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Ročník XXVII Číslo 5  Máj 2016

Radosť (z) lásky

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde 
borový zaváněl háj. Od gymnaziálnych čias táto báseň českého romantického autora 

Karla Hynka Máchu pôsobila na mňa čímsi mysterióznym. A neskôr, počas teologických 
štúdií, sa u mňa vytvoril zvyk, takmer osobný rituál, že večer na prvého mája som si začia-
tok tejto básne zarecitoval a niekedy vo mne takmer splývala s večernou modlitbou. Poe-
tickou krásou sú naplnené aj jej ďalšie slová: O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal 
lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Z týchto Máchových myšlie-
nok som mal predstavu, že tento popredný predstaviteľ českého romantizmu musel mať 
mimoriadne krásne poňatie lásky, ktorú básňami ospieval a akosi prirodzene sa očakáva, 
že aj životom napĺňal. Ale odkedy existuje internet a najväčší udavač v histórii ľudstva – 
google, dozvieme sa o Máchovi, že vraj to bol podivín, u ktorého sa samotárstvo zmieša-
valo s výstrednosťou, a ak trpel pre lásku, skôr preto, že ho zožierala telesná túžba, a na 
rozdiel od romantizmu jeho básní to bol skôr chlipník so sadomasochistickými sklonmi. 
Možno sa stáva, že to, čo človek nedokáže vo svojom živote naplniť, tak to chce aspoň na-
projektovať do svojich túžob, diel a fantázií. (Spomeňme si napríklad na spisovateľku Bo-
ženu Němcovú a jej román Babička. Nebola to spomienka na krásne detstvo, ktoré bolo 
v jej prípade veľmi trpké, ba celý jej život. Ale týmto dielom túžila predstaviť si a aspoň 
fiktívne prežiť niečo, čo reálne nezažila.)

Túžba po láske je v nás silne zakomponovaná. A hoci v dôsledku dedičného hriechu 
a jeho následkov sme schopní deštruovať aj tie najkrajšie Božie dary, nemožno nevidieť, 
že túžba po čistej, autentickej láske sa prediera na povrch aj u človeka mravne narušené-
ho. Možno aj krása mesiaca máj a omamnosť májových večerov, prezývka mája ako me-
siaca lásky sa prejavuje nielen v inšpirácii básnikov a iných umelcov, ale aj v podvedo-
mom správaní mnohých mladých zaľúbencov, že práve v májovom čase ich to akosi viac 
tiahne vybrať sa podvečer na spoločnú prechádzku. Matka Cirkev nás – svoje deti – na zá-
klade biblického posolstva Boh stvoril človeka na svoj obraz – muža a ženu ich stvoril učí, že 
Boh tým, že nás stvoril ako bipolárne bytosti, nám dal do vienka povolanie k láske a spo-
ločenstvu. V tomto duchu sa vyjadruje Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC), ktorý ďa-
lej pokračuje myšlienkou: „Každý človek, muž i žena, má uznať a prijať svoju sexuálnu to-
tožnosť. Fyzická, morálna a duchovná rozdielnosť a komplementárnosť sú zamerané na 
dobrá manželstva a na rozvíjanie rodinného života.“ Z tohto pohľadu aj sexualita ako ta-
ká nielen nie je a nemôže byť hriechom, ale naopak, je darom od Boha. Inak by sme vkĺzli 
do herézy gnosticizmu, ktorý opovrhoval hmotou, telom, manželstvom a sexualitou, a za-
búdal na slová knihy Genezis, že všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Preto spomínaný do-
kument KKC kladie dôraz na čnosť čistoty, ktorá znamená „úspešnú integráciu sexuality 
do ľudskej osoby, a tým vnútornú jednotu človeka v jeho telesnej a duchovnej skutočnos-
ti“. Zároveň konštatuje, že „čistota má svoje zákony rastu, ktoré prechádzajú stupňami po-
značenými nedokonalosťou a veľmi často aj hriechom.“

Rok milosrdenstva nám môže aj v tejto oblasti veľmi napomôcť. Môže nás posilniť 
v procese dozrievania v láske a zároveň v zápasoch prekonávania všetkých deformácií, 
ktoré človeka môžu poznačiť v detstve, v zraniteľnom období puberty, ale aj v zrelom ale-
bo dokonca i v seniorskom veku. Preto nás neudivuje, že pápež František vo svojej posy-
nodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia (Radosť lásky) kladie veľký dôraz na mrav-
nú výchovu a etickú formáciu človeka v oblasti zdravého vzťahu k sexualite už v časoch 
detstva. Aj v takej delikátnej záležitosti, akou je sexuálna alebo pohlavná výchova najmä 
v prirodzenom prostredí rodiny, Svätý otec zdôrazňuje zodpovednú slobodu, používa vý-
raz „reč tela“ známy už od čias sv. Jána Pavla II., ktorým sa vyznačuje láska ako úkon vzá-
jomného sebadarovania, a pripomína zdravú hanblivosť. Pápež rázne odmieta zredukova-
nie tohto typu výchovy len na tzv. bezpečný sex, lebo „takto sa prejavuje narcistická agre-
sivita namiesto prívetivosti“. Ešte v dobách, keď „reč tela“, „teológia tela“ alebo „vzájom-
né sebadarovanie“, ktoré poznáme z myslenia sv. Jána Pavla II., neboli natoľko známe, sa 
mi dostala do rúk kniha českého lekára Oldřicha Pšeničku „Sexuální výchova v rodině“, 
z ktorej veľmi rád čerpám aj pri stretnutiach so snúbencami. Autor poukazuje na krásu 
zrelej lásky, ktorá si nechce iba niečo aspoň na okamih uchmatnúť z toho druhého, ale tú-
ži po vzájomnej a trvalej oddanosti, ktorá svoje naplnenie nachádza až a jedine v manžel-
stve. Dr. Pšenička možno dosť drsným spôsobom konštatuje, že v opačnom prípade sa in-
tímne spojenie premení skôr na akúsi formu „onanie vo dvojici“. 

Vrátim sa však k spomínanej exhortácii, kde pápež pripomína nevyhnutnosť trpezlivé-
ho realizmu, cestu malých krokov, aby sa od dieťaťa alebo adolescenta nevyžadovala neú-
merná obeta, na ktorú momentálne nie je stavaný, lebo „pokiaľ sa žiada priveľa, napokon 
sa nedosiahne nič“. Ak sa snažím správne interpretovať tieto Františkove slová, vypomô-

(Pokračovanie na s. 7)

Ó, Panna, ty si mala väčšiu vieru

ako všetci ľudia a všetci anjeli. 

Videla si svojho Syna v betlehemskej 
maštali, 

a verila si, že je stvoriteľom sveta. 

Musela si s ním utekať pred Herodesom 

a neprestala si veriť, že on je Kráľ kráľov. 

Videla si ho chudobného, odkázaného  
na pokrm

a verila si, že je Pánom sveta. 

Videla si ho uloženého na sene 

a verila si, že on je všemohúci. 

Videla si, že nehovoril, 

a verila si, že on je nekonečná Múdrosť. 

Videla si ho plakať,

a verila si, že je radosťou neba. 

Videla si ho v smrti pohaneného 
a ukrižovaného, 

a hoci sa viera iných klátila, 

ty so zostala vždy pevná vo viere,  
že on je Boh...

Svätá Panna pre zásluhy svojej veľkej 
viery 

vypros nám milosť živej viery: 

Pane, rozmnož v nás vieru. Amen.

Modlime sa so sv. Alfonzom,  mariánska 
antifóna (s. 143 -- 144) z Mária 
Kráľovná mája, zostavil Vincent Malý, 
Lúč, 2000
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Poslal náM TešiTeľa...

V predchádzajúcich číslach sme, milí čitatelia, spoločne sledovali Pána Ježiša od jeho slávnostného vstupu do Jeruzalema cez Po-
slednú večeru, Getsemanskú záhradu, cez „Ukrižuj“ a odsúdenie. Potom sme ho sprevádzali až na Kalváriu a jeho potupnú smrť na 
Kríži, pochovanie, slávnostné zmŕtvychvstanie tak, ako sa o týchto udalostiach zamýšľal Francisco F. Caravajal v knihe meditácií na 
každý deň: Hovoriť s Bohom (lúč 1999). V tomto čísle sa ešte raz vrátime k jeho úvahám, aby sme sa spolu s autorom zamysleli nad 
tým, čo sa štyridsať dní po zmŕtvychvstaní udialo na olivovom vrchu, keď sa Pán rozlúčil s apoštolmi a oblak im ho vzal spred očí 
a nad naším poslaním po zoslaní svätého Ducha.

Máj – Máriin mesiac
Skôr ako bu-

deme uvažovať 
o „odchode“ 
Ježiša k Otco-
vi, zastavme 
sa na chvíľu 
pri jeho Mat-
ke, lebo me-
siac, do ktoré-
ho vstupujeme 
– mesiac sln-
ka a kvetov – 
je Máriiným 
m e s i a c o m . 
Kresťanský ľud od počiatku poznal ces-
tu k Bohu prostredníctvom jeho Mat-
ky. Pri neustálej skúsenosti s jej milos-
ťami a príhovormi ju nazval prosiacou 
všemohúcnosťou a našiel v nej „skrat-
ku“ na ceste k Bohu. Svätý Maximilián 
Mária Kolbe povedal: „Ako Kristus pri-
šiel k nám prostredníctvom Márie, tak 
ani my sa nemáme inak uberať k nemu, 
len prostredníctvom Márie. Je pravda, 
že cesty k Bohu sú rôzne, ale táto cesta, 
o ktorej hovorím, je najkratšia a najbez-
pečnejšia. My sme si vybrali práve túto 
cestu, ňou kráčame a po nej chceme pri-
viesť k Ježišovi všetkých  ľudí.“

V máji veľa dobrých veriacich katolí-
kov putuje do mariánskych svätýň, a tak 
preblahoslavenej Panne prejavujú svo-
ju úctu... (Uvedomujeme si, že aj náš 
chrám je Mariánskou svätyňou? Veď 
okrem toho, že je zasvätený Nanebo-
vzatej, už od roku 1767 je súčasťou na-
šej farnosti milostivý obraz Matky dob-
rej rady, ktorý zdobil obidva kostoly, kto-
ré slúžili veriacim farnosti Nové Mesto 
a po konsekrácii nášho terajšieho chrá-
mu je jeho neodmysliteľnou súčasťou.)

Ježiš odchádza k otcovi
Evanjelium podľa Lukáša hovorí 

o tom, že posledným gestom Ježiša na 
zemi bolo jeho požehnanie. Jedenásti 
sa vybrali z Galiley na Olivový vrch ne-
ďaleko Jeruzalema, ako im Ježiš priká-
zal. Keď ešte raz uzreli Ježiša, klaňali sa 
mu ako svojmu učiteľovi a Bohu: Teraz 
si boli oveľa viac vedomí toho, čo dáv-
no predtým uverili vo svojich srdciach 
a vyznávali perami, že ich Učiteľ je Me-
siáš. Potešili sa a boli naplnení rados-
ťou z blízkosti svojho Pána a Boha. Po 
štyridsiatich dňoch, ktoré strávili v jeho 
spoločnosti, mohli svedčiť o tom, čo vi-
deli a počuli. Duch Svätý ich mal posil-
niť v Kristovej náuke a priviesť k plnej 

pravde... Ježiš im povedal: Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi..., posilňo-
val tých, čo sa mu klaňali a poúčal ich, 
že moc, ktorú dostanú, pochádza od Bo-
ha: Moc odpúšťať hriechy a moc spôso-
biť narodenie do nového života prostred-
níctvom krstu, je z moci samého Krista. 

Poslaním Cirkvi je do konca sveta po-
kračovať v Kristovom diele, učiť ľudí 
o Božích pravdách a o požiadavkách, 
ktoré sa s nimi viažu, a pomáhať ľuďom 
kráčať po Božích cestách pomocou mi-
losti a sviatostí. Ježiš im povedal: Keď 
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete si-
lu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i 
v celej Judei aj Samárii až po samý kraj 
zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa 
vzniesol a oblak im ho vzal spred očí...

Ježišov život na zemi sa nekončí smr-
ťou na kríži, ale nanebovstúpením. Je to 
posledné z tajomstiev jeho života na tej-
to zemi. Je to vykupiteľské tajomstvo, 
ktoré s jeho umučením, smrťou a zmŕt-
vychvstaním vytvára veľkonočné tajom-
stvo. Patrilo sa, aby tí, čo videli Krista 
umierať uprostred urážok, opovrhnutia 
a výsmechu, boli svedkami jeho povýše-
nia, aby videli, ako sa napĺňajú slová: Vy-
stupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, 
k môjmu Bohu a vášmu Bohu...

Nanebovstúpenie Pána umocňuje a 
oživuje našu nádej, že získame nebo, 
a pozýva nás neustále pozdvihovať svo-
je srdce – ako hovorí prefácia zo sláv-
nosti Nanebovstúpenia – hľadať veci, 
ktoré sú hore: Hore srdcia... Máme teda 
veľmi veľkú nádej, že budeme prebývať 
s Bohom, lebo Kristus sám povedal, že 
nám ide pripraviť miesto... Ak však pred-
sa Ježišovo nanebovstúpenie nám zane-
chá v duši akúsi horkú príchuť smútku, 
uchýľme sa k jeho Matke, ako to urobili 
apoštoli. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema... 
všetci jednomyseľne zotrvávali na modlit-
bách s Ježišovou matkou Máriou (Sk 1, 

12, 14). V tomto mesiaci, ktorý prežíva-
me osobitne ako Máriin mesiac, máme 
na to príležitosť: Preblahoslavená Panna 
Mária, Matka Cirkvi, oroduj za nás a po-
môž nám pripraviť sa na príchod Tešite-
ľa do našich duší. 

naše poslanie je ohlasovať
Keď prišiel 

deň Turíc, bo-
li všetci ved-
no na tom is-
tom mieste. Tu 
sa náhle strhol 
hukot z neba, 
ako keď sa že-
nie prudký vie-
tor, a naplnil 
dom, v ktorom 
boli (Sk 2, 1 – 
2). Duch Svätý 

sa zjavil v tých živloch, ktoré v Starom 
zákone obyčajne sprevádzali prítomnosť 
Boha: vietor a oheň...

Keď svätý Peter videl zástupy, ktoré 
sa zišli v blízkosti večeradla, presviedčal 
ich, že teraz sa spĺňa to, čo už proroci 
predpovedali (Sk 2, 17). Tí, na ktorých 
sa vylieva Duch Svätý, nie sú už len hŕst-
ka vyvolencov, ako boli starší, čo spre-
vádzali Mojžiša alebo proroci, ale sú to 
všetci ľudia, ktorí prijímajú Krista... Po-
čas Turíc dostali apoštoli posilu pre svo-
je poslanie svedčiť o Ježišovi, rozhlaso-
vať Dobrú zvesť všetkým ľuďom. No 
netýka sa to len ich. Všetci v Krista ve-
riaci majú milú povinnosť ohlasovať, že 
Kristus vstal z mŕtvych pre našu spásu. 
Odvtedy máme všetci kresťania posla-
nie ospevovať magdalia Dei – veľké Bo-
žie skutky, ktoré Boh vykonal na svojom 
Synovi a na tých, čo v neho veria. Duch 
Svätý je ten, prostredníctvom ktorého nám 
Boh dáva poznať plnú pravdu o Kristovi: 
a napokon zoslaním Ducha pravdy usku-
točňuje, a tým aj završuje zjavenie a potvr-
dzuje ho Božím svedectvom. Sme svätým 
ľudom, aby sme ohlasovali veľké skutky 
toho, ktorý nás povolal z tmy do svojho 
obdivuhodného svetla.

Keď si uvedomíme, že naše posväco-
vanie a apoštolská účinnosť závisia od 
našej odpovede na podnety Ducha Svä-
tého, pocítime potrebu častej úpenlivej 
prosby: Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je 
znavené, uzdrav, čo je zranené, ohni, čo je 
stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, 
čo je zblúdené... 

Z knihy citovanej v úvode vybrala a pri-
pravila XD
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TRansPlanTácia BožeJ lásKy

Každoročne 13. mája možno podľa liturgického kalendára sláviť ľubovoľnú spo-
mienku Panny Márie Fatimskej. šesť mesiacov od 13. mája do 13. októbra 1917 (te-
da každého 13. dňa v mesiaci) sa Panna Mária zjavovala pri portugalskej obci Fatima 
trom deťom – pastierikom – bl. Františkovi a Hyacinte a sestre lucii.

V nedeľu 13. mája 1917 išli ako oby-
čajne pásť ovečky do CovadaIria. 

Vtedy sa im zjavila po prvýkrát ako bie-
la krásna pani nad mladým dubom oko-
lo jednej popoludní. Matka Božia zveri-
la trom pastierikom tri posolstvá, v kto-
rých im ukázala, čo čaká svet v budúc-
nosti. V prvom posolstve im ukázala 
peklo. Druhé posolstvo hovorí o Rusku: 
„Rusko rozšíri strašné bludy do celého sve-
ta, mnohí spravodliví budú prenasledova-
ní. Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mno-
hí kňazi a biskupi budú väznení. Budú 
to veľmi ťažké časy.“ No zároveň Panna 
Mária 13. júla 1917 dala aj prísľub: „Na-
koniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obrá-
ti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portu-
galsku sa zachová čistá viera.“ Zasvätenie 
celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie sa udialo až za pontifiká-
tu ctihodného pápeža Pia XII. Zhodou 
okolností bol vysvätený za biskupa pres-
ne 13. mája 1917, v deň prvého zjavenia. 
Na dvadsiate piate výročie svojej biskup-
skej vysviacky zasvätil svet Panne Márii 
13. mája 1942.

Tretia časť tajomstva bola na žiadosť 
Panny Márie zachovaná v tajnosti až 
do jeho oficiálneho zverejnenia v roku 
2000. Na konci tohto tretieho zjavenia 
Panna Mária naučila deti modlitbu, kto-
rá sa modlí po každom desiatku sv. ru-
ženca: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hrie-
chy, zachráň nás od pekelného ohňa, pri-
veď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré 
najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Je 
to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná 
ako odprosujúca modlitba za hriešnikov.

Vo Fatime sa Panna Mária ukázala 
ako Bolestná Matka pre našu nevďač-
nosť, ľahostajnosť a rúhania a žiadala 
odčinenie jej Nepoškvrnenému Srdcu. 
V malých deťoch sa hneď zrodila túžba 

nasledovať ju a potešiť. Po fatimských 
zjaveniach sám Kristus výslovne uká-
zal túžbu, aby spolu s jeho Srdcom bo-
lo vynahradzované a potešené Matkino 
Srdce. Najsvätejšia Panna sa zjavila ses-
tre Lucii 10. decembra 1925 v španiel-
skom meste Pontevedra. Položila jej ru-
ku na plece a ukázala jej zároveň srdce 
korunované tŕňmi, ktoré držala v druhej 
ruke. Vtedy Dieťa Ježiš povedalo: „Maj 
súcit s Nepoškvrneným Srdcom tvojej naj-
svätejšej Matky, ktoré je pokryté tŕňmi, 
ktoré doň nevďační ľudia v každej chví-
li vrážajú bez toho, žeby bol niekto, kto 
by urobil odčiňujúci skutok a vytrhol 
ich.“ Následne najsvätejšia Panna pove-
dala: „Pozri, dcéra moja, moje Srdce ko-
runované tŕňmi, ktoré mi ľudia každú 
chvíľu zasadzujú rúhaniami a nevďačnos-
ťou... Aspoň ty sa snaž potešiť ma a po-
vedz, že tým, ktorí sa počas piatich mesia-
cov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú svä-
té prijímanie a venujú mi pätnásť minút 
meditácie nad pätnástimi tajomstvami ru-
ženca s úmyslom, aby mi uľavili, ja sľubu-
jem, že im budem pomáhať v hodine smr-
ti so všetkými milosťami potrebnými na 
spásu týchto duší.“ Toto zjavenie je v is-
tom zmysle zavŕšením fatimskej „spiri-
tuality odčiňovania“.

Benedikt XVI. 14. mája 2006 pred po-
ludňajšou modlitbou Raduj sa, nebies 
Kráľovná (ReginaCoeli) povedal tieto slo-
vá: „Najistejšou cestou, ako zostať zjed-
notení s Kristom ako ratolesti na viniči, 
je utiekať sa k príhovoru Márie, (...) pri-
pomínajúc si zjavenia z Fatimy, kde sa 
v roku 1917 viackrát ukázala trom de-
ťom – pastierikom Františkovi, Hyacinte 
a Lucii. Posolstvo, ktoré im zverila v kon-
tinuite s lurským posolstvom, bolo sil-
ným volaním na modlitbu a obrátenie; na-
ozaj prorocké posolstvo, keď uvažujeme, 
ako bolo dvadsiate storočie smutne za-

aKý Je MôJ VZťaH K BoHU V eUcHaRisTii? 

Mesiac máj je mesiacom Božej Matky, eucharistickej ženy, ako ju nazval sv. Ján Pa-
vol ii. V tomto mesiaci budeme sláviť aj osobitný sviatok najsvätejšieho Kristovho tela 
a krvi. a tak by azda bolo vhodné k myšlienke úcty a velebenia Panny Márie pridať to, 
čo najviac od nás Matka Ježiša Krista právom očakáva: naplno rozvinúť osobný vzťah 
ku Kristovi v eucharistii. 

„eucharistia nie je nijaká vedľajšia 
vec, je to to najcennejšie, čo ako 

cirkev máme,“ vyhlásil kardinál Ger-
hard Ludwig Müller. eucharistia – svet-
lo a život nového tisícročia – to je myš-
lienka, ktorá nás volá, aby sme uvažova-

li nielen o samom eucharistickom tajom-
stve, ale aj o našom vzťahu ku Kristo-
vi v Eucharistii. srdce človeka obťažené 
hriechom, často dezorientované, unavené 
a skúšané utrpením všetkého druhu, po-
trebuje Svetlo.

svetlo Krista – svetlo sveta
Svet sa aj teraz, na začiatku tretieho 

tisícročia, trápi. Ponižuje ho násilie, te-
rorizmus a vojna, preto na ceste hľada-
nia pokoja, ktorý sa zdá byť veľmi ďa-
leko, potrebuje Svetlo. eucharistia je 
svetlo! V Božom slove, ktoré sa neustá-
le ohlasuje v chlebe a víne, ktoré sa stá-
va telom a krvou Krista. Je to práve Pán, 
čo otvára myseľ a srdce a necháva sa spo-
znať tak, ako emauzským učeníkom pri 
lámaní chleba (porov. Lk 24, 25). V tom-

siahnuté vojnami a totalitnými režima-
mi, ako aj rozsiahlymi prenasledovania-
mi Cirkvi. Okrem toho 13. mája 1981 
(...) Ján Pavol II. cítil (pri atentáte), že 
bol zázračne zachránený od smrti na zá-
sah „materskej ruky“, ako on sám pove-
dal, a celý jeho pontifikát bol pozname-
naný tým, čo Panna predpovedala vo Fa-
time.“

Pri príležitosti svojej apoštolskej cesty 
do Portugalska na desiate výročie bla-
horečenia pastierikov z Fatimy, Hyacin-
ty a Františka, Benedikt XVI. zakončil 
svoju homíliu počas svätej omše 13. má-
ja 2010 týmito slovami: „(...) z neba pri-
šla naša požehnaná Matka, aby ponúkla 
transplantáciu tej Božej lásky, ktorá ho-
rí v jej srdci, do srdca tých, ktorí sa jej 
zveria. V tom čase boli len traja, ktorých 
príklad života sa rozšíril a zmnohonáso-
bil do nespočetných skupín po celom 
povrchu zeme“.

Rok pred návštevou Portugalska puto-
val Benedikt XVI. do Svätej zeme. V Bet-
leheme navštívil 13. mája 2009 nemocni-
cu Caritas Baby, v ktorej predniesol na-
sledujúcu modlitbu k Fatimskej Panne 
Márii: „Uzdravenie nemocných, Úto-
čiško hriešnikov, Matka Vykupiteľa, my 
sa pripájame k mnohým pokoleniam, 
ktoré ťa volali požehnanou. Počuj svoje 
deti vzývajúce tvoje meno. Ty si prisľúbi-
la trom deťom z Fatimy: „Nakoniec moje 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Nech sa tak 
stane! Nech láska zvíťazí nad nenávis-
ťou, solidarita nad rozdelením a pokoj 
nad každým druhom násilia! Nech lás-
ka, ktorú si prechovávala k svojmu Syno-
vi, nás naučí milovať Boha celým svojím 
srdcom, so všetkými silami a s celou du-
šou. Nech nám Všemohúci ukáže svoje 
milosrdenstvo, posilní nás svojou mocou 
a naplní každým dobrom“ (porov. Lk 1, 
46 – 56). (porov. Francesco Bamonte, 
Boj Panny Márie a diabla počas exorciz-
mov, Zachej.sk, s. 157 – 160, 180 – 182, 
s cirkevným schválením)

ThDr. Michal Vivoda
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to úkone opäť prežívame obetu kríža, za-
kusujeme nekonečnú lásku Boha a cíti-
me sa povolaní šíriť Kristovo svetlo me-
dzi mužmi a ženami našich čias.

Každý deň a najmä v nedeľu, v deň 
Kristovho zmŕtvychvstania, Cirkev žije 
z tohto tajomstva. Kresťanské spoločen-
stvo je pozvané živšie si uvedomiť a hlb-
šie prežívať slávenie svätej omše, dlhšie 
adorovať Krista v Eucharistii a viac sa 
angažovať v službe blížnym. eucharistia 
je prameňom a prejavom spoločenstva, je 
princípom a projektom misií (porov. Ma-
ne nobiscum Domine, kap. III. a IV.). Pre-
dovšetkým si musíme uvedomiť, že eU-
cHaRisTia Je nieKTo, nie nieČo. 
Je to Ježiš, ktorý je „vo svojej veľkosti 
nehybným slnkom a hýbe všetkým. On je 
pravým stredom sveta a kresťanskej viery. 
On je stredom našich duší a ony od ne-
ho dostávajú všetku milosť, osvietenie a 
vplyv. odkedy Ježiš Kristus pri Poslednej 
večeri vyslovil slová: Toto je moje telo... 
toto je moja krv (porov. Lk 22, 19 – 20), 
odvtedy je eucharistia prameňom a vr-
cholom života cirkvi. Je srdcom Cirkvi. 
cirkev utvára eucharistiu a eucharistia 
utvára cirkev. eucharistia sa stáva pra-
meňom a zároveň vrcholom celej evan-
jelizácie, keďže jej cieľom je spoločen-
stvo všetkých ľudí s Kristom a v ňom 
s Otcom a s Duchom Svätým“. Svätý 
Ján Pavol II. volá, že veriaci katolík má 
žiť z eucharistie. ona má byť pre neho 
prameňom i vrcholom celého jeho duchov-
ného života. „...v Eucharistii sa nachá-
dza sám pôvodca svätosti.“ V Eucharis-
tii máme možnosť pristúpiť k tomuto ta-
jomstvu Ježišovej lásky. sväté prijímanie 
sa tak stáva stretnutím so sviatostným Je-
žišom Kristom, ktoré na tomto svete nič 
nemôže nahradiť. eucharistia je tak dar 
darov, je tým najväčším bohatstvom, kto-
rým Cirkev oplýva. eUcHaRisTia Te-
Da nie Je nieČo, ale Je nieKTo – 
je to opravdivo, skutočne a podstatne ce-
lý Kristus.“ 

Druhý vatikánsky koncil právom vy-
hlásil, že eucharistická obeta je „pra-
meň a vrchol celého kresťanského živo-
ta“. Pohľad Cirkvi sa neustále obracia 
na svojho Pána prítomného v Oltárnej 
sviatosti, v ktorej objavuje plné prejave-
nie sa jeho nesmiernej lásky. Pápež Ján 
Pavol II. pripomínal mladým, ale patrí 
to všetkým, aby mali predovšetkým lás-
ku k Eucharistii. nikdy eucharistiu ne-
prestávajte sláviť a adorovať ju spoločne 
s celým kresťanským spoločenstvom pre-
dovšetkým v nedeľu. Postavte ju do cen-
tra vášho osobného života aj života v spo-
ločenstve. Eucharistia nás v sebe zjedno-
cuje, premieňa a hlavne robí nás schop-
nými naplno prežívať trvalé spoločen-
stvo so Stvoriteľom. „eucharistia je živý 
Ježiš Kristus, aj keď je prítomný v chle-
be a víne v najsvätejšej sviatosti. ... Je-
žiš miloval svojich až do krajnosti a da-
roval sa nám ako pokrm, aby zostal me-
dzi nami a aby sa s nami jedinečným a 
vrúcnym spôsobom zjednocoval. Kristo-
va obeta sa obnovuje na oltári a nejde 

tu iba o spomienku, ako pri sakrálnej di-
vadelnej hre, ale je to znázornenie sprí-
tomnenie tejto spásonosnej udalosti vo 
Sviatosti.“ Uctievajme Ježiša Krista, kto-
rý je medzi nami skrze eucharistiu, aby 
sme ho chválili, ďakovali mu, modlili sa 
k nemu a prosili Pannu Máriu, eucharis-
tickú ženu o jej príhovor, „aby sme posil-
není eucharistickým stolom skrze Kris-
ta boli svetlom v temnote, a aby sme ži-
li svoj život úzko s ním spojení“. „...ce-
lý život Cirkvi v dejinách i v prítomnos-
ti vrcholí v jedinom bode: v Eucharis-
tii. Všetky teologické práce a školy, všet-
ko skúmanie Svätého písma, všetky kni-
hy a knižnice sveta, všetky kázne, kon-
ferencie a katechézy, všetky sviatky a li-
turgia, všetko smeruje k jedinému cieľu 
– priviesť človeka k osobnému stretnutiu 
s Kristom, pomôcť mu nadviazať kon-
takt so živým Ježišom, ktorý žije medzi 
nami v Eucharistii“. 

Bezhraničná viera v eucharistického 
Krista je odrazový mostík, po ktorom člo-
vek kráča k výšinám nebies. A iba ten, 
kto si uvedomuje tento obrovský roz-
mer dejín sveta a svojich dejín, dokáže 
všetko. „Ježiš je Božie slovo, ktoré otec 
daroval svetu. Keď sa Ježiš v Eucharis-
tii rozdáva ako chlieb, keď sa dá naskrz 
porozlamovať, aby sa daroval ako živý 
chlieb ľuďom, potom jeho vzťah k nám 
neprestáva, lež ustavične zaznieva v jeho 
vlastnom slove. Bez pretkania sveta eu-
charistiou sa nič nedá vyriešiť. Keď Ježiš 
prichádza vo svätej omši po slovách pre-
menenia na oltár medzi nás, chce nad-
viazať a upevniť práve tieto sľúbené kon-
takty, aby sme neboli sirotami a aby sme 
ostali v jeho láske. Premenenie vo svätej 
omši neutvára len akúsi nehybnú Pánovu 
prítomnosť medzi nami, lež je to výzva od 
osoby k osobe – Pán nás volá a chce sa 
nám darovať. Čo aké ticho panuje cez 
slávenie Eucharistie vo chvíli premene-
nia, mali by sme zachytiť práve toto Je-
žišovo volanie, ktorým sa obracia na nás 
všetkých, medzi ktorých prišiel vo svätej 
omši vo svojej osobnej láske. 

eucharistia je základ 
Spojenie s Kristom v Eucharistii je zá-

kladom činnosti rovnako ako nespojenie 
sa s Kristom v Eucharistii je predpokla-
dom neúspechu evanjelizácie. eucharis-
tia sa stala srdcom kresťanského života. 

Ak chceme objaviť ústredný bod a srd-
ce svojho kresťanstva, musíme ho hľadať 
tam, kde je živý Kristus prítomný s ce-
lým svojím dielom a poslaním, so svo-
jou náukou a činmi, so svojím životom, 
so svojou smrťou, slávou a svätosťou. Aj 
my všetci musíme nájsť živé, tlčúce srd-
ce kresťanstva. Týmto srdcom je Eucha-
ristia, sviatostná obeta i obetná sviatosť. 
svätá omša je stred, okolo ktorého sa 
spočiatku rozvíjal celý kresťanský život. 
Kresťania hlboko uverili pamätným slo-
vám o Eucharistii, slovám jasným a pl-
ným nádeje: Chlieb, ktorý ja dám, je mo-
je telo za život sveta (Jn 6, 51); Kto je mo-
je telo a pije moju krv, ostáva vo mne a 
ja v ňom (Jn 6, 56), bude žiť zo mňa, bu-
de žiť naveky. Samozrejme, že Ježiš ne-
zostáva medzi nami tak, ako ho pozna-
li apoštoli za pozemského života. Je to 
oslávený Pán, je to vzkriesený Kristus. 
Prítomný všade. Tak trochu spôsobom, 
ako sú všade prítomné elektromagnetic-
ké vlny. Tento oslávený Pán je natoľko 
premenený, že sv. Pavol apoštol o ňom 
hovorí, že Pán je Duch a tento vzkriese-
ný Kristus sa nám dáva v podobách chle-
ba a vína. Toto ústredné postavenie svä-
tej omše, obety a hostiny musíme oživiť 
a znova pochopiť a premodliť, zaradiť a 
s láskou prijať do nášho osobného ži-
vota a do nášho celého spoločenstva 
vo farnostiach, v diecézach, vo svetovej 
Cirkvi, aby sme sa nepotulovali kdesi na 
periférii, ale aby sme vychádzali pria-
mo zo žriedla kresťanskej existencie, a 
to je živá Kristova prítomnosť v Eucha-
ristii. Preto adorácia ihneď po premene-
ní v hlbokom prežívaní slov eucharistickej 
modlitby! sVÄTá oMša Má sVoJ VR-
cHol Vo sViaTosTnoM PRiJÍMa-
nÍM, a TaK Je žRieDloM a sRD-
coM KResťansKÉHo žiVoTa. 
Svätá omša je vrchol kresťanského živo-
ta, osobitné a tajomné stretnutie so živým 
a dobrotivým Ježišom, Pánom a spasite-
ľom ľudstva. svätá omša ako obeta a ro-
dinný stôl nám sprítomňuje celý Ježišov 
život. svätá omša je aj tajomstvom nášho 
sociálneho zjednotenia v obete jeho lásky. 
Je našou rodinnou slávnosťou. Je slávnos-
ťou spoločenstva, slávnosťou zjednotenia 
mnohých, nie je to súkromná pobožnosť 
kňaza, preto kňaz nemá za normálnych 
okolností slúžiť svätú omšu sám. svätá 
omša je zhromaždením pokrstených, je 
žriedlom našej katolíckosti, našej jednoty 
v cirkvi, žriedlom kresťanského sociál-
neho života zjednoteného v láske. Ce-
lý život cirkvi v dejinách i v prítomnos-
ti vrcholí v jedinom bode: v eucharistii. 
Všetky teologické práce a školy, všetko 
skúmanie Svätého písma, všetky kni-
hy a knižnice sveta, všetky kázne, kon-
ferencie a katechézy, všetky sviatky a li-
turgia, všetko smeruje k jedinému cieľu 
– priviesť človeka k osobnému stretnu-
tiu s Kristom pomôcť mu nadviazať kon-
takt so živým Ježišom, ktorý žije medzi 
nami v Eucharistii. 

stred kresťanského života je jeden, 
stred cirkvi je jeden, cieľ je jeden – živý 
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ak nás má niekto rád, často nás pozýva k sebe, aby sme spolu strávili niekoľko krás-
nych chvíľ. Takéto stretnutie s milým človekom využijeme na rozhovor o najrôznejších 
témach a aj týmto spôsobom sa medzi ľuďmi upevňuje priateľstvo. stretnutie sa s nie-
kým, koho mám rád, je pre každého veľkou radosťou a takéto pozvanie na stretnutie 
nikto normálny ľahkovážne neodmieta.

Kresťania, ak naozaj žijú svoju vieru 
úprimne, často deklarujú, že milujú 

Pána Boha nadovšetko. A kde je láska, 
tam je aj osobný kontakt, preto okrem 
svätých omší nás Pán Ježiš zvláštnym 
spôsobom pozýva aj na eucharistické 
adorácie. Adorácia znamená poklona – 
teda vyjadrenie svojej úcty a lásky Pá-
nu Bohu aj tým, že prídem a pokľaknem 
pred jeho velebou a mysľou, spevom 
i slovom vyjadrím svoje modlitby: pros-
by, vďaky i chvály.

V tomto mesiaci budeme mať ako 
kresťania katolíci viaceré možnosti vy-
jadriť svoju vieru aj mimo kostolných 
múrov – mám na mysli teoforickú pro-
cesiu s najsvätejšou Eucharistiou, ktorá 
sa koná vo štvrtok na slávnosť Najsvä-
tejšieho tela a krvi Pána Ježiša. Osobit-
ná slávnostná procesia sa koná aj v uli-
ciach Bratislavy v nedeľu po tomto sviat-
ku. Mimo procesií máme možnosť mini-
málne raz do týždňa (v našom chráme aj 
viackrát a v niektorých chrámoch aj den-
ne) vykonať si poklonu (adoráciu) k naj-
svätejšej Oltárnej sviatosti.

Posvätná kongregácia pre Boží kult 
povzbudzuje všetkých veriacich slovami: 
Svätá Cirkev vrelo odporúča súkromnú 
i verejnú úctu k najsvätejšej Eucharistii 
aj mimo omše [79]. 

Vyloženie najsvätejšej sviatosti 
a adorácia

Pri adorácii vzdávame úctu najvzne-
šenejšej bytosti – Bohu. Preto by bo-
lo nevhodné, aby sa vyloženie Eucha-

ristie a následná adorácia konali živel-
ne, bez ustálených noriem, ako ich po-
pisujú liturgické knihy. Vždy je na pr-
vom mieste potrebná úcta k Bohu, kto-
rému ideme konať poklonu. Vyloženie 
najsvätejšej Eucharistie v cibóriu (pyxi-
de) alebo v monštrancii (ostenzóriu) ve-
die k uznaniu obdivuhodnej prítomnosti 
Krista v nej a vyzýva na zjednotenie srd-
ca s ním. [82] Pred Najsvätejšou svia-
tosťou, či už je uložená vo svätostánku 
alebo vyložená na verejnú poklonu, kľa-
ká sa na jedno koleno. [84] Pri vyložení 
Najsvätejšej sviatosti v monštrancii tre-
ba zažať štyri alebo šesť sviec – toľko, 
koľko ich je pri omši – a má sa použiť 
kadidlo. Pri vyložení v cibóriu sa majú 
zažať aspoň dve sviece a môže sa pou-
žiť aj kadidlo.

eucharistické procesie
Kresťanský ľud vydáva verejné sve-

dectvo viery v Najsvätejšiu sviatosť a 
svedectvo nábožnosti voči nej prejavu-
je procesiami, pri ktorých sa slávnost-
ným obradom so spevom nesie Eucha-
ristia po uliciach. [101] Medzi eucharis-
tickými procesiami má osobitný význam 
a dôležitosť v pastoračnom živote far-
nosti alebo mesta procesia, ktorá sa ko-
ná každý rok na slávnosť Kristovho tela 
a krvi alebo v iný vhodný deň pred tou-
to slávnosťou alebo po nej a naozaj mô-
že byť znakom spoločnej viery a poklo-
ny. [102]

Eucharistické procesie sa majú uspo-
riadať podľa miestnych zvykov, či už 

Ježiš nás Volá K seBe aJ MiMo sVÄTýcH oMšÍ

ide o výzdobu verejných priestranstiev 
a ulíc, alebo o usporiadanie účastníkov 
procesie. Ak je taký zvyk a žiada si to 
pastoračné dobro, môžu sa počas pro-
cesie urobiť zastavenia s eucharistic-
kým požehnaním. Spevy a modlitby, kto-
ré sa prednášajú, majú byť zamerané na 
to, aby všetci mohli prejaviť svoju vie-
ru v Krista a venovali sa jedine Pánovi. 
[104] Sviece, kadidlo a baldachýn, pod 
ktorým kráča kňaz nesúci Sviatosť, sa 
použijú podľa miestnych zvykov. [106] 
Žiada sa, aby procesia viedla z jedného 
kostola do druhého. Podľa miestnych 
okolností sa však môže vrátiť do toho 
istého kostola, z ktorého vyšla. [107] 
Na konci procesie sa udelí požehnanie 
s Najsvätejšou sviatosťou v kostole, do 
ktorého procesia prišla alebo na inom 
vhodnom mieste; potom sa Najsvätejšia 
sviatosť uloží.

Využime možnosť byť s Pánom
Kresťan katolík, ktorý neadoruje – 

a veru, počas svojej kaplánskej praxe 
som už prišiel do kontaktu s veriacimi, 
ktorí nielen že nikdy neadorovali, ale ani 
nevedeli, čo to adorácia je – ochudobňu-
je sa o stretnutie sa s Ježišom. Pri adorá-
cii je prvom mieste vzájomný vzťah me-
dzi človekom a Pánom. Adorácia (po-
klona) má za úlohu upriamiť zrak na Je-
žiša, ktorý je prítomný v Hostii vloženej 
do monštrancie. Monštrancia nie je Ol-
tárna sviatosť, ako si to mnohí mylne 
myslia. Monštrancia (z lat. monstrare = 
ukazovať) je krásna ozdobná schránka, 
často v tvare slnka, teda kruhu (sklene-
ného), z ktorého vychádzajú lúče. Ten-
to tvar nemá náhodou, ale symbolizuje 
slnko, z ktorého vychádzajú lúče svet-
la a dávajú životodarné teplo a svetlo. 
Ak adorujeme pred živým Ježišom, tiež 

Kristus a spojenie s ním. A živý Kristus 
je v eucharistii, v nej sa s ním spájame. 
Všetky inštitúcie a celá činnosť veriacich 
je požehnaním len vtedy, keď sa pohybu-
je po špirále, ktorá vrcholí v živej Kristo-
vej prítomnosti a v našom spojení s ním. 
Preto má v Eucharistii žriedlo všetka 
naša činnosť, aj naše vydávanie svedec-
tva. Len z osobného vzťahu s Kristom a 
v spojení s ním môžeme o ňom vydávať 
účinné svedectvo. Zo svätej omše odchá-
dzame do sveta ako poslaní – iďte v me-
ne Božom. Ako apoštoli. Mali by sme 
odchádzať plní viery a plní lásky. Veria-
ce generácie kresťanov vždy chápali to-
to vrcholné postavenie Eucharistie, oso-
bitne v osobnom živote každého z nás, 
v celom živote Cirkvi. Jedna z najvzác-
nejších kníh kresťanského života – Na-
sledovanie Krista vyjadruje túto neprevy-
šiteľnosť Eucharistie v živote. Vidí v nej 
spásu duše i tela, liek, ktorý uzdravuje 
slabosť, krotí vášne, mierni pokušenie, 

upevňuje vieru, dvíha nádej, roznecuje 
lásku a vlieva milosť, veď Eucharistia je 
milosť sama. Kto aspoň do istej miery po-
chopí, čím je eucharistia, ten pochopí aj 
to, čo je najväčšie šťastie našich životov a 
života sveta. 

Konvertita Francúz André Frossard 
v knihe Boh jestvuje, ja som sa s ním stre-
tol napísal: „Všetko, čo mi kňaz predkla-
dal v kresťanských pravdách, som s ra-
dosťou prijímal. Učenie Cirkvi je prav-
divé do poslednej čiarky. Uvedomoval 
som si to pri každom riadku s rastúcou 
radosťou tak, ako plesáme s radosťou a 
nadšením, keď strela zasiahne priamo 
stred terča, jedine eucharistia ma pre-
kvapila, ale nie v tom zmysle, že by sa mi 
bola zdala neuveriteľnou, práve naopak, 
udivovalo ma, že Božia láska si zvolila ta-
ký neuveriteľný prostriedok, aby sa nám 
rozdávala. A nadovšetko ma prekvapilo, 
že si na to vybrala chlieb, ktorý je obľú-
beným pokrmom zvlášť chudobných a 

detí. eucharistia bola najkrajším zo všet-
kých darov, ktoré mi kresťanstvo v takej 
hojnej miere predložilo“. Cirkev toto všet-
ko vie, preto v konštitúcii Svetlo národov 
hovorí, že eucharistia je zdrojom a vrcho-
lom kresťanského života. Cirkev to vie 
stáročia, vie to od Poslednej večere, vie 
to cez celé svoje dejiny. „Kresťania mô-
žu,“ napísal istý moslim, „kedy len chcú, 
prichádzať do styku so svojím Bohom.“ 
A tak na záver už iba jedno: Keď prechá-
dzame v našich dedinách a mestách okolo 
kostolov, spomeňme si, že v každom kos-
tole pred oltárom svieti červené svetielko, 
ktoré nám hovorí, kto je na oltári prítom-
ný. Upozorňujme už deti, že tam je prí-
tomný Pán Ježiš. Keby sme si všetci uve-
domovali, že v každom katolíckom chrá-
me je prítomný Ježiš, slovensko by bolo 
šťastnejšie. nuž tak poďme spolu s Ježi-
šovou a našou Matkou objavovať Krista 
v eucharistii pre nás a naše dobro.

Daniel Dian
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PReČo sa nUDÍMe na sVÄTeJ oMši

nás oblažuje svojimi lúčmi lásky, ktoré 
sa rozlievajú na každého človeka. Pán sa 
chce darovať každému človeku a je len 
na nás, či prijmeme jeho pozvanie a prí-
deme sa mu pokloniť v adorácii.

Rád by som touto cestou povzbudil 
každého veriaceho kresťana-katolíka, 
aby prijal pozvanie na adoráciu, ktorá 
sa konáva pri najrôznejších príležitos-
tiach. Je smutné, ak niekedy vidím za-
chmúrené tváre veriacich, ktorých vy-
slovene hnevá, že kňaz nedá požeh-

nanie na konci omše (aby mohli rých-
lo odísť domov), ale ešte schádza pred 
oltár, kľačí a modlí sa pred Sviatosťou. 
Práve naopak! Ak nás Ježiš pozýva na 
dlhšiu alebo aj na kratšiu adoráciu, vy-
užime možnosť byť pri Pánovi. Veď ak 
niekoho ľúbim, som rád v jeho prítom-
nosti. Ale keď mi na niekom nezáleží, 
rýchlo odchádzam. 

Pokiaľ sa bude konať najbližšie ado-
rácia, predstúpme pred Pána, kľaknime 
na kolená a z lásky konajme poklonu 

pred všemohúcim Bohom – odovzdajme 
mu svoje vďaky, chvály i prosby. Majme 
na mysli tú skutočnosť, že Ježiš v mon-
štrancii vysiela svoje lúče lásky a lúče 
milostí na každého jedného z nás.

Texty označené číslom, v hranatých zá-
tvorkách, sú z dokumentu DE SACRA 
COMMUNIONE ET DE CULTU MYSTE-
RII EUCHARISTICI EXTRA MISSAM, 
z roku 1973, vydanej Kongregáciou pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí.

   stanislav Čúzy, kaplán

Pred časom odznel v Rádiu Lumen príspevok na tému, ktorá je stále aktuálna: Pre-
čo omša niektorých ľudí nudí? na túto otázku odpovedal jezuita páter František sočuf-
ka, ktorý hovorí: „omša nie je suchopárna, ale mnoho ľudí sa počas liturgie nudí.“ To 
je základná dilema, ktorej v cirkvi čelíme. otázka znie: Ako zmeniť ich nudu na živú 
skúsenosť s omšou? (...)

Predovšetkým je nutné zmeniť spô-
sob, ktorým každú nedeľu pristupu-

jeme k omši. Boh sa nám každý deň pri-
hovára prostredníctvom našich životov. 
Nedeľná liturgia nám dáva príležitosť 
vydeliť si čas na počúvanie. Potrebujeme 
sa cvičiť v praktickom postupe načúva-
nia Božiemu hlasu. (...)

Príprava je prvý krok. Je nevyhnutne 
potrebná na prežitie hodnotnej účasti na 
bohoslužbe. Je nereálne nazdávať sa, že 
už len vstup do kostola na nedeľnú om-
šu práve, keď začína hrať organ, nám 
bez akejkoľvek ďalšej prípravy zabezpe-
čí potrebný duchovný zážitok.

Kedy sa pre vás začína nedeľná 
bohoslužba?

Istý pár vyznal, že na nedeľnú om-
šu sa začínajú pripravovať, myslieť už 
v stredu večer. Prečítajú si omšové číta-
nia na najbližšiu nedeľu; povedia si, čo 
ich na jednotlivých textoch zaujalo a 
každý z nich ukončí prípravu spontán-
nou osobnou modlitbou. Celé to trvá len 
asi pätnásť minút. Čítania nadchádzajú-
cej nedele týmto činom klíčia v ich mys-
liach niekoľko dní pred tým, ako sa zú-
častnia na svätej omši. Prečo to nevyskú-
šať? Môžu to robiť manželia, celá rodi-
ny, priatelia, alebo človek sám.

Na každej nedeľnej bohoslužbe sme 
„vystavení“ Božiemu slovu. Božie slo-
vo má moc meniť naše životy. Božie slo-
vo na nás môže mohutne pôsobiť ke-
dykoľvek. No (náš) život sa nepremení 
(...) vplyvom rýchleho prečítania Božie-
ho slova v plnom kostole, kde nás množ-
stvo vecí rozptyľuje. Aby Božie slovo 
mohlo ovlažiť naše duše, potrebuje zdr-
žať sa v našej mysli a zapustiť korene do 
našich sŕdc. To sa sotva môže udiať len 
v kontexte nedeľnej omše. (...)

Skúsenosť (...) hovorí, že viac ako de-
väťdesiat percent katolíkov sa nedoká-
že rozpomenúť na evanjeliové čítanie 
z nedele. Nedeľné čítania sú pre mno-
hých jediný dotyk so Svätým písmom. 
Ak si nepamätáme, o čom bolo evanje-

lium pred pár dňami, je opodstatnené 
domnievať sa, že závažným spôsobom 
neovplyvnilo náš život.“ (Viera a život, 
2015, roč. 25, č. 5, s. 74 – 76)

Takže: svätá omša niektorých „nudí“, 
pretože prichádzajú do chrámu vnútor-
ne nepripravení, nenaladení na počúva-
nie Božieho slova a na slávenie Eucha-
ristie. Niektorí ľudia prichádzajú na 
svätú omšu uponáhľaní a meškajú, ale-
bo odchádzajú unáhlene z chrámu ešte 
pred záverečným požehnaním. Páter So-
čufka odporúča, aby sme si niekoľko dní 
pred nedeľou prečítali Božie slovo nad-
chádzajúcej nedele a doma „v skrytosti“ 
(porov. Mt 6, 6) nad ním uvažovali osob-
ne alebo spoločne v rámci rodiny. Takto 
bude v našich srdciach dozrievať Božie 
slovo, aby prinášalo dobrú úrodu.

Ako druhý dôvod, prečo svätá omša 
niektorých „nudí“, uvádza páter Sočuf-
ka, stratu chápania zmyslu jednotlivých 
častí slávenia svätej omše. Z tohto dôvo-
du sa zamýšľame nad zmyslom a tajom-
stvom svätej omše, ktorú tvoria dve veľ-
ké, vzájomne prepojené a neoddeliteľné 
časti: liturgia (Božieho) slova a liturgia 
obety (eucharistie).

Pri slávení svätej omše počúvame Bo-
žie slovo zo Starého a Nového zákona. 
V evanjeliu sa k nám prihovára Ježiš a 
skrze neho sám Boh Otec. Skrze Božie 
slovo k nám vanie Duch Svätý. Po litur-
gii slova sme svedkami a účastníkmi eu-
charistického slávenia. Z Pánovho usta-
novenia a rozhodnutia pri Poslednej ve-
čeri konsekráciou (posvätením, dobrore-
čením) chleba a vína sa uskutočňuje pre-
mena celej podstaty chleba na podstatu te-
la Krista, nášho Pána, a celej podstaty ví-
na na podstatu jeho krvi. Túto premenu 
svätá katolícka Cirkev primerane a vhod-
ne nazýva transsubstanciácia [prepodstat-
nenie] (KKC, b. 1376).

Počas svätej omše prijímame dva du-
chovné pokrmy – pokrm Božieho slova 
a pokrm Eucharistie (Najsvätejšie Kris-
tovo telo a krv). Sú to dva pokrmy pre 
naše duše, ktoré nás zvnútra posilňujú, 

aby sme žili podľa toho, čo slávime, a 
tým vydávali svedectvo o Pánovi v na-
šom živote. Svätá omša sa po latinsky 
nazýva sancta missa, čo v preklade zna-
mená sväté poslanie (svätá misia). Ne-
beský Otec poslal na zem svojho milova-
ného Syna mocou Ducha Svätého. Ako 
pokrstení sme napojení na toto poslanie 
Božieho Syna. V ňom sme aj my posla-
ní do sveta byť Božími svedkami. Preto 
svätá omša končí požehnaním a výzvou: 
 Iďte v mene Božom.

V Božom mene, teda v Božej mo-
ci, v moci Božieho slova a požehnania 
a v moci Eucharistie máme žiť vo sve-
te ako pútnici do nebeskej vlasti, do Bo-
žieho (trojičného) vnútra. Toto je naše 
kresťanské poslanie! Preto prosme slova-
mi modlitby: Nebeský Otče, ty si nám pri-
kázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ 
našu vieru svojím slovom a očisťuj náš du-
chovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti 
tešiť z pohľadu na tvoju velebu. (Modlitba 
dňa Druhej pôstnej nedele)           M. V.

Jedna zo Svätých brán, otvorených 
v roku Božieho milosrdenstva, je aj 

v národnej svätyni, v Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tam 
sme sa v sobotu 23. apríla 2016 vybrali 
na púť k našej Sedembolestnej patrón-
ke, ktorú sme spojili s prechodom cez 
Svätú bránu. Púť zorganizovala Chari-
ta Blumentál s naším duchovným otcom 
pánom farárom Branislavom Čanigom. 
Hoci predpoveď počasia nebola najlep-
šia, deň sa vydaril nad očakávanie. Ne-
zmokli sme, lavice v bazilike boli vyhria-
te a okrem niekoľkých „barličkových“ 
pútničiek vďaka obetavosti svojej dcéry 
bez problémov zvládla aj pani, ktorá pre 
momentálne zdravotné problémy využí-
va možnosť presúvať sa na invalidnom 
vozíčku. 

Cesta nám pri modlitbách utiekla raz-
-dva. Po svätej omši sme sa ešte pomod-
lili modlitby odporúčané na dosiahnutie 
odpustkov v rámci roka Božieho milosr-
denstva a prechodu cez Svätú bránu, za-

Blumentálska púť 
k sedembolestnej
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(Dokončenie zo s. 1)

Farská knižnica informuje

žem si postojom dvoch ľudí, ktorých si veľ-
mi vážim pre ich otvorenosť, úprimnosť, 
erudíciu a schopnosť vnímať veci v súvis-
lostiach – pána kanonika Dorušáka z môj-
ho rodiska, ktorého často spomínam aj 
v homíliách, a veľkú osobnosť z neďalekej 
Viedne, tiež už nebohého kardinála Fran-
za Königa. Bude to onedlho dvadsať rokov, 
keď som ako novokňaz vstupoval v mojom 
rodisku do spovednice nie v úlohe peni-
tenta, ale spovedníka. Novokňaz má v ta-
kej situácii väčší strach a trému než kajúc-
nici (a ešte k tomu v rodisku!). Pýtal som 
sa našich kňazov – kaplánov aj pána kano-
nika, na nejaké posledné rady a usmerne-
nia. Pamätám si, ako okrem iného pán ka-

Kto pravidelne sleduje našu knižnič-
nú rubriku, isto si všimol, že veľmi 

rada upozorňujem na novinky v našej 
farskej knižnici, najmä na životopisy svä-
tých alebo inak zaujímavých ľudí. Môj 
posledný objav skrýva v sebe aj zaujíma-
vý životný príbeh, ale aj mnohé detaily 
zo života viacerých kanonizovaných svä-
tých alebo sväto žijúcich ľudí. Chcem sa 
s vami podeliť o knihu súčasného ame-
rického jezuitu Jamesa Martina SJ: Môj 
život so svätými (Dobrá kniha Trnava 
2016, 422 s.).

Nech vás nenaľaká počet strán, lebo 
ľahkosť výborného prekladu Lucie Se-
kerovej vás bezpečne ochráni od nudy 
a autor svojím zaujímavým štýlom vás 
prevedie úskalím svojich neľahkých ži-
votných období vždy na pozadí životné-
ho príbehu nejakého zaujímavého svät-
ca alebo kandidáta na kanonizáciu. Je 
úžasné sledovať jeho ťah na hlbinu, jeho 
ponor do tajomstva každodennej svätos-
ti. Vďaka jeho širokému rozhľadu má-
me možnosť spoznať tajomstvo sv. Jany 
z arku a porovnať ju v ďalšej kapitole so 
skrytým životom sv. Terézie z Lisieuxu 
a ich vplyvu na jeho rozhodovanie o du-
chovnom živote. Najznámejší americký 
trapista Thomas Merton sa stáva aj na-
ším duchovným sprievodcom v živote 
modlitby, keď sa autor s nami delí o je-
ho životné osudy a o ústredné myšlien-
ky jeho modlitbového života. Veľmi živo 
autor popisuje niekoľko dní, ktoré prežil 
v súčasnom trapistickom kláštore v Ken-
tucky, kde žil a je pochovaný T. Merton. 

Keďže autor je jezuita, nutne mu-
sí jednu kapitolu venovať vplyvu sv. ig-
náca z loyoly na jeho život. Okrem za-
ujímavého podania a vykreslenia života 
svätca, podstatnú časť tej kapitoly venu-
je spiritualite Duchovných cvičení, kni-
he, ktorej autorom je práve zakladateľ 
jezuitov. Pochopíte, čo znamená byť in-
diferentný a prečo je to dobré a potreb-
né v duchovnom živote a dozviete sa aj 
mnohé zaujímavosti o sv. Ignácovi pria-
mo, akoby z prvej ruky.

Jezuitskej spiritualite sa autor venuje 
aj v ďalšej kapitole o bývalom generál-
nom predstavenom jezuitov Pedrovi ar-
rupemovi. 

Z intelektuálnych výšin sa úplne ply-
nulo dostaneme k jednoduchej francúz-
skej dievčine, ktorej sa zjavila Panna 
Mária ako Nepoškvrnené Počatie, k sv. 
Bernadete a budete veľmi živo účastní 
púte do Lúrd. Ak ste tam už boli, tak sa 

nonik na mňa šibalsky mrkol a povedal mi: 
„Keď sa ti budú mladí spovedať, že spo-
lu spávajú, nebuď na nich moc prísny. Le-
bo oni to neberú ako hriech, pre nich je to 
len akýsi druh športu.“ (Nuž veru, zvlášt-
ny to šport! Ešte šťastie, že to nie je one-
dlho v Rio de Janeiro olympijská disciplí-
na, stačí aj tamojší karneval...☺). Keď som 
to rozprával pred istým kňazom, on to ri-
goristicky ohodnotil: „Takže váš kanonik 
podceňoval silu hriechu!“ Nie, on nás len 
viedol k správnej empatii, aby sme vedeli 
vziať do úvahy aj subjektívnu stránku po-
hľadu mladého človeka na túto háklivú 
otázku skôr, než do neho začneme hustiť 
rečami, z ktorých len zlomok porozumie. 
Druhá osobnosť, kardinál König, ktorého 
niektorí považovali za liberála, ku podivu 
vyslovil túto otázku: „Môžeme vkladať ná-
deje do mladej generácie, ak sa nedokáže 
vysporiadať so svojimi vášňami a stane sa 
otrokom svojich pudov?“ Tieto dva posto-
je pre mňa znamenajú dve axiómy aj v spo-
vednej praxi: Hriechy proti čistote sú pre-
javom ľudskej slabosti, ale človek si tými-
to slabosťami môže načisto zdemolovať 
svoj život a priviesť do nešťastia aj iných. 
Ale práve preto, že ide o slabosti (hoci 
neraz závažné), uvedomujem si ich odliš-
nosť (samozrejme nie celkom autonóm-
nu) od hriechov zloby. Asi poznáte fran-
cúzsko-taliansku kriminálnu komédiu Svä-
tý rok (L‘année sainte), natočenú po Jubi-
lejnom roku 1975, kde dvojica kriminálni-
kov ušla z väzenia preoblečená za kňazov. 
Ale mali smolu, lebo ich lietadlo uniesli te-
roristi. Niektorí pasažieri sa chceli narých-
lo vyspovedať. Nevedeli, s akými „kňazmi“ 
majú do činenia. Týchto „spovedníkov“ ne-
zaujal športovec, ktorý na pretekoch pod-
vádzal, ale veľký záujem o detaily prejavi-
li v prípade hriechov proti 6. a 9. prikáza-
niu. Možno aj my kňazi prispievame k ur-
čitým deformáciám vo svedomí, ak kladie-
me dôraz práve na prikázania proti čistote, 
ale celkom prepočujeme, že penitent má 
trebárs vážne poruchy charakteru. Je až 
trápne vypytovať sa aj na také podrobnosti 
v oblasti čistoty, ktoré dokonca ani nie sú 
relevantné. (Vynikajúci kňaz Gusto Drška, 
známy aj v prostredí Bratislavy, takýchto 
spolubratov napomínal: Spovedaj, ale ne-
vykosťuj!) Ale ak niekto inému ťažko ub-
ližuje – napríklad svojou zlomyseľnosťou, 
tam ma nezaujímajú ani podstatné dôvo-
dy a okolnosti? Syntézu týchto dvoch po-
stojov by som vyjadril takto: tento citlivý 
hriech nepodceniť, ale zároveň ho vnímať 
v širšom rámci, nie izolovane. 

Mesiac máj je nielen mesiac lásky, ale 
aj krásny mariánsky mesiac. Mnohí svätci 
a duchovní učitelia nás povzbudzujú, aby 
sme svoju telesnosť a zmyselnosť vedeli 
krotiť aj tým, že máme v úcte Pannu Má-
riu. Je v tom nielen duchovná skúsenosť, 
ale aj určitá logika. Panna Mária ako naj-
čistejšia osoba svojou duchovnou vzneše-
nosťou v nikom neevokuje nečisté žiados-
ti. A tak aj cez ňu sa učíme vnímať svoje 
okolie čistým pohľadom, ktorý nie je za-
hmlený nízkymi túžbami. Prirodzená krá-
sa tohto mesiaca, duchovný vzor našej Ne-
beskej matky, prosba o múdrosť a vyvá-
ženosť našich spovedníkov, naša pokora 
a úprimnosť vo sviatosti zmierenia a snaha 
dokázať mobilizovať svoje vôľové vlastnos-
ti aj v oblasti sebaovládania spolu s Božou 
milosťou – to všetko nikoho nenecháva na-

spievali sme niekoľko mariánskych pies-
ní. Čas obeda sme strávili na námestí 
v malej reštaurácii pri dobrej šošovico-
vej polievke s takým dobrým chlebíkom, 
že niektoré pútničky si ho, pokiaľ sa ne-
minul, kúpili aj domov. 

Po obede sme sa autobusom presunu-
li na zaujímavé miesto, z ktorého bol vý-
hľad na celé Záhorie, od zrúcanín hra-
du Branč až po Rakúske Alpy. Tam nás 
už čakal náš bývalý pán kaplán Zdenko 
Tkáčik, toho času farár v dedinke Ková-
lov patriacej do dekanátu Senica. Poroz-
prával nám o zvláštnom kríži, pri kto-
rom sme sa stretli. Miléniový, alebo tiež 
jubilejný kríž, ktorý postavili pri ceste na 
rozhraní medzi obcami Rybky, Rohov, 
Smrdáky a Oreské v Senickom okrese 
pri príležitosti 2000. výročia narodenia 
pána Ježiša Krista. Ide o najväčší kríž na 
Slovensku. Vysoký je 27 metrov a roz-
pätie ramien má 9 metrov. V jeho stre-
de, mieste kríženia zvislého a krížneho 
ramena je reliéf s piatimi rôznofarebný-
mi holubicami, ktoré symbolizujú päť 
svetadielov. V mierne rozšírenej spod-
nej časti kríža je malá kaplnka zasväte-
ná Božiemu milosrdenstvu. V nej sa na-
chádza aj relikvia svätej Faustíny Kowal-
skej. Na vybrané sviatky sa tu konajú bo-
hoslužby a prichádzajú púte. K milénio-
vému krížu vedie pohodlná krásne dláž-
dená cesta, pri ktorej je štrnásť jednodu-
chých drevených krížov – zastavení Krí-
žovej cesty, takže táto lokalita je vlast-
ne kalvária. 

Kríž dala zhotoviť obec Rybky za spo-
lupráce ľudí z blízkeho okolia. Iniciá-
torkou a architektkou bola pani Emília 
Masaryková z Rybiek, pozemok daro-
val pán Marcel Pisarovič z Rovenska, re-
liéf a vstupnú bránu dala vyhotoviť rodi-
na Patúcová zo Smrdák. Do telesa kríža 
je vložený odkaz budúcim generáciám: 
žiť v bratskej láske a oddanosti Bohu. 
Kríž v noci osvetľuje reflektor, takže ho 
vidieť široko-ďaleko. Tu sme sa ešte po-
modlili krížovú cestu za výdatnej podpo-
ry dvoch škovránkov, ktorí tiež prispeli 
k nášmu duchovnému naladeniu. Šťast-
ní z vydarenej púte sme sa so spevmi 
mariánskych piesní vrátili domov. 

Táňa Hrašková

pospas hriechu, ktorý by nás ľahko prerás-
tol. Osvojme si tento optimistický pohľad. 
Nech nás takýto postoj vedie k prežívaniu 
lásky v tej najčistejšej, zrelej a skutočne au-
tentickej podobe vo všetkých jej dimenziách.

 Váš duchovný sprievodca a farár  
Branislav Čaniga

(Dokončenie na s. 8)
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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
7. 5. po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda asi o 7,15 h, kedy sa 
chceme stretnúť pri modlitbe posvätného ruženca.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 21. 5. 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 MÁJ

Všeobecný: Aby ženy vo všetkých národoch sveta požívali úc-
tu a boli rešpektované, a aby bol ocenený aj ich nezastupiteľný 
sociálny prínos.

evanjelizačný: Aby s a v rodinách, komunitách a skupinách 
šírila prax modlitby posvätného ruženca za evanjelizáciu 
a pokoj.

Úmysel KBs: Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných 
na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti v oblas-
tiach zmietaných nepokojmi a konfliktami.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 1. 5. šiesta veľkonočná nedeľa (spomienka sv. Jozefa 
robotníka sa tento rok neslávi)

 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
 5. 5. nanebovstúpenie Pána 
 13. 3. spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
 14. 5. Sv. Mateja, apoštola
 15. 5. Zoslanie Ducha svätého
 16. 5. Svätodušný pondelok alebo sv. Jána Nepomuckého, 

kňaza a mučeníka
 19. 5. nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
 22. 5. najsvätejšej Trojice
 26. 5. najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

OZNAMUJEME

 • májová pobožnosť bude počas celého mesiaca po svätých om-
šiach o 6,30 a 16,30 h (v sobotu pred večernou svätou omšou 
o 18,00 h, teda o 17,30 h) v rámci májovej pobožnosti budeme 
modliť Loretánske litánie; 

 • omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať 2. mája od 
16,00 h v seminárnej miestnosti FÚ Vazovova 8;

 • na sviatok Nanebovstúpenia Pána 5. mája bude v našej far-
nosti celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšiu Oltárnu 
sviatosť vyložíme po poslednej dopoludňajšej svätej omši asi 
o 10,30 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým 
požehnaním o 16,15 h;

 • novéna k Duchu svätému začne v piatok 6. mája;
 • slávnosť nanebovstúpenie Pána 5. mája je prikázaný sviatok. 
Sväté omše budú o 5,45; 6,30; 9,00; 10,30; 16,30; 18,00 slo-
venské a 19,00 h;

 • prikázaný sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvr-
tok 26. mája budú sväté omše o 5,45; 6,30; 9,00 (školská); 
10,30; 16,30 (s procesiou) a 19,00 h; 

 • celobratislavská slávnosť Božieho tela bude v nedeľu 29. má-
ja na Primaciálnom námestí. Z tohto dôvodu v našom kostole 
v nedeľu 29. mája sväté omše o 10,30 a 12,00 h nebudú.

(Dokončenie zo s. 7)

vám vyroja spomienky a celých vás zaplaví pokoj. A ak ste tam 
neboli, zatúžite sa ta vybrať.

Matku Terezu a Jána XXiii. spoznáte z iného uhlu ako do-
teraz, veľmi osobného a skoro až mystického, lebo autor ich 
oboch vykresľuje ako veľmi vplyvných duchovných konateľov 
v jeho živote. 

Každá ďalšia kapitola je vždy zaujímavejšia a poznávame 
ďalších a ďalších svätcov, ktorých nebudem menovať, aby som 
vašu zvedavosť vyburcovala, aby ste siahli po tejto veľmi zaují-
mavej a pútavej knižke. Nebudete isto sklamaní. Nijaký katalóg 
cestovných kancelárii nevyvolal vo mne takú túžbu cestovať, 
ako táto kniha: ísť sa pozrieť na miesta, o ktorých autor píše. 

 Monika šandorová


