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Pane, ja hľadám tvoju tvár

Mesiac január, ktorým sa začína nový občiansky rok, nesie svoje označenie od rím
skeho boha Jánusa, ktorého pokladali za ochrancu dverí, brán, začiatkov a pre

chodov. Zrejme aj z tohto dôvodu ho znázorňovali ako bytosť s dvomi tvárami. Ho
ci mal dve tváre, nebol dvojtvárny. Jednou tvárou sa díval dopredu a druhou dozadu. 
V duchu dávnej mytológie si starí Rimania snažili nakloniť priazeň tohto božstva pri 
rôznych premenách – v čase siatby, žatvy, svadby, pôrodu, prechodu z detstva do do
spelosti alebo keď sa barbarské územia menili na civilizované, keď sa dediny transfor
movali na mestá a pod.

Aj my sme v tomto období v štádiu prechodu. Vianočné obdobie, ktoré začína sviat
kom Narodenia Pána, sa najskôr nesie v znamení Vianočnej oktávy, keď prvých osem 
dní sa slávi ako jeden veľký sviatok. Posledným dňom oktávy – sviatkom Bohorodičky 
Panny Márie sa toto obdobie premieňa na novoročný čas, hoci ešte stále zostáva ob
dobím Vianoc. Hoci sme v tomto čase stále uchvátení duchovnou krásou Vianoc, No
vým rokom akoby začínalo postupné ponáranie sa do pozemskej reality, ktorá môže 
byť neraz dosť ťaživá. Veď v čase, v ktorom vstupujeme do nového roka, aj my sa v is
tom zmysle podobáme dvojtvarému Jánusovi. Ani menej príjemné chvíle v starom ro
ku sa nám nezdajú až také desivé, lebo ich už máme za sebou. A nový rok nám vždy 
ponúka určitý mix nádejí, ale aj obáv. Na rozdiel od pohanských Rimanov sa nemusí
me uchyľovať k získavaniu priazne rôznych dvojtvarých, a niekedy aj dvojtvárnych bož
stiev (veď koľkí antickí bohovia a bôžikovia už u svojich súčasníkov vyvolávali nema
lé rozpaky!). Cirkev nás učí, aby sme sa nebáli obzrieť späť, no nie kvôli nostalgii, ale 
skôr preto, aby sa história, ktorá sa Božou Prozreteľnosťou premenila na dejiny spá
sy, stala našou učiteľkou života. A keď sa človek učí dôverovať Bohu, potom už budúc
nosť nepôsobí skľučujúco, ale skôr sa premieňa na veľkú duchovnú výzvu pre človeka.

Možno sa vám bude zdať zvláštna moja otázka: akú tvár má Boh, v ktorého pomoc 
dúfame a v ktorého skladáme svoju dôveru? Pýtam sa tak preto, lebo už starozákonný 
žalmista pri hľadaní útočiska v Bohu sa vyjadril takto: Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neod-
vracaj svoju tvár odo mňa (Ž 27, 8, 9a). A na inom mieste žalmista takto vyjadruje tie
seň svoje duše, keď opisuje falošnú sebaistotu bezbožného človeka: Hriešnik pohŕda Pá-
nom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet“. V duchu si ešte hovorí: Boh zabu-
dol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva (Ž 10, 4, 11).

Prísny monoteizmus a chápanie Boha ako transcendentnej bytosti, ktoré vytvárali 
kontrast medzi starozákonným pohľadom na Boha a neraz nedôstojnými názormi an
tickej kultúry a mytológie, nám jasne hovorí, že výraz „Božia tvár“ bol v posvätných 
textoch Starého zákona chápaný ako antropomorfizmus. Svätopisec si v snahe priblížiť 
obraz Boha človeku, keď chcel vyjadriť božské atribúty, musel pomôcť ľudským opi
som. Ale v osobe Krista vidno, že to nebola len ľudská snaha. Boh vyšiel v ústrety člo
veku a jeho túžbam a hľadaniam, keď mu ukázal svoju ľudskú tvár. Ktorá tvár to bola?

Ešte z čias totality si pamätám na článok publikovaný v jednom z najrenomova
nejších periodík tých čias (časopis „100+1“) pod názvom „Ktorý z nich je Kristus?“ 
v článku, ktorý podľahol ideologickému tlaku, sa autor zamýšľa nad telesným zjavom 
Krista. Ako argument proti viere pri tom použil umelecké znázornenia Kristovej tváre 
z rôznych epoch a kultúr. Na niektorých sa podobal na Európana, inde skôr na černo
cha alebo na obrazoch z Ďalekého východu na Číňana. V takto vedenej úvahe sa ne
môžeme zbaviť pocitu, že autor podľahol dosť infantilnému zmýšľaniu. Nás skôr zne
pokojuje čosi iné: Evanjeliá nám ponúkajú viaceré tváre Krista. Ako museli byť očare
ní betlehemskí pastieri, ale aj učení mudrci z Východu, keď v Bohom poslanej bytosti 
uzreli milú tvár dieťatka! Akí zhrození boli Kristovi učeníci, aj jeho matka, keď vo svo
jom Pánovi v duchu Izaiášovej vízie videli dokaličenú tvár ako toho, ktorý nemá podoby 
ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili, opovrhnutý a 
posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár (Iz 53, 2b, 
3a)! Alebo si pripomeňme, akí udivení zostali niektorí apoštoli, ktorí sa stali svedkami 
jeho premenenia na vrchu Tábor. Svätý Matúš opisuje túto premenu tak, že tvár mu za-
žiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo (Mt 17, 2).

Ktorá z týchto tvárí je určujúca pre našu kresťanskú duchovnosť? Obdivuhodná tvár 
v Betleheme, desivá tvár z Golgoty alebo udivujúco premenená tvár z hory Tábor? Na 
rozdiel od dvojtvarého rímskeho bôžika Kristus nie je bytosť s mnohými tvárami. Bet
lehem, Golgota aj Tábor vytvárajú jednu jedinú Kristovu tvár: misericordiae vultus – 
tvár milosrdenstva. Ako vieme z rovnomennej buly pápeža Františka, ktorou vyhlá
sil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrden
stva. Zdá sa, že v týchto slovách je zhrnuté tajomstvo kresťanskej viery... Ježiš z Naza

(Pokračovanie na s. 7)

Svet nám dnes veľa nástrah chystá, 

cesty sú sťaby rozorané, 

po správnych iba ty nás vedieš, 

tvoje milosrdenstvo, Pane.

Trháme kvety zla a hriechu, 

ako na kríži trpíš za ne, 

a predsa z lásky ponúkaš nám 

svoje milosrdenstvo, Pane.

Ak duša v búrke ocitne sa, 

pľúcam sa dychu nedostane, 

zhora nám ako dáždik prší 

tvoje milosrdenstvo, Pane.

Možno nás diabol stokrát zvedie, 

zazvoní na medovej hrane, 

no ty nám vtedy ukážeš moc 

svojho milosrdenstva, Pane.

Keď raz noci sa na dni zmenia, 

a ten, kto klesol, opäť vstane, 

my budeme ti vďaky vzdávať 

za dar milosrdenstva, Pane.

Viem, nik nám toho viacej nedá 

ako ty, tvoje štedré dlane. 

Nuž syp nám ďalej, syp nám z neba 

sniežik milosrdenstva, Pane...

F. Šelinger: Tvoje štedré dlane 
Pútnik svätovojtešský, 2002
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Prečo pokánie
Advent, ktorý pripravoval na Naro

denie Pána, sprítomňoval nám udalosti 
uskutočnené i budúce, pričom sa doža-
duje nášho pokánia. Prečo pokánie? Čo 
je pokánie? Nie je to nejaké odriekanie 
modlitieb, odriekanie sa mäsa či iných 
pokrmov a nápojov, ale zmena zmýšľa-
nia, zmenený prístup k sebe, k blížnemu 
a tak najúčinnejšie k Bohu. Pokánie je 
túžba prerastajúca do skutočnosti stávať 
sa kresťanom, teda tým, ktorý zo dňa na 
deň viac a viac patrí kristovi. Byť kres
ťanom, keď sa dôraz kladie na to, že 
sa stáva, a môže mať živé vedomie, že 
je zachránený, oslobodený od nebezpe
čenstva, ktoré mohlo hroziť úplným zni
čením – a vedieť s hlbokým presvedče
ním, že je povolaný pre slobodu (Gal 5, 
13). To sú označenia, ktoré sú nám blíz
ke. V skutočnosti však nevyčerpávajú pl
nosť toho, čo znamená byť kresťanom, 
skôr poukazujú na ten proces stávania 
sa, a predsa, keď ich formulujeme, robí
me aj v týchto vrstvách spytovanie sve
domia. Veď všetci by sme chceli, aby 
náš život bol taký. A naraz sa pýtame, či 
tak žijeme, či dýchame atmosféru vlast
nú ľuďom zachráneným, slobodným, či 
skutočne ako kresťania, vieme, že sme 
zachránení?

Mnoho kresťanov však žije tak, ako
by ešte stále hľadali čosi iné. Spája sa 
to azda s tým, že hoci sme spasení, je 
pravda, že očakávame posledné naplne
nie tejto skutočnosti. Sme totiž spasení 
v nádeji (Rim 8, 24), čiže už sme zachrá
není a ešte nie, povolaní pre slobodu, ale 
ešte nie v plnosti slobodní.

sme teda v takej situácii ako Židia 
v starom zákone? Azda možno povedať: 
áno, ale iba cez analógiu. Starozákonní 
Židia dostali prísľub zasľúbenej zeme, 
tečúcej mliekom a medom, ale keď do 
nej prišli a keď sa v nej usadili, pomaly 
začali chápať, že to bol iba symbol ná
deje spásy. Začali čoraz väčšmi chápať, 
že spása, ktorá im bola sľúbená, je nad
zemská. Čoraz plnšie poznávali obsah 
tejto spásy cez hlasy prorokov – ľudí, 
ako pripomína Zachariáš, ktorými pohŕ
dali (Zach 1, 4), lebo ich nikto ne chcel 
počúvať – a pomaly sa im odhaľovala 
pravda, že spása človeka je iba v Bohu. 
Teda predmetom nádeje sa stáva pozna-
nie Boha.

Čo znamená nasledovať krista
Už hneď na tomto mieste si možno 

položiť zvláštne otázky: Nakoľko po
znám Boha? Kto je pre mňa Boh? Kto 
je pre mňa Ježiš Kristus? Božie Slovo, 
ktoré sa stalo telom, to je Ježiš, ktorý sa 

zjavil svetu ako obdarený kňazskou hod
nosťou, pričom sa podrobil odvekému 
Otcovi. Toho sa nevzdal počas celého 
svojho života a keď prichádzal na tento 
svet, povedal: hľa, idem, aby som plnil, Bo-
že, tvoju vôľu... Aktívny štýl života Ježiša 
uprostred ľudí nemal iný cieľ, iba plniť 
Otcovu vôľu (pozri PIUS XII., Encykli
ka Mediator Dei et hominum, 33).

keď sme teda kresťania, žime ako kres-
ťania. Treba to tak povedať skôr, ako bu
deme počuť: keď ste kresťania, žite ako 
kresťania – lebo nám to aj iní môžu pri
pomenúť a vyčítať. A my si musíme stá
le klásť otázku: Čo to znamená? A keď 
si kladieme túto otázku, súčasne sa pý
tame: ako žiť? Ako žiť ako ľudia a ako 
kresťania? Odpoveď je zásadne veľmi jed-
noduchá: keď chceme žiť ako kresťania, 
žime tak, ako žije kristus vo svojom sve-
te, ktorý prichádza s ním na tento svet. 
Boh sa stal človekom, Slovo – telom, aby 
človek, keď pozerá na vteleného Boha, 
keď pozerá na Boha ľudsky, naučil sa žiť 
podľa jeho vzoru. To je vlastne podsta-
tou kresťanského života: žiť podľa vzoru 
krista, nasledovať krista.

Ale kladieme si otázku: ako žiť živo-
tom krista? Čo to totiž konkrétne zna
mená nasledovať Krista? Či to, že sa za
čítame do opisu životopisov Ježiša z Na
zaretu, ktoré predstavili v jednotlivých 
opisoch evanjelisti – zvlášť Matúš, Ma
rek a Lukáš – usilovať sa ich postupne 
podľa miery možností vteliť do svojho 
konania podľa vzoru, ktorý nám dal Je
žiš, Syn Márie? Alebo – čo je čitateľnej
šie v Evanjeliu svätého Jána – keď vy
abstrahujeme detaily, dať sa viesť múd
rosťou a mocou Kristovho ducha, ktorý 
sa v nesmiernom umučení a smrti akosi 
obnažil z toho, čo si vzal z ľudskej priro
dzenosti a javí sa pred nami znovu, ako 
pred vtelením, v moci Božstva?

Najčastejšie si ľudia myslia, že žiť 
čestne kresťansky znamená preukázať sa 
istými morálnymi hodnotami. ale preuká-
zať sa nimi znamená: poznať ich a vteliť 
ich do života. a vteliť znamená zapustiť 
hlboko koreň a dovoliť, aby koreň čerpal 
z prameň živej vody.

Treba teda zísť hlbšie, ponoriť sa do 
milosti krista, ktorá je dynamizmom Bo
ha udeľovaným každému z nás, a zjed
notiť svoj život s jeho životom.

Božie slovo sa stalo Človekom
Či slávime Božie narodenie, či Zosla

nie Ducha Svätého, či slávnosť Najsvä
tejšej Trojice, či podrobnejšie tajomstvá 
Ježišovho života, sviatok Pánovho Krs
tu, Obetovania vo svätyni, alebo marián
ske sviatky a slávnosti svätých, kde sa už 
ukazuje, akým spôsobom Kristova mi
losť sformovala jednotlivých ľudí – vždy 
dominuje jedno hlavné mystérium, ako 
v prvotnom kresťanstve, kde liturgický 
rok mal iba jeden sviatok: Veľkú noc, pa
schálne mystérium Krista. Tajomstvo je
ho smrti, obnaženia z toho, čo je ľudské, 
aby sa znovu objavilo to, čo je Božské 
– Zmŕtvychvstanie. Prežívame obdobie 
Božieho narodenia, zvané širšie obdo
bím epifánie Pána. Zostúpenia Boha na 
tento svet, vstup Boha a jeho kráľovstva 
do situácie ľudí. Táto epifánia nám zja
vila Boha v tajomstve vtelenia. Jej pod
statná ozvena je obsiahnutá v slovách Já
na Krstiteľa (ako hovorí koleda: „Z neba 
vysokého Boh na zem zostúpil, aby do 
neba ľudský rod vystúpil“): Je potrebné, 
aby on vzrastal, a ja aby som sa umenšo-
val (Jn 3, 30).

Pius XII. v Mediator Dei et hominum 
(Ježiš, Boží Syn, Prostredník medzi Bo
hom a ľuďmi) z roku 1947, napísal: „Po
čas svätého Adventu liturgia v nás vzbu
dzuje vedomie hriechov, ktorých sme sa 
úboho dopustili, a napomína nás, aby 
sme skrotili žiadostivosť a použili dobro
voľné umŕtvenie tela, sústredili sa na ná
božné rozjímanie a nechali sa preniknúť 
živou túžbou návratu k Bohu, ktorý sám 
jediný môže nás oslobodiť svojou milos
ťou od špiny priestupkov a žalostných 
nešťastí, ktoré idú za nami.

Keď sa vracia deň narodenia Spasi
teľa, liturgia nás vedie do betlehemskej 
jaskyne, aby sme sa tam naučili, že je 
úplne nevyhnutnou vecou znovu sa naro-
diť a polepšiť z hriechu; to sa však sta
ne iba vtedy, keď sa zjednotíme najhlb
ším a životným spôsobom s Božím Slo
vom, ktoré sa stalo Človekom, a keď má
me účasť na jeho prirodzenosti, ku kto
rej sme boli povýšení.

Keď si slávnosťou zjavenia Pána pri-
pomíname povolanie národov ku kresťan-
skej viere, liturgia chce, aby sme každý 
deň ďakovali večnému Bohu za také veľ
ké dobrodenia, aby sme smerovali k Bo
hu živému a pravému skrze snaživú vie
ru, aby sme nábožne a hlboko chápali 
nadprirodzené veci a milovali mlčanie 
ako aj rozjímanie preto, aby sme ľahšie 

radosť a pokoj
vianočné obdobie nám prináša do duše radosť a pokoj. aspoň sme sa tomu snažili veriť až doteraz. No tieto vianoce a začiatok 

nového roka sa skôr nesú v akomsi závoji smútku a sklamania. Prečo? skúsme sa spoločne zamyslieť.
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chápali a prijímali nebeské dary“. Preto 
potrebujeme neustále zotrvávať vo vzdá-
vaní vďaky a dať sa strhnúť kristovi. Tre
ba sa tak zahľadieť na Ježiša Krista, aby 
nás strhol! Aby sa v nás uskutočnilo to, 
čo sa pôsobením Ducha Svätého usku
točnilo v ňom!

vianoce bez falošných pozlátok
Možno ste prekvapení, aká ťažká té

ma na vianočné obdobie. Máte pravdu, 
ale pochopil som jedno, chcel som aj po
čas Vianoc žiť bez falošných pozlátok, 
chcel som otvorene hovoriť o tom, čo 
prežíva Kristus aj dnes, že aj dnes niet 
pre neho miesta, aj dnes ho musia ver
ní chrániť pred Herodesmi, aj dnes mu
sí byť emigrantom a bolo mi povedané, 
že to nie je vhodné na Vianoce. Nuž pre
to vznikla takáto náročná úvaha, aby 
sme pochopili, že bez prijatia, absolútne-
ho pri  jatia krista, vianoce sú najväčšou 
hlúposťou sveta, ostávajú iba dňami jede-
nia a pitia, krátkodobej radosti a v koneč-

nom dôsledku tvrdou obžalobou človeka 
z ľahostajnosti, napriek poznaniu prav-
dy o Bohu. A tak všetkým prajem iba jed
no, aby sme dokázali prijať Krista napl
no, nezatvrdzovali si srdcia a prežívali 
na ozaj radosť v dobrote srdca. Ako prí
značne znejú slová konvertitu, lekára, tr
piteľa za vieru Pavla Straussa: „Dobrý 
človek je smutný, lebo svet nechápe, že 
dobrota je najväčšia múdrosť.“ Aj Pavol 
Strauss prežil veľa utrpenia, nepochope
nia. Počas Druhej svetovej vojny bol nie
koľkokrát tvárou v tvár smrti a aj po jej 
skončení bol prenasledovaný, keďže zo 
židovstva konvertoval na katolícku vie
ru, čo pocítila aj jeho rodina. V práci ho 
ako lekára degradovali. Svoj život preží
val v dvoch slovách, ba skutočnostiach: 
bolesť a radosť. Ako zharmonizovať 
z jednej strany ťažkosti, námahy, únavu, 
sklamania, frustrácie, krízy, skúšky a utr
penia rôzneho druhu a z druhej strany ra
dosť, po ktorej každý človek túži a ktorú 
potrebuje? Presnejšie, kresťanskú radosť, 

ktorá je darom milosti a zároveň výsled
kom snahy, ktorú Pán zveruje všetkým?

Ako je teda možné súčasne prežívať 
utrpenie i radosť? Pápež Pavol VI. 9. má
ja 1975 publikoval exhortáciu o radosti 
Gaudete in Domino (Radujte sa v Páno-
vi). Ide o jeden z najkrajších, najoriginál
nejších a najvýznamnejších textov, ktorý 
napísal počas svojho magistéria, no zá
roveň jeden z najviac zabudnutých, do
konca takmer nikdy nespomínaných tex
tov. Venuje sa kresťanskej radosti. Tento 
dokument nás vedie do vnútorného du
chovného sveta tohto pápeža. Pavol VI. 
v úvode pozýva veriacich vyprosovať si 
v modlitbe od Ducha Svätého dar rados
ti. Tu vidíme základný predpoklad kres
ťanskej radosti, k čomu sa pápež v ex
hortácii neustále vracia: ide o súvzťaž
nosť medzi kresťanskou radosťou a ra-
dosťou v Duchu Svätom. Tam, kde je kres-
ťanská radosť, je Duch svätý. kde je Du-
ch svätý, tam je kresťanská radosť.

Daniel Dian

Pri hornorakúskom meste steyr sa nachádza barokový chrám zasvätený Dieťaťu Ježišovi (Christkindl). Jeho pôvod siaha do 
17. storočia. v roku 1694 nový zvonár a regenschori, ktorý trpel na padúcnicu, vložil do bútľaviny jednej stredne veľkej jedle obraz 
svätej rodiny. Neskôr do nej umiestnil malú voskovú sošku Jezuliatka s krížom v jednej ruke a s tŕňovou korunou v druhej. Modlil sa 
pri ňom a vyzdravel. keď sa o tom dozvedeli ľudia, postupne začali putovať k „Jezuliatku na strome“.

Napriek váhaniu cirkevnej vrchnos
ti si miestni ľudia presadili, aby sa 

okolo stromu vybudoval malý kostolík. 
V roku 1708 teda položili základný ka
meň kostola Christkindl. Neskôr postavi
li väčší chrám. Dodnes je tam Jezuliatko 
i strom súčasťou monumentálneho po
zláteného hlavného oltára, postaveného 
v barokovom slohu.

Keď navštívil toto pútnické miesto Jo
seph Ratzinger (neskorší pápež Bene
dikt XVI.), pripomenul mu materské lo
no a tajomstvo narodenia. Spomenul si 
na lono Panny Márie, ktorá svojím fiat 
dovolila, aby sa v nej vtelil Boží Syn. Po 
narodení ho zavinula do plienok a ulo
žila do jasieľ pri Betleheme (porov. Lk 
2, 7). Plienky a jasle odkazujú na dre
vo kríža a na pohrebné plachty, do kto
rých uložili o tridsať rokov neskôr Pá
novo mŕtve telo (porov. Lk 23, 33. 53).
Starobylá jedľa s Jezuliatkom odkazu
je na Strom života, ktorý je v nebi (po
rov. Gn 2, 9; 3, 24; Zjv 2, 7; 22, 2). Ďa
lej J. Ratzingerovi evokovala bútľavina 
s Jezuliatkom náš krst a ranokresťanskú 
krstiteľnicu v tvare osemuholníka, kto
rý sa približuje ku kruhu ako k symbo
lu plnosti a dokonalosti. Pri krste bol do 
nás „vložený“ Boží život, znovu sme sa 
narodili z vody a z Ducha Svätého, aby 
sme mohli vojsť do Božieho kráľovstva 
(porov. Jn 3, 5). Celý chrám Christkindl 
symbolizuje Cirkev, v ktorej žije Kristus 
ako Hlava. Zároveň žije v každom po
krstenom, ktorý je súčasťou Cirkvi. Ce
lé dielo chrámu komentoval J. Ratzinger 
–Benedikt XVI. takto: „Ježiš je tu (...) 

ako dieťa, bezbranný, pozývajúci, ,Ema
nuel‘, Boh, ktorého sa možno dotknúť, 
ktorému možno tykať. Pozýva nás k se
be, nás, ktorí v najhlbšom zmysle všetci 
predsa trpíme ,padúcnicou‘. Stále totiž 
nie sme schopní vo svojom vnútri stáť 
a chodiť vzpriamene (porov. Lk 21, 28). 
Znovu a znovu padáme, nie sme sami se
be pánmi, sme si odcudzení a nie sme 
slobodní.“ (Zasiahnutí neviditeľným, Dob
rá kniha, Trnava 2006, s. 9 – 10) Potre
bujeme preto pomoc Dieťaťa z jasieľ!

Na Slávnosť Nepoškvrneného poča
tia Panny Márie (8. decembra) sme za
čali prežívať mimoriadny Svätý rok mi-
losrdenstva, ktorý vyhlásil pápež Franti
šek. Jeho oficiálny znak, ktorý môžeme 
vidieť v našich chrámoch, nám predsta
vuje Pána, ktorého postava „vychádza“ 
z kríža na pozadí v tvare písmena x. Pán 
je zobrazený ako vzkriesený s oslávený
mi ranami. Na svojich pleciach nesie te
lesne, duševne, či duchovne nevládne

ho človeka – blížneho. Kríž, Zmŕtvych
vstalý a chorý na jeho pleciach splývajú 
v jedno. Náš Pán prišiel medzi nás ako 
milosrdný Samaritán (porov. Lk 10, 30 
– 37). Ponáhľal sa z jasieľ na kríž, aby 
nás neprestajne niesol na svojich rame
nách. Takto ostáva medzi nami až do 
konca sveta, lebo on je skutočne Ema
nuel, Boh s nami (porov. Mt 1, 23)! On 
je Dobrý pastier, ktorý neváha zanechať 
stádo a hľadá každú zablúdenú dušu za
kliesnenú v kroví hriechu, aby ju našiel, 
vzal s radosťou na plecia a niesol do Bo
žieho kráľovstva (porov. Lk 15, 1 – 7; Jn 
10, 1 – 18). On je Chlieb života (porov. Jn 
6, 48), ktorý v Eucharistii ostáva s nami, 
aby v nás ako pokrm na cestu konal dielo 
Božej lásky. Pozýva nás, aby sme s ním a 
v jeho moci si niesli vzájomne bremená. 
Ak sa o to usilujeme, napĺňame Kristov 
zákon (porov. Gal 6, 2) a patríme medzi 
blahoslavených milosrdných, ktorí dosa
hujú nekonečné Božie milosrdenstvo – už 
tu na zemi a raz definitívne vo večnosti 
(porov. Mt 5, 7).

Keď budeme počas vianočných dní 
hľadieť na Dieťa uložené v jasliach, pa
mätajme na to, že pri krste bol do na
šich duší nezmazateľne vtlačený znak 
nadprirodzeného Božieho života. Naším 
poslaním je preto byť skutočne Pánovou 
matkou: rodiť, prinášať a vkladať Krista 
do tohto sveta, do našich vzťahov a diel 
(porov. Lk 8, 21; Mk 3, 34 – 35; Mt 12, 
49). Takáto má byť naša odpoveď na ne
konečnú lásku nebeského Otca, ktorá sa 
definitívne zjavila v Dieťati (porov. Jn 3, 
16; 1 Jn 4, 40).        ThDr. Michal vivoda
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sväTý ŠTeFaN

POkOrNý vyhNaNec

Dosiahol svoj cieľ
keď počúvame nejaký príbeh, čítame knihu, či pozeráme nejaký film, vždy sleduje-

me, či sa hlavnému hrdinovi podarí vyhrať. Čo môžeme povedať o Štefanovom príbehu: 
zvíťazil a či prehral?

Prv ako si zodpovieme túto otázku, 
priblížme si najskôr, kto bol Šte

fan. O živote Štefana vieme až od času, 
keď bol vyvolený za diakona a začal ak
tívne spolupracovať s apoštolmi. Dovte
dy nám Skutky apoštolov spomínajú len 
toľko, že bol mužom viery a plný Ducha 
Svätého. Ako diakon sa venoval charita
tívnej službe, ktorá sa v Cirkvi vyvinula 
z diakonskej služby pri stoloch.

Štefan musel byť veľmi horlivý kres
ťan, keď sa ako prvý stal terčom krva
vého prenasledovania kresťanov. Urči
te nechcel vyvolávať hádky. Veď práve 
pre vzor čnostného života bol vyvolený 
na službu lásky. Lež on nemohol neho-
voriť o veľkých Božích skutkoch, o Mesiá
šovi. Štefan bol muž na pravom mieste 
– nebál sa. Pamätal na Pánove slová, že 
kvôli nemu svet bude nenávidieť aj jeho 
učeníkov. Kristus bol svetlom Štefanov
ho života a to jeho nepriatelia nezniesli. 
Tmy nechcú prijať svetlo. Proti sile Du
cha Svätého, ktorou bol naplnený Šte
fan, povstala sila mocných tohto sve
ta, plných nenávisti voči Štefanovi. Tak 
ako ešte malé Betlehemské dieťa, za kto
rým bol Boh, vyvolalo protirečenie He
rodesovho dvora, tak aj Štefanovo ohla
sovanie evanjelia bolo pre určité kruhy 
pohoršením a keďže ho nedokázali uml
čať, rozhodli sa ho odstrániť. A Štefana 
vyviedli za mesto, musí zomrieť, tak ako 
Kristus. Štefan sa držal Pána a pozeral 
na nebo pamätajúc na to, že kto vydrží do 
konca, bude spasený. To mu dávalo silu 
pretrpieť kameňovanie.

Vráťme sa k otázke, či Štefan zvíťazil. 
Zázračne neunikol smrti. No napriek 
prvému negatívnemu dojmu z jeho smr

ti, predsa bol Sviatok svätého Štefana 
umiestnený na druhý vianočný sviatok, 
nie je o smrti, ale tak ako samy Viano
ce – o živote. Štefan si zachránil život, 
podľa slov Pána Ježiša: Kto stratí svoj ži-
vot pre mňa, nájde ho. Bol spasený a spá
sa znamená záchranu. A tak dnes neob
divujeme dopadajúce kamenie, ale radu
jeme sa zo Štefanovho hrdinstva, ba na
vyše radujeme sa s ním. Smrť mu bola 
narodením sa pre nebo. „Narodenie pre 
nebo“, tak prví kresťania nazývali deň 
smrti mučeníkov, ako to čítame aj v rím
skych katakombách. V deň smrti si kaž
doročne pripomínali tých, ktorí už do
siahli svoj cieľ. Nebo je najvyšším cie
ľom, ktorý si človek môže stanoviť, ale
bo lepšie povedané, ktorý človek môže 
ako ponúknutý prijať. Ten, kto dosiahne 
cieľ, stáva sa víťazom. Štefan bol prija-
tý do neba, dosiahol teda svoj cieľ a zví-
ťazil. Vyjadruje to aj jeho meno, grécke 
„stefanos“ značí veniec.

A Boh ešte aj inak potvrdil jeho ví
ťazstvo. Štefan zvíťazil láskou nad silou. 
Modlitba posledných momentov jeho ži
vota získala tých, ktorých nezískalo je
ho slovo. Jeden z tých, čo bol pri kame
ňovaní Štefana a schvaľoval, že ho za
bili, po svojom obrátení musel priznať, 
že Štefan dosiahol neporušiteľný ve
niec. Áno, bol to Pavol, akiste najväčší 
intelektuál z tých, čo tam boli. Boh ho 
aj touto skúsenosťou pripravoval na po
chopenie, koľko mu samému treba vytr
pieť pre jeho meno. Sám Pavol povedal: 
Viem, komu som uveril, ... bežím tak, aby 
sa aj on zmocnil neporušiteľného venca. 
Vieme, ako sa usiloval a napokon polo
žil život za vieru aj on.

Aj na nás doliehajú rozličné protiven
stvá a možno máme niekedy pocit, ako
by sa na nás zosypalo všetko kamenie. 
Tie kamene nemusia byť hmotné, často 
je to práve kameň zlého slova, urážka či 
výsmech. Po sviatkoch znova vstupuje
me do tvrdej reality života. Možno prá
ve preto máme pred očami obraz Šte
fana, aby nás jeho hrdinstvo posmelilo, 
keď vykračujeme z týchto sviatočných 
dní do tých našich všedných dní. Jeho 
príbeh nám hovorí o víťazstve lásky. Aj 
my sme povolaní odplácať chlebom tým, 
ktorí idú na nás kameňom. V určitom 
zmysle je to nadľudské, vyžaduje to kres
ťanskú istotu z viery vo víťazstvo dobra. 
A my ju máme!

Štefan pred smrťou povedal: Vidím 
otvorené nebo. Málokto z nás dostane ta-
kúto milosť, ale každý môže s vierou po-
zerať na svoju nebeskú vlasť. Pohľad vie
ry nám pomáha riešiť všetky situácie 
z perspektívy večnosti, dodáva nám silu 
znášať príkoria a prekonávať ľudskú sla
bosť.

Istej lodi na mori hrozilo stroskota
nie. Bolo treba zvesiť plachty, aby sa na 
ne neopieral silný vietor, no nebolo to
ho, kto by sa v takej búrke odvážil vyšpl
hať na sťažeň. Napokon kapitán oslo
vil najodvážnejšieho muža z posádky, 
ale aj ten vyšiel len do polovice. Zasta
vil sa, pozrel dolu a užuž sa chcel vrá
tiť, keď kapitán zavolal: „Nepozeraj do
lu, ale hľaď hore!“ Tak vyšiel tento chla
pík vyššie a ešte vyššie, až napokon do
siahol vrchol sťažňa a zvesil plachtu. Bo
li zachránení.

Na Vianoce slávime Kristovo zostúpe
nie z neba a príchod medzi nás a pripo
míname si, že on preto zostúpil, aby člo
vek mohol vystúpiť. Štefan nás učí po
zerať hore k nebu, k svetlu, ku Kristovi. 
Kto pozerá na slnko, všetky tiene sú za 
ním.                            Ján sitár, kaplán

kým začneš čítať tieto slová, popros Ducha svätého, aby ťa zaviedol do domu, kde bývala svätá rodina s Ježiškom. Môžeš sa tam 
naučiť, ako máš v dôvere k Bohu prijímať dobré i zlé veci. Ježišovi rodičia nemali ešte ani tušenie, aké nebezpečenstvo im hrozí, no 
nebeský Otec nad nimi bdel. Poslal k Jozefovi anjela a ten mu odovzdal príkaz Najvyššieho: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho mat-
ku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť...

Útek
Sotva sa Boží Syn stal človekom, už 

ho ohrozovali jeho nepriatelia. Nečuduj 
sa teda, keď sa stretáš s tým, že Božie 
kráľovstvo naráža na protivenstvá. A ho
ci by Boh mohol zničiť všetkých svojich 
odporcov jedným slovom, radšej pošle 
svojho Syna do vyhnanstva, aby nám bol 
podobný vo všetkom, okrem hriechu.

Zamysli sa nad tým, čo všetko by si na 
Jozefovom mieste namietal a navrhoval, 

aby si nemusel splniť tento nepríjemný 
príkaz. Jozef ťa učí, aby si sa nepýtal a 
bez výhrad plnil Božie príkazy. Jozef 
nechce byť Božím poradcom, ale ostáva 
pokorným služobníkom. Viac si cení Bo
žiu múdrosť ako svoje „rozumovanie“. 
Veď kto môže byť Pánovým radcom? (po
rov. Iz 40, 13).

Poď a v duchu sa zúčastni na rýchlej 
príprave na nečakaný odchod uprostred 
noci. Aj z toho mála, čo mali, mohli si 
vziať len to najnutnejšie. Jozef, Mária a 

Ježiš sú prvými predstaviteľmi evanje
liovej chudoby. Jozef s Máriou a Dieťa
ťom odchádza do cudziny ako najchu
dobnejší z najchudobnejších, ale robí to 
preto, aby zachránil ten najvzácnejší po
klad: Božieho Syna a jeho svätú matku. 
Pouvažuj, čo by si ty dokázal bez repta-
nia hneď opustiť, aby si plnil Božiu vôľu. 
Pros Svätú rodinu, aby Ti vyprosila bez
výhradnú odovzdanosť, dôveru a ochotu 
prinášať obetu.

A kde ich anjel posiela? Mali ísť do 
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Predpokladám, že každého kňaza poteší, keď je pri svätej omši chrám plný veriacich, ktorí prišli vzdať Pánu Bohu slávu a vďaky, 
či prosiť ho o vypočutie. Mňa ako kňaza však veľmi zarmúti situácia, ktorá sa stáva čoraz bežnejšou: z množstva ľudí, ktorí sú na 
slávnostnej svätej omši, nie všetci pristupujú k svätému prijímaniu. skúsenosť dosvedčuje, že niekedy ani polovica prítomných v pl-
nom kostole neprijme eucharistiu. v drvivej väčšine je to skôr ľahostajnosť a nechuť prijať sviatosť zmierenia, ako nejaké vážne cir-
kevno-právne prekážky, ktoré by nedovoľovali toľkému množstvu veriacich prijať kristovo telo do svojho vnútra.

Jednou z príčin môže byť aj hrubá ne
vedomosť o tom, čo je to Eucharistia, 

resp. aké účinky má táto sviatosť v na
šich životoch. Preto aj prostredníctvom 
tohto seriálu článkov, keď už čítate pia
tu časť, snažím sa objasniť (aspoň tým, 
ktorí čítajú tieto riadky) niektoré pravdy 
o poklade, ktorý nám tu Ježiš zanechal.

Pán Boh nám daroval to, o čo by sme 
sa ani neodvážili prosiť, to, čo by nám 
nezišlo ani na um: Daroval nám seba prí
tomného pod podobou chleba a vína, 
aby sme ho mohli reálne prijať našimi 
zmyslami.

Mnohí veriaci niekedy zabúdajú na 
skutočnosť, že Eucharistia sa rodí pri 
svätej omši. Preto omša nie je len jed
noduché modlitbové stretnutie (nieke
dy chápané ako nutná povinnosť v ne
deľu a na prikázané sviatky), ale je to 
miesto a čas, keď medzi veriacich príde 
na oltár Ježiš a potom sú všetci pozva
ní na Baránkovu hostinu, aby každý prí

tomný mal možnosť sa s Pánom intímne 
stretnúť. Na túto skutočnosť by veriaci 
nemali zabúdať, preto je správne často 
opakovať, že svätá omša je duchovnou 
hostinou, ktorá nás má posilniť.

To posilnenie prameniace zo svätého 
prijímania má aj svoje konkrétne účinky, 
ktoré by sa dali zhrnúť do nasledujúcich 
riadkov:

– V tom, kto prijíma Eucharistiu, pl
ne pôsobí Ježiš, ktorý človeka pretvára 
na lepšieho a zjednocuje ho s Bohom, 
a tak mu dáva účasť na tajomstve spolo
čenstva Najsvätejšej Trojice.

– Ten, kto prijíma Eucharistiu, má 
v spoločenstve s celou Cirkvou účasť na 
Pánovej obete, pričom Eucharistia záro
veň spája veriacich aj medzi sebou – ona 
je viditeľným znakom jednoty všetkých 
pravých kresťanov medzi sebou i medzi 
kresťanmi a Bohom. Krásne to vyjadril 
svätý Augustín, keď o Eucharistii pove
dal: „Ó, sviatosť milosrdenstva! Znak 

jednoty! Puto lásky!“ Eucharistia oživu
je, posilňuje, ba i tvorí Cirkev.

– Eucharistia je duchovným pokr
mom pre večný život. Ako hovorí Písmo: 
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky (Jn 
6, 58). Podobne ako nás telesný pokrm 
uchováva pri telesnom živote, duchovný 
pokrm, ktorým je Eucharistia, v nás za
chováva, zveľaďuje a obnovuje život mi
losti prijatý v krste a zveľaďuje kresťan
ský život. Eucharistia je prameňom ob
rátenia a pokánia, lebo sa v nej sprítom
ňuje Kristova obeta, ktorá nás zmierila 
s Bohom.

– Sväté prijímanie nás očisťuje od 
hriechov a chráni nás pred budúcimi 
hriechmi, keďže pred prijímaním sa usi
lujeme prijať sviatosť zmierenia a žiť 
tak, aby sme boli hodní prijať Kristovo 
telo. Tí, čo nechodia často na sväté prijí
manie, nemajú túžbu a ani necítia potre
bu žiť v milosti posväcujúcej a zo všet
kých síl sa chrániť hriechu.

ÚČiNky sväTéhO PriJíMaNia

Egypta, do krajiny, kde vládla nevedo
mosť, pýcha, rozkoš a modlárstvo. Aj 
tvoja duša sa často mení na „pohanskú 
zem“, keď zabúdaš na Pána. Dovoľ Má
rii, aby ti s Jezuliatkom doniesla svetlo 
a milosť. Zbav sa všetkých modiel, vzdaj 
hold jedinému Pánovi. Sprevádzaj svä
tú rodinu na jej dlhej a namáhavej ceste 
a uvedom si, že v takej spoločnosti ti ani 
v pohanskom obkľúčení nebude chýbať 
nič z toho, čo potrebuje tvoja duša.

Prezri si chudobné obydlie, ktoré mo
hol Jozef obstarať pre svojich najmil
ších. Ubytuj sa tam v duchu s nimi bez 
zaváhania. Bude to Boží chrám, svätyňa 
chudoby. Ako cudzincov ich v tejto kra
jine čaká len pokorovanie a tvrdá práca. 
Ježišova prítomnosť však všetko premie
ňa, lebo ani utrpenie nemusí zbaviť ra-
dosti toho, kto celým srdcom slúži Páno-
vi. Svätá rodina tam však nebude preží
vať len všedné dni, ale aj sviatky. V ich 
dome vládne to najpodstatnejšie, aby do
mov bol ozajstným domovom. Žijú tam 
totiž ľudia celkom zasvätení Bohu s ve
domím, že ich Boh miluje a prejavujú 
si navzájom milosrdné srdce, dobrotu, 
pokoru, miernosť a trpezlivosť. Čo naj
pevnejšie sa o tom presvedč. Nauč sa tu 
v tomto požehnanom prostredí podob
ným spôsobom obohacovať svoj domov 
a zabezpeč si v ňom trvalú Ježišovu prí-
tomnosť. Vyzdob si dom tým, čo ti ho 
bude ustavične pripomínať a bez presta
nia ho pros, aby vám v srdci vládol jeho 
pokoj. Veď to je náš cieľ a naše povola
nie.

Návrat
Keď hrozba pominula, Boží posol 

opäť prišiel k Jozefovi s novým posol
stvom. Skúška sa skončila. Boh neurobil 
zázrak, aby urýchlil synov návrat a teraz 
ho volá späť do vlasti, ktorú má získať 
pre Božie kráľovstvo a skropiť svojou kr
vou. Na Božie slovo sa treba spoľahnúť, 
či už vyzýva na útek, alebo na návrat. Aj 
keď Jozef vie, že opäť si môže vziať len 
to najnutnejšie a bude musieť podstúpiť 
nemalé útrapy, pociťuje radosť, že mô
že Ježiša a jeho svätú matku Máriu vziať 
späť do vlasti. Veď čo môže byť radost
nejšie ako návrat domov.

Sprevádzaj opäť Svätú rodinu na ces
te z vyhnanstva, usiluj sa s nimi prežívať 
ich starosti a únavu spojenú s návratom 
do vlasti. Ale kde sa usadiť? Kde opäť 
začať? V tom všetkom sa Jozef spolie
ha na Božiu prozreteľnosť. No aj Boh 
sa môže spoľahnúť na svojho verného 
služobníka, ktorý využije všetku svoju 
múdrosť a skúsenosti, aby pre dieťa, kto
ré mu zveril Boh, pripravil čo najlepšie 
podmienky. Jozef nenecháva nič na ná
hodu a múdro skúma, aká je situácia na 
mieste, na ktoré má vstúpiť. Herodes je 
síce mŕtvy, ale v Judsku kraľuje Arche
laus. Nemôže aj on predstavovať ne
bezpečenstvo? Jozefove obavy sú opod
statnené. Kde teda má nájsť bezpečné 
miesto pre tých, ktorých mu Boh zveril? 
A tak opäť vrúcne prosí Boha o pomoc. 
uvedomuje si totiž, že spolu s Ježišom 
nepriatelia ohrozujú aj jeho priateľov.

A tak opäť prichádza pomoc. Na po
kyn anjela jeho kroky smerujú do Gali
ley. Tá sa stane Ježišovou vlasťou, ktorú 
jeho krajania pokladajú za akýsi „zapa
dák“. Tam, vzdialená od ruchu sveta, bu
de Svätá rodina prežívať svoj každoden
ný život, ktorý bude pre Ježiša prípravou 
na jeho budúce poslanie. Bude posluš-
ný svojim rodičom (porov. Lk 2, 51), a to 
bez ohľadu na to, že je Pánom neba i ze
me. To je spôsob života, ktorému by sme 
sa podľa jeho príkladu mali naučiť. Le
bo: Blažený je ten, kto kráča po Pánových 
cestách.                             Brat amadeus

Podľa světlo 51 – 52/2013 
 pripravila a preložila XD
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– Eucharistia je liek, ktorý nás oslobo
dzuje od každodenných previnení (ľah
kých hriechov) a chráni nás pred smr
teľnými hriechmi (Trident. konc. Decre
tumdess. Euch. 2) Podobne ako telesný 
pokrm slúži na obnovenie stratených síl, 
tak Eucharistia posilňuje lásku, ktorá 
má vo svete tendenciu slabnúť, a ožive
ná láska zotiera všedné hriechy. Tá istá 
láska, ktorou nás zapaľuje Kristus, nás 
chráni pred budúcimi smrteľnými hrie
chmi. Čím hlbšiu účasť máme na Kristo
vom živote a čím väčšie pokroky robíme 
v priateľstve s ním, tým ťažšie sa od ne
ho odlúčime smrteľným hriechom. To
máš Kempenský to vyjadril jednoduchý
mi slovami: Ako môže stáť niekto pri veľ-
kej vatre a necítiť aspoň trochu tepla?

– Eucharistia nás spája s nebeskou li
turgiou, čiže s tými, ktorí sú už v nebes
kej sláve, lebo Cirkev ju prináša v spolo
čenstve s preblahoslavenou Pannou Má
riou a so všetkými anjelmi a svätými.

– Zaväzuje nás voči chudobným – 
robí nás štedrými a citlivými na potre
by druhých podobne, ako je štedrý Boh 
v tejto sviatosti k nám. Aby sme teda 
v pravde prijímali Kristovo telo, musíme 

Pána spoznať aj v tých najchudobnej
ších a nemyslieť len na seba.

Je nesmierne dôležité, aby sme si 
ako veriaci kresťania – katolíci uchova
li v srdci povedomie, že Pán Ježiš Kris
tus nie preto zostupuje každý deň v om
ši z neba, aby ostal v zlatom kalichu 
a na zlatej paténe, ale zostupuje preto, 
aby našiel iné nebo, ktoré je mu neko
nečne milšie ako to prvé: nebo našej du
še, stvorenej na jeho obraz, živý chrám 
trojjediného Boha (ako to pekne poveda
la sv. Terezka).

Naozaj treba mať na mysli, že svätá 
omša je aj hostina, na ktorú sme všet
ci pozvaní. V tomto živote je tá hostina 
vo svätej omši a po smrti sme pozvaní 
na večnú hostinu s naším Pánom v nebi, 
kde Boh zotrie z očí každú slzu. Veď on 
pripravil pre svojich verných to, čo ani 
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevstúpilo. Lenže ako sa 
môže nádejať, že bude raz pozvaný na 
hostinu v nebeskom kráľovstve ten, kto 
odmieta prijať pozvanie na Baránkovu 
hostinu už tu na zemi (pri svätých om
šiach)?

Aby sme sa mohli zúčastniť na svä

tom prijímaní, musíme splniť tieto pod
mienky:
 • byť kresťanom katolíkom, v plnom 

spoločenstve s Cirkvou;
 • používať rozum, aby sme vedeli ro

zoznať dobro od zla a Eucharistický 
chlieb od obyčajného;

 • dodržať hodinový eucharistický pôst 
– nejesť a nepiť (okrem vody a liekov);

 • byť v milosti posväcujúcej – čiže ne
mať na duši ťažký hriech.
Po svätom prijímaní je dobré chvíľku 

zotrvať vo vzdávaní vďaky Spasiteľovi: 
vtedy môžeme prosiť o milosti pre seba 
i pre druhých. Chvíle, keď je Pán Ježiš 
prítomný v nás, sú tie najdrahšie a naj
šťastnejšie v našom živote. Strávme ich 
v najväčšej sústredenosti. Pri svätom pri
jímaní treba mať čistý úmysel, čo zna
mená nechodiť na prijímanie zo zvyku, 
zo strachu alebo z márnivosti, ale vždy 
z lásky k Bohu!

Nech nás na záver povzbudia slová sv. 
Jána Mária Vianneya: „aká je to radosť 
pre kresťana, ktorý odchádza od svätého 
stola a nesie si vo svojom srdci celé ne-
bo.“

stanislav Čúzy, kaplán

v cirkvi bolo dvadsaťšesť riadnych a vyše deväťdesiat mimoriadnych svätých rokov. 
vatikán 8. decembra vyhlásil Čas milosti, obrátenia, odpustenia hriechov a bratského 
spoločenstva – v tomto duchovnom horizonte otvoril pápež František svätú bránu a za-
čal slávenie mimoriadneho svätého roku milosrdenstva. v dejinách sa slávia sväté ro-
ky dvojako, buď riadne, zodpovedajúce okrúhlym výročiam kristovho narodenia, kto-
rých bolo doteraz 26, alebo mimoriadne, pri iných príležitostiach, ktorých bolo doteraz 
viac než deväťdesiat.

inšpirácia odkazuje jubileum na ži
dovskú tradíciu, podľa ktorej sa kaž

dých 50 rokov vyhlasoval Svätý rok. Po
čas neho neobrábali polia, vracali zaba
venú pôdu, prepúšťali otrokov. Vlastný 
výraz „jubileum“ sa odvodzuje od výra
zu „ yobel“ – od trúby z baranieho ro
hu, ktorá ohlasovala začiatok Svätého 
roku.

Kresťanský svätý rok nesie hlboko du
chovné významy. Má upevňovať vieru, 
viesť k bratskej solidarite a spoločenstvu 
vo vnútri cirkvi i v spoločnosti. Volá a 
vyzýva veriacich, aby úprimnejšie a dô
slednejšie vyznávali vieru v Krista. Prvý 
Svätý rok v cirkevných dejinách vyhlásil 
v roku 1300 pápež Bonifác VIII. bulou 
Antiquorum habet digna fide relatio da
tovanou 22. februára na sviatok Stolca 
svätého Petra. V roku 1350 potom Kle
ment VI. vyhlásil ďalšie jubileum a roz
hodol, že milostivé roky sa budú v bu
dúcnosti sláviť každých päťdesiat rokov. 
Neskôr pápež Pavol II. v roku 1470 usta
novil, že sa jubileá majú sláviť každých 
25 rokov.

Pokiaľ sa teda jubileum viaže na sta
novené obdobia, označuje sa za riadne, 
pokiaľ je spojené s inou udalosťou, ho
vorí sa o ňom ako o mimoriadnom. Po

sväTé rOky v cirkvi Úcta k Božiemu 
milosrdenstvu na slovensku

sledné mimoriadne Sväté roky vyhlásil 
Pius XI. v roku 1933 a Ján Pavol II. v ro
ku 1983 ako výročie Vykúpenia.

V nedávnych dejinách potom pápež 
Lev XIII. vyhlásil jubileum, ktorým sa 
začalo 20. storočie a v roku 1950 pápež 
Pius XII. otváral jubileum s odkazom na 
nedávno skončenú svetovú vojnu v du
chu veľkej modlitby za mier: „Mier v du
šiach, mier v rodinách, mier vo vlasti, 
mier medzi národmi...“

Pri jubileu v r. 1975 vyhlásenom ako 
Svätý rok obnovy a zmierenia, pripo
mínal pápež Pavol VI., že pre kresťana 
predstavuje novú životnú etapu. Jubilej
ný rok 2000 začal nové tisícročie. Svä
tú bránu Baziliky svätého Petra otváral 
Ján Pavol II. „Našou bránou je Kristus,“ 
zdôrazňoval: „Buď pre nás Bránou, kto
rá nás privádza k tajomstvu Otca. Urob, 
aby nikto nezostával vylúčený z jeho ob
jatia plného milosrdenstva a pokoja.“

A práve milosrdenstvom sa má vyzna
čovať tento nový mimoriadny Svätý rok, 
ktorý vyhlásil pápež František. „Bude to 
Svätý rok milosrdenstva. Buďte milosrd
ný ako Otec.“ Svätý rok, v ktorom Pán 
opäť ukazuje ľuďom cestu zmierenia. 

Podľa: Tk kBs, 8. 12. 2015

Bulou Misericordiae vultus vyhlásil pá-
pež František mimoriadny Svätý rok mi-
losrdenstva. Jeho začiatok 8. decembra 
2015 sa spája s mnohými významnými 
udalosťami nedávnej minulosti cirkvi. 
svätú bránu otvoril na päťdesiate výročie 
ukončenia Druhého vatikánskeho konci-
lu, ktorým sa začala pre cirkev nová eta-
pa evanjelizácie.

cirkev cítila, že jej úlohou je byť vo 
svete živým znamením Otcovej lás

ky. Svätý Ján XXIII. pri otvorení koncilu 
vyhlásil: „Teraz Kristova nevesta upred
nostňuje používanie lieku milosrden
stva, namiesto zbraní prísnosti...“. Bla
hoslavený Pavol VI. na záver koncilu po
vedal: „Radi by sme zdôraznili, že ná
boženstvom nášho koncilu bola predo
všetkým láska...“. Dôležitú úlohu v hlb
šom pochopení tajomstva Božieho mi
losrdenstva zohrala encyklika pápeža 
Jána Pavla II. Dives in misericordia – 
O Božom milosrdenstve, ktorú podpísal 
30. novembra 1980. Svätý Ján Pavol II. 
vo svojej poslednej knihe Pamäť a iden-
tita napísal: „Sestra Faustína sa stala ho
vorkyňou posolstva, že jedinou pravdou 
schopnou vyvážiť zlo ideológií – naciz
mu a komunizmu je pravda, že Boh je 
milosrdenstvo – pravda o milosrdnom 
Kristovi. Preto keď som bol povolaný na 
Petrov stolec, cítil som zvláštnu potrebu 
odovzdať skúsenosti donesené z vlasti, 
ktoré nepochybne patria do pokladu vše
obecnej Cirkvi.“ Aj emeritný pápež Be
nedikt XVI. pripomína, že Božie milosr
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(Pokračovanie zo s. 1)

reta svojimi slovami, gestami i celou svo
jou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo.“

Už z čias detstva, najmä keď sme nie
čo vyparatili a neboli sme si istí, aký po
stoj k nám dotknutý človek zaujme, skôr 
než sme počuli slová, snažili sme sa vy
čítať niečo z tvárí hlavne našich rodičov 
alebo učiteľov: nájdeme v nich prísnosť, 
náznaky prípadných trestov alebo skôr 
súcit ako predzvesť odpustenia? Istý prí
beh z obdobia poslednej svetovej vojny 
hovorí o chlapcovi – tínedžerovi, ktorý 
sa z túžby po dobrodružstve niekde v ho
rách zaplietol s miestnymi partizánmi 
do bojov proti wehrmachtu. Keď Nemci 
chlapca zajali a predviedli ho pred velite
ľa, ortieľ bol jednoznačný. Tento „vojak“ 
nepatrí medzi riadne vojenské jednotky, 
musí byť na mieste zastrelený! Ale v dôs
tojníkovi sa ozval ľudský cit, veď videl, 
že je to ešte skôr dieťa než dospelý muž. 
Tento veliteľ ešte kedysi utrpel zranenie, 
pri ktorom prišiel o oko, namiesto neho 
mal len sklenú protézu, ktorá však bola 
veľmi vernou imitáciou oka. A tak chlap
covi hovorí: „Ak uhádneš, ktoré oko je 
pravé a ktoré umelé, prepustím ťa na slo
bodu.“ Ustráchané chlapča sa uprene za
dívalo do jeho očí a hneď uhádlo. Prekva
pený dôstojník sa ho pýtal: „Ako si to ve
del povedať tak rýchlo a s takou istotou?“ 
A chlapec mu odvetil: „Hoci ste sa na 
mňa dívali veľmi prísne, v tom pravom 
oku som zbadal náznak súcitu. V tom 
sklenom som nič také nevidel.“

Tvár Krista ako verný odraz tváre ne
beského Otca sa na nás nedíva skleným, 
akoby neprítomným pohľadom. V jeho 
očiach je taká miera súcitu a empatie, na 
akú sa nikto nezmôže: ani tvrdý, ale nie 
celkom bezcitný vojak, ba ani tí najväčší 
mystici naplnení Božou dobrotou. Slova
mi pápeža Františka, „s pohľadom upre
tým na Ježiša a jeho milosrdnú tvár mô
žeme zachytiť lásku Najsvätejšej Troji
ce“ (bula Misericordiae vultus). Práve ta
jomstvo Vianoc nás naviguje k takémuto 
pohľadu. Čítanie z Listu Hebrejom, kto
ré je súčasťou vianočnej liturgie, hovorí: 
„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril 
kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto 
posledných dňoch prehovoril k nám v Sy-
novi. On je odblesk jeho slávy a obraz je-
ho podstaty (Hebr 1, 1, 2a, 3a). No aj na
priek tejto Kristovej vznešenosti autor 
tohto jedinečného novozákonného textu 
zdôrazňuje: Keďže teda máme vznešené-
ho veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, 
Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. 
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol 
cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne 
skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristu-
pujme teda s dôverou k trónu milosti, aby 
sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť 
a pomoc v pravom čase (Hebr 4, 14 – 16).

Drahí Blumentálci, nech milá tvár 
Božského nemluvňaťa z jasličiek je pre 
nás všetkých prvým veľkým znakom Bo
žej blízkosti, ktorý si nechceme nechať 
zmazať ani na našich životných „golgo
tách“. Keď sa vedení touto vianočnou 
blízkosťou Boha budeme onedlho lúčiť 
so starým rokom a kráčať v ústrety nové
mu, nech nás slová ambroziánskeho hym

denstvo je symbolom nádeje pre súčas
ného človeka.

To, čo svätý Tomáš Akvinský v 13. sto
ročí spoznal o Božom milosrdenstve ro
zumom osvieteným vierou, v 20. storočí 
zjavil Pán Ježiš sestre Faustíne Kowal
skej. Pravdu o Bohu milosrdenstva pri
pomína stratenému človeku 20.  storočia 
jednoduchá rehoľná sestra, v súčasnos
ti už svätá Faustína Kowalská. V živote 
tejto poľskej rehoľnej sestry z Kongregá
cie sestier Matky Božieho milosrdenstva 
našla svoje potvrdenie pravda, že Boh sa 
zjavuje ľuďom jednoduchým a pokor
ným.

Posolstvo o Božom milosrdenstve po 
tvrdené blahorečením sestry Faustíny 
Kowalskej a ohlásenie Sviatku milosr
denstva v celej Cirkvi nabralo nový roz
mer zvlášť na prelome tisícročí. Ses
tra Faustína bola vyhlásená za svätú na 
druhú Veľkonočnú nedeľu v Jubilejnom 
roku 2000. Posolstvo Božieho milosr
denstva zohráva dôležitú úlohu aj dnes 
a je Božím darom pre dnešné časy. Svä
tý Ján Pavol II. vysvetlil, že ono je tou is
krou, ktorá má pripraviť svet na druhý 
príchod Krista. Celý pontifikát Jána 
Pavla II. bol zakorenený v Božom milo
srdenstve – v službe Bohu a ľuďom. Po
tvrdzujú to aj jeho slová pri poslednej 
návšteve Poľska: „Mimo Božieho milosr
denstva neexistuje žiadna iná nádej pre 
ľudstvo“.

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu 
na Slovensku sa úzko spája s prícho
dom pallotínov v roku 1992. Túto úlo
hu pallotíni uskutočňujú plniac posla
nie svojho zakladateľa Vincenta Pallot
tiho (1795 – 1850), ako aj posolstva odo
vzdaného sv. Faustíne Kowalskej. Spo
ločnosť katolíckeho apoštolátu – pallo
tíni pri uskutočňovaní tohto diela spo
lupracujú s Kongregáciou Sestier Mat
ky Božieho milosrdenstva v KrakoveLa
gievnikoch. Ich spolupráca sa prehĺbila 
najmä pri príprave slovenského prekladu 
Denníčka svätej Faustíny a pokračuje zve
rejňovaním príspevkov v časopise Apoš-
tol Božieho milosrdenstva, ktorý prináša 
informácie nielen o živote sestry Faus
tíny, ale oboznamuje čitateľov s posol
stvom a formami úcty k Božiemu milosr
denstvu, ktoré svetu odovzdal Ježiš pro
stredníctvom tejto jednoduchej rehoľnej 
sestry.

Na Slovensku pôsobili pallotíni už 
v rokoch 1939  1944 v Handlovej. Svo
ju činnosť obnovili v júli 1992, kedy poľ
skí pallotíni z provincie Krista Kráľa pri
šli na pozvanie spišského diecézneho 
biskupa Mons. Františka Tondru. Pozval 
ich s úmyslom, aby v jeho diecéze pôso
bila rehoľa, ktorej charizmou je apošto
lát laikov. Dnes pôsobia vo farnosti Smi
žany, Predajná, Hronský Beňadik, Spiš
ská Nová Ves, Michalovce a v Bratislave. 
Na Slovensku sa venujú odkazu svojho 
zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho, bu
dovaniu laického apoštolátu. Venujú sa 
deťom, mládeži, miništrantom a pracujú 
s rodinami.                      Táňa hrašková

Jedným z obľúbe
ných žánrov, po 

ktorých siaha väčšina 
čitateľov našej knižni
ce, sú životopisy svä
tých. Téma svätosti je 
stále lákavá, tak sme 
boli pôvodne stvore
ní, to bol a je náš cieľ. 
Nechať miesto v na
šom živote Bohu, kto

rý jediný je svätý, aby jeho prítomnosť 
v nás prenikala každú našu činnosť 
a aby nás pretváral na svoj obraz. V deji
nách Cirkvi poznáme životné príbehy ti
sícov jedincov, ktorí dali prvé miesto Bo
hu a dovolili mu, aby ich formoval. Po
známe ich ako svätých. Keby sme uro
bili krátku anketu medzi veriacimi (a asi 
aj neveriacimi J) o tom, kto je ich naj
obľúbenejší svätý, tak viem bez zaváha
nia povedať, že na poprednom mieste 
by sa umiestnil jednoduchý kapucínsky 
kňaz Pio z Pietralciny. Prečo? Lebo ni
kdy nesklamal naše modlitby a prosby 
a cítime jeho pomoc v každej životnej si
tuácii.

Na poličkách knižnice je niekoľko je
ho životopisov, ale ten posledný ešte vo
nia tlačiarenskou čerňou a je veľmi za
ujímavý, lebo komplexne zhŕňa, popi
suje a snaží sa vysvetliť všetky jeho mi
moriadne schopnosti: renzo allegri – 
 zázraky Pátra Pia (vyd. Dobrá kniha, Tr-
nava, 2015, 342 s.).

Autor sa drží strohej životopisnej fak
tografie, ale zároveň sa snaží vykres
liť a popísať všetky tie zvláštne fenomé
ny, ktorými bol páter Pio známy – stig
matizácia, bilokácie, schopnosť vidieť 
do duší, exorcismus, dary Ducha Sväté
ho v plnosti a ostatné, ktoré ho robili ta
kým iným. Prežil veľa skúšok a obvinení 
aj zo strany cirkevnej hierarchie, mnohé 
z tých obvinení neboli vôbec odvolané, 
napriek tomu je dnes už páter Pio kano
nizovaný a niet tak nijakých pochýb o je
ho svätosti. Je to veľmi zaujímavé číta
nie, miestami sme až pokúšaní neveriť 
popisovaným situáciám, ale vieme, že 
autor je nezaujatý novinár, ktorý sa prís
ne drží zistených faktov.

Prečo práve túto knihu odporúčam do 
pozornosti? Lebo vnímam tohto svät
ca ako veľmi všestranného pomocníka 

Farská knižnica informuje

nu Te Deum – Zmiluj sa, Pane, nad na-
mi, zmiluj sa nad nami. Tvoje milosrden-
stvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame 
v teba, robia osobitne vnímavými na tému 
milosrdenstva v tomto Svätom roku.

Požehnanú oslavu Kristovho príchodu 
na zem, Božími milosťami a milosrden
stvom naplnený nový rok Vám zo srdca 
vyprosuje

Branislav Čaniga, 
 váš blumentálsky duchovný pastier
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ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Št: 14,30 – 16,15 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; • v sobotu: 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 a birmovancov: utorok – 18,00 (spieva zbor 
Béčkari) 
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; • v prvopiat kový týždeň aj pri ran
nej 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.

FATIMSKÁ SOBOTA
2. 1. 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. 1. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

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

KATECHÉZA
• rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú 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 len v utorky večer spojená s účas
ťou na mládežníckej svätej omši o 18,00 h.

KNIŽNICA SVÄTEJ KATARíNY – BLUMENTÁL
Farská knižnica svätej Kataríny opäť ponúka svoje služby: 
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; 
•  právna: v stredu 15,30 – 17,30 h, 1. a 3. štvrtok 9,00 – 11,00 h.

ŽENY ŽENÁM
Schádzame sa každý druhý štvrtok v mesiaci. 

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JANUÁR
všeobecný: Aby úprimný dialóg medzi mužmi a ženami vy

znávajúcimi rozličné náboženstvá priniesol pokoj a spravodli
vosť.

evanjelizačný: Aby sa prostredníctvom dialógu a bratskej lás
ky za pôsobenia milosti Ducha Svätého prekonali rozdelenia 
medzi kresťanmi.

Úmysel kBs: Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov s úc
tou a so štedrosťou rozpoznávajúc v každom obraz Boha.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 24. 12. Večer – vigília Narodenia Pána
 25. 12. Narodenie Pána
 27. 12. svätej rodiny
 1. 1. slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 6. 1. zjavenie Pána
 10. 1. krst krista Pána
 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola

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

 • na druhý sviatok vianočný 26. 12. – na sv. Štefana  popolud
ní o 15,30 h bude jasličková pobožnosť;

 • obrad požehnania rodín s obnovením sobášnych sľubov man-
želov bude pri svätých omšiach na sviatok Svätej rodiny v ne
deľu 27. 12.;

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

 • modlitbová vigília a adorácia na prelome rokov 2015/2016 
sa začne o 23,00 h a zavŕši sa eucharistickým požehnaním 
a hymnom k Duchu Svätému po 24,00 h;

 • na sviatok zjavenia Pána budú sväté omše ako v nedeľu;
 • v nedeľu krstu Pána pri svätých omšiach bude obrad obnove
nia krstných sľubov;

 • omšové úmysly na február 2016 sa budú zapisovať v pondelok 
4. januára 2016 od 16,00 h v seminárnej miestnosti farského 
úradu na Vazovovej 8;

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bude od 18. do 25. januá
ra pri svätých omšiach o 6,30 a 16,30 h;

 • koncert: v sobotu 9. januára 2016 o 19,00 h pri príležitos
ti končiaceho vianočného obdobia a vrcholiaceho Roku za
sväteného života bude v našom kostole Vianočná omša fran
tiškánskeho skladateľa Juraja zruneka OFM (1736 – 1789). 
Podrobnejšie informácie uvedieme vo farských oznamoch 
a na plagáte na kostolnej výveske.

(Dokončenie zo s. 7)
a orodovníka v našich moderných problematických časoch, 
ktorý je nám ochotný stále pomáhať a po prečítaní tejto pub
likácie nebudeme mať strach sa na neho obrátiť o orodovanie 
a pomoc v akejkoľvek bizarnej situácii, lebo budeme vedieť, že 
nič ľudské mu nie je cudzie. Dokonale pozná hlbiny ľudskej 
duše a nástrahy diabla a vie nám pomôcť ako náš svätý starší 
 brat...                                                               Monika Šandorová

Nech dieťa Ježiš naplní naše 
srdcia svojimi milosťami. 
Požehnané Vianoce svojim 
čitateľom, spolupracovníkom 
a prispievateľom želá redakcia.


