis

(Dokončenie na s. 7)

Cena času

Aby si si uvedomil cenu súrodenca –  
spýtaj sa niekoho, kto ho nemá.

Aby si si uvedomil cenu desiatich rokov –  
spýtaj sa práve rozvedeného 
manželského páru.

Aby si si uvedomil cenu štyroch rokov –  
spýtaj sa maturanta.

Aby si si uvedomil cenu jedného roka –  
spýtaj sa študenta, ktorý prepadol  
pri ročníkovej skúške.

Aby si si uvedomil cenu deviatich 
mesiacov – spýtaj sa matky, ktorá 
nosila dieťa, ktoré sa narodilo mŕtve.

Aby si si uvedomil cenu jedného týždňa –  
spýtaj sa človeka, ktorý týždeň prežil 
v kóme.

Aby si si uvedomil cenu jednej minúty – 
spýtaj sa človeka, ktorý zmeškal vlak, 
autobus, lietadlo.

Aby si si uvedomil cenu jednej sekundy –  
spýtaj sa človeka, ktorý prežil 
autonehodu.

ČAS na nikoho NEČAKÁ.

Váž si každú chvíľu, ktorú máš.

Budeš si ju vážiť ešte viac, ak ju budeš 
prežívať s niekým výnimočným.

Aby si si uvedomil cenu priateľa, alebo 
člena rodiny – nesnaž sa ho stratiť.

Nikto z nás nevie, kedy príde čas jeho 
odchodu a na všetko už bude 
neskoro.

Neznámy autor
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Naša farská uNiVerziTa

Vo svätej liturgii Kristus zjavuje svoju 
moc a tým, ktorí prichádzajú k ne

mu s láskou, udeľuje poklad, akým je je
ho Božský život. A tu si uvedomujeme, 
že bez Ježišovej a našej matky Márie to 
nepôjde. Cirkev si je toho vedomá, a tak 
nás aj v liturgii vedie s Máriou k chápa
niu Eucharistie. Pokúsme sa preto pre
žívať liturgiu s Máriou, Eucharistickou 
ženou.

V službe eucharistickej ženy
Blahoslavený Pavol VI. rovnako ako 

svätý Ján Pavol II. bol veľkým ctiteľom 
Božej Matky. „Mária je vzorom uctieva
nia Boha pre celú Cirkev, ale zrejme je 
učiteľkou nábožnosti aj jednotlivým kres
ťanom. Veriaci začali na ňu včas hľa
dieť, aby podobne ako ona urobili zo svoj
ho života službu Bohu a zo svojej služ
by životný záväzok. Už v 4. storočí svä
tý Ambróz prihovárajúc sa veriacim vy
slovil želanie, aby v každom z nich bo
la duša Márie na Božiu chválu: Nech je 
v každom duša Márie, aby zveleboval Bo
ha; nech je v každom jej duch, aby plesal 
v Bohu. Mária je však predovšetkým vzo
rom služby Bohu, ktorou každý robí zo 
svojho života obetu Bohu.“ (Pavol VI.: 
Cultus Marialis, čl. 21). Preto nás sv. Ján 
Pavol II. upriamil na skutočnosť, že má
me byť v škole Márie, „eucharistickej“ 
ženy.

„Mária nás naozaj môže viesť k tejto 
Najsvätejšej sviatosti, lebo má k nej hl
boký vzťah. Evanjelium o tejto téme na 
prvý pohľad mlčí. V opise ustanovenia 
Eucharistie na Zelený štvrtok večer sa 
o Márii nehovorí. Vieme však, že bola 
prítomná medzi apoštolmi, ktorí jedno-
myseľne zotrvávali na modlitbách (Sk 1, 
14) v prvom spoločenstve zhromažde
nom po nanebovstúpení Pána v očakáva
ní Turíc. Jej prítomnosť určite nemohla 
chýbať pri eucharistických sláveniach me
dzi veriacimi prvej kresťanskej generácie, 
ktorí sa vytrvalo zúčastňovali na lámaní 
chleba (Sk 2, 42). Máriin vzťah k Eucha
ristii však okrem jej účasti na eucharis
tickej hostine možno nepriamo naznačiť 
v súvislosti s jej vnútorným postojom. 
Mária je žena ,eucharistická‘ celým svo
jím životom. Cirkev hľadiac na Máriu 
ako na svoj vzor je povolaná nasledovať 
ju aj v jej vzťahu k tomuto najsvätejšie
mu tajomstvu“ (Ján Pavol II.: Ecclesia de 
Eucharistia, b. 53). Liturgiu svätej omše 
máme prežívať naplno a intenzívne. Pre
to Cirkev ako múdra Matka a Učiteľka 

tostných znakoch, bolo to isté telo, kto
ré sa počalo v jej lone! Prijať eucharistiu 
muselo pre Máriu znamenať akoby opäť 
prijať vo svojom lone to srdce, ktoré bi
lo v súlade s jej srdcom, a znovu prežívať 
to, čo sama zakúsila pod krížom“ (po
zri: Ján Pavol II.: Ecclesia de Eucharistia, 
b. 55, 56). Preto z tejto skutočnosti Ján 
Pavol II. vyvodzuje záver, že „Žiť v Eu
charistii pamiatku Kristovej smrti zahŕ
ňa aj... vziať podľa Jánovho príkladu so 
sebou tú, ktorá je nám vždy znova daro
vaná ako Matka. Zároveň to značí prijať 
úlohu pripodobňovať sa Kristovi, dať sa 
do Matkinej školy a nechať sa ňou spre
vádzať. Mária je prítomná – s Cirkvou 
a ako Matka Cirkvi – pri každom z na
šich eucharistických slávení. Ak je me
dzi Cirkvou a Eucharistiou neoddeliteľ
ný vzťah, to isté treba povedať aj o vzťa
hu Márie a Eucharistie. Aj preto je spo
mienka na Pannu Máriu už od staroby
lých čias jednoznačne prítomná v eucha
ristickom slávení tak na Východe, ako na 
Západe“ (pozri: Ján Pavol II.: Ecclesia 
de Eucharistia, b. 57).

Prečo je mariánska úcta v našich 
časoch nevyhnutná

„Mesiac máj nás vedie aj k tomu, aby 
sme nielen precítene spievali loretánske 
litánie, ale hlavne s Máriou prežívali li
turgiu slávenia Eucharistie, ako jedinej 
a najdokonalejšej obety v dejinách ľud
stva. Možno bez váhania povedať, že je 
potrebné znova sa vrátiť k Márii, keď 
toto chceme a zároveň si chceme ucho
vať čistú vieru a pravdu o Ježišovi Kris
tovi, pravdu o Cirkvi a pravdu o človeku. 
Každé ľudské spoločenstvo bez matky 
je neúplné, aj Cirkev. Spoločenstvá, kto
ré sa zriekli mariánskej úcty, dosvedču
jú, že táto osobnosť v týchto spoločen
stvách chýba. Prof. Jozef Vrablec v kni
he o Panne Márii: Nemusím sa ja báť ci
tuje kardinála Jozefa Ratzingera, prečo 
je mariánska úcta v našich časoch nevy
hnutná.

Po prvé: Mariánska úcta udržiava v nás 
pravú vieru Ježiša krista. Veď Cirkev vy
hlásila dogmy o Panne Márii, aby pria
mo poslúžila viere v Krista. Zároveň si 
uvedomujeme, že Mária nie je cieľom 
našej viery, ale ona nás vedie ku kristovi.

Po druhé: mariánska úcta v sebe obsa
huje správny vzťah medzi Bibliou a tradí
ciou.

Po tretie: Mária vo svojej osobe život
ne a nerozlučiteľne spája do jednoty sta
rý a Nový zákon. Ona je židovským diev
čaťom a stala sa Matkou Mesiáša. V nej 
sa spája Izrael a kresťanstvo, synagóga 
a Cirkev. V mariánskej úcte prežívame 
jednotu celého svätého písma.

Po štvrté: mariánska úcta  zaručuje na
šej viere správnu koexistenciu  rozumu a 
srdca. V našom náboženstve človek nie 
je iba rozum, ale rovnako človek nie je 

Bude slávenie liturgie vrcholom nášho duchovného života?
„svätá liturgia nám ukazuje celého Ježiša“ – píše pápež Pius Xii. – „vo všetkých 

okolnostiach jeho života, a teda toho, ktorý je slovom večného Otca, ktorý sa naro
dil 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 Parakléta, ktorý naveky žije vo svo
jej Cirkvi“.

nám do všetkých eucharistických mod
litieb vkladá spomienku na Pannu Má
riu. Sv. Ján Pavol II. nám ozrejmuje, pre
čo. „Ak je Eucharistia tajomstvom viery, 
ktoré natoľko prevyšuje náš intelekt, že 
nás núti plne sa odovzdať Božiemu slo
vu, nikto nám nemôže byť v podobnom 
postoji takou pevnou oporou a vodky
ňou ako Mária.

urobte všetko, čo vám povie
Naše opakovanie Kristovho gesta pri 

Poslednej večeri pri napĺňaní jeho posla
nia Toto robte na moju pamiatku! sa zá
roveň stáva prijatím Máriinho pozvania, 
aby sme ho bez váhania poslúchli: Urob-
te všetko, čo vám povie! (Jn 2, 5). Mate
rinskou starostlivosťou, ktorú Mária pre
javila na svadbe v káne Galilejskej, akoby 
nám hovorila: „Neváhajte, dôverujte slo
vám môjho syna. On, ktorý bol schopný 
premeniť vodu na víno, je rovnako schop
ný učiniť z chleba a vína svoje telo a svo
ju krv, odovzdávajúc v tomto tajomstve ve
riacim živú pamiatku svojej Paschy, aby 
sa tak pre nich stal chlebom života“ (Ján 
Pavol II.: Ecclesia de Eucharistia, b. 54). 
To je jeden aspekt spomienky na Máriu 
v slávení liturgie. Ten ďalší podľa cito
vaného pápeža spočíva v nasledujúcom: 
„Mária uskutočňovala svoju eucharistic
kú vieru ešte skôr, ako bola Eucharistia 
ustanovená, ... Mária si celým svojím ži
votom v kristovej blízkosti, a nielen na 
kalvárii, osvojila obetný rozmer eucha
ristie... Môžeme si predstaviť pocity Pan
ny Márie, keď počúvala z úst Petra, Já
na, Jakuba a iných apoštolov slová Po
slednej večere Toto je moje telo, ktoré sa 
dáva za vás (Lk 22, 19)? To telo, ktoré 
sa obetovalo a teraz je sprítomnené v svia
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kaM VysTúPil PáN...

Počuť dnes kázeň o nebi sa vám tak ľahko asi nepodarí, začal svoj úvodník v světle (19/ 2010) jeho autor, ktorý píše pod značkou 
lš, a pokračoval: asi to ani nie je nosná téma, no v skutočnosti je to téma o tom najpodstatnejšom. ide totiž o všetko. Nebo má len 
jednu alternatívu, a tou je večná záhuba. kedysi bolo nebo pevným a trvalým námetom pre staviteľov chrámov. stavali ich ako pred
sieň neba. V tých chrámoch cítime, že nás neustále pozdvihujú hore, k nebu, kým súčasní architekti sa orientujú skôr prízemne, ako 
by tam hore ani nebolo o čo stáť. aj niekdajšia nebeská liturgia sa stala skôr pozemskou.

Nezabudnuteľné kázne o nebi som 
počul v rámci duchovných cvičení 

v saleziánskom ústave pred šesťdesiati
mi piatimi rokmi. To, čo ma vtedy naj
viac uchvátilo a najviac na mňa zapô
sobilo, boli presvedčivé slová kazateľa 
o tom, čo to znamená, že radosť je več
ná. Neustále som sa vracal k tej predsta
ve, a čím viac som o tom premýšľal, tým 
viac sa mi z toho „krútila hlava“. Do
siahnutú večnú blaženosť nikto neukon
čí, neobmedzí, nezmení. V nebi sú hodi
ny a kalendár zbytočné. Slnko tam nikdy 
nezapadá, pretože slnkom je sám Boh. 
Po všetkých dočasných bolestiach a trá
peniach prichádza blaženosť, ktorá sa už 
nikdy neskončí, pretože sa stane nezme
niteľným stavom. To nie je výmysel fan
tázie na našu útechu. Je to skutočnosť, 
ktorú nám zaručil sám Pán: Vy sa bude-
te radovať a vašu radosť vám už nik nevez-

me. To je stav, ktorý nám závidí diabol, 
pretože sa oň vlastnou pýchou pripravil.

Nebo je podľa Ježišových slov jed
noznačným cieľom všetkého pozemské
ho úsilia. Preto, kým sa vrátil k Otcovi, 
ubezpečil učeníkov: Idem vám pripra-
viť miesto. V čom asi spočíva tá prípra
va? Musíme opustiť všetky ľudské pred
stavy o „ubytovateľovi“, ktorý opustí od
diel, aby mu na určenom mieste prichys
tal prostredie a miesto na pobyt.

Ježiš zostúpil od Otca ako jeho jed
norodený Syn a teraz sa k nemu vracia 
„obohatený“ o človečenstvo ako Syn člo
veka. Jeho telo je prvé stvorené ľudské 
telo, ktoré vo svojej oslávenej podobe 
vstupuje do neba. Práve toto miesto „na
vyše“, ktoré sa musí v nebi nájsť pre Bo
žieho Syna, bude tým miestom priprave
ným pre nás, pretože všetci tí, čo za ním 
vystúpia k Otcovi, môžu tak urobiť len 

preto, že sú s ním „jedným telom“. Až 
potom pred tvárou nebeského Otca uvi
díme v plnej skutočnosti to, čo tu preží
vame vo svojej viere.

Práve pre tento svoj podstatný celkom 
nepozemský obsah nepredstavuje nebo 
pre väčšinu ľudí zvlášť príťažlivé miesto. 
Sú aj takí, čo sa dokonca obávajú, že by 
v nebi mohli prísť o svoje radosti. Ľud
ské radosti sú už priveľmi „spozemšte
né“ z hľadiska obsahu, ako aj formy. Na 
predstavu skutočného charakteru nebes
kých radostí im chýbajú aj tie najzáklad
nejšie pojmy. Preto je neraz aj pre veria
ceho ťažko vysvetliť ľudom tohto sveta, 
v čom vlastne nebo spočíva.

aké to bude vo večnosti?
Aj pre nás samých nie je neraz ľah

ké predstaviť si, akým spôsobom bude
me prežívať tú svoju večnosť, ku ktorej 

iba cit. Človek je jednota obidvoch tých
to dimenzií. Hlava musí jasne uvažovať 
a srdce sa musí vedieť rozohniť. Marián
ska úcta zaručuje našej viere túto plnú 
ľudskú dimenziu.

Po piate: vieme, že podľa koncilu je 
Mária symbol, obraz alebo model Cirkvi. 
V Márii, v jej podobe a v jej predobraze 
Cirkev znova objavuje svoju vlastnú tvár 
ako tvár Matky

Po šieste: Mária bola ustanovená záro
veň za Pannu i Matku a takto z nej usta
vične žiari svetlo na to, čo stvoriteľ za
mýšľal so ženou na všetky časy, teda i na 
naše. Ba, lepšie povedané, práve na na
še časy, keď ako vieme, je podstata žen
skosti ohrozená. Máriinou panenskos
ťou a jej materstvom dostáva sa mysté
rium ženy do veľmi vysokého určenia. 
Mária nebojácne ohlasuje Magnifikat, 
ale na druhej strane miluje aj tichý a skry
tý život. Mária sa nebojí stáť pod krížom, 
ale na druhej strane rada v tichu svojho 
srdca zvažuje, čo počula a skúsila. Mária 
ako stvorenie viery, odvahy a poslušnos
ti je príkladom nielen pre ženy dnešných 
čias, má na ňu hľadieť každý kresťan, že
na i muž.“

Máriina prítomnosť v dejinách 
spásy

Máriina prítomnosť v dejinách spásy 
je neopomenuteľná, preto aj spomien
ka na Máriu, ktorá stojí na čele všetkého 
stvorenia ako nová Eva, je neprehliadnu
teľná a inak to nemôže byť ani v liturgii. 
Iste, že to nemôže byť iba spomienka, 
ale v duchu vyššie uvedeného to má byť 
ňou inšpirovaná túžba na aktívne aktuál
ne prežívanie eucharistickej obety Ježiša 

Krista, výzva nasledovať Máriu ako no
siteľku Krista v súčasnom svete. Môže
me povedať, že takýto postoj odzrkadľu
je okrem iného aj to, že citlivo vnímame 
postoj prvej a druhej kresťanskej generá
cie voči Matke Božieho Syna a spasite
ľa sveta.

Je to triezvy postoj, ale dostatočne hl
boký a bohatý, aby sa stal základom ďal
šieho rozvoja mariánskej úcty. Niet po
chýb, že úcta k Panne Márii od začiatku 
vychádza z biblických textov. Mohli by 
sme na základe biblických prameňov ísť 
k vyhláseniu pápeža Pavla VI., ktoré po
vedal vo svojej reči na záver 3. koncilo
vého zasadnutia v r. 1964. K sláve Panny 
Márie a k našej úteche prehlasujeme pre-
svätú Máriu za Matku Cirkvi, t. j. celého 
Božieho ľudu, ako veriacich, tak pastie-
rov, ktorí ju nazývajú svojou preláskavou 
Matkou. Chceme, aby bola v budúcnos-
ti pod týmto menom ešte viac uctievaná a 
vzývaná od všetkého kresťanského ľudu. 
Sv. Ján Pavol II. vo svojej 24. kateché
ze o Panne Márii v r. 1997 učí, že Má-
ria je naozaj sprostredkovateľka, nakoľ-
ko prednáša naše túžby a prosby Kristovi 
a nám odovzdáva Božie dary orodujúc za 
nás neprestajne.“ Druhý vatikánsky kon
cil ju pre materinskú starostlivosť ozna
čuje ako orodovnicu a sprostredkovateľku. 
Úcta Cirkvi k Preblahoslavenej Panne 
Márii patrí k samej podstate kresťanské
ho kultu a vychádza zo svätého písma a 
liturgického kultu, pričom tento kult, ho
ci celkom osobitný, sa podstatne líši od 
kultu adorácie, ktorý sa preukazuje Ježi
šovi kristovi, Otcovi a Duchu svätému, 
ma riánsky kult smeruje k Bohu.

Ak si chceme zachovať pravú vieru, 

tak sa nemožno zrieknuť mariánskej úc
ty aj z toho hľadiska, že Panna Mária sa 
môže stať ideálnym vzorom ľudí našich 
čias. Je dostatok príkladov, že aj dnešný 
človek, dnešná žena, dnešný moderný 
muž, ktorý túži mať účasť na rozhodo
vacom práve spoločnosti, bude pozerať 
na Pannu Máriu tak, aby zodpovedne 
plnil svoje poslanie. Veď ona, hoci bo
la odovzdaná do Božej vôle, vôbec nebo
la pasívne odovzdaná životným okolnos
tiam a udalostiam. Ona si uvedomovala, 
že ľudské sily a možnosti sú obmedzené, 
preto neváhala vyhlásiť Boha za obhaj
cu ponížených a utláčaných, ktorý zosa
dzuje mocných tohto sveta z ich miest. 
Bola to silná žena, ktorá poznala aj chu
dobu, utrpenie, bola vo vyhnanstve, ale 
vedela tieto situácie riešiť v spolupráci 
s Bohom. Teda Panna Mária môže aj mo
dernému človeku na začiatku 21. storočia 
byť naozaj skvelým vzorom a príkladom 
ako riešiť jednotlivé životné situácie, aby 
sme išli po ceste, ktorú nám ponúka Boh. 
Mariánska úcta správne pochopená mô
že byť veľkým obohatením aj pre kres
ťanov tohto obdobia a môže podľa vzo
ru Panny Márie náš život naplniť hod
notami, ktoré privádzajú každého z nás 
k naplneniu života, k radosti, spokojnos
ti a šťastiu, a sú zárukou aj toho budú
ceho. Prijatie mariánskej úcty nás vedie 
aj v liturgii k plnšiemu prežívaniu tajom
stiev Ježiša Krista v správne chápanom 
duchu Druhého vatikánskeho koncilu 
nie skrze Máriu k Ježišovi, ale s Máriou 
k Ježišovi, ako to v encyklike Ecclesia de 
Eucharistia 17. apríla 2003 jasne napísal 
sv. Ján Pavol II. 

Daniel Dian
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DuCh sVäTý a Naša PaMäť

Jedným z vážnych problémov našich čias je ten, že trpíme veľkou stratou pamäti. 
Ľahko zabúdame... Žiaľ, stratili sme spojenie našej prítomnosti s minulosťou pre bu
dúcnosť. Vytráca sa z nás „pamäť“, preto si ju potrebujeme obnovovať, oživovať a roz
víjať.

Túto pamäť človeka, pamäť našej ze
me a národa nám pripomínal svojou 

tvorbou Milan Rúfus (1928 – 2009). Pa
mäť človeka, Slovana, kresťana nám pri
pomínal sv. Ján Pavol II. (1920 – 2005) 
napríklad v diele Pamäť a identita (SSV, 
2005). O skutočnej (ľudskej a kresťan
skej) pamäti Európy píše Joseph Ra
tzinger/Benedikt XVI. v knihe Európa. 
Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti 
(SSV, 2005) alebo v knihe Chváloreč na 
svedomie (SSV, 2010, s. 22 – 27). Na tú
to pamäť poukazuje Pán svojimi slova
mi o pravom učeníkovi Božieho kráľov
stva. Ten sa napríklad podobá hospodá
rovi, čo vyťahuje veci staré i nové a vy
berá medzi nimi (porov. Mt 13, 52). Na
šu pamäť potrebujeme nechať viesť Du
chom Svätým, aby sme nezabúdali a aby 
sme sa správne rozhodovali a žili.

Tejto téme sa venoval pápež Fran
tišek aj vo svojej homílii pri svätej om
ši v utorok 14. mája 2013, keď pove
dal: „Mnoho kresťanov dnes nevie, kto 
je Duch Svätý, ako je to s Duchom Svä
tým. A niekedy počuť: ‚Mám vzťah k Ot
covi, aj k jeho Synovi, pretože sa mod

lím Otče náš k Otcovi, som v spojení so 
Synom, ale neviem, čo mám robiť s Du
chom Svätým. Alebo sa hovorí, že ‚Duch 
Svätý je holubica, ktorá nám dáva sedem 
darov‘. Ale takto chudák Duch Svätý zo
stáva vždy na konci a nenachádza správ
ne miesto v našom živote.“

Počas generálnej audiencie v stredu 
8. mája 2013 pápež František vychádzal 
vo svojej katechéze z jedného článku 
Nicejskocarihradského vyznania viery, 
v ktorom okrem iného vyznávame: „Ve
rím v Ducha Svätého, Pána a Oživova
teľa“. Prvou pravdou, ktorú si v Kréde 
pripomíname, je, že Duch Svätý je Ký-
rios, Pán. To znamená, že je opravdivý 
Boh – tak ako Otec a Syn. Z našej stra
ny je teda objektom rovnakej adorácie a 
chvály, akú venujeme Otcovi a Synovi. 
Svätý Duch je skutočne treťou Osobou 
Najsvätejšej Trojice; je veľkým darom 
vzkrieseného Krista, ktorý otvára na
šu myseľ a naše srdce pre vieru v Ježiša 
ako v Syna poslaného Otcom – a záro
veň nás vedie k priateľstvu, k spoločen
stvu s Bohom.“

O týždeň neskôr (15. mája 2013) sa 

smerujeme ako ku konečnému cieľu? Aj 
pre samého svätopisca bolo to, čo videl, 
neopísateľné, pretože si musel vystačiť 
s ľudským slovníkom, kombinoval urči
té prirovnania do nedokonalých analógií 
s pozemskou skutočnosťou. Príkladom 
je jeho opakovaný obraz zlata priehľad
ného ako kryštál. Pretože všetky naše 
predstavy sú predstavy z hmotného sve
ta, sú naše predstavy o duchovnom sve
te nedokonalé a najčastejšie priam ne
skutočné. Platí to aj o predstave samé
ho Boha Otca, ktorý býva neraz ešte stá
le predstavovaný v nedokonalej ľudskej 
podobe, najčastejšie ako vznešený ľud
ský starec.

Oveľa ľahšie je preto pre nás predsta
viť si to, čo určite v nebi nebude. Nebu
de tam smrť, choroba, bolesť, rozličné 
neduhy, starosti, strach, nuda, závisť, ľú
tosť, hlad, smäd, únava, horúčava, zima, 
tma, námaha, smútok, samota, opuste
nosť, odmietanie; nebude tam nič a nik
to, čo sa nám nepáči, nikto, koho by sme 
nemali radi, kto nám nežičí... Samozrej
me, že tam nebude nič nečisté a ani tieň 
hriechu...

Až tam v nebi pochopíme, čo pre 
Božieho Syna znamená poníženie, aké 
predstavuje jeho prítomnosť pod spô
sobom chleba, aby sa stal pokrmom pre 
naše duše.

Jeho slávou sú aj ľudia, všetci tí, kto
rých pozval do svojho kráľovstva pri

praveného od počiatku sveta. Tie mies
ta však nie sú niečo také, ako sedadlá 
rezervované v nekonečnom hľadisku 
šťastných divákov oblažujúceho Božie
ho predstavenia. Boží Syn ráta s tým, že 
vstúpime do neba spolu s ním a v ňom 
ako aktívni prispievatelia a ozdoba ne
beskej blaženosti a slávy...

Nič dobré sa nestratí
Ani najmenšia obeta, ani jediný 

vzdych a vyznanie lásky k Bohu sa ne
stratí. To, čo bolo tu na zemi len skryté 
a akoby stratené, to všetko sa spletá do 
vencov nevýslovnej krásy...

Najkrajšou ozdobou a darom Bohu Ot
covi, Synovi a Duchu Svätému, ktorú mô

žeme so sebou priniesť do neba, je každá 
duša, o účasť ktorej sa na nebeskej hosti
ne pričiníme. Môžu to byť duše celkom 
konkrétne a známe, ku ktorým by, samo
zrejme, mali patriť naši najbližší. Každý 
z manželov je zodpovedný za spásu svoj
ho životného partnera (ako svoju úlohu 
splní, keď sa s ním háda, keď sa rozvedie, 
ťažko povedať). Každý rodič zodpovedá 
za spásu svojich detí, každý kňaz za spá
su svojich farníkov... Ale môžu to byť aj 
duše neznáme, ktoré sa k nám budú hlá
siť až vo večnosti, pretože to boli naše 
modlitby, obety, náš dobrý príklad, dobrý 
skutok, ktorý rozhodol na váhe spravodli
vosti o ich prijatí do nebeskej slávy.

Rozjímajme často o našej pravej vlasti, 
aby sa naše srdce naplnilo nielen vrúcnou 
túžbou a priamo nedočkavosťou ocitnúť 
sa v lone nebeského Otca. Kde nám jeho 
Syn pripravil miesto, a aby nás pohľad na 
nebo živil ustavičnou túžbou priviesť ta 
čo najväčší počet svojich blížnych...

Myslieť na nebo je užitočné aj preto, 
aby sme sa včas učili klaňať Bohu. Až 
keď uvidíme slávu, akú má Boží Syn 
u Otca, pochopíme so spätnou platnos
ťou, že nijaká úcta, ktorú sme mu vzdá
vali tu na zemi, nebola dostačujúca, keď 
sme mu tu odmeriavali každú poklonu, 
každé pokľaknutie...
z úvodníka autora lš (světlo č. 19/2010) 

vybrala, preložila a vložila medzititulky 
XD

pápež František venoval vo svojej kate
chéze jednej z mnohých činností Ducha 
Svätého v našom vnútri: „Duch Svätý je 
Boh, ktorý pôsobí v nás; Boh, ktorý nám 
pripomína minulosť, prebúdza našu pa
mäť. Sám Ježiš hovorí apoštolom pred 
Turícami: Tešiteľ Duch Svätý, ktorého 
pošle Otec v mojom mene, naučí vás všet-
ko a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal (Jn 14, 26). „Kresťan bez pamä
ti nie je pravým kresťanom, je mužom 
alebo ženou, ktorí sú väzňami okolnos
tí či náhody; človekom bez histórie. Má 
ju, ale nevie, čo s ňou. Je to Duch, kto
rý vás naučí, ako naložiť s minulosťou, 
so spomienkami na to, čo bolo (...) (po
rov. Hebr 13, 7). Spomienky nášho živo
ta, pamätanie si našej histórie, pripomí
nanie si chvíle, keď sme mali tú milosť 
stretnúť Ježiša, pamäť na všetko to, čo 
nám povedal Ježiš.“

Táto pamäť „je milosťou Ducha Svä
tého. Avšak mať pamäť – precíznu – to 
tiež znamená mať na pamäti naše vlast
né slabosti, biedu, ktoré nás robia otrok
mi, a súčasne mať na pamäti Božiu mi
losť, ktorá nás z nich vyslobodzuje. (...) 
Pamäť je veľká milosť, a keď kresťan ne
má pamäť – je to tvrdé, ale je to pravda – 
nie je kresťan, ale modloslužobník. Pre
tože je pred nejakým bohom, ktorý ne
má cestu, nevie byť cestou. Ale náš Boh 
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NaJsVäTeJšia TrOJiCa – BOŽia BlízkOsť

V ňom žijeme, hýbeme sa a sme...
akiste mi dáte za pravdu, že sa dávame spoznať iba tým, ktorých máme radi. Na

opak, zákon o ochrane osobných údajov chráni naše súkromie pred cudzími. Preto 
Boh, ktorý sa nám necháva poznať v tajomstve svojej trojjedinosti ako Najsvätejšia Tro
jica, nás musí mať skutočne rád.

Božia blízkosť je vyjadrená aj v po
slednej vete Pána Ježiša na zemi: 

Hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta (Mt 28, 20).

Boh sa zjavil svojmu starozákonnému 
vyvolenému ľudu nielen v slove, ale aj 
konaní v jeho prospech. V Novom záko
ne Ježiš Kristus, Boží Syn, prebýval me
dzi nami, zjavil nám Otca a zoslal Du
cha Svätého. Kristus – Obraz Boha, je-
diný prostredník medzi Bohom a ľuďmi – 
nás pozval mať účasť na blaženom živo
te Najsvätejšej Trojice.

Vieme, ako je malé dieťa odkázané na 
rodiča a doslova potrebuje jeho pohľad. 
Predstavte si, že dieťatko v čakárni u le
kára zíde z maminho náručia, no po nie
koľkých krokoch sa zo sveta, do ktoré
ho vykročilo, hneď vracia späť k mame. 
Staršie dieťa hrajúce sa na pieskovisku 

vydrží nejaký čas bez otca, ale s uiste
ním, že sa ihneď vráti. Prváčik túži po 
domove celé dopoludnie strávené v ško
le. Aj dospievajúci hľadá toho, komu sa 
zdôveriť, aj keď v jeho prípade to nie sú 
vždy rodičia. Napokon aj dospelý potre
buje mať zázemie istoty a podpory. Ako 
veriaci kresťania máme úžasného celoži
votného spoločníka v Bohu, v tom Bohu, 
od ktorého sme závislejší ako to najmen
šie dieťa od matky. V žalme máme: Oko 
Pánovo bdie nad tými, ktorí sa ho boja.

Typický symbol Najsvätejšej Trojice 
je trojuholník s okom uprostred: troju
holník – útvar s troma vrcholmi značí tri 
osoby; oko značí Božiu prozreteľnosť, 
že teda Boh o všetkom vie a s láskou sa 
o nás stará; Boh, ktorý sa nám dáva po
znať, aj nás dokonale pozná a rozumie 
nám lepšie ako my sami rozumieme se

sViaTOsť zMiereNia – sPOVeDNé TaJOMsTVO Je NeDOTkNuTeĽNé

sviatosť zmierenia – vyznanie hriechov, rozhrešenie a túžba žiť lepšie – je nesmiernym darom pre nás kresťanov katolíkov. Tí, kto
rí chápu podstatu tejto sviatosti, dokážu naozaj oceniť Božiu lásku, Božie milosrdenstvo i ďalšie milosti, ktoré zo spovede pramenia. 
svätá spoveď je sviatosť, pri ktorej Boh skrze kňaza udeľuje človeku odpustenie hriechov a pokoj duše. Človek sa zmieruje s Bohom, 
ale hriechy hovorí kňazovi, ktorý má moc udeliť rozhrešenie. Túto moc dostal od Boha a skrze Cirkev pri kňazskej vysviacke. Nik
to iný ako kňaz nemôže dať platné rozhrešenie od hriechov, nikomu inému ako kňazovi sa nemôžeme spovedať, ak očakávame roz
hrešenie.

stáva sa však, že niekedy niektorí ve
riaci začnú pochybovať, či to, čo po

vedia pri svätej spovedi kňazovi, zostane 
utajené pred inými ľuďmi. Tu treba na
ozaj veľmi dôrazne pripomenúť, že kňa
zovi môžeme úplne dôverovať, že čokoľ
vek mu povieme, za nijakých okolností 
nesmie nikomu povedať. Kňaz skutočne 
nesmie prezradiť hriechy a osobu, ktorá 
ich spáchala. Hovorí sa tomu spovedné 
tajomstvo, a to musí zostať navždy uta
jené a nesmie sa o daných veciach vôbec 
rozprávať.

O spovednom tajomstve hovoria aj 
predpisy Cirkvi v Kánonickom práve, 
konkrétne kánon 983: Sviatostné tajom-
stvo je nedotknuteľné; preto spovedníkovi 
je veľmi prísne zakázané slovami ani nija-
kým iným spôsobom, ani z nijakého dôvo-
du, ani len čiastočne prezradiť kajúcnika.

Tu treba pripomenúť aj skutočnosť, 
ktorá sa niekedy môže stať, že ktokoľ
vek okrem kňaza, kto by začul spoveď 
druhého človeka (napríklad, že v spo
vednici niekto hovorí príliš hlasno a po
čuť ho von) hriechy, ktoré počul, nesmie 
nikomu povedať. Ak by sme niekedy za
čuli spoveď niekoho, kto je v spovednici, 
nesmieme ani my kňazi, a nesmú ani lai
ci o tom, čo počuli, hovoriť.

Ak by kňaz porušil spovedné tajom
stvo – teda, že by prezradil, z čoho sa 
konkrétna osoba spovedala, vzťahuje 
sa, na neho kánon 1388: Spovedník, kto-
rý priamo porušuje sviatostné tajomstvo, 
upadá do exkomunikácie. A exkomuniká
cia je jeden z najťažších trestov, aké mô
žu v Cirkvi byť. Z toho teda vyplýva zá
ruka, že pri svätej spovedi nemáme mať 

strach povedať všetky hriechy – aj tie 
najťažšie.

Dokonca ani keby kňaza zobrali ako 
svedka na súd a tam by sa ho sudca vy
pytoval, každý kňaz môže využiť para
graf 130 Trestného poriadku, odsek 2 
zákona číslo 301 z roku 2005, ktorý 
znie: Svedok je oprávnený odoprieť vypove-
dať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spo-
vedné tajomstvo alebo tajomstvo informá-
cie, ktorá mu bola zverená ústne alebo pí-
somne pod podmienkou mlčanlivosti ako 
osobe poverenej pastoračnou starostlivos-
ťou. Teda ani pred súdom kňaz nesmie 
povedať nič, čo počul v spovedi, nikto 
ho nemôže prinútiť, aby porušil spoved
né tajomstvo – sviatostnú pečať.

Spovedné tajomstvo chráni predovšet
kým sám kňaz, ale aj Cirkevné právo, ba 
aj Právny poriadok Slovenskej republiky. 

be. Pán Boh je k nám ešte dobrotivejší 
ako ten najlepší rodič k svojmu dieťaťu. 
V Písme čítame toto úžasné vyjadrenie: 
Či môže matka zabudnúť na svoje dieťa – 
nemluvňa?! No keby aj ona zabudla, ja na 
teba nikdy nezabudnem, hovorí tvoj Pán.

Jeden malý chlapec sa mal podrobiť 
operácii. Veľmi sa bál. So zásahom le
károv súhlasil po tom, čo ho otec ubez
pečil, že ostane pri ňom. Keď v narkóze 
zaspal, lekári povedali jeho otcovi, že už 
môže odísť. Otec sa však ohradil: „Sľú
bil som mu, že ostanem stále pri ňom, 
akoby som mohol odísť?!“ A tak napo
kon bol pri celej operácií. Keď sa syn 
prebudil, jeho prvá otázka bola: „Ocko, 
si tu?“ Potom znovu zaspal.

Takto Boh koná s nami: Pánu Bohu 
nie je ľahostajný náš osud, akoby nás 
stvoril a potom nás nechal sa trápiť; on 
nás nikdy neopustí. Najdôležitejšie je, 
aby sme my nikdy neopustili jeho. Sláva 
Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo 
na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky 
až na veky vekov; amen. 

Ján sitár, kaplán

kráča s nami, pripája sa k nám, ide s na
mi. Zachraňuje nás. Píše našu históriu 
s nami. Pamätať na toto všetko a život sa 
stáva plodnejším!“

„On, Utešiteľ je najväčší protagonis
ta každej iniciatívy a vyjadrenia viery. 
(...) Tento Duch Svätý, ktorý dáva kaž
dému z nás rôzne charizmy, spája nás 

v tomto spoločenstve Cirkvi, ktorá uc
tieva Otca, Syna a jeho, Ducha Sväté
ho.“ Ak ho nenecháme pracovať, za
čínajú v Cirkvi rozdelenia. Je to pre
to, že sme sa voči Pravde, voči Duchu 
Svätému, uzavreli. Potrebujeme si pre
to vyprosovať milosť pamäti, ako nás 
k tomu vyzval pápež František na kon

ci svojej homílie 14. mája 2013, aby 
sme boli ľuďmi, ktorí nikdy nezabud
nú na to, čo ich stála dosiahnutá ces
ta, nezabudnú na milosti, ktoré prija
li vo svojich životoch, nezabudnú na 
odpustenie ich hriechov, nezabudnú, 
že boli otrokmi, a Pán ich vyslobodil. 

ThDr. Michal Vivoda
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Preto naozaj nikdy nemusíte mať obavy 
povedať akýkoľvek hriech pri svätej spo
vedi.

Z histórie vieme, že sv. Jána Nepo
muckého v 14. storočí mučili, lebo ne
chcel prezradiť spovedné tajomstvo 
manželky českého kráľa Václava IV. 
Kráľ veľmi chcel vedieť, z čoho sa je
ho manželka spovedala, a tak začal toh
to kňaza mučiť. A keď ani pri strašnom 
mučení, kedy mu fakľou opaľovali holé 
brucho, nič neprezradil, tak ho zviazali a 
hodili do rieky Vltavy z Karlovho mosta, 
kde sa utopil. Ani strach z mučenia, ani 
strach zo smrti neprinútili Jána Nepo
muckého prezradiť spovedné tajomstvo.

Majme preto veľkú dôveru v kňazov, 
ktorí nás spovedajú a ďakujme Pánu 
Bohu, že nám skrze nich odpúšťa hrie
chy. Majme na pamäti, že spovedné ta
jomstvo je naozaj nedotknuteľné a  nikdy 
nemôže byť prezradené. Modlime sa 
za spovedníkov, aby vždy horlivo kona
li svoju službu a aby nikdy neboli týraní 
v súvislosti so spovedným tajomstvom.

stanislav Čúzy, kaplán

„ubehlo už 1130 rokov od smrti sv. 
Metoda, prvého arcibiskupa slo

venskej Cirkvi, ktorý bol pochovaný v ka
tedrálnom chráme rastislavovho sídel
ného mesta. Dosiaľ však nie je známe 
miesto, kde stála táto katedrála, a tým 
ani miesto posledného odpočinku sv. Me
toda. Je to záhadný otáznik nad celou 
históriou slovenska. Nájsť hľadaný hrob, 
a tým aj srdce celej krajiny starých slová
kov, nám pomôže nájsť vlastné korene, le
bo človek bez koreňov je ako trstina vo 
vetre, ako strom, ktorému odťali korene 
– nemôže očakávať živú zeleň.“ (elena 
šubjaková DeViNgrad).

Od polovice 17. storočia sa začala 
v našej kultúre intenzívnejšie presadzo
vať cyrilometodská tradícia. V rámci tej
to tradície sa vyzdvihovala aj historic
ká úloha Devína v našich dejinách, naj
mä v čase Veľkomoravskej ríše. Preto od 
18. storočia až do prvej polovice 20. sto
ročia sa Devín stal symbolom slovenskej 
identity a zohrával významné postavenie 
v kultúrnom a spoločenskom povedomí 
slovenského národa, čo sa prejavovalo 
najmä v piesňach, poézii, dráme, ale aj 
v opere. Prvým spracovaním našich ná
rodných dejín sa v 18. storočí zaoberal 
slovenský rímskokatolícky kňaz a his
torik Juraj Papánek. Vo svojom latin
sky písanom diele Dejiny slovenského 
národa – O kráľovstve a kráľoch Slová-
kov pokladal územie Slovenska za pra
vlasť Slovanov a slovenčinu za pramatku 
všetkých slovanských jazykov. Prvý, kto 
označil Devín za sídlo Svätopluka, naj
slávnejšieho kráľa našich Slovákov, bol 
Štefan Salagius, uhorský cirkevný histo
rik z druhej polovice 18. storočia. K veľ

kému oživeniu Cyrilometodskej tradície 
u nás dochádza začiatkom 19. storočia, 
pričom historickú úlohu Devína v ča
soch Rastislava a Svätopluka vyzdvihli 
najmä bernolákovci. Cyrilometodský 
odkaz ďalej rozvíjala nastupujúca gene
rácia štúrovcov, ktorá vyzdvihovala De
vín ako sídlo veľkomoravských panovní
kov a Nitru s pamätným Zoborom ako 
miesto, na ktorom podľa povesti leží po
chovaný Svätopluk, slávny kráľ Veľkej 
Moravy. Devín a Nitra sa v tradícii štú
rovskej mládeže stali najvýznamnejšími 
pamätníkmi zašlej slávy. V tomto duchu 
sa v roku 1835 zrodila myšlienka uspo
riadať vlastenecký výlet na Devín, pri
čom ďalšie púte slovenskej mládeže sa 
tu konali až do rokov 1848 – 1949. V sú
vislosti s oslavami tisíceho výročia prí
chodu Konštantína a Metoda na Veľkú 
Moravu v roku 1863 bola iniciátorkou 
osláv mladá slovenská inteligencia na če
le s Jánom Palárikom a Andrejom Rad
linským. V júli roku 1927 pri príležitosti 
tisícstého jubilea sv. Cyrila a Metoda sa 
konala na Devíne veľká slovenská národ
ná púť, ktorá mala založiť tradíciu devín
skych národných pútí. V dôsledku ťažkej 
spoločenskej a politickej situácie počas 
druhej svetovej vojny i po nej však Devín 
duchovne osirel. Centrum osláv cyrilo
metodskej tradície sa preniesol do Nit
ry a na Velehrad.

V roku 1985 sa na hradnom návrší 
Devína archeologicky potvrdila existen
cia veľkomoravského chrámu s trojlíst
kovou apsidou a nartexom, čo je miest
nosť pri chráme vyhradená pre žiakov 
– istý druh cirkevnej školy. Ako jediný 
medzi veľkomoravskými kostolmi má ty
pické črty byzantského chrámu stavané
ho pre potreby gréckej liturgie, a preto je 
zárukou nespochybniteľnej prítomnosti 
byzantskej misie na tomto mieste.

V posledných rokoch sa Matica slo
venská snaží obnoviť tradíciu národ
ných pútí na Devín. Okrem toho zalo
žením Hlaholskej akadémie chce oživiť 
hlaholiku, a tým postaviť v národe živý 
pamätník epochálnemu dielu sv. Cyrila 
a Metoda. O prednášky a oboznámenie 
sa s písaním textov hlaholikou je v ško
lách na celom Slovensku veľký záujem. 
V deťoch sa tak prebúdza živý záujem 
o našu históriu. Akadémia je otvorená 
pre všetkých bez ohľadu na svetonázor. 
Je otvorená ľuďom, ktorých oslovuje od
kaz našich prvých učiteľov Konštantí
na Filozofa a jeho brata Metoda a ktorí 
chcú ďalej pokračovať v jeho napĺňaní. 
Matica slovenská do akadémie pozýva 
aj umelcov, učiteľov, ale hlavne mládež.

Vo všeobecnom rímskom liturgickom 
kalendári sa sviatok slovanských vieroz
vestov slávi 14. februára vo výročný deň 
smrti sv. KonštantínaCyrila. Na Sloven
sku sviatok svätých solúnskych bratov 
slávime 5. júla. V ten deň si pripomína
me ich život a dielo. Okrem týchto osláv 
usporiadala Hlaholská akadémia Matice 
slovenskej – Združenie Dedičstvo otcov, 
Združenie JAS a Rímskokatolícky farský 

úrad v Devíne – tento rok spomienkový 
deň na tisícdvesté výročie narodenia a ti
sícstotridsiate výročie smrti sv. Metoda. 
Oslava tohto významného jubilea sa ko
nala 11. apríla 2015 v Devíne. Začala sa 
gréckokatolíckou svätou liturgiou Jána 
Zlatoústeho v devínskom kostole, nasle
dovali prednášky o živote a diele nášho 
prvého metropolitu sv. Metoda pred kul
túrnym domom. Po výstupe na hrad De
vín sme pri základoch veľkomoravského 
chrámu – prvej univerzite Slovákov za
spievali Akatist Bohorodičke.

Po dlhej zime to bol krásny, príjemný 
a zmysluplne prežitý deň v srdci našich 
kultúrnych dejín. Nenechajme si ujsť ta
kého príležitosti a približujme ich svo
jim deťom, aby Devín zas raz neosirel. 

Táňa hrašková

zem je sídlom bolesti. To však nebolo 
v Božom pláne. Boh stvoril človeka, 

aby žil šťastne, aby sa radoval. Preto na
šich prarodičov umiestnil do raja, aby mu 
v nevinnosti slúžili, a tak si zaslúžili več
né šťastie. No hriech prarodičov všetko 
zmenil. zem sa stala „slzavým údolím“. 
Od hriechu a večnej smrti ľudstvo vykúpil 
Ježiš kristus, no časných trestov nás ne
zbavil. Prečo? Pretože každé utrpenie ľu-
ďom dobrej vôle je veľmi užitočné.

Táto pravda je mnohým kresťanom 
zastretá hustým závojom. Preto sa dajú 
zavádzať posmešnými poznámkami nie
ktorých ľudí: „Keby boh existoval, ako 
by sa mohol dívať na toľké utrpenie a sú
ženie?“ Alebo: „Boh nie je spravodlivý, 
keď na nás zosiela toľké utrpenia.“ Mno
hí „nevedomí“ im prisviedčajú a odvra
cajú sa od viery, ktorá je práve v utrpe
ní najpotrebnejšia, je jedinou „potešiteľ
kou“. Je totiž našou povinnosťou pood
haliť závoj a poukázať na to, že Boh na 
nás dopúšťa rozličné utrpenia pre naše 
dobro, či už sme spravodliví, kajúcnici 
alebo hriešnici.

Pre spravodlivých kresťanov je 
utrpenie skúškou lásky

Nie je také ťažké prejavovať Bohu lás
ku, keď má človek všetkého hojnosť, 
keď sa mu vo všetkom darí, keď mu 
druhí prejavujú úctu. Jeho láska však eš
te neprešla skúškou. Až keď človek po
cíti nedostatok, bolesť, stratu cti, stratu 
dobrého mena alebo telesné, či dušev
né utrpenie a zostane verný Bohu, až po
tom môže svedčiť o tom, že jeho láska 
k Bohu je pevná.

Mužom spravodlivým a bohabojným 
bol starozákonný Tobiáš. Boh dopustil 
na neho slepotu a prenasledovanie zo 
strany najbližšej rodiny a známych, a To
biáš nereptal, ale sa odovzdal do Božej 
vôle. Jeho láska k Bohu ostala pevná... 
(porov. Tob 12, 13).

Dedičstvo našich otcov

Prečo Boh dopúšťa  
na ľudí toľké utrpenia?
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Jarná únava sa 
u mnohých z nás 

prejavuje aj akousi 
apatiou v duchovnom 
živote, sme akoby ne
schopní trvalo žiť ži
vot v Božej prítomnos
ti. Nie sme schopní vy
trvalo kráčať s Ním, 
cítime sa vyčerpaní a 
unavení. Z podobnej 
letargie ma vytrhla a 

doslova prebrala k životu nová knižka 
z našej farskej knižnice: leo Maasburg: 
Matka Tereza,  neobyčajné príbehy (Spo
lok sv. Vojtecha, Trnava, 2015, 215 s.)

Autorom je rakúsky kňaz, ktorý mal 
tú milosť, že mohol sprevádzať Matku 
Terezu po jej mnohých apoštolských 
cestách. Bol jej a jej sestrám k dispozícii 
ako kňaz, ale aj ako dobrý priateľ, ktoré
mu dovolila nahliadnuť do bezprostred
ného života Misionárok lásky. Pri číta
ní tejto knihy poznávame Matku Tere
zu veľmi osobne a bezprostredne, ako
by dôverne, v jej sile, ale aj slabosti. Do
slova akoby sme cítili jej dych, videli jej 
vrásky na rukách pri práci s tými naj
biednejšími na okraji spoločnosti. Vidí
me ju ako má vždy k dispozícii nejakú 
drobnosť vo svojej zaplátanej taške, kto
rú vytiahne a poteší v tej najneuveriteľ
nejšej chvíli.

Kniha má 23 kapitol, každá z nich je 
plná dôkazov neuveriteľnej viery a dô
very Matky Terezy v Božiu pomoc. Ona 
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tercitov v Heiligenkreuzi vo Viedenskom 
lese, ktoré malo a má osobitné duchov
né a intelektuálne putá s emeritným pá
pežom Benediktom, alebo slávny kláš
tor v Pannonhalme, kde aj v rokoch tota

(Dokončenie zo s. 1)

(Dokončenie na s. 8)

máš Špidlík, človeka neposväcuje ani sa-
mota ani spoločný život, ale vedomie a úsi-
lie chcieť dosiahnuť ako cieľ: čistotu srdca 
zjednoteného s Bohom.

Milí Blumentálci, krása májovej prí
rody, čisté Máriino srdce, ktorej je ten
to mesiac zvlášť venovaný, ale aj rozma
nitosť darov a duchovné bohatstvo kláš
torov a rehlí, ktoré je dobré pripome
núť v rámci Roka zasväteného života, 
to všetko nech nám pripomína, že von
kajšie vojny, ale aj vnútorné boje s hrie
chom môžu človeka zruinovať. No prá
ve kláštory – nie budovy, ale ľudia, kto
rí tam žijú a duch, ktorého prežívajú, je 
schopný do narušenej spoločnosti a ľud
ského srdca vniesť pokoj, vyrovnanosť 
a duchovnú krásu, ktorou nás Boh nano
vo buduje. Buďme vďační Cirkvi za tieto 
dary, ktoré nám ponúka aj prostredníc
tvom Bohu zasväteného života, aby sme 
uprostred búrlivého sveta na nich parti
cipovali každý svojím spôsobom.

Branislav Čaniga, 
Váš blumentálsky farár

Redakcia sa ospravedlňuje nášmu pá
nu farárovi Branislavovi Čanigovi, že 
v aprílovom čísle v poslednej fáze prí
pravy časopisu vypadlo jeho meno 
ako autora úvodníka: a bola noc.

lity maďarskí súdruhovia nechávali štu
dovať svoje deti, natoľko si vážili vzde
lanostnú úroveň tamojších mníchov. Aj 
v našich podmienkach nájdeme niektoré 
takéto centrá. Paradoxne, hoci vplyvom 
husitských vojen, reformačných bojov, 
nešťastných jozefínskych reforiem alebo 
vyčíňaním tzv. barbarskej noci niektoré 
z nich zostali zruinované alebo úplne za
nikli, alebo zmenili svoje pôvodné zame
ranie, predsa len dávny ideál mníšstva 
a rehoľného života stále žije aj v súčas
nom človeku. Novopostavený kláštor be
nediktínov u nás v Sampore alebo trapis
ti v lokalite Nový Dvůr v Čechách sú to
ho dôkazom.

Nie sú to len kláštory – budovy alebo 
ich ruiny, ktoré obdivujeme, ani okolitá 
panenská príroda., ale predovšetkým Bo
hu zasvätený život tých, čo v kláštoroch 
žijú. Žalmista píše: Aké je dobré a mi-
lé, keď bratia žijú pospolu (Ž 133). Aby 
sme nediskriminovali, lebo stále píšem 
len o rehoľníkoch, presne to isté platí 
aj o rehoľných sestrách alebo „sestrič
kách“, ako ich mnohí veľmi radi nazý
vame. Dodnes si uchovávam krásne spo
mienky, keď som ako gymnazista ešte za 
totality v r. 1988 navštívil našu príbuz
nú – už starnúcu sestričku Elektu z re
hole vincentiek, v tom čase v kláštore 
Bílá Voda u Javorníka. Bola to unikát
na komunita pospájaná z viacerých rá
dov a reholí. V čase najväčšieho „roz
kvetu“ ich tam bolo takmer 400! Do toh
to zapadnutého kúta českej strany Sliez
ska (poľské hranice boli doslova za plo
tom kláštora) ich tam internoval a pone
chal vtedajší režim. Napriek rozdielnym 
spiritualitám jednotlivých reholí (a túto 
poznámku by som si mal asi radšej od
pustiť, ale berte ju s určitou nadsádz
kou: A ešte k tomu to boli ženy!), a pred
sa dokázali žiť v krásnej súdržnosti. Ich 
dobrota (ozaj také čisté a úprimné „ses
tričkovské“ srdcia!), ale aj ich vernosť 
Bohu a svojmu povolaniu za ťažkých 
podmienok sú doteraz pre mňa dôvo
dom veľkej úcty a obdivu.

V súčasnosti, keď niektorí ľudia či 
už z predsudkov voči kresťanstvu, alebo 
z dôvodov duchovného snobizmu zanie
tene hovoria o náboženstve Tibeťanov 
(aj tam bola veľmi silná, hoci orientálna 
kláštorná tradícia), alebo sa dobrodruž
ne vyberú na pobyt v indických ášra
moch, nezabudnime, koľko duchovné
ho bohatstva tu máme na dosah – v kláš
toroch a rehoľných spoločenstvách na 
pôde Cirkvi. Nielenže nejde o bohat
stvo, ktoré by tu bolo nečakane alebo 
umelo implantované, ale sú to duchovné 
dary, ktoré sa v našich končinách trpez
livo rozvíjali po stáročia. Nie sú to cha
rizmy uväznené múrmi kláštora, ale od
tiaľ ako z prameňa zavlažujú okolité pro
stredie a všetci máme z nich duchovný 
osoh. Hoci sa jednotlivé rehole od se
ba líšia, niektoré sú typicky mníšske, iné 
takmer polopustovnícke, iné kladú dô
raz na spoločný život, niektoré sú kon
templatívne, iné zasa zdôrazňujú aj von
kajšiu aktivitu, jedna vec ich spája. Po
vedané slovami veľkého odborníka v spi
rituálnej teológii, akým bol kardinál To

farská knižnica informuje

Mužom spravodlivým bol aj Jób. 
Stratil všetok majetok, všetkých synov 
a dcéry, postihla ho ťažká choroba, zná
šal posmechy aj od vlastnej ženy, ale vy
trval v dobrom. Jeho láska k Bohu obstá
la. Posmievajúcej sa manželke povedal: 
„Hovoríš ako bláznivá. Ak prijímame 
od Boha ako dar šťastie, nemáme rovna
ko prijať aj nešťastie“? (Job 2, 10) Pre
to Písmo hovorí: Všetko, čo ťa postretne, 
prijmi a pri zvratoch svojho údelu buď 
trpezlivý, veď zlato sa skúša v ohni a vy
volení vo vyhni poníženia (porov. Sir 2, 
4 – 5), alebo: Utrpenia terajšieho času 
sú neporovnateľné so slávou, ktorá sa 
má na nás zjaviť (porov. Rim 8, 18).

Tak aj my by sme mali trpezlivo znášať 
utrpenie a bolesti tohto času, aj keď vie
me, že sme si ich nezaslúžili. Je to vzác
na príležitosť ukázať Pánovi, že ho naozaj 
milujeme, lebo: Láska je trpezlivá... všetko 
znáša, všetko pretrpí (1 Kor 13, 4.7).

Pre kajúcnikov t. j. pre tých, 
čo Pána Boha ťažko urazili,
ale to úprimne ľutujú a vrúcne sa k ne
mu utiekajú o pomoc, sú choroby, bo
lesť, kríže, súženia príležitosťou robiť za 
svoje hriechy pokánie. V sviatosti poká
nia sa im totiž odpúšťajú hriechy a večné 
tresty za ne, ale nie všetky časné tresty. 
Očistcové tresty sú následkami hriechov 
aj všedných, a tie niekedy trvajú veľ
mi dlho. Je teda veľkou Božou milos
ťou a veľkým jeho milosrdenstvom, ak 
na nás Boh počas života zosiela bolesť 
a utrpenie, aby sme splatili svojej dlhy za 
spáchané hriechy a aby sme si zaslúžilí 
raz večnú blaženosť...

Utrpením teda Boh skúša lásku spra
vodlivých, skracuje tresty kajúcnikom a 
obom poskytuje príležitosť získať si zá
sluhy pre večnosť.

Pre hriešnikov utrpenie prináša 
spásu,
lebo mnohých z nich privádzajú opäť 
k Bohu. Veď čo ich k nemu privedie? 
Rodičia, bratia, sestry? Ich napomína
nie, na ktoré už dávno nedbajú: Kňaz? 
Do kostola nechodia, kňazov si nevšíma
jú... Dobrá kniha? Takú nečítajú... Dob
rí priatelia? Tých nemajú... Zostáva te
da posledný liek srdu zranenému hrie
chom: utrpenie, bolesť, choroba...

No aby sme sa v utrpeniach nechali 
viesť Božou prozreteľnosťou, modlime 
sa, modlime sa vrúcne, upierajme zrak 
na ukrižovaného Spasiteľa a na jeho bo
lestnú Matku, našu patrónku.

z článku: Prečo Boh dopúšťa na ľudí 
toľké utrpenie? (světlo 11/2015) vybrala 
a preložila XD
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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
Aktuálny omšový poriadok a spovedanie pozri v rub
rike 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 sobo

tu: 6,30; 18,00 h; •  sviatok v pracovný deň: podľa  oznamov; • deň 
pracovného pokoja, ktorý nie je cirkevne prikázaný svia tok: 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)

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 prvopiat kový týždeň aj pri rannej sv. 
omši o 5,45 h (pondelok až piatok); vo štvrtok a pia
tok 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.

FATIMSKÁ SOBOTA
2. 5. 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 16. 5. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

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

KATECHÉZA
• rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú stre
du o 18,00 h. Účasť obidvoch rodičov je po treb ná. 
Očakávame aj krstných rodičov. Nahlásiť krst dieťa
ťa 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. 

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÁJ
Všeobecný:

Aby sme odmietali kultúru indiferentizmu a o to viac sa ve
novali trpiacim blížnym, osobitne chorým a chudobným.
evanjelizačný:

Aby orodovanie Panny Márie pomohlo kresťanom, ktorí ži
jú v sekularizovanom prostredí, dať sa do služby ohlasovania 
Ježiša Krista.
úmysel kBs:

Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku – Pan
nu Máriu a aby sme ju uctievali modlitbou posvätného ruženca 
ako Božiu Matku a našu Matku.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 1. 5. Sv. Jozefa robotníka
 13. 3. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
 14. 5. Nanebovstúpenie Pána – slávnosť
 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
 24. 5. zoslanie Ducha svätého, slávnosť
 25. 5. Svätodušný pondelok
 28. 5. Nášho Pána Ježiša krista, najvyššieho a večného kňaza
 31. 5. Najsvätejšej Trojice

OZNAMUJEME
 • Májová pobožnosť – od piatka 1. mája sa počas celého mesia
ca po svätých omšiach o 6,30 a 16,30 h (v sobotu pred večer
nou svätou omšou o 18 h) v rámci májovej pobožnosti bude
me modliť Loretánske litánie;

 • omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 
4. mája od 16,00 h v seminárnej miestnosti Farského úradu 
na Vazovovej 8;

 • výročná poklona – v utorok 5. mája sa v našej farnosti usku
toční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšiu Oltár
nu sviatosť vyložíme po májovej pobožnosti o 7,15 h. Poklo
nu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním 
o 16,15 h;

 • Novéna k Duchu svätému sa začne v piatok 15. mája;
 • slávnosť Nanebovstúpenie Pána 24. mája – je prikázaný svia
tok. Sväté omše budú o 5,45; 6,30; 9,00 školská; 10,30; 16,30; 
18,00 slovenská; a 19,00 h.

vie, že dobrý Boh dokončí všetko, načo jej ľudské sily nestačia, 
a preto môžeme byť svedkami mnohých zázrakov. Pred naši
mi vnútornými očami sa otvára úplne nový svet, svet na okra
ji, plný biedy, kde Matka Tereza prináša lásku z Lásky. Ona ro
bí vždy práve to, čo treba. Ak treba bdieť pri umierajúcom, tak 
bdie, ak treba umyť záchod, tak ho vydrhne, keď treba sved
čiť komunistom v Nikarague, tak objíme s láskou diktátora Or
tegu a zavesí mu na krk medailu Nepoškvrnenej a nebojácne 
mu predostrie svoje prosby. Stále svedčí a ukazuje na Ježiša, na 
toho, koho jasné volanie započula v jedno septembrové ráno 
v roku 1946: „Žíznim!“ Toto slovo, tento výkrik z lásky, z túžby 
po záchrane sveta sa stal jej hnacím motorom. Sama o sebe 
veľmi pekne hovorí: „som malá ceruzka v rukách Boha, toho 
Boha, ktorý sa práve chystá napísať zamilovaný list svetu.“ Pre
to sa nebojí robiť ani veľké veci, o ktorých čítame v knihe – 
o jej pobyte v Moskve a jej pomoci ťažko skúšanému arménsku 
ľudu počas zemetrasenia.

Jej život bol z nášho pohľadu veľmi dobrodružný, lebo 
v podstate to bola hlboká kontemplatívna žena uprostred sveta, 
ktorá mala na svojej vizitke tento úžasný citát:

Ovocím mlčania je modlitba; ovocím modlitby je viera; ovocím 
viery je láska; ovocím lásky je služba a ovocím služby je pokoj. 
Veľmi jednoduchý návod na šťastný život. Vezmi, čítaj a ži... 

Monika šandorová

(Dokončenie zo s. 7)


