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Ročník XXVII Číslo 3  Marec 2016

Boh – trpezlivý a veľký v zľutovaní (Jon 4, 2)

Na jednom parkovisku ma rozosmiala nálepka na zadnej časti karosérie maličké-
ho trabanta: „Netrúbte, prosím! Robím, čo môžem!“ Myšlienka, že na to autíč-

ko, ktoré možno riadi nejaký dôchodca, pričom auto aj šofér už majú svoje najlepšie 
roky za sebou, sa nervózne lepí nejaký moderný „športiak“, v ktorom je za volantom 
usadený mladý, sebavedomý a nedočkavý šofér, sa niekomu môže zdať vtipná, na nie-
koho pôsobí stresujúco, ale raz aj ten moderný tátoš bude technicky zastaraný. A ne-
dočkavý šofér? Krížiky alebo malé pomníčky pri cestách nám pripomínajú známu 
pravdu: Pomaly ďalej zájdeš!

Ako rýchlo ideme a ako ďaleko zachádzame na našej životnej ceste a v našom du-
chovnom živote? Je to cesta dynamická alebo monotónna, pomaly sa vlečieme alebo 
sa poriadne rútime? Alebo je to cesta primeraná okolnostiam? A samé okolnosti sú 
naozaj primerané alebo skôr slúžia ako alibi? Vodiči na cestách potrebujú trpezlivosť 
– aj ten, kto zo svojho vozidla nevydupe viac než to, čo mu umožňujú jeho technické 
parametre, aj ten, kto by sa poriadne rozbehol, ale musí brať ohľad na druhých, a sa-
mozrejme aj na vlastnú bezpečnosť. Aj na duchovnej púti životom je trpezlivosť mi-
moriadne dôležitá vlastnosť a čnosť. Ktosi povedal, že trpezlivosť patrí k najobyčaj-
nejším, ale pre život k najpotrebnejším čnostiam. Predstavuje zlatú strednú cestu me-
dzi pasivitou, apatiou či fatalizmom na jednej strane a prehnanou, no neuváženou ak-
tivitou alebo zúrivým aktivizmom na druhej strane.

V tomto mimoriadnom Roku milosrdenstva je prospešné pripomenúť si, že jedným 
z prejavov Božieho milosrdenstva s nami je aj jeho trpezlivosť a zhovievavosť voči 
nám. Sväté písmo nám ponúka viaceré state, ktoré priamo alebo nepriamo hovoria 
o Božej trpezlivosti a zhovievavosti voči ľuďom. Dobre je nám známy text knihy Ge-
nezis (18. kap.), keď Abrahám prosil Boha, aby nezničil oblasť Sodomy a Gomory, 
v ktorej býval jeho synovec Lót – ako sa snažil stlačiť na minimum Božiu požiadav-
ku, lebo Boh bol kvôli niekoľkým spravodlivým ochotný upustiť od svojho trestu. Na 
mňa osobne veľmi blahodarne vplýva starozákonný príbeh z Prvej knihy Kráľov, ktorý 
opisuje udalosť zo života Božieho muža Eliáša, ktorý dostal príkaz putovať k vrchu 
Horeb a tam očakávať Pána. Keď našiel útočisko v jednej z tamojších jaskýň, práve 
prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. 
Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrase-
ní oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. (1 Krľ 19, 11b – 12)  Eliáš, 
sám človek s ohnivým duchovným zápalom, nezacítil Božiu prítomnosť ani v dusi-
vom a mdlom bezvetrí, ale ani v zničujúcom víchre. Boh sa k nemu priblížil v tichom 
vánku. Pre mňa je tento text krásnou metaforou Božej taktnosti a jemnocitu.

Ďalší text, priamo z Evanjelia, ktorý nám približuje Otcovu milosrdnú tvár cez tr-
pezlivosť jeho Syna, nachádzame v dramatickom opise toho, čo Kristus prežíval 
v Getsemanskej záhrade. Mal pred sebou tragickú víziu Golgoty, dobre vedel, čo ho 
čaká. Na základe jeho ľudskej prirodzenosti aj jemu prišlo vhod, keď tam nebol osa-
motený. Traja učeníci, Peter, Jakub a Ján, mali byť preňho oporou. Ale napriek ťa-
živej situácii nebdeli, premožení únavou zaspali. A Kristus, keď ich takto našiel, na-
miesto prejavu frustrácie zo svojich najbližších, vyslovil slová plné božskej zhovieva-
vosti: Duch je síce ochotný, ale telo slabé (porov. Mt 26. kap. alebo Mk 14. kap.). Ne-
raz citujem tieto Ježišove slová tým, ktorých chcem povzbudiť, aby si zachovali trpez-
livosť. Veď nám hrozí, že ak sme len trochu niečím podráždení, hneď sa to prejaví 
tým, ako „vzpeníme“ a aj maličkosti nás iritujú. Veľmi si vážim každého, kto aj v kri-
tických chvíľach nielenže si zachová vnútorný pokoj, ale dokáže ho prenášať aj na 
iných – dokonca aj vtedy, keď si to nezaslúžia, a reaguje trpezlivo. To nie je flegmatic-
ký postoj stoika, ktorý sa na všetko díva s povýšeneckým odstupom. Je to evanjeliovej 
mentalite veľmi blízky postoj, keď viem, že takýmto pokojom a trpezlivosťou nielen 
ja sa stávam zrelým ľudsky aj duchovne, ale umožňujem dozrievať aj iným.

Spomínam si na istú udalosť na jednom z predchádzajúcich pôsobísk, keď som 
kvôli určitým právnym nejasnostiam na poslednú chvíľu doniesol dokument na istú 
inštitúciu. Ak by som ten termín prešvihol, spôsobil by som tým sebe aj farnosti zby-
točné komplikácie. Úradník v podateľni ma mohol poriadne „sfúknuť“ a dať mi naja-
vo v danej situácii svoju dôležitosť. O to viac som kvitoval, že zareagoval veľmi vľúd-
ne a stres zo mňa opadol. Aj ako kňaz si uvedomujem, že sú isté momenty, keby som 

(Pokračovanie na s. 7)

Modlitba ženy
Dobrý Bože,  

daroval si mi dnešný deň, 

iný, ako ten včerajší,

iný, ako bude zajtra.

Ďakujem Ti zaň a prosím: 

Daj mi oči, aby som vnímala  

aj neviditeľnú krásu.

Daj mi sluch, aby som počula 

aj nevyslovené slová.

Daj mi chápavú myseľ, 

aby som vedela pomôcť utrápeným.

Daj mi ruky, aby som hladila  

tváre ubiedených.

Daj mi nohy, aby ma viedli cestou spásy.

Daj mi silu, aby som si  

zachovala čistú dušu,

nezatemnenú hriechom.

Daj mi pevnú vôľu,  

aby som sa obetovala za iných.

Daj mi schopnosť rozdávať úsmev tým,

ktorí sa už zabudli smiať.

Daj mi milujúce srdce,  

aby som spoznala, aké krásne je ľúbiť.

Daj mi pevné plecia,  

aby som statočne niesla svoj kríž.

Vlož mi do úst slová, ktorými budem

ohlasovať tvoje meno pred ľuďmi,

ktorí neveria v teba.

Pomôž mi milovať; 

pomôž mi stať sa dnes lepším človekom.

Amen.
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TaJoMsTvo Ježišovho vzkrieseNia

o priJíMaNí BožeJ MilosTi NadarMo

v súčasnosti je na knižnom trhu veľ-
ký dopyt po tzv. literatúre faktu. Ako 

na bežiacom páse vychádzajú knihy so 
životopismi rôznych kráľovských dy-
nastií, politikov, žurnalistov, hercov ale-
bo iných známych ľudí. Zvyčajne nám 
predstavujú opisované postavy v polohe, 
ktorá je poplatná súčasnosti. Ak naprí-
klad za socializmu bola postava ruské-
ho cára Mikuláša II. pokladaná za silne 
spiatočnícku, despotického razenia, po 
zmene režimu je cár Mikuláš vykreslený 
ako prijateľný človek pre rôzne politic-
ké frakcie ako demokrat, mučeník, obeť 
boľševickej revolúcie. Tak je to s mno-
hými postavami svetových dejín. Vo vše-
obecnosti vládne postoj prehodnocova-
nia dejinného pohľadu. Len v prípade 
Ježiša Krista sa tento model nepoužíva. 
Ako huby po daždi sa množia knihy, te-
levízne seriály, články v časopisoch, kto-
ré spochybňujú Ježiša Krista už nie ako 
historickú osobnosť, ale spochybňujú je-
ho božstvo, jeho spasiteľské dielo a pre-
dovšetkým jeho zmŕtvychvstanie. Preto 
dnes chcem upriamiť pozornosť na myš-
lienky z knihy Tajomstvo Ježišovho vzkrie-
senia od nedávno zosnulého Jána Ch. 
kardinála Korca, ktorá sa nemohla do-
stať do rúk čitateľa vo vhodnejšom ča-
se – v čase, keď televízne seriály typu: 
Životy Ježiša alebo knihy typu: Kauza Je-
žiš, nám prinášajú spochybňovanie Ježi-
ša Krista ako Božieho Syna.

Kniha sa zaraďuje do radu kníh, kto-
ré jasnou argumentáciou a sugestívnou 
formou podania sú apologetickou litera-
túrou. V čase, keď silnejú hlasy proti vie-
re, keď akoby nastávalo obdobie plošné-
ho sprisahania proti Kristovi a jeho Cirkvi, 
ponúka kardinál jasné slovo bez špekulá-
cií, bez postranných myšlienok. Slovo, kto-
ré svedčí o viere, upevnenej a zocelenej 
v komunistických žalároch, rovnako tak 
v montérkach, ako aj v kardinálskom pur-
pure. V jeho diele veľmi silne rezonuje ná-
dej, ktorá bola svetlom v tmavých chvíľach 

jeho života. Táto nádej sa musí stať aj svet-
lom nového storočia i milénia.

Celkom iste si môžeme položiť otáz-
ku, o akej nádeji sa tu hovorí. Odpoveď 
nájdeme v slovách, ktoré nielen veria-
cim, ale aj neveriacim predstavuje kar-
dinál v tieto dni, keď sa toľko diskutu-
je o hodnotách: Je to nádej v druhý prí-
chod Pána, ktorý záverom svetových dejín, 
bude zavŕšeným „novým vekom“, bude de-
finitívnou záchranou v Kristovi – bude za-
vŕšenou spásou. Veriaci, ktorých spása sa 
už začala, žijú preto v nádeji. Myslím si, 
že takéto slovo práve dnes potrebuje na-
ša spoločnosť zranená nenávisťou, ne-
vraživosťou, ťažkou ekonomickou situá-
ciou, úpadkom morálky, stratou sociál-
nych istôt, ktorá zo dňa na deň upadá 
do akejsi nostalgie. Siahnuť po myšlien-
kach v tomto diele znamená oprieť sa 
o závažné argumenty systematicky pred-
kladané na podklade autenticity Svätého 
písma. Autor rozdelil text do troch ka-
pitol:

veľkonočné sviatky, ktoré budeme sláviť na konci mesiaca, nám opäť prinášajú 
množstvo otázok, polemík, ba priam aj útokov na ich podstatu. živá je najmä myšlien
ka, že Boh je mŕtvy, lebo práve ona najviac podporuje konzumný spôsob života. záplava 
literatúry, ktorá toto podporuje, ma priviedla k tomu, aby sme sa nanovo aj my v rámci 
našej duchovnej formácie v roku milosrdenstva nanovo cielene venovali apologetike, tej
to najdôležitejšej pravde kresťanstva – Ježiš žije!

spolu so sv. pavlom môžeme vyznať, že iba z Božej milosti sme tým, čím sme. Bez nej by sme ani neboli. ale je otázne, či s apoš
tolom národov môžeme povedať, že Božia milosť v nás nie je márna, teda neostáva ležať ladom (porov. 1 kor 15, 10). sám sv. pavol 
napomínal prvých kresťanov, aby neprijímali Božiu milosť nadarmo, teda aby ju nepremárnili (porov. 2 kor 6, 1; rim 2, 4; ef 4, 26).

Čo znamená premárniť Božiu milosť? 
To sa stáva vtedy, keď človek na mi-

losť neodpovedá, keď sa o ňu nestará, 
keď ju nepestuje, aby mohla prinášať 

ovocie Ducha, teda čnosti. Aj v čase sv. 
Pavla boli niektorí, ktorí si falošne mys-
leli, že môžu žiť v milosti i v hriechu. Ta-
kým odpovedal v Liste Rimanom: „Čo 

teda povieme? Budeme zotrvávať v hrie-
chu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkon-
com nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako 
by sme v ňom ešte mohli žiť? (...) Čo te-

I. Predpovedané a splnené tajomstvo je 
názov kapitoly, ktorý už sám naznačuje, 
čo je obsahom: objavenie Písma ako naj-
väčšieho prameňa predpovede Božieho 
plánu spásy skrze smrť a zmŕtvychvsta-
nie Ježiša Krista. Autor si tu zvláštnym 
spôsobom všíma reč čísel, ktoré vždy 
mali istý prorocký význam. Cez tento 
naozaj zvláštny pohľad na čísla v Jáno-
vom evanjeliu kardinál objasňuje myš-
lienku nového stvorenia skrze Krista, je-
ho smrť a vzkriesenie. Jasne poukazuje 
na to, že všetko sa začína odvíjať od oka-
mihu zmŕtvychvstania, ktoré pekným 
apologetickým spôsobom zdôvodňuje či-
tateľovi. Dielo nás vedie k prijatiu sku-
točnosti tohto dejinného prelomu.

II. Tajomstvo vzkriesenia v Cirkvi je 
názov kapitoly, v ktorej je Ježiš Kris-
tus predstavený ako jediný a opravdi-
vý veľkňaz, ktorý povoláva k životu no-
vé spoločenstvo Božieho ľudu na tej-
to zemi – Cirkev --, ktorá sa stáva nosi-
teľkou jeho zmŕtvychvstania. Človek sa 
v Cirkvi a skrze Cirkev na základe jej 
úlohy, ktorú dostala od Krista, cez krst 
stáva Božím dieťaťom, nositeľom náde-
je vo vzkriesenie mŕtvych. Táto kapito-
la je vlastne veľkým vyznaním viery a vy-
jadrením pevnej nádeje v Krista a jeho 
veľkonočný dar. Ona vedie čitateľa k to-
mu, aby pochopil, k čomu ho cez Kristo-
vo zmŕtvychvstanie volá Boh.

III. Ježišovo vzkriesenie a dnešok je ka-
pitolou, ktorá sa nás bezprostredne časo-
vo dotýka. Autor nám všetkým pripomí-
na, čo všetko prináša Kristovo vzkriese-
nie a citujúc výrok z knihy: Wer ist Jesus 
von Nazareth für mich: „Ježiš je pre mňa 
jediná alternatíva k všetkým formám nihi-
lizmu a nezmyselnosti. Ináč povedané: Je-
žiš je pre mňa zárukou, že nič nie je strate-
né, že život má zmysel, že zmysel má svet, 
že nie som tu v tme a nadarmo“, dáva od-
poveď na to, prečo písal túto knihu. Jed-
noducho preto, aby sme si uvedomili, 
že Kristus je zmyslom ľudských dejín a 
v nich aj mojím.

Boj o človeka v treťom tisícročí sa ne-
skončil. Naopak boj o neho pokračuje 
s ešte väčšou intenzitou. Kardinál ponú-
kol tomuto ohrozenému človeku -- člove-
ku ohrozenému vo viere -- na boj o vie-
ru knihu, ktorá je dobrým fundamentom 
nádeje pre večný život v Láske. A ten 
potrebujeme všetci. Preto som sa usilo-
val upriamiť pozornosť na myšlienky 
v citovanej knihe.                  daniel dian
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Naša farská uNiverziTa

da? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod 
zákonom, ale pod milosťou? Vonkon-
com nie!“ (Rim 6, 1 – 2.15) Jednodu-
cho nemôžu v nás spolu prebývať milosť 
a hriech!

Prijímať Božiu milosť nadarmo je vlast-
ne hriech svätokrádeže. Tento hriech pro-
ti úcte voči Bohu „spočíva v znesväcovaní 
sviatostí a iných liturgických úkonov, ako 
aj osôb, predmetov a miest, ktoré sú za-
svätené Bohu, alebo v nedôstojnom za-
obchádzaní s nimi“ (Katechizmus Kato-
líckej cirkvi, b. 2120). Prijímať Božiu mi-
losť nadarmo znamená v konečnom dô-
sledku stratiť ju; ostávať v hriechu, teda 
v nemilosti pred Bohom. Kto by tvrdo-
šijne zotrvával v nekajúcnosti, vystavu-
je sa hriechu proti Duchu Svätému, kto-
rý je zo svojej podstaty neodpustiteľný, 
lebo človek odmieta prameň milosrden-
stva (porov. Mk 3, 39; Mt 12, 31). Ho-
ci „Božie milosrdenstvo nemá hraníc; 
ale kto vedome a dobrovoľne odmieta 
prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, od-
mieta odpustenie svojich hriechov a spá-
su, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Taká-
to zatvrdnutosť môže priviesť ku koneč-

nej nekajúcnosti (...) a do večného zatra-
tenia.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 
b.1864)

Ak je totiž život v Božej milosti začiat-
kom slávy, tak žiť bez Božej milosti je za-
čiatkom zavrhnutia. Takýto život zname-
ná žiť už ako odsúdenec, znamená trpieť 
už trest zavrhnutia, hoci človek ešte nie 
je schopný zakúšať, o akú nenapraviteľnú 
škodu vlastne ide. Bez Božej milosti by sa 
nemalo žiť ani jedinú noc! Je to príliš ne-
bezpečné. Sv. Ján Bosco primäl k poká-
niu jedného svojho zverenca, ktorý zhre-
šil, tým, že mu podstrčil večer pod van-
kúš lístok s týmito jednoduchými slova-
mi: „A čo ak by si dnes v noci zomrel?“

Žiť z vlastnej viny bez Božej milosti 
znamená byť mŕtvy „duchovne“. Beda! 
Koľko mŕtvol chodí po našich cestách 
a námestiach! Niekedy vyzerajú priam 
ako obraz životaschopnosti a mlados-
ti, ale pritom sú mŕtvi! Jedného ateistu 
sa raz pýtali, čo zakúša vo svedomí a čo 
by prežíval, keby sa ocitol na konci živo-
ta. Odpovedal: „Po celý život som sa cí-
til ako človek, ktorý cestuje bez lístka.“ 
Mohli by sme povedať, že žiť bez Bo-

ha, odmietať jeho milosť, je to isté ako 
cestovať bez lístka, s nebezpečenstvom, 
že môžeme byť každú chvíľu pristih-
nutí a prinútení vystúpiť. Pánov výrok 
v jednom podobenstve o človeku, ktoré-
ho pristihnú na hostine bez sviatočného 
odevu a vyhodia von, naznačuje v pod-
state to isté (porov. Mt 22, 11).

Potrebujeme mať zdravú bázeň a zod-
povednosť, aby sa v nás zachovala Božia 
milosť. Ale potrebujeme ju aj pestovať, 
umožniť jej rásť (porov. Lk 2, 52). Sv. 
Pavol sa pričinil o to, aby milosť v ňom 
rástla a prinášala plody, preto ho mô-
žeme považovať za veľkého pestovate-
ľa milosti (porov. Raniero Cantalames-
sa, Maria zrcadlo Církve, Karmelitánske 
nakladatelství, Kostelní Vydrží, 1995, 
s. 30 – 32). Aj my máme byť nositeľmi 
a pestovateľmi Božej milosti. Prijmime 
toto Pôstne obdobie ako čas na zmenu 
zmýšľania, aby Božia milosť v nás ne-
ostala ležať ladom, aby sme sa v nej ob-
novili, rástli a prinášali jej dobré (čnost-
né) skutky ako ovocie Ducha Svätého, 
na čo sme povolaní ako kresťania.

Thdr. Michal vivoda

ekumenizmus – aktuálna otázka
v predchádzajúcom čísle sme v rámci Našej farskej univerzity pod týmto titulkom uverejnili článok ako reakciu na otázky čitateľky 

o postoji Cirkvi k liturgickým sláveniam a k prijímaniu eucharistie a na otázku, či môžeme kdekoľvek a v ktorejkoľvek cirkvi pristú
piť k sviatostiam. Tretiu časť (dokončenie príspevku) uverejňujeme v tomto čísle.

ekumenizmus a koncelebrácia
katolíckym kňazom je zakázané kon

celebrovať eucharistiu spolu s kňazmi 
alebo služobníkmi cirkví alebo spoločnos
tí, ktoré nemajú plné spoločenstvo s kato
líckou cirkvou (por. kán. 908 CIC). „Prá-
ve preto, že jednota Cirkvi – ktorú Eu-
charistia uskutočňuje prostredníctvom 
obety a účasti na Pánovom tele a krvi 
– si bezvýhradne vyžaduje úplné spo-
ločenstvo v zväzkoch vyznávania viery, 
sviatostí a cirkevnej správy, nie je mož-
né koncelebrovať túto eucharistickú li-
turgiu, kým sa nevytvorí integrita uvede-
ných zväzkov. Podobná koncelebrácia by 
nebola platným prostriedkom a mohla by 
sa naopak prejaviť ako prekážka pri dosa
hovaní plného spoločenstva, zdôrazňujúc 
zmysel odstupu od cieľa a vnášajúc nejas
nosť do jednej alebo druhej pravdy viery 
alebo posilňujúc ju“ (enc. Ján Pavol II.: 
Cirkev žije z Eucharistie 44).

direktórium na vykonávanie 
princípov a noriem o ekumenizme

„Dokument je norma pre katolíkov; 
spracúva štruktúru vzdelávania, vyme-
dzuje duchovné aktivity medzi pokrste-
nými (mimosviatostné i sviatostné) a dá-
va smernice na dialóg a spoluprácu me-
dzi kresťanmi na všetkých úrovniach. 
Katolíci zaangažovaní v ekumenickom 
dianí by ho mali používať ako každoden-

nú príručku (pre nekatolíckych kresťa-
nov je to len základná informácia).

Direktórium otvára nové  možnosti. 
Napríklad katolíci podmieňujú prijíma
nie eucharistie plnou jednotou, preto 
sa zatiaľ neotvára možnosť intercom-
munio. Aj miešané manželstvá môžu 
podporiť ekumenické vzťahy (spoločná 
modlitba ako základ duchovnej harmó-
nie). Katolíci pri spoločných pobožnos-
tiach môžu čítať liturgické texty a ká-
zať, ak ich hostitelia vyzvú. Ekumenické 
dikrektórium vyzýva katolíkov odpove-
dať na úsilia, ktoré vznikajú v mnohých 
cirkvách a cirkevných spoločenstvách, 
aby sa znovu dosiahla jednota kresťa-
nov... Zodpovednosť za ekumenizmus 
na Slovensku od 1. marca 1993 prevza-
la Konferencia biskupov Slovenska so 
svojou Komisiou pre napomáhanie jed-
noty kresťanov...

Potrebujeme si uvedomiť, že srdcom 
života každej cirkvi je Liturgia. Ona je 
najdokonalejšou formou Bohopocty a 
modlitby jednotlivca i spoločenstva. Pre-
to Európska biskupská synoda nabáda ka-
tolíkov na primeranú liturgickú výchovu 
(návod na umenie slávenia) a odporúča 
posilniť plodnú výmenu medzi východ-
nou tradíciou (vyzdvihuje najmä rozmer 
tajomstva) a západnou (latinskou) tradí-
ciou (umocňuje rozmer spoločenstva a 
misijného poslania).

Navrhuje sa:
1. Využívať na ekumenické stretnutia aj 

iné (s nekatolíkmi spoločné) liturgic-
ké obdobia – Advent, Vianoce, Veľký 
pôst, Veľká noc, Turíce, Slovanských 
vierozvestov Cyrila a Metoda, Pamiat-
ka zosnulých...

2. Zúčastňovať sa na liturgii iných cirkví 
alebo cirkevných spoločenstiev, aby 
sa získal obraz o bohatstve ich foriem 
(pochopenie ich spirituality).

3. Realizovať tzv. výmenu ambónov, kto-
rá dovoľuje zakúsiť spoločenstvo viery 
(v rámci mimosviatostnej bohosluž by 
slova).

4. Usporadúvať tematické zájazdy s cie-
ľom poznávania nekatolíckych tra-
dícií a duchovného bohatstva iných 
cirkví.

5. Podporovať neformálne modlitbové 
stretnutia mládeže (spev a hudobný 
sprievod).“
Téma je veľmi vyčerpávajúca, ale čita-

teľom NFU odporúčame poriadne pre-
študovať všetky náležité dokumenty Ka-
tolíckej cirkvi o ekumenizme, aby sa pre-
dišlo nielen nedorozumeniam, agresivite 
médií voči tým, ktorí rešpektujú záväz-
né normy Katolíckej cirkvi, nesprávnym 
interpretáciám výrokov pápežov z kon-
textu či nevhodným poukazovaním na 
iné osoby. V ekumenickej činnosti doká-
žeme napredovať iba vtedy, ak sa bude 
viesť nielen dialóg, ale budú sa zachová-
vať aj všetky normy, ktoré platia a z úcty 
k tým druhým nás viažu ich dodržiavať. 

daniel dian
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hovoriť s BohoM

vstupujeme do druhej polovice pôstneho obdobia, a my vás, milí naši čitatelia, chceme sprevádzať po ceste, akou kráčal náš pán 
v posledných dňoch a chvíľach svojho pozemského života. začnime piatou pôstnou nedeľou, keď svätá Cirkev zachováva zvyk zaha
ľovať kríže, a kráčajme s Ježišom cez jeho slávnostný vstup do Jeruzalema, poslednú večeru s apoštolmi a Getsemanskú záhradu 
cez „ukrižuj ho“ až po slávnostné „aleluja“, ako nám to ponúka v rozjímaniach Francisco F. Caravajal v meditáciách na každý deň 
v knihe citovanej v nadpise.

piaty pôstny týždeň
volanie po spravodlivosti. Od veľkej 

časti ľudstva sa ozýva hlasné volanie po 
väčšej spravodlivosti, „po lepšie zabezpe-
čenom mieri v atmosfére rešpektovania sa 
ľudí a národov (Pavol VI. Apoštolský list 
Octogesima adveniens). Táto túžba bu-
dovať spravodlivejší svet, v ktorom by 
človeku prináležalo viac úcty, lebo bol 
stvorený na Boží obraz a podobu, tvorí 
podstatnú časť hladu a smädu po spra-
vodlivosti (porov. Mt 5, 6), ktorý musí 
prenikať srdce človeka.

Celé Ježišovo kázanie je výzvou po 
spravodlivosti (v jej plnom zmysle slo-
va, bez umenšovania), a aj po milosrden-
stve. Sám Pán odsudzuje farizejov, ktorí 
vyjedali domy vdov a naoko sa dlho mod-
lili (Mt 14, 40) a apoštol Jakub zameria-
va prísne pokarhanie proti tým, ktorí sa 
obohacujú podvodmi a nespravodlivos-
ťou (pozri Jak 2 – 4)...

Konečné riešenie, ako podnietiť a na-
stoliť spravodlivosť, leží v srdci každého 
človeka. Lebo v srdci sa rodia všetky tie 
druhy nespravodlivosti, ktoré si len vie-
me predstaviť, a tu existuje aj možnosť 
všetky tie druhy nespravodlivosti napra-
viť. Keď človek popiera, alebo sa aspoň 
snaží popierať Boha, ktorý je jeho Začia-
tok aj Koniec, zásadne narúša svoj vlast-
ný poriadok a vnútornú rovnováhu, ale 
aj rovnováhu spoločnosti a všetkého vi-
diteľného sveta...

Preto my kresťania nesmieme zabud-
núť na to, že keď v rámci svojho osobné-
ho apoštolátu priblížime ľuďom Boha, 
vytvoríme ľudskejší a spravodlivejší svet.

rozjímanie o pánovom umučení. „Ľud 
môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol 
na ťarchu? Odpovedz mi! Zo skaly som 
ti dal vodu, zdravú, a ty si ma napojil 
horkou žlčou. Ľud môj, čo som ti uro-
bil?“ (pieseň k adorácii kríža a porov. 
Mich 6, 3).

Liturgia týchto dní nás už približuje 
k základnému tajomstvu našej viery – 
k Pánovmu zmŕtvychvstaniu. Hoci celý 
liturgický rok sa sústreďuje na Pánovu 
veľkonočnú obetu, terajší čas vyžaduje od 
nás väčšiu nábožnosť, lebo sa približuje 
oslava najvznešenejších tajomstiev Božie-
ho milosrdenstva (sv. Lev Veľký, Sermo 
47). Neprejdime však túto cestu príliš ná-
hlivo; nezabudnime na niečo veľmi dôle-
žité, čo by sme mohli ľahko prehliadnuť: 
nebudeme sa môcť podieľať na Pánovom 
zmŕtvychvstaní, ak s ním nebudeme v jeho 
utrpení a smrti (porov. Rim 8, 17)...

kvetná nedeľa

Triumfálny vstup do Jeruzalema. Poď te, 
vstúpte na Olivovú horu a vyjdite v ústre-
ty Ježišovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie 
a dobrovoľne sa náhli v ústrety blaženému 
umučeniu, aby dobrovoľne zavŕšil tajom-
stvo ľudskej spásy (sv. Andrej z Kréty: 
Kázeň na Kvetnú nedeľu).

Zavčas rána Ježiš opúšťa Betániu. 
Od posledného večera sa tam zhromaž-
dilo okolo neho veľa nadšených učení-
kov, sčasti krajanov z Galiley, ktorí pu-
tovali na veľkonočné sviatky do Jeruza-
lema, iní patrili k obyvateľom Jeruzale-
ma, ktorých presvedčil nedávny zázrak 
vzkriesenia Lazára. Sprevádzaní týmto 
početným sprievodom, ako aj tými, čo sa 
k nim pripojili po ceste, kráča Ježiš sta-
rou cestou z Jericha do Jeruzalema k ne-
veľkému pahorku Olivovej hory.

Okolnosti priali tomu, aby Ježiša veľ-
kolepo vítali, lebo obyčajne ľudia z mes-
ta vychádzali vítať väčšie skupiny pút-
nikov, ktorí vchádzali do mesta so spe-
vom a prejavmi radosti. Pán nenamietal 
nič proti prípravám na slávnostný vstup. 
Sám si vybral osliatko, ktoré kázal pri-
viesť z Betfage... A keď prišli k úpätiu Oli-
vovej hory, začali celé zástupy učeníkov 
radostne veľkým hlasom chváliť Boha za 
všetky zázraky, ktoré videli a volali: Požeh-
naný kráľ, ktorý prichádza v mene Páno-
vom (Lk 19, 37 – 38).

Ježiš vstupuje do Jeruzalema ako Me-
siáš na osliatku tak, ako to pred stáro-
čiami predpovedali proroci. Ježiš neod-
mieta túto formu preukazovania holdu, 
a farizejom, ktorí sa usilovali utíšiť preja-
vy viery a radosti, hovorí: Hovorím vám: 
Ak budú oni mlčať, kamene budú hovoriť 
(Lk 19, 39).

aj dnes Ježiš túži triumfálne vojsť do 
života ľudí na skromnom záprahu, chce, 
aby sme o ňom vydávali svedectvo... pán 
triumfálne vstúpi do Jeruzalema, no 
o niekoľko dní bude na tomto mieste pri
bitý na kríž...

zelený štvrtok
pánova posledná večera nám pripo-

mína poslednú večeru s apoštolmi. Ako 
v predchádzajúcich rokoch, Ježiš oslavu-

je Veľkú noc – Paschu – so svojimi blíz-
kymi. Ale tentokrát bude mať večera ne-
obvyklý ráz, keďže ide o posledné sviat-
ky, ktoré Pán slávi pred svojím odcho-
dom k Otcovi a aj kvôli udalostiam, kto-
ré majú bezprostredne nasledovať. Všet-
ky momenty Poslednej večere ukazujú 
majestát Ježiša, ktorý vie, že nasledujúci 
deň zomrie, ale aj jeho veľkú lásku k ľu-
ďom...

To, čo Kristus urobil pre svojich uče-
níkov, možno zhrnúť do výstižných slov 
svätého Jána: Miloval ich do krajnos-
ti (porov. Jn 13, 1). Tento deň je zvlášť 
vhodný na to, aby sme sa pozastavili nad 
tým, ako my opätujeme jeho lásku horli
vým vytváraním spoločenstva s ním, lás
kou k Cirkvi, skutkami zadosťučinenia 
a nápravy, dobročinnou láskou k blížnym, 
prípravou na sväté prijímanie a poďakova
ním po ňom. svojím hladom a smädom 
po spravodlivosti...

Pred koncom večere, keď Ježiš zve-
ruje apoštolom hlboké pravdy, plný váž-
nosti a prostoty ustanovuje Eucharis-
tiu... Vo Večeradle sviatostným spôso-
bom vykonal to, čo nasledujúci deň za-
vŕšil na Kalvárii a dáva nové prikázanie: 
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
navzájom milovali (Jn 13, 34).

V predvečer umučenia nášho Pána, 
pripomíname si Máriinu oddanosť pri 
spĺňaní Božej vôle a služby ľuďom. Má-
ria má nesmiernu lásku k ľuďom, a tak 
sa aj na nej napĺňa Kristovo uistenie: Nik 
nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj 
život za svojich priateľov (Jn 15, 13).

agónia v Getsemanskej. Po  Poslednej 
večeri podľa obyčaje Ježiš odriekal ďa-
kovné žalmy a potom sa s apoštolmi vy-
dal smerom k Olivovému vrchu, ktorý 
bol nablízku. Vystríhal Petra aj ostat-
ných, že ho tej noci každý z nich svojím 
spôsobom zradí a opustí.

Ježiš pociťoval ohromnú potrebu 
modlitby: Sadnite si tu, kým sa pomod-
lím... Moja duša je smutná až na smrť... 
Ostaňte tu a bdejte... Svätý Marek píše: 
Padol na zem... svätý Lukáš: Padol na ko-
lená... a svätý Matúš: Padol na tvár..., ho-
ci podľa obyčaje židia sa modlili posto-
jačky. Ježiš sa obracia k Otcovi s veľmi 
dôvernou modlitbou a láskyplne sa mu 
odovzdáva: Abba, Otče! Tebe je všetko 
možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No 
nie, čo ja chcem, ale čo ty. Tak veľmi tr-
pel, on, ktorý bol sám nevinný, vzal na 
seba hriechy všetkých ľudí.... Vzal ich na 
seba, akoby boli jeho a súhlasil s tým, že 
osobne splatí všetky naše dlhy za hrie-
chy. Za všetky hriechy, čo už boli spá-
chané, za tie, ktoré sa práve vtedy pácha-
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li a za tie, ktoré prídu až do skončenia 
času...

ako veľa sme dlžní pánovi vďakou za 
jeho dobrovoľnú obetu prinesenú, aby nás 
oslobodil od hriechov a od večnej smrti.

V tej noci hľadel Ježiš na nás výreč-
ným pohľadom. Hľadel na duše i srdcia 
vo svetle svojej božskej múdrosti. Pred 
jeho pohľadom defilujú všetky hriechy 
jeho ľudských bratov. Vidí poľutovania-
hodný odpor tých, čo pohŕdajú zadosťu-
činením, ktoré za nás obetoval, vidí ne-
užitočnosť svojej veľkodušnej obety pre 
veľa z nich. Prežíva veľkú osamotenosť 
a morálne utrpenie kvôli tomu, že nie je 
dostatočný ohlas na takýto výlev Božej 
lásky.

Keď skončil svoju modlitbu, vstal zo 
zeme a ešte raz zobudil svojich učení-
kov, ktorí zaspali od únavy a smútku... 
Vstaňte, poďme, pozrite, môj zradca sa pri-
blížil... A potom: Judáš, bozkom zrádzaš 
Syna človeka?

Možno niektorý z učeníkov sa vydal 
hľadať presvätú Matku, aby jej povedal, 
že už zajali jej Syna. A ona napriek ob-
rovskému žiaľu priniesla apoštolom po-
koj. aj my nájdime útechu pri Márii, kto
rá je útočisko hriešnikov, ak našim dob
rým úmyslom chýba odvaha, aby sme zo
trvali pri kristovi...

umučenie nášho pána
Ježiš pred 

pilátom. Spúta-
ného Pána od-
viedli do síd-
la prokuráto-
ra Pontia Pi-
láta. Ponáhľa-
li sa, aby „celý 
prípad“ uzavre-
li čo najskôr... 
Deje sa čosi 
neobvyklé, ten, 
ktorý ešte pred 

pár dňami slobodne kázal v chráme s ta-
kým majestátom, že: nikdy ešte žiaden 
človek, nehovoril ako tento a oslavovaný 
všetkým ľudom vošiel do Jeruzalema, te-
raz kráča zviazaný a židovská veľrada 
s ním zaobchádza zle. Toho, ktorý vy-
konal toľko zázrakov, za ktorým išli zá-
stupy učeníkov, teraz pokladajú za zlo-
činca... Tí však, čo ho obvinili, nevošli 
do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili... 
Ó, bezbožná slepota, volá svätý Augustín. 
Zdá sa, že sa stanú nečistými, keď vojdú 
do domu cudzinca, ale neobávajú sa bah-
na vlastných zločinov. Opäť sa spĺňali Pá-
nove slová: Slepí vodcovia! Komára pre-
ciedzate a ťavu prehltnete...

Si židovský Kráľ?...
Údery remeňov, tŕňová koruna, pur-

purový plášť a zúrivý rev davu: Ukrižuj, 
ukrižuj ho!!!

Ty ani ja nezmôžeme sa na slovo. slová 
sú zbytočné. hľaď na neho, hľaď na ne
ho... a neodvracaj sa. po tom všetkom eš
te sa bojíš pokánia?... A či sme ho my – 
ty a ja vždy znova nekorunovali tŕním, či 
sme ho nezauškovali a neopľuvali?

Nikdy viac, Ježišu, nikdy viac!
Cirkev v autentickom učení svojej vie-

ry, v svedectve svojich svätých nikdy ne-
zabudla, že pôvodcami a vykonávateľmi 
všetkých múk, ktoré Kristus vytrpel, bo-
li hriešnici... Kráľovstvo hriechu je krá-
ľovstvo tmy, smútku, osamotenosti, pod-
vodu, lži. Všetky tragédie a pohroma sve-
ta i naše vlastné úbohosti majú svoj pô-
vod v slovách: Nolimus hunc regnare su-
per nos – nechceme, aby kristus panoval 
nad nami.

Zakončime svoju modlitbu na Veľký 
piatok slovami: Ty, Ježiš, si kráľom môj-
ho srdca, kráľom môjho vnútorného sveta, 
kde nik nemá prístup, a kde som si sám 
Pánom. Tu v mojom srdci si ty, Ježiš, krá-
ľom – Pane, ty to dobre vieš (J. Leclerq).

Cesta na kalváriu. Ježiš ide s krížom 
na ramenách po uliciach Jeruzalema – 
po noci utrpenia, posmechu a opovrhnu-
tia, po podstúpení strašného bičovania 
ho vedú na ukrižovanie: Vtedy im pre-
pustil Barabáša; Ježiša však vydal, aby ho 
ukrižovali (porov. Mt 27, 26).

... Ježiš je priveľmi zoslabnutý na to, 
aby si sám niesol kríž – padá pod ním. 
Potom prinútili istého Šimona, z Cyre-
ny, aby Ježišovi pomohol niesť kríž... 
Kde sú jeho učeníci, Ježiš im hovo-
ril o nesení kríža a všetci s veľkým zá-
palom tvrdili, že sú hotoví ísť s ním na 
smrť. Teraz sa nenašiel ani jeden, ktorý 
by mu pomohol dvíhať drevo kríža na 
mieste popravy...

Medzi tými, čo lemovali cestu, je sku-
pinka, plačúcich žien, súcitná Veronika 
a Ježišova bolestná Matka. Na chvíľu sa 
zastavil. S nesmiernou láskou sa poze-
rá Mária na Ježiša a Ježiš na svoju Mat-
ku, Ich pohľady sa stretli a každý vylial 
svoju bolesť do srdca toho druhého. Trp-
kosť Kristovho utrpenia zaplavila Má-
riinu dušu. Pán ide ďalej, ale Mária ho 
s odstupom niekoľkých krokov sprevá-
dzala až na Kalváriu. Simeonovo proroc-
tvo A tvoju vlastnú dušu prenikne meč sa 
naplnilo (Lk 2, 35).

Tam je doráňaný Syn... A tu, ďaleko 
od neho sme my, zbabelí a priečiaci sa 
Božej vôli. Matka moja, nauč ma pove-
dať áno tak, ako ty, aby sa úplne vlialo 
do Ježišovho zvolania: Nie moja, ale tvo-
ja vôľa nech sa stane (porov. Lk 22, 42).

Ježiš zomiera na kríži
Ježiša pribili na kríž. Kríž, požehnanie 

pre náš svet, bez teba šťastia, spásy niet, ke-
dysi kliatba, záhuba, teraz si brána do neba.

Celý Kristov život kulminuje v tom-
to najdôležitejšom momente. Od veľkej 
námahy vyčerpaný sa ledva dovliekol na 
vrchol malého pahorka, ľudovo nazýva-
ného „Lebka“ Ježiša vystierajú na zem 
a začínajú mu pribíjať ruky a nohy... Na 
toto všetko hľadí Mária.

Hľa, Pán visí pribitý na kríž. Čakal 
na to, lebo tento deň sa mala splniť jeho 
túžba vykúpiť ľudstvo... To, čo bolo do-
teraz nástrojom potupy a hanby, zmeni-
lo sa na drevo života a rebrík slávy. Keď 
roztiahol svoje ramená, naplnila ho veľ-

ká radosť: chcel, aby všetci pochopili, že 
jeho ramená budú navždy takto otvore
ne vítať hriešnikov, ktorí sa k nemu pri
blížia.

Videl, a naplnilo ho to radosťou – ako 
ľudia budú milovať kríž a klaňať sa mu, 
pretože on na ňom zomrie. Videl muče-
níkov, ktorí z lásky a na obranu pravdy 
zažijú podobný osud. Videl lásku svojich 
priateľov a ich slzy pri päte kríža. Videl 
triumfy a víťazstvá, ktoré kresťania do-
siahnu ako prívrženci kríža. Videl veľ-
ké zázraky, ktoré sa v znamení kríža bu-
dú diať na celom svete. Videl zástupy ľu-
dí, ktoré sa majú stať svätými, lebo do-
kážu zomrieť tak, ako on zvíťaziac nad 
hriechom (porov. Hebr 9, 1 – 14). Videl 
aj nás, ako pri mnohých príležitostiach 
s úctou bozkávame kríž, videl i naše čas-
té začínanie odznova...

Blízko pri Ježišovi je jeho Matka spo-
lu s inými nábožnými ženami. Stojí tam 
aj Ján, najmladší z apoštolov.

hľa tvoj syn...  
hľa tvoja Matka...

Potom, ako sa nám on sám pri Posled-
nej večeri odovzdal, chce nám teraz odo-
vzdať aj to, čo mu na tejto zemi zostáva 
stále najcennejšie: svoju Matku... A po-
tom už len: Otče, do tvojich rúk odovzdá-
vam svojho ducha... (Lk 19, 46).

Obloha stemnela, chrámová opona sa 
roztrhla a zem sa triasla...

Miluj obetu, lebo je prameňom vnútor
ného života. Miluj kríž, lebo je oltárom 
obety. Miluj bolesť a ako kristus vypi ka
lich až do dna (bl. Chosemaría Escrivá – 
Krížová cesta, SSV Trnava).

Spolu s Máriou, Ježišovou Matkou, 
nám bude oveľa ľahšie. A tak spievajme: 
Ó, ty Matka, žriedlo lásky, nech prežívam 
bôľ tvoj ťažký a nech s tebou nariekam...

vstal z mŕtvych

zmŕtvychvstanie pána je základom na
šej viery. Ježiš kristus žije: to je veľká ra
dosť pre všetkých kresťanov. zmŕtvych
vstanie je mocnou výzvou k apoštolátu. 
pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja, Je
mu patrí sláva a moc na večné veky. pre
žívajme toto liturgické obdobie pri prebla
hoslavenej a s preblahoslavenou Ježišo
vou Matkou.

francisko f. Carvajal: Hovoriť s Bo-
hom. z knihy meditácií na pôst a veľkú 
noc (str. 239 – 302) Lúč 1999 vybrala 
a pripravila Xd
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v predchádzajúcom čísle ste sa, milí čitatelia, na stránkach nášho Blumentálu, oboz
námili s cirkevnými normami (tzv. kánonmi, predpismi, cirkevnými zákonmi) z kódexu 
kánonického práva. Mojou snahou bolo informovať vás o skutočnosti, že svätá Cirkev 
má vo veľkej úcte najsvätejšiu eucharistiu, o čom svedčia aj jasné predpisy, ktoré sa ma
jú pri eucharistii zachovávať. pretože, ak si niečo veľmi vážime, vytvoríme normy, aby 
bola zabezpečená ochrana toho, čo je veľmi vzácne.

po kladných ohlasoch niektorých či-
tateľov, ktorí si prečítali spomínaný 

článok, dokončíme v tomto čísle cito-
vanie kánonov (zákonov) týkajúcich sa 
najsvätejšej Eucharistie. Tí čitatelia, kto-
rí vyjadrili spätnú väzbu, kvitovali najmä 
skutočnosť, že doteraz nemali možnosť 
stretnúť sa s uvedenými právnymi nor-
mami, keďže doma, čo je pochopiteľ-
né, nemajú Kódex kánonického práva, 
a vďační, že sa dozvedeli nové informá-
cie a že niektoré informácie si ešte viac 
utvrdili.

v nasledujúcich kánonoch citujeme 
práv ne normy o čase a mieste slávenia 
eucharistie:

Kán. 931 – Sláviť a rozdávať Eucharis-
tiu možno v ktorýkoľvek deň a v ktorú-
koľvek hodinu s výnimkou tých, ktoré sa 
podľa liturgických noriem vylučujú.

Kán. 932 – § 1. Eucharistické slávenie 
sa má konať na posvätnom mieste, ak 
v jednotlivom prípade potreba nevyža-
duje niečo iné; v takom prípade slávenie 
musí byť na slušnom mieste.§ 2. Eucha-
ristickú obetu treba vykonávať na posvä-
tenom alebo požehnanom oltári; mimo 
posvätného miesta sa môže použiť vhod-
ný stôl, vždy prikrytý oltárnou plachtou 
a korporálom.

Kán. 933 – Z oprávneného dôvodu a 
s výslovným povolením miestneho ordi-
nára je kňazovi dovolené sláviť Eucha-
ristiu v kostole niektorej cirkvi alebo ek-
leziálnej spoločnosti, ktoré nemajú plné 
spoločenstvo s katolíckou cirkvou, pri 
vylúčení verejného pohoršenia.

Predpisy o uchovávaní a uctievaní naj
svätejšej eucharistie:

Kán. 934 – § 1. Najsvätejšia Eucha-
ristia:

1. sa musí uchovávať v katedrálnom 
kostole alebo v kostole, ktorý mu je po-
stavený na roveň, v každom farskom kos-
tole, ako aj v kostole alebo kaplnke, kto-
ré sú pripojené k domu rehoľného inšti-
tútu alebo spoločnosti apoštolského ži-
vota;

2. sa môže uchovávať v súkromnej 
kaplnke biskupa a s povolením miest-
neho ordinára v iných kostoloch, kapln-
kách a súkromných kaplnkách.

§ 2. Na posvätných miestach, kde sa 
uchováva najsvätejšia Eucharistia, musí 
byť vždy niekto, kto sa má o ňu starať, a 
podľa možnosti kňaz má sláviť omšu as-
poň dva razy do mesiaca.

Kán. 935 – Nikomu nie je dovolené 
držať u seba najsvätejšiu Eucharistiu ale-
bo ju so sebou nosiť pri cestovaní, ak to 
nie je z naliehavej pastoračnej potreby a 

pri zachovaní predpisov diecézneho bis-
kupa.

Kán. 936 – V dome rehoľného inšti-
tútu alebo v inom nábožnom dome má 
sa najsvätejšia Eucharistia uchovávať iba 
v kostole alebo v hlavnej kaplnke, kto-
ré sú pripojené k domu; ordinár však 
z oprávneného dôvodu môže dovoliť, 
aby sa uchovávala aj v inej kaplnke toho 
istého domu.

Kán. 937 – Ak neprekáža vážny dô-
vod, kostol, v ktorom sa uchováva naj-
svätejšia Eucharistia, má byť otvorený 
pre veriacich aspoň niekoľko hodín den-
ne, aby sa pred Najsvätejšou sviatosťou 
mohli venovať modlitbe.

Kán. 938 – § 1. Najsvätejšia Eucha-
ristia sa má obvykle uchovávať iba v jed-
nom svätostánku kostola alebo kapln-
ky.§ 2. Svätostánok, v ktorom sa ucho-
váva najsvätejšia Eucharistia, má byť 
umiestnený v takej časti kostola alebo 
kaplnky, ktorá je význačná, viditeľná, 
dôstojne vyzdobená, vhodná na modlit-
bu.§ 3. Svätostánok, v ktorom sa trvalo 
uchováva najsvätejšia Eucharistia, má 
byť nepohnuteľný, zhotovený z pevné-
ho nepriehľadného materiálu a tak uzav-
retý, aby sa čo najviac vylúčilo nebezpe-
čenstvo zneuctenia.§ 4. Z vážneho dô-
vodu je dovolené najsvätejšiu Eucharis-
tiu najmä v nočnom čase uchovávať na 
inom bezpečnejšom a dôstojnom mies-
te.§ 5. Kto má na starosti kostol alebo 
kaplnku, má zabezpečiť, aby sa kľúč od 
svätostánku, v ktorom sa uchováva naj-
svätejšia Eucharistia, čo najstarostlivej-
šie strážil.

Kán. 939 – Konsekrované hostie sa 
majú v množstve dostačujúcom potre-
bám veriacich uchovávať v pyxide ale-
bo v nádobe a majú sa často obnovovať, 
keď sa staré riadne spotrebujú.

Kán. 940 – Pred svätostánkom, v kto-
rom sa uchováva najsvätejšia Eucharis-
tia, má trvalo svietiť osobitná lampa, 
ktorou sa naznačuje a uctieva prítom-
nosť Krista.

Kán. 941 – § 1. V kostoloch alebo 
kaplnkách, ktoré majú povolenie ucho-
vávať najsvätejšiu Eucharistiu, sa mô-
žu konať vyloženia buď v cibóriu, ale-
bo v monštrancii pri zachovaní noriem, 
predpísaných v liturgických knihách.§ 2. 
Počas slávenia omše nemá byť v tom is-
tom priestore kostola alebo kaplnky vy-
ložená Najsvätejšia sviatosť.

Kán. 942 – Odporúča sa, aby sa v tých 
istých kostoloch a kaplnkách každoroč-
ne konalo slávnostné vyloženie Najsvä-
tejšej sviatosti primerane dlhý, aj keď 

NaJsväTeJšia euCharisTia v zákoNoCh Cirkvi

nie súvislý čas, aby miestne spoločen-
stvo intenzívnejšie meditovalo o eucha-
ristickom tajomstve a klaňalo sa mu; ta-
kéto vyloženie sa však má konať len vte-
dy, keď sa predvída primeraná účasť ve-
riacich, a pri zachovaní stanovených no-
riem.

Kán. 943 – Vykonávateľom vylože-
nia Najsvätejšej sviatosti a eucharistické-
ho požehnania je kňaz alebo diakon; za 
osobitných okolností vykonávateľom len 
vyloženia a uloženia, ale bez požehnania 
je akolyta, mimoriadny vysluhovateľ svä-
tého prijímania alebo niekto iný, povere-
ný miestnym ordinárom, pričom má za-
chovať predpisy diecézneho biskupa.

Kán. 944 – § 1. Kde je to podľa úsud-
ku diecézneho biskupa možné, ako ve-
rejné svedectvo úcty voči najsvätejšej Eu-
charistii sa najmä na slávnosť Kristovho 
tela a krvi má konať procesia, vedená po 
verejných cestách.§ 2. Je úlohou diecéz-
neho biskupa vydať nariadenia o proce-
siách, ktorými sa má postarať o účasť na 
nich a o ich dôstojnosť.

Keď som vyššie uvedené riadky písal, 
mal som veľkú túžbu niektoré časti vy-
značiť hrubým písmom, iné podčiark-
nuť a niektoré aj okomentovať, aby som 
tak zvýraznil určité záležitosti. Nakoniec 
som sa rozhodol, že text nechám neo-
komentovaný, v pôvodnom znení a bez 
podčiarkovania a zvýrazňovania. Rozho-
dol som sa tak aj preto, lebo každé slo-
vo predpisov je dôležité a nechcem zdô-
razňovať niečo, čo sa zdá podstatné pre 
mňa, keď pre niekoho iného môže byť 
podstatná úplne iná skutočnosť. Dôleži-
té je, aby sme sa uvedených noriem ro-
zumne, s vierou a s láskou pridržiavali 
a aj týmto spôsobom preukážeme veľkú 
úctu najsvätejšej Eucharistii.

Na záver pripomeniem, že ak by nie-
kto mal z8ujem o hlbšie objasnenie nie-
ktorých uvedených skutočností, môže sa 
s dôverou obrátiť na ktoréhokoľvek kňaza.

stanislav Čúzy, kaplán

Milí sponzori,
chcela by som sa Vám srdečne poďa-

kovať. Dostala som všetky darčeky, kto-
ré ste mi poslali, aj list od Vás. Vážim si 
váš záujem, ktorý mi prejavujete. Mám sa 
veľmi dobre a darí sa mi v tejto časti sve-
ta. Z milosti Božej ma Pán Boh previedol 
cez obdobie ôsmich rokov a teraz som 
absolvovala moje K-O-P-E skúšky.
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(Dokončenie zo s. 1)

mohol niekoho veľmi rýchlo odbiť. Zaci-
tujem mudrlantsky zopár kánonov z Kó-
dexu cirkevného práva, predpisy z litur-
gických rubrík alebo iné normy, a ten 
človek pochopí, že som ho poslal do „ke-
lu“. Ale Cirkev si je vedomá, že ani tie 
najlepšie nariadenia nedokážu pokryť 
pestrosť, no niekedy aj komplikovanosť 
života, preto je potrebná prudentia pas-
toralis – pastoračná múdrosť, vďaka kto-
rej verný a múdry služobník Cirkvi vie 
nielen predpisy pekne a presne odrecito-
vať, ale dokáže s určitou intuíciou vycí-
tiť a určiť, ako ich v danej situácii vzhľa-
dom na okolnosti aplikovať. V takomto 
trpezlivom prístupe ľudia nájdu v kňazo-
vi viac než „iba“ ľudskosť.

Úžasnú syntézu hlbokej viery a au-
tentickej ľudskosti, vrúcnej túžby niečo 
zmeniť a zároveň veľkej trpezlivosti ča-
kať na ten správny moment nachádzame 
vo sv. Monike. Jej syn sv. Augustín nie-
koľko kapitol vo svojich Vyznaniach ve-
noval výsostne jej. Okrem dobre známe-
ho podielu, ktorý mala na obrátení svoj-
ho syna, sa z jeho Vyznaní dozvedáme aj 
o iných dimenziách jej veľkorysej pova-
hy. Vo vzťahu k svojmu otcovi a jej man-
želovi Augustín neskrýva defekty svoj-
ho otca. Hoci otec Patrícius bol zálet-
ník. matka to hrdinsky znášala, nikdy sa 
s ním kvôli tomu nevadila. Sv. Augustín 
píše: „Čakala na tvoje milosrdenstvo, že 
keď v teba uverí, stane sa čistým.“ Aj na-
priek tomu si otca vážil, pokladal ho za 
dobrého človeka, no poukázal aj na je-
ho prchkosť. Keď sa niektoré ženy, na 
ktorých bolo vidieť modriny, čudovali, 
ako je možné, že Patrícius napriek svo-
jej povahe manželku Moniku nikdy ne-
bil, ona im vyjavila svoju taktiku: nikdy 
sa s ním nehádala vtedy, keď bol rozhne-
vaný. Až keď sa vybúril a upokojil, pri 
vhodnej príležitosti mu urobila s pri-
meraným taktom výčitky spôsobom, 
že ich bol ochotný prijať. Sv. Augustín 
zdôrazňuje, že matka Monika svojou tr-
pezlivosťou a znášanlivosťou si dokáza-

Je to vďaka Vám, pretože ste mi za-
platili poplatky za školu a zo skúšok oča-
kávam dobré výsledky.

Počas toho, ako píšem tento list, ve-
rím, že ste v dobrom zdraví a že sa máte 
dobre vo vašej časti sveta.

Som rada, že ste sa za mňa modlili 
a že mi prajete to najlepšie. Tiež budem 
veľmi rada počuť o tom, ako dobre som 
urobila skúšky. A keď ukončím školskú 
dochádzku, rada by som sa stala profe-
sionálnou lekárkou. Kiež by Pán Boh vy-
počuj moje modlitby. Ešte raz Vám ďa-
kujem za darčeky, ktoré ste mi poslali. 
Je to ako vianočný darček. Prajem Vám 
požehnané Vianoce a šťastný nový rok.

vaša dcéra karanja karen Muthoni

v tomto jubilejnom 
roku Milosrden-

stva vychádza mnoho 
dobrých a kvalitných 
kníh, ktoré sú obsa-
hovo zamerané na ob-
jasnenie a vysvetlenie 
pojmu milosrdenstva 
a učia nás skutkom te-
lesného i duchovné-
ho milosrdenstva. Ale 

jedna publikácia sa výrazne líši od os-
tatných, je iná svojím zameraním, ob-
sahom, ale aj autorom: františek: Me
no Boha je Milosrdenstvo (fortuna lib
ri, 125 s.).

Jednoduchý formát malého zošita, 
biely prebal s usmiatym autorom v pra-
vom rohu, je vlastne rozhovor s vatika-
nistom Andreom Tornielim, ktorý v de-
viatich kapitolách kladie rôzne otázky 
a autor odpovedá na ne jeho vlastným 
štýlom: jednoducho, jasne a zrozumi-
teľne. Všetko je zamerané na hlavnú té-
mu milosrdenstva, ale obsah textu je vý-
razne jedinečný, nový a objavný. Z prvej 
ruky sa nám dostávajú spomienky, názo-
ry a teologické podklady na vyhlásenie 
roka Milosrdenstva. Prečo je taký dôle-
žitý obraz Boha práve ako milosrdného? 
Ba viac, nie je to len Božia vlastnosť, ale 
je to dokonca Jeho meno. Jedno z Jeho 
mien, ale zdá sa, že pre tento svet jed-
no z najdôležitejších. Autor sa vôbec ne-
bojí byť osobný, veľmi konkrétny a jed-
noznačný. Jeho myšlienkové názory sú 
podporené jeho skutkami z dennej pas-
toračnej praxe, a tým celá publikácia zís-
kava na hodnote, lebo slová informujú, 
ale skutky priťahujú.

Publikácia vyšla naraz v 82 krajinách, 
je akoby manifestom tohto roka, po jej 
prečítaní máte dojem, že na vaše ra-
ny steká balzam uzdravenia a odpuste-
nia. Všetko, čo sa vám zdalo na obraze 
Cirkvi za tie roky nanosené, je odrazu 
preč a máte pocit úžasného prijatia a do-
mova.

Veľmi oslobodzujúce čítanie, v mo-
dernom jazyku, v jednoduchej štylizá-

farská knižnica informuje

la získať aj svoju svokru, hoci zo začiat-
ku ju niektorí ľudia v domácnosti huc-
kali proti svojej neveste. Keď sa jej do-
stalo do uší nejaké podpichovačné slo-
vo proti niekomu, nikdy ho nešírila ďa-
lej, ale naopak, zmierovala tých, čo ži-
li v nepriateľstve. Sv. Augustín o svojej 
matke prehlásil takmer až formou mod-
litby: „Viem, že preukazovala milosrden-
stvo. Odpusť, Pane, odpusť, prosím ťa. 
Nevchádzaj s ňou do súdu. Nech prevýši 
tvoje milosrdenstvo súd, lebo tvoje výro-
ky sú pravdivé a sľúbil si milosrdenstvo 
milosrdným.“

Božia trpezlivosť voči nikomu z nás 
nie je prejavom Božej slabosti alebo fa-
lošnej a povrchnej benevolencie. Aj 
tam, kde by si niekto Božiu trpezlivosť 
a zhovievavosť vysvetľoval ako jeho ne-
činnosť, svätý Peter nás uisťuje: Pán ne-
mešká s prisľúbením, ako sa niektorí na-
zdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s va-
mi a nechce, aby niekto zahynul, ale aby 
sa všetci dali na pokánie (2 Pt 3, 9) Táto 
Božia trpezlivosť s nami, ktorú dokazu-
je Písmo a svojím životom ju potvrdzu-
jú mnohí svätí, nech nás vedie k trojakej 
trpezlivosti:

 – byť trpezlivý vo vzťahu k Bohu: nie 
vždy ho vieme pochopiť, lebo ako píše 
prorok Izaiáš, „ako sú nebesá vyvýšené 
nad zem, tak sú moje cesty vysoko od 
vašich ciest a moje myšlienky od vašich 
myšlienok Nech je ďaleko od nás to 
pyšné, rúhavé a ohavné zvolanie „Ke-
by som ja bol Bohom...!“;

 – byť trpezlivý vo vzťahu k druhým: 
tak nás k tomu vyzýva sám Kristus 
(Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec! – Lk 6,36), aj obaja veľkí 
apoštoli, Peter vo svojom Prvom liste 
(Napokon buďte všetci jednomyseľní, 
súcitní, bratsky sa milujte! Buďte mi-
losrdní a pokorní!) a Pavol v Liste Efe-
zanom (Buďte k sebe navzájom láska-
ví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, 
ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!);

 – byť trpezlivý k sebe samému: ak nev-
iem niekoho zniesť, budem pred ním 
bočiť, ale kam ujdem pred sebou 
samým? Povedané slovami žalmistu: 
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a 
kam utiecť pred tvojou tvárou? Skúmaj 
ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj 
ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nej-
dem bludnou cestou, a veď ma po ceste 
k večnosti (Ž 139).
Milí Blumentálci, v tomto  mesiaci za-

vŕšime Pôstne obdobie a začneme du-
chovne najsilnejšie obdobie v roku – 
Veľkonočné trojdnie – Paschálne mys-
térium – tajomstvo Kristovho kríža a 
zmŕtvychvstania, nech nám v tomto Ro-
ku milosrdenstva čnosťou trpezlivosti 
pomáha pochovať v sebe starého člove-
ka, aby sme boli vnútorne preporodení 
a aj druhým nápomocní stať sa „nový-
mi ľuďmi“.

Prežívanie radosti z Božej lásky, súci-
tu a trpezlivosti s nami hriešnymi Vám 
v tomto posvätnom čase praje
váš blumentálsky farár Branislav Čaniga

cii a vo výbornom preklade. Kniha na 
prečítanie na jeden šup, ale na uskutoč-
ňovanie na celý život. Chvíľami nás až 
mrazí naša tvrdosť srdca, ktorá je kon-
frontovaná s Božím milosrdenstvom. 
Naša domnelá spravodlivosť je v našich 
srdciach väčšia a tvrdšia ako Božia lás-
ka. Mnohí z nás zablúdili na ceste doko-
nalosti, ideme zlým smerom, lebo často 
ideme sami. A práve slová Svätého Ot-
ca nás presmerujú, nasmerujú na službu, 
na umývanie nôh, na objatie moderných 
malomocných...

Publikácia je k dispozícii aj v našej 
farskej knižnici, stačí len prísť, vypoži-
čať si ju a čítať. Viem, že po jej prečítaní 
sa stanete aj vy jej fanúšikom a budete ju 
ďalej odporúčať, lebo jej potreba je v na-
šich búrlivých časoch obrovská.

Monika šandorová
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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
• 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 pra
covný 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 (zbor Béčkari); pre deti: nedeľa – 10,30 (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
5. 3. 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 19. 3. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

ADORÁCIA
• v stredu po sv. omši, 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 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: 1. a 3. štvrtok v mesiaci v čase 9,00 – 11,00 h; treba sa 

vopred prihlásiť a objednať v stredu  na č. t. 0907 143 246;
•  psychologická pomoc: v pondelok pre dospelých a seniorov – 

treba sa objednať na č. t. 0903 468 345; v utorok pre deti – tre-
ba sa objednať na č. t. 0949 461 361;

•  výučba práce s počítačom (+ využívanie služieb internetu a 
pod.): v stredu 17,30 – 19,00 h;

•  sociálna poradňa: v stredu 15,00 – 16,00 – treba sa vopred ob-
jednať na č. t. 0917 442322.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC

všeobecný: Aby sa rodinám, ktoré sa nachádzajú v ťažkos-
tiach dostalo primeranej pomoci a aby deti mohli rásť v zdra-
vých a pokojných podmienkach.

evanjelizačný: Aby kresťania, ktorí sú diskriminovaní alebo 
prenasledovaní pre svoju vieru, zostali silní a verní evanjeliu 
a to vďaka neustávajúcej modlitbe celej Cirkvi.

Úmysel kBs: Aby kresťanské rodiny s láskou prijímali každé 
počaté dieťa a aby láskou obklopovali chorých a starých, ktorí 
potrebujú starostlivosť a pomoc.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého 
Martina

 19. 3. sv. Jozefa, ženícha panny Márie
 20. 3. kvetná nedeľa
 24. 3. zelený štvrtok pánovej večere
 25. 3. veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti pána
 26. 3. Biela sobota – veľkonočná vigília
 27. 3. veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania
 28. 3. Veľkonočný pondelok

OZNAMUJEME

 • pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17,15 h a v nedeľu 
o 15,45 h;

 • počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma 
a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť počas úrad-
ných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakris-
tii kostola;

 • trojdňová pobožnosť k sv. Jozefovi bude 16., 17. a 18. 3. po svä-
tých omšiach o 6,30 a o 16,30 h; 

 • veľkonočné spovedanie: od štvrtka 17. 3. do stredy 23. 3. spove-
dáme v pracovné dni od 5,45 do 8,00 h a od 15,00 do 19,00 h; 
v sobotu 19. 3. od 6,30 do 8,00 h a od 17,00 do 19,00 h; na 
Kvetnú nedeľu počas dopoludňajších bohoslužieb a pri ve-
černých slovenských svätých omšiach. Počas Veľkonočného 
trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou ne-
vyhnutných prípadov;

 • zelený štvrtok – 24. 3. o 9,30 h v Katedrále sv. Martina bude 
otec arcibiskup s kňazmi bratislavskej arcidiecézy sláviť svätú 
omšu, pri ktorej požehná oleje, posvätí krizmu a kňazi si ob-
novia kňazské sľuby; 

 • večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína 
veľkonočné trojdnie; 
 – svätá omša na pamiatku Pánovej večere o 18,00 h;
 – adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h;

 • veľký piatok – 25. 3. je dňom prísneho pôstu – ranné chvály 
a posvätné čítanie o 7,30 h; krížová cesta o 8,00 h; deviatnik 
k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h; obrady Veľkého piatku 
o 15,00 h; poklona pri Božom hrobe do 21,00 h;

 • veľká (Biela) sobota – 26. 3. – ranné chvály a posvätné čítanie 
o 7,30 h; poklona pri Božom hrobe od 8,00 do 18,45 h;  de
viatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,45 h; veľkonočná vigí
lia o 19,00 h – prineste si sviečky;

 • veľkonočná nedeľa 27. 3. – sväté omše ako obvykle. deviatnik 
k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej 
pobožnosti cca o 17,30 h a cez Veľkonočnú oktávu po svätej 
omši o 16,30 h, v sobotu pred svätou omšou o 17,30 h;

 • požehnanie veľkonočných jedál pri svätých omšiach o 6,00; 
7,30; 9,00 a 10,30 h;

 • veľkonočný pondelok – sväté omše a deviatnik ako v nedeľu.


