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Spásonosné dni pre duše v očistci

D

ušičkové dni sú pred nami. Sú to dni zamyslenia nad životom, smrťou a večnos
ťou, nad tými, ktorí už nie sú medzi nami a nám tak veľmi chýbajú. Veľa ľudí ce
lého sveta sa rozíde na miesta, kde sa narodili, kde žili či bývali ich blízki, kde ukonči
li svoju pozemskú púť a kde sú aj pochovaní. Bývajú to aj naše rodné domy, ktoré už
nie sú tým, čím bývali, keď tam chýba otec či matka. Veľmi nám chýbajú, a preto na
še kroky smerujú k ich hrobom, k hrobom našich drahých zosnulých.
Keď stojíme pred hrobom, zvyčajne čítame meno, dátum narodenia a dátum od
chodu z tohto sveta. Niekedy si prečítame na kamenných pomníkoch aj veľmi pouč
né citáty. Mňa osobne zaujal jeden z citátov istého kardinála na jeho hrobe: „Iba to si
beriem so sebou, čo som rozdal“. Naozaj tu človek všetko zanecháva, ale jeho skutky
idú s ním. A čo môžeme urobiť my v tieto vzácne dni pre tých, ktorých sme tak veľ
mi milovali a už nie sú medzi nami? Matka Cirkev nám ponúka dušičkový týždeň, ke
dy môžeme byť akísi duchovní očistcoví záchranári. Od 1. do 8. novembra môžeme
získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Ak tomu samozrejme veríme, ak verí
me v Boha, vo večný život, vo vzkriesenie tela a v to, že nám Boh pripravil miesto iné
ako tu na zemi. Ježiš nám dáva túto istotu: Vezmem Vás k sebe, aby ste aj vy boli tam,
kde som ja (Jn 14, 3).
Čas nám veľmi rýchlo ubieha a mnohí nie sú ešte pripravení na odchod z tohto
sveta. Vidíme to aj v našej farnosti, kde máme ročne stovky pohrebov v Kremató
riu a veľa kresťanov aj vo vysokom veku odchádza do večnosti bez sviatostí. Veľmi
je smutné, že príbuzní nezavolajú kňaza k ťažko chorému, k zomierajúcemu člove
ku a niekedy to ani tí chorí sami nechcú. Nehazardujme s večnosťou a so spásou du
še. Prečo máme odchádzať bez Božieho milosrdenstva zvlášť aj v tomto Svätom ro
ku? Kto z nás nepotrebuje odpustenie? Koľkí aj naši zosnulí potrebujú duchovnú po
moc! Preto je rozdiel prichádzať na cintorín iba so spomienkou, s kvietkom či svieč
kou, alebo prichádzať aj s vierou, modlitbou a so splnením podmienok získať úplné
odpustky pre duše v očistci. Isteže, je to pekný zvyk a tradícia vyzdobiť hroby kvetmi
a zapáliť svetlo, to si treba aj zachovať, ale nezostať len pri tom. Pomôcť dušičkám,
to je to neopísateľné tajomstvo, ako sa môžeme spájať s našimi zosnulými bratmi a
sestrami v láske, aby oni mohli uvidieť Božiu lásku. Čo iné by sme chceli darovať
tým, ktorých nevidíme alebo ani nepoznáme. Raz nám Pán ukáže, koľkým dušiam
sme dokázali pomôcť. Naša duchovná obeta, pomoc a láska týchto dní, to sú dary na
šim rodičom otcom, mamám, súrodencom, manželom či manželkám, kňazom, pria
teľom i tým, na ktorých si už nikto nespomína.
Podmienky získania úplných odpustkov pre zosnulých:
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána -- Otče náš a Vyznanie viery – Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem
tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko pred
tým alebo potom), sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca: Otče náš,
Zdravas a Sláva. A ďalej treba ako vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zo
snulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky.
Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.
Táto a takáto pomoc, bratia a sestry, je dar pre všetkých. Koľkokrát sa nám sníva
alebo niečo zdá s našimi zosnulými, akoby niečo od nás žiadali alebo čakali, alebo
o niečo prosili. Môžu to byť predstavy, sny, vidiny. Ťažko to posúdiť a vysvetliť. Spo
mínam si však na prípad dospelej ženy-matky, ktorej náhle zomrel otec, ktorý nebol
praktizujúci veriaci, skôr neveriaci. Ona ho často v noci videla, ako prichádzal k nej,
plakal a prosil ju: zmeň svoj život, lebo skončíš ako ja. Ona hľadajúc so strachom,
ale aj s modlitbou prišla, aby som pokrstil ju aj jej deti a aby ju s manželom zosobá
šil v kostole. Potom už otca viac vo sne nevidela, ale dala za neho slúžiť aj gregorián
ske sväté omše, aby jeho duša našla pokoj, keď ho našla ona v hlbokej viere v Boha.
Za koľko miliónov duší sa nikto nemodlí a neprosí. Za koľko zosnulých aj z na
šej farnosti nikto nikdy nedá z rodiny odslúžiť ani jednu svätú omšu a pritom ide
o život, o večnosť, o nebo. Veď to je posledný cieľ človeka, preto bol stvorený, aby
(Dokončenie na s. 2)
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Výkupná moc utrpenia spočíva v láske.
Zlo, ktorým je utrpenie,
je tajomstvom Kristovho vykúpenia
prekonané
a v každom prípade premenené.
Stáva sa silou, ktorá oslobodzuje od zlého
a vedie k víťazstvu dobra.
(1988)
Účastníci Kristovho utrpenia
majú vo svojich trápeniach zvláštny podiel
na nekonečnom poklade vykúpenia sveta
a môžu sa oň deliť s ostatnými.
Čím viac je človek ohrozený hriechom
a čím viac ho spútavajú jeho previnenia,
ktoré so sebou nesie dnešný svet,
tým väčší je aj význam ľudského
utrpenia...
Cirkev preto na všetkých trpiacich bratov
a sestry
pozerá ako na rozmanitých nositeľov
svojej nadprirodzenej sily.
(Slavici doloris, 27)
Ten, kto sa aj v utrpeniach
snaží plniť Božiu vôľu,
je užitočný aj pre blížneho.
Aj keď je ohrozený vo vonkajšej činnosti,
aj keď je uzavretý vo svojej samote,
vyžaruje okolo seba vlnu duchovného
svetla,
z ktorého môžu mnohí čerpať.
(Šaštín 1991)
Vám, moji najmilší,
Myšlienky Jána Pavla II., Lúč 1998

(Dokončenie zo s. 1)

sa splnili jeho najhlbšie túžby, aby do
siahol stav vrcholnej a definitívnej bla
ženosti. Človek v nebi žije s Kristom.
Veď čo Boh pripravil tým, ktorí ho mi
lujú? -- Vidieť Boha! Toto nazeranie na
Boha v jeho nebeskej sláve nazýva Cir
kev „ovlažujúcim videním“ (visio beatifi
ca). Nájdeme v tieto dni na našich cinto
rínoch ľudí, ktorí budú presvedčení, že
smrť je najväčším nešťastím života? Čo
im povedať, ako ich povzbudiť? Môžeme
odpovedať ako traja mudrci: Jeden hovo

rí, že najväčším nešťastím je byť starý.
Druhý hovorí byť chorý a tretí odpove
dá, že najväčším nešťastím je mať pred
smrťou pocit premárneného života. My
ho nesmieme premárniť! Sme tu na to,
aby niečo vzácne po nás ostalo. Neris
kujme večnú spásu. Buďme pripravení,
keby Pán mal aj dnes prísť a zaklopať.
Môj ujo pri infarkte prežil klinickú
smrť. Videl veľké príjemné svetlo, ktoré
ho priťahovalo. Odvtedy začal brať vie
ru veľmi vážne. Každý deň sa modlieval

za milosť dobrej smrti. Aj si ju vymod
lil. Pán si ho povolal dve hodiny po via
nočnej svätej spovedi a svätom prijíma
ní. Nebojme sa života, nebojme sa ani
smrti, ktorú sv. František nazval sestrou.
My sa nestrašme všelijakými kostlivcami
s kosou alebo nejakým Helloweenom.
Denne sa modlime v tieto dni ako prejav
našej vďaky, lásky, úcty, prosby, odpro
senia a odpustenia za tých, ktorí nás pre
dišli do večnosti.
Ján Hudec, farár, assesor

Sme tvoja kosť a tvoje telo
V máji tohto roka uplynulo šesťdesiat rokov od zverejnenia encykliky o úcte k Pánovmu Najsvätejšiemu Srdcu (Haurietisaquas), ktorú v roku 1956 pri príležitosti stého výročia rozhodnutia pápeža bl. Pia IX. vydal pápež Pius XII., aby sa Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávila v celej Cirkvi (1856). Tieto výročia sprevádzali mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a Slávnosťou Krista Kráľa
neba i zeme sa zavŕši. Nekončí sa však Pánova požiadavka na pokánie a obrátenie, ktorá sa ozýva z evanjelií a bola obsahom aj mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.
Ide o to, aby sme sa nanovo otvorili nekončenému Božiemu milosrdenstvu a stávali sa
milosrdnými, ako je milosrdný náš nebeský Otec (porov. Lk 6, 36), o čom máme svedčiť skutkami telesného a duchovného milosrdenstva voči bratom a sestrám vo svete.

N

ekonečnú lásku Boha Otca nám mo
cou Ducha Svätého definitívne zja
vil náš Pán Ježiš Kristus ako vtelený Bo
ží Syn. Zvlášť v hodine Pánovho kríža sa
sústreďuje toto zjavenie v jeho prebod
nutom srdci, ktoré sa pre nás stalo pra
meňom Božieho milosrdenstva, zmiere
nia a odpustenia. Úctu k Ježišovmu srd
cu uskutočňujeme predovšetkým v eu
charistickej poklone. Ctiteľom svojho
srdca Pán Ježiš skrze súkromné videnia
sv. Margity Márie Alacoque v 17. storočí
prisľúbil, že nezomrú bez sviatostných
milostí.
Približne rok pred smrťou sv. Margi
ty Márie Alacoque (1647 – 1690) sa jej
opäť zjavil Pán Ježiš. Tento raz sa rozho
dol skrze ňu pripomenúť celému svetu
svoju kráľovskú hodnosť (1689). V sú
kromnom videní žiadal Pán Ježiš fran
cúzskeho kráľa, ktorým bol vtedy Ľu
dovít XIV. (1643 – 1715), aby zveril svo
ju vládu pod ochranu Božského Srdca
a dal ho následne zobraziť na kráľov
ské štíty a zbrane. Mnohí uznali, že to
to posolstvo sa nepriamo obracia aj na
jeho nástupcov a v konečnom dôsledku
na celé Francúzsko. Preto kráľ Ľudovít
XVI. (1754 -- 1793) dal sľub, ktorým sa
tak stane. Tento sľub pripomenul v roku
1920 pápež Benedikt XV. v kanonizač
nej bule Margity M. Alaqocue. Dodnes
však na francúzskej vlajke, ktorú tvorí
trikolóra, nie je zobrazené Ježišovo Naj
svätejšie Srdce a Francúzsko patrí v sú
časnosti medzi sekulárne štáty v Európe.
Na našej vlajke, ktorú tiež tvorí triko
lóra, je ešte stále zobrazený Kristov kríž,
hoci v Európskej únii sú neustále aktivi
ty, aby boli odstránené kresťanské znaky
z verejných miest. Na druhej strane však
nestačí, aby tieto znaky boli iba zobra
zené. Omnoho dôležitejšie je, aby sme
podľa nich žili.

Každoročne v novembri si pripomína
me výročie nežnej revolúcie z roku 1989.
Vtedy sme si sľubovali „lásku a pravdu
vravieť len“. Kde sa aj u nás podeli tri
farby – ideály pravek slobody, rovnosti
a bratstva?! Sme svedkami narastajúcej
nelásky, neslobody, nerovnosti, nespra
vodlivosti a násilia. Stále viac sa vytrá
ca správne zakotvenie v pravých hodno
tách. Aj my sa sekularizujeme a vzďaľu
jeme životom od Pána neba i zeme, kto
rý je jediným prameňom všetkého sku
točného dobra.
V minulosti sa objavili odhodlaní ľu
dia, ktorí ako ctitelia Najsvätejšieho Srd
ca verejne oslavovali jeho kráľovskú
hodnosť. Napríklad v roku 1873 Garcia
Moreno zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu Ekvádorskú republiku a vy
hlásil ho za jej patróna a ochrancu. V ro
ku 1890 sa zasvätil Najsvätejšiemu Srd
cu Krista Kráľa španielsky kráľ s celou
svojou rodinou. V roku 1900 sa zasvätila
Ježišovmu Srdcu Kolumbijská republika
a v 1914 sa mu zasvätilo Mexiko. V roku
1919 sa mu opäť zasvätil španielsky kráľ
Alfonz XIII.
V tom istom období podobne kona
li aj pápeži. Pri príležitosti 200. výročia
videní sv. Margity M. Alacoque (1675)
pápež bl. Pius IX. zasvätil celú Cirkev
Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu, v ro
ku 1875 pri príležitosti Svätého roka na
prelome storočí (1899 – 1900) Lev XIII.
rozšíril toto zasvätenie na celé ľudstvo.
O šesť rokov neskôr nariadil sv. Pius X.,
aby sa toto zasvätenie opakovalo kaž
dý rok na Slávnosť Najsvätejšieho Srd
ca. Napokon až pápež Pius XI. stanovil,
že toto zasvätenie sa bude konať na Svia
tok Krista Kráľa, a na sviatok Najsvätej
šieho Srdca Ježišovho sa vykoná verejné
odprosenie za hriechy ľudstva (1925).
Toto pápežské rozhodnutie bolo pro
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rocké. Sviatok Krista Kráľa sa začal slá
viť v čase, keď sa vo svete zmáhali vojen
ské a totalitné režimy v Nemecku, Rus
ku, Španielsku, Taliansku, či Mexiku.
Nespravodlivo prenasledovali a zabíjali
čestných ľudí a kresťanov, lebo sa chce
li mocensky presadiť ako páni zeme, ale
– ako vieme – padli. Oproti tomu Kris
tus hoci bol ukrižovaný, žije, a bude žiť,
lebo je večný Kráľ, a neodstráni ho nik,
aj keď sa o to budú ešte mnohí usilovať!
Z jeho prebodnutého Srdca sa neprestaj
ne a nezištne rozlievajú na svet kráľov
ské milosti, z ktorých máme čerpať, a na
ktoré máme napojiť svoje životy!
Každý rok verejne odprosujeme Naj
svätejšie Ježišovo Srdce na jeho rovno
menný sviatok, ako o to požiadal Pán
sv. Margitu Máriu Alacoque. Na Sláv
nosť Krista Kráľa ho zase vyhlasujeme
za zvrchovaného Pána neba i zeme, čím
sa oba sviatky spájajú. Oslavou Krista
Kráľa vzdávame úctu aj jeho Najsvätej
šiemu Srdcu. Pristupujme teda s dôverou
k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom
čase (Hebr 4, 16)! Od Ukrižovaného a
Prebodnutého sa potrebujeme učiť pra
vej slobode, rovnosti a bratstvu! Božie
kráľovstvo už prišlo na túto zem práve
v osobe vteleného Božieho Syna a je tu
tajomne prítomné a účinné.
Na Slávnosť Krista Kráľa si osobit
nou modlitbou pri eucharistickej poklo
ne obnovme naše zasvätenie Božskému
Srdcu, aby sme mu skutočne patrili ce
lým naším životom. Keď bol Dávid usta
novený za kráľa v roku 1000 pred Kr.,
Izraeliti volali: Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo (2 Sam 5, 1). My sme boli omno
ho viac krstom začlenení do tajomného
Pánovho tela, ktorým je Cirkev, preto
máme žiť podľa jej Hlavy, ktorou je Kris
tus. Potrebujeme sa stále viac stávať jeho
„telom a kosťou“ nie iba slovami, ale aj
skutkami a životom, lebo sme jeho krá
ľovskými bratmi a sestrami. V Kristovi
sme sa stali adoptované Božie – kráľov
ské – deti, lebo sme v ňom dosiahli neza
slúžene Božie milosrdenstvo (porov. Kol
1, 12 -- 20; Lk 23, 35 -- 43; 1 Pt 2, 9 -- 12;
A. Hamon, Nejsvětejší Srdce, in: Božské
Srdce. Teologická reflexe, Centrum Alet
ti, Olomouc – Velehrad, 2002, s. 88 –
91).
ThDr. Michal Vivoda

Viera a milosrdenstvo
Je mesiac november a s ním sa pri návšteve cintorínov vynára množstvo otázok typu: ako je možné, že na jednej strane sa neustále zdôrazňuje Božie milosrdenstvo a na druhej strane je otázka večnosti zatratenia, teda nemenný stav človeka žijúceho vo večnosti v odvrátení od Boha, ktorého stav Ježiš nazýva stavom plaču a škrípania zubami? Nie je tu niečo v protiklade s Božím milosrdenstvom? Na danú otázku si dovolím použiť myšlienky otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika z jeho prednášky na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde hovoril práve o vzťahu viery a milosrdenstva, ako aj o nutnosti duchovnej detoxikácie, potrebnej pri riešení
tohto vzťahu.

V

prednáške otec biskup ponúkol ob
raz rieky, ktorá plynie s nami a oko
lo nás. Ak chceme využiť jej očisťujúcu
silu, je potrebné postaviť hrádze, ktoré
však zachytávajú aj množstvo nečistôt...
takýmito hrádzami sú: osobná modlitba,
spoločná modlitba a ďalšie prejavy ná
boženského života. To všetko bráni, aby
v rámci plynutia rieky jej sila alebo jej
očisťujúci účinok len tak pretiekol: rieka
by za sebou síce nechala mokré koryto
a brehy, ale o chvíľu by všetko vyschlo.
Keď sa to však spolu pozachytáva na
hrádzach, vlaha sa udržiava čo najdlhšie,
a potom sa vytvára priestor na prináša
nie nádherného a šťavnatého ovocia. Vo
da je vždy životodarná.

v dnešnom chápaní sveta zdá tak trochu
zaujímavé, pretože veriť a prijímať náu
ku Cirkvi, prijímať dogmy, pravú náuku
viery...? Hovorím o všetkých tých, ktorí
sú pokrstení a pobirmovaní, nech zastá
vajú miesto kdekoľvek – každý sa musí
spýtať sám seba, akú vieru vyznávam...?
Biskup sa potom pýta: „To sa ešte nosí?“

Zápas o vieru v pravosti

Kresťanstvo formovalo Európu
Takouto životodarnou vodou pre nás,
ktorú potrebujeme zachytiť, je naša vie
ra. Potrebujeme o nej hovoriť, hovoriť
o sile a potrebe viery. Biskup cituje (vte
dy ešte) kardinála Ratzingera, ktorý kon
štatoval, že: „kresťanstvo 1 500 rokov
formovalo tvárnosť Európy“. Keď vezme
me do úvahy, že z Európy boli výjazdy
do „nových svetov“, tak aj v týchto no
vých svetoch sa stvárňovali nové kraji
ny, a to silou kresťanstva. Kardinál Ra
tzinger sa pýta, ako je to možné, -- a na
koľko aj ja vyučujem filozofiu, verím, že
hovorím aj sám k sebe – že tu boli vy
nikajúci grécki filozofi, rímske právo, te
da veci dokonale ošetrené po akademic
kej stránke, a nepomohlo to. Svet sa rú
ca. Rímska ríša sa rozpadala. Jedinou záchranou sa stalo kresťanstvo. Svojou silou, svojou prítomnosťou. Prečo? Pretože
aj niektoré legislatívne procesy či myš
lienkové postupy mysliteľov a právnikov
vytvorili chlad v človeku a voči človeku:
mám pred sebou človeka nie ako ľudskú
bytosť, ako Božie stvorenie, ale iba ako
predmet – človek sa stal zvecnený.
Vieme, že mnohokrát sa v dejinách
zopakovalo práve to, že človek sa stal
zvecnený a vtedy nastala kríza. Človek
má svoju hodnotu, pokiaľ podáva výkon.
Ak už stráca silu a energiu, prestáva byť
výkonný a prestáva byť zaujímavý. To
dokáže prekonať len kresťanstvo, ale ako
povedal kardinál Špidlík, „len silou mi
losrdenstva a prístupu k inému človeku.
Keď dokáže vysvetliť utrpenie, keď do
káže prijať chorého. Preto ani študent,
ani chorý, ani inak núdzny nikdy nemô
že byť predmetom zisku. A my sme sa
posunuli alebo sa posúvame práve do
roviny: kto je pred nami, je predmetom
zisku. To nie je dobré. A tak pokračuje

me ďalej a kladieme si otázky ako: Kam
smeruje Slovensko?“
Biskup kladie otázku každému z nás:
„Ako my svojou vierou pretvárame tvárnosť zeme?“ My, veriaci, silou svojej vie
ry. Tu sa črtá otázka, ako chápeme svo
ju vieru a ako silou tejto viery pretvára
me tvárnosť sveta, v ktorom žijeme. To
to je to, o čom chce hovoriť na tému
„duchovnej detoxikácie“. Keď hovorí,
že je samozrejmé, že rieka v rámci svo
jich hrádzí zachytáva mnoho pozitívne
ho a dobrého, ale nesie so sebou aj veľa
zbytočného, špinavého a nedobrého. Čo
s tým? Práve tu je na mieste téma „du
chovnej detoxikácie“, ktorú predstavuje
svätá spoveď. Všetky tie nánosy v našom
živote, ktoré zachytávali hrádze spytova
nia svedomia, našej osobnej a spoločnej
modlitby, našich poznámok, našej me
ditácie, našej adorácie atď. majú napo
kon vyústiť do sviatosti zmierenia. Tá
to „duchovná detoxikácia“ má pomôcť
aj k nášmu prečisteniu myslenia: Kam
sme sa vlastne posunuli? Koľko tejto
„duchovnej špiny“ je zachytenej v našej
mysli a stále to nie je očistené a stále to
v nás pretrváva?
Tu sa už dotýkame témy viery a milo
srdenstva. Ale aká je naša viera? V čo ešte veríme? Čo ešte považujeme za pravdy
viery? V tejto súvislosti spomeniem his
torickú postavu ostrihomského arcibis
kupa kardinála Petra Pázmáňa, ktorý
už v 17. storočí šíril myšlienku o Nepo
škvrnenom počatí Panny Márie, ba do
konca žiadal pápeža, aby túto dogmu vy
hlásil. Tento ostrihomský kardinál žia
dal aj od vyučujúcich na univerzite v Tr
nave, aby toto tajomstvo prijali. Žiadal
od nich aj to, aby prijali náuku viery,
aby zložili vyznanie viery. Možno sa to
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Zaujímavý postreh spomína dnešný
arcibiskup v New Yorku kardinál Timothy Dolan vo svojej knihe Kňazi pre tretie
tisícročie. Dlhší čas bol rektorom Ken
rikovho seminára v Ríme, kde na ďalšie
štúdiá prichádzali kňazi zo Spojených
štátov. Ten seminár viedol niekoľko ro
kov, a to v čase, keď aj do tohto priesto
ru značnou silou vstupovali myšlienky
Druhého vatikánskeho koncilu, ale nie
myšlienky, ktoré vychádzali priamo z do
kumentov, ale v podobe, ako ich trans
formovali médiá. A tak si z jeho knihy
dovolím zacitovať: „Jedným z najväčších
problémov, s ktorými som sa stretával,
bol seminár. Štvrtina profesorov opusti
la kňazskú službu. Študenti boli z tých
to odchodov zdrvení a teológia, ktorá sa
tam vyučovala, bola všetkým možným,
len nie náukou Cirkvi. Kňazi, ktorí os
tali v profesorskom zbore, oznámili, že
sa chcú stať súčasťou ekumenickej teo
logickej fakulty, pretože podľa ich inter
pretácie koncilu bolo zbytočné naďalej
vyučovať katolícku teológiu, ktorá prav
depodobne prestala existovať.
Na jar v roku 1968 sa dožadovali
v prítomnosti apoštolského administrá
tora niečoho, čo pripomínalo študent
skú demonštráciu, aby ho za prítomnos
ti obligátnych televíznych kamier zozná
mili so svojimi požiadavkami. Biskup
George Gottwald vkráčal do tejto levo
vej jamy plachý, nervózny a v duchu si
prial, aby mohol ostať neznámym fará
rom v Ozarských vrchoch na juhu Mis
souri. Zástupca fakulty a študentov in
formoval biskupa, že Kenrikov seminár
môže pokojne zavrieť vzhľadom na to,
že celý tento proces kňazskej formácie
a katolíckej teológie je pasé. Biskup na
to odpovedal, že hoci koncil kládol legi
tímne otázky a hľadal na ne odpovede,
stále ostávajú jasné a pevné pravdy, kto
ré treba učiť všetkých budúcich kňazov.
„Ha!“ uškľabol sa hovorca fakulty. „Vy
zývam vás, aby ste mi povedali, čo by
sme dnes ešte mohli učiť študentov, čo
sa nezmenilo alebo sa nezmení a čo mô
že byť povedané aspoň s nejakou dávkou
presvedčivosti. Len mi to skúste pove

dať.“ Biskup spomína, ako mal naraz su
cho v ústach. Všetky oči na ňom značnú
chvíľu viseli, mikrofóny šumeli, kamery
bzučali v očakávaní, či zareaguje na tú
to výzvu. „Teda všetko sa končí. Čo ty,
biskup, nám k tomu ešte chceš povedať?
Akú dáš odpoveď?“ A ako im odpove
dal? Začal: „Verím v Boha, Otca všemo
húceho, Stvoriteľa neba i zeme...“ a po
modlil sa celé vyznanie viery.“ Apoštol
ské vyznanie viery. Základnú formuláciu
viery vyjadrenú Cirkvou takmer na za
čiatku. „Toto, priatelia, bol muž viery,“
pokračoval kardinál Dolan. „Uprostred
neistôt, posmechu a zmätku si trúfol tvrdiť, že existujú isté pravdy, o ktoré sa dá
vždy oprieť, pretože pochádzajú od Boha a nie od ľudí. A je azda vzácnejší dar
v zásobách nášho vnútra ako viera?“
Možno by sme mali urobiť inventúru.
Viera, hovorí nám List Hebrejom, je záru
kou toho, v čo dúfame a potvrdením to
ho, čo teraz nevidíme. Áno, aj cez bez
cieľnosť, nezmyselnosť a skepticizmus
okolo nás nám viera umožňuje vytrvalo
sa držať určitých istôt. Boh existuje. Váš
nivo nás miluje. Zjavil nám svoje prav
dy. Poslal svojho Syna ako cestu, prav
du a život. Naša viera nás uisťuje, že tie
to tvrdenia sú pravdivé, založené nie na
chladnom klinickom dôkaze, ale na jed

noduchej detskej pokornej dôvere v Ot
ca, ktorý nás nikdy neuvedie do omylu.
Predmetom viery však nie sú tvrdenia
a náuky, ale osoba. Osoba Ježiša Kris
ta. Veríme v neho. Z toho pramení aj na
ša viera v to, čo on a jeho Cirkev učí...
„Drahí bratia a sestry, čo myslíte, kam
sme sa my posunuli vo svojej viere, vo svojom vyznávaní viery na Slovensku? A kto
získava najviac bodov pri predstavova
ní vlastných postojov? Ten, kto formu
je svoje postoje podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi, alebo ten, kto ich vysvetľuje
celkom po svojom? Kto získava viac bo
dov? Ako asi treba chápať Ježišovu vý
strahu, povedzme to priamo, že kto zme
ní čo i len jotu (písmeno) z jeho Písma,
bude sa za to veľmi zodpovedať. Alebo
aj tieto Ježišove slová podliehajú nejaké
mu populistickému výkladu? Keď sa Pán
Ježiš pýta, či pri svojom druhom prícho
de na svet ešte nájde vieru, čo má asi na
mysli? Zdá sa, že tak ako kedysi potre
bovala Európa reevanjelizáciu alebo an
tireformáciu, tak dnes všetci potrebujeme
uzdravenie z dezorientácie a aj „duchovnú detoxikáciu“.
V tomto kontexte si priblížme známy
príbeh z Druhej knihy Machabejcov Keď
už boli Esdrisovi vojaci unavení od dlhého boja, vzýval Júda Pána, aby sa ukázal, že je ich spolubojovník a vodca boja.

Mocným hlasom zanôtil v materinskej reči bojovú pieseň, náhle vyrazil proti Gorgiášovým oddielom a donútil ich na útek.
Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolam. Keďže nastával
práve siedmy deň, posvätili sa podľa obyčaje a slávili tam sobotu. Na druhý deň
vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských
hrobov. Tu našli pod oblekom u každého
z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili Pána ako opravdivého sudcu a spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti (Mach
12, 35 – 41). Mali amulety pod oblekmi.
A všetci padli. Tento jednoduchý, ale ve
ľavravný príbeh pripomína jednu z mož
ností prejavu veriaceho človeka. Na jed
nej strane môže byť čosi deklarované na
vonok, ale to podstatné je ukryté kdesi
pod kabátom. To je v srdci človeka. Ná
sledne sa slová rozchádzajú so skutkami.
Ale skutky sa nerozchádzajú s tým, čo je
pod kabátom. Správanie človeka v konečnom dôsledku odhaľuje, čo má ukryté vo
svojom srdci. Lebo z plnosti srdca hovoria
ústa. Tam sa odhaľuje obsah viery člove
ka. Tam sa stvárňuje jeho myslenie a ko
nanie.“
Daniel Dian
(Dokončenie v budúcom čísle)

Ježiš sám o sebe
Po rokoch som bez zámeru použiť myšlienky z útlej knižočky Ježiš zďleka a zblízka v časopise, vzala túto publikáciu do ruky.
Kedysi, ešte v časoch, keď sa takáto literatúra na Slovensko pašovala, som to robila často. Až po čase, keď sa už dalo slobodne o autorovi hovoriť, dozvedela som sa, že autorom je Ján Chryzostom Korec, vtedy tajný biskup, neskôr náš kardinál. Pred niekoľkými
dňami sme si pripomenuli prvé výročie jeho odchodu k Pánovi, a tak aj z úcty k otcovi kardinálovi, ale ja pre tému, ktorá ma zaujala,
ponúkam našim čitateľom úryvok z tejto jeho útlej, možno zabudnutej publikácie.

V

kapitole Ježiš sám o sebe ma aj v sú
vislosti so sviatkom Krista Kráľa
zaujala časť, v ktorej autor vysvetľuje
vzťah Ježiša k Otcovi, a práve túto časť
vám, milí čitatelia, ponúkam:
Čo si myslí Ježiš sám o svojom vzťahu
k Bohu?
„Ježiš hovoril často o Bohu ako o Ot
covi. Jeho modlitby prezrádzajú, ako
bezprostredne a vrúcne bol spojený
s Otcom, a ako presne odlišoval svoj
vzťah k Otcovi od vzťahu ostatných ľu
dí. Keď bol medzi ľuďmi, nikdy nehovoril o Otcovi náš Otec. Vždy hovoril môj
Otec a váš Otec. Mal celkom osobitné
a živé vedomie, že je Syn. Toto vedomie
mal od samého začiatku svojho pôsobe
nia, ba už od detstva. Toto vedomie, že
je Syn, bolo jeho vnútornou radosťou.
Toto vedomie už od detstva prebúdza
lo v ňom túžbu byť v tom, čo patrí môjmu
Otcovi, ako povedal, keď zostal v chrá
me. Povedal to ako tichý protiklad na
údiv a výčitku matky: tvoj otec a ja sme
ťa hľadali. Ježiš dáva znať, že jeho jedi
ným a vlastným Otcom je Otec na nebe
siach.
Ježiš potom cez celý život rozlišuje

dva výrazy: môj Otec a váš Otec. Apoš
tolom vyjde v ústrety a učí ich modliť sa.
Keďže však pre nich vkladá do modlit
by prosbu: odpusť nám naše viny, on sám
sa k tejto modlitbe nepripája a nehovo
rí: modlievajme sa takto. Výslovne hovo
rí: vy, keď sa modlíte, hovorte takto: Otče náš...
Toto rozlišovanie môj Otec a váš Otec
nachádzame v evanjeliách viac než trid
saťkrát: Váš Otec vám odpustí; Kto plní vôľu môjho Otca... je mi bratom a sestrou;
Anjeli detí vidia v nebi ustavične tvár môj4

ho Otca...; Tak môj Otec urobí vám, ak zo
srdca odpustíte každý svojmu bratovi; Syn
človeka v sláve svojho Otca. Toto právo
som dostal od môjho Otca; V dome môjho
Otca je mnoho príbytkov... idem vám pripraviť miesto... Ale: váš Otec vám odpustí...
Z Ježiša priam vyžaruje toto osobit
né vedomie jeho vzťahu k Otcovi. Po
hanský stotník v Kafarnaume to vyjadril
úctivými slovami: Nie som hoden, aby si
vošiel pod moju strechu (Lk 7, 6). Peter
padne na kolená: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek (Lk 5, 8).
Ako Ježiť vysvetlí najhlbší koreň tohto
svojho vzťahu, na základe ktorého vytr
valo hovorí „môj Otec“ a „váš Otec“?, čo
zahŕňa toto jeho vedomie, že má osobit
ný synovský vzťah k Otcovi?
Keď Ježiš hovorí o Poslednom súde,
dodáva, že o tomto dni a hodine nevie
nik, ani anjeli v nebi, ani Syn. Tu stupňu
je svoje tvrdenia, iba Otec. Tu stupňuje
svoje postavenie a stavia sa nielen nad
ľudí, lež aj nad anjelov. Farizejom, kto
rí sa vzpierajú jeho tvrdeniam, poukazu
je na záhadné miesta Písma o Mesiášovi
a chce in dať podnet, aby vážne premýš
ľali. Ak sa pohoršujú, že Ježiš si robí prí

liš veľké nároky, a ak si myslia, že Me
siáš je len človek, len ľudský potomok
Dávidov, a teda jeho syn, keď ho sám
Dávid nazýva svojím Pánom? (Ž 109).
Mesiáš musí byť čosi omnoho viac. Ak
Ježiš označuje toto „omnoho viac“ výra
zom „Syn“ a „môj Otec“, nadväzuje na
historické zmienky o Mesiášovi.
Ježiš odhaľuje svoje tajomstvo len po
maly. Pred zástupmi hovorí zdržanlivo.
Iba v dôvernom kruhu učeníkov hovo
rí otvorenejšie: Blažené oči, ktoré vidia,
čo vy vidíte (Lk 10, 23). Potom im po
odhaľuje svoje tajomstvo: Všetko mi odovzdal môj Otec. A nikto nevie, kto je Syn,

iba Otec, a kto je Otec, iba Syn, a komu
to Syn chce zjaviť (Lk 10, 22). Neskôr už
tajomstvo svojej osobnosti roztvára na
plno: Všetko, čo má Otec, je moje. Vyšiel
som od Otca a prišiel som na svet a idem
k Otcovi, Otče, osláv svojho Syna, aby Syn
oslávil teba, lebo si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby dal život večný tým, ktorých si mu zveril. A život večný je v tom, že
poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal – Ježiša Krista. Ja
som ťa oslávil na zemi, keď som dokončil
dielo, ktoré si mi dal vykonať. Teraz, Otče,
osláv ma ty pri sebe slávou, ktorú som mal
pri tebe skôr, ako vznikol svet. (Jn 17).

Otec a Syn majú celkom zvláštny
vzťah. Prenikajú sa v hĺbke celkom jedi
nečne. Do akej hĺbky siaha toto spoje
nie? Ježiš na konci života odkryje aj toto
najhlbšie tajomstvo.
Taký dlhý čas som s vami a nepoznali ste ma, Filip, kto mňa vidí, vidí aj Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo
mne? Ak ste poznali mňa, aj môjho Otca
ste poznali. Ja a Otec sme jedno (Jn 10,
30). Tu sme na vrchole toho, čo Ježiš po
vedal sám o sebe a o svojom tajomstve:
Ja a Otec sme jedno.
Pripravila XD
Zvýraznenia redakcia

Hlbší pohľad na sväteniny
Keďže náš farský časopis Blumentál má náročných čitateľov, ktorých neuspokojí len
povrchný pohľad na nejakú problematiku, rozhodol som sa, že v tomto príspevku sa ešte hlbšie a podrobnejšie budeme venovať podstate svätenín. Pre bežného čitateľa je naozaj dôležité vedieť iba to, že hlavný rozdiel medzi sväteninami a sviatosťami (ktorých
je sedem) je ten, že sviatosti ustanovil Boh a sväteniny (ktorých je veľa) zriadila svojou
autoritou Cirkev, aby veriacich ešte vrúcnejšie posilňovala na pozemskej púti a aby ich
privádzala k sviatostiam. O tom sme však už písali v predchádzajúcom článku.

T

eraz zatiahneme na hlbinu – duc in
altum – aby sme ešte lepšie porozu
meli slovu a najmä pojmu a významu
svätenín. Cirkev si je od začiatku vedo
má svojho poslania „spravovať Božie ta
jomstvá“ (porov. 1 Kor 4, 1), a tak už
v 12. storočí sa rozdelili sviatostné zna
ky (sviatostné úkony) na veľké -- spásonosné (sacramenta maiora, čo sú sviatos
ti) a malé spásonosné (sacramenta mino
ra, čo sú sväteniny).
Význam svätenín je ten, že ten, kto
ich používa (ruženec...), alebo sa na
nich zúčastňuje (rozličné pobožnosti),
vniká do viery a lásky cirkevného spolo
čenstva. Ako vo všetkom, čo Cirkev robí,
aj skrze tieto spásonosné znaky má pô
sobiť Kristov kríž v každodennom živote
toho, kto ich používa.
Mylná je predstava, že vo sväteninách
sú obsiahnuté prvky svätosti a spásy. To
naozaj nie je a nemôže byť pravda, že
napríklad požehnaný ruženec alebo ho
cijaký iný predmet (či požehnaná oso
ba) začne mať nadprirodzené vlastnos
ti. Nie, nemá ich, lebo tu naozaj nejde
o mágiu. Požehnaný predmet totiž si
lou modlitby Cirkvi má v človeku vzbu
dzovať vieru a dôveru v Pána, že on na
nás pamätá a že aj prostredníctvom po
žehnaného predmetu a skrze modlitbu
Cirkvi sa môžeme na Boha spoľahnúť
v každej životnej situácii. Požehnávania
svätenín sú teda naozaj úkony, pri kto
rých sa Cirkev modlí nad určitými pred
metmi, ľuďmi alebo aj situáciami, aby
veriaci vzrastali vo viere a láske.
Mágia má ten princíp, že vyrieknu
tím nejakej formulácie (zaklínadla) ale
bo uskutočnením nejakého konkrétneho
rituálu sa očakáva uskutočnenie a vyko

nanie požadovanej veci. Pričom mágia
sa obracia na autoritu nejakej osoby (ča
rodeja, šamana...) alebo veci (nebeského
telesa, rastliny, kameňa...), alebo dokon
ca priamo žiada o akciu zlého ducha.
Mágia je v úplnej kontradikcii voči svä
teninám, keďže pri sväteninách sa obra
ciame len a len na autoritu Pána Boha
a všetko konáme za podpory modliacej
sa Cirkvi. Sväteniny nikdy „nefungujú
samé“, ale vždy len v Cirkvi a to v mod
liacej sa Cirkvi.
Každá svätenina má trojaký účinok:
Soteriologický (spásonosný) – všetko
patrí Kristovi a veriaci sa obracajú k Pá
novi, aby ich požehnával;
Ekleziologický – Cirkev (Eklézia) sa
stará o svojich veriacich – svoje deti -a zároveň sa buduje spoločenstvo (na
príklad veriaci pri pobožnostiach prosia
Pána Boha za seba, za druhých, za du
še v očistci a pod.) a veriaci sa navzájom
zbližujú;
Eschatologický – sväteniny vzbudzujú
vo veriacich nádej na budúcu slávu.
Aby sme už nepísali len teóriu, uká
žeme si na príklade niektorých svätenín
ich trojaký význam: Niekto si chce dať
požehnať nejaký predmet, povedzme
ruženec. Príde a aj v modlitbách, kto
ré sa pri tejto svätenine konajú, poču
je soteriologický odkaz, pretože v mod
litbe požehnania sa obraciame na Pá
na, aby všetkých, čo sa budú nábožne
modliť posvätný ruženec, a ktorí ho bu
dú s dôverou nosiť a rozjímať o tajom
stvách Ježišovho utrpenia a slávy, sa
vždy pevnejšie spájali s Kristom a čo
raz väčšmi milovali svojich blížnych.
Ekleziologický rozmer pri požehnaní ru
ženca je ten, že spoločnou modlitbou
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za spoločný úmysel sa veriaci v Cirkvi
modlia za seba i za druhých a navzá
jom sa touto modlitbou zbližujú. No a
pri požehnaní ruženca nájdeme aj eschatologický rozmer: prosíme Pána, aby nás
ochránil od zla a aby nás raz uviedol me
dzi zástupy svojich vyvolených, aby sme
Boha mohli naveky chváliť (porovnaj
modlitbu požehnania ruženca).
Alebo, ak sa pozrieme na ktorúkoľ
vek pobožnosť, aj tam nádherným spô
sobom objavíme soteriologický, eklezio
logický i eschatologický rozmer.
Napríklad svätenina – Dušičková pobožnosť: Soteriologický rozmer: obra
ciame sa ako kresťania k Ježišovi, ktorý
je Pánom života i smrti; Ekleziologický
rozmer: veriaci sú zjednotení v modlitbe
v Cirkvi a spoločne sa modlia za trpiacu
Cirkev (za duše v očistci) a v podstate sa
zbližujeme my žijúci tu na zemi navzá
jom s dušami, ktoré ešte nedosiahli slá
vu v nebi; Eschatologický rozmer: pro
síme Pána Boha, aby aj duše, ktoré sú
v očistci, raz dosiahli nebeskú blaženosť
a zároveň aj my sami – ktorí ešte žijeme
na zemi – si uvedomujeme, že smrťou
sa život nekončí a že máme žiť tak, aby
sme raz mohli Pána Boha chváliť v ne
beskom Jeruzaleme.
Na záver ešte raz pripomeniem, že
medzi sväteniny patria: požehnania predmetov (napr. ruženca, kríža), osôb, či
situácií a exorcizmy. Medzi sväteniny
patria aj pobožnosti, ktoré sa konávajú v Cirkvi (napríklad prvopiatková po
božnosť, poklony pred Najsvätejšou Ol
tárnou Sviatosťou, pobožnosť krížovej
cesty a ďalšie) a kresťanský pohreb.
Kto bude chcieť, môže si najbližšie
všimnúť pri konaní nejakej sväteniny,
ako sú v nej zastúpené jednotlivé jej prv
ky: soteriologický, ekleziálny a eschato
logický.
V nasledujúcich častiach už budeme
konkrétne hovoriť o jednotlivých pobož
nostiach, pričom nabudúce sa obozná
mime s požehnaniami osôb a predmetov.
Stanislav Čúzy, kaplán

Naša farská univerzita
Drvivá väčšina pápežských dokumentov sa končí obrátením sa k Božej Matke. Veľmi často zaznieva otázka prečo?
Prečo nás tak najvyšší pastieri Cirkvi –
pontifexi – neustále upriamujú na Máriu,
ženu, ktorá svoju úlohu predsa len v podstatnej miere splnila v minulom čase, keď
skrze ňu mocou Ducha Svätého sa Slovo
stalo telom. Mýlili by sme sa, keby sme
takúto interpretáciu prijímali, lebo vyznávame štyri dogmy o Márii, Matke Pána:
● roku 431 konciloví otcovia slávnost
ne vyhlásili, že v Kristovi sa uskutočnilo zjednotenie dvoch podstát (...). Pre toto zjednotenie bez omylu veríme, že svätá
Panna je matkou Boha.
● Mária je večná Panna. Katolícka
a pravoslávna cirkev učí, že Mária bola
pannou pred narodením, pri pôrode a
zostala ňou aj po narodení Ježiša. Pod
ľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone
svojej matky Márie zázračným spôso
bom, bez pričinenia ľudského otca. Pod
ľa anjelových slov: Duch Svätý zostúpi na
teba a moc Najvyššieho ťa zatieni (Lk 1,
35). Stopy tejto dogmy možno obja
viť v Apoštolskom aj Nicejsko-carihrad
skom vyznaní viery: On pre nás ľudí a pre
našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a
stal sa človekom. Na Druhom carihrad
skom koncile už zaznel výraz vždy Panna v rámci potvrdenia jej Božieho mater
stva. (Je veľmi zaujímavé, že aj Islam zo
trváva na tejto pozícii. Táto skutočnosť
je výslovne uvedená v Koráne (3:47)).
● Mária je nepoškvrnene počatá,
to znamená, že na ňu nepadol dedičný
hriech, ale pre predvídanú smrť jej Sy
na Ježiša Krista ju Boh od tohto hrie
chu uchránil. Túto pravdu ako dog
mu definoval 8. decembra 1854 pápež
bl. Pius IX. v pápežskom dokumente
Ineffabilis Deus. Ukončil ňou dlhotrvajú
ce diskusie v Katolíckej cirkvi, či Mária
bola naplnená Božou milosťou už v oka
mihu jej počatia v matkinom lone a ako
jediný človek sa narodila bez dedičné
ho hriechu. Uvedená dogma tvrdí: Učenie, že najblahoslavenejšia Panna Mária
bola od prvého okamihu svojho počatia
ojedinelou výsadou milosti všemohúceho
Boha so zreteľom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od poškvrny dedičného hriechu, je
od Boha zjavené, a preto mu všetci veriaci musia pevne a stále veriť. Podľa kato
líckej viery bola Mária uchránená aj od
následkov dedičného hriechu, ako je ná
klonnosť k hriechu a neviazaná žiados
tivosť. Nebola však uchránená od von
kajších dôsledkov hriechu, ako je bolesť
a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím
Synom. V Lurdoch sa 11. februára 1858
zjavila chudobnej dvanásťročnej dievči
ne Bernadette Soubirousovej žena, kto
rá sa predstavila slovami: Ja som Nepoškvrnené počatie. Slávnosť Nepoškvrne

ného počatia Panny Márie budeme slá
viť 8. decembra.
● Mária je oslávená cez Nanebo
vzatie. Túto dogmu vyhlásil 1. novem
bra 1950 pápež Pius XII. apoštolskou
konštitúciou Munificentissimus Deus. Je
to posledná dogma o Panne Márii. Dog
ma nič nehovorí o tom, či Panna Mária
zomrela a bola hneď vzkriesená, alebo
bola vzatá do nebeskej slávy bez poruše
nia smrti. Chápe sa ako príklad vzkrie
senia ľudského tela po smrti, tvrdenie,
ktoré tvorí základ kresťanskej viery a na
chádza sa v kréde. Prikázaný sviatok Na
nebovzatia Panny Márie ustanovil v Rí
me pápež svätý Sergius I. (bol pápežom
od 15. decembra 687 až do svojej smr
ti 8. septembra 701). To svedčí o tom,
že viera v Nanebovzatie Panny Márie je
prastará a nemožno hovoriť o tomto jej
privilégiu, akoby vzniklo iba v dvadsia
tom storočí.

Na záver:
Najmilosrdnejšia Matka, ty otváraš
pred nami dokorán svoju náruč a vy
stieraš ruky plné všetkých milostí a da
rov. Tvoje materinské srdce nám chce
dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa,
povzbudené tvojou dobrotou, s dôverou
obraciame na teba. Matka, vypros nám
všetko, čo potrebujeme, ale predovšet
kým pomôž svojím silným príhovorom,
aby sme bdeli nad čistotou a nevinnos
ťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú
lásku k tebe a v srdci nosili obraz Srdca
tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni,
spravuje a privedie do večnej blaženos
ti. Amen.
Pápež František v bule Misericordiae
vultus – Tvár milosrdenstva: Obráťme sa
na ňu so starou a zároveň zakaždým novou modlitbou Salve Regina, aby k nám
nikdy neprestala obracať svoje milosrdné
oči a aby sme sa stali hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva jej Syna Ježiša.
Daniel Dian

„Katarínka“

Vychádzajúc z týchto dogiem, kto
ré ukazujú na Máriu ako na ženu, naj
dokonalejší obraz Boha a stvorenia, kto
ré sa najaktívnejšie stalo zvláštnym spo
lupracovníkom na diele spásy, môžeme
právom hovoriť o jej trvalej spolupráci
na úlohe hľadania stratených detí a ich
privádzania k Bohu aj v súčasnosti. Preto
už od pradávna Boží ľud spevom vyzná
val vieru v pomoc Božej Matky – pros
tredníctvom známeho prastarého hymnu
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva.

Na začiatok:
Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrden
stva, život náš i sladkosť, a nádej naša,
zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia
Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačú
ci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť
k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám
Ježiša, ktorý je požehnaný plod života
tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milosti
vá a nad všetkých pobožná, ó, presladká
Panna, Matka Božia Mária.

Na veľkých zrnkách (1 x):
Mária, Matka milosti a Matka Milo
srdenstva, chráň nás pred nepriateľmi
a prijmi nás v hodine smrti.

Na malých zrnkách (10 x):
Mária, Matka Milosrdenstva, vypros
nám milosrdenstvo u svojho Syna.
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Pri návšteve Kostola svätých Cyrila
a Metoda v Piešťanoch ma vždy zaujme
ľavý bočný oltár v starobylom štýle. Ako
keby nepatril k modernému interiéru nového kostola. Nikdy som však nepátrala
po jeho osude a ceste, ktorou sa tam dostal.

T

oto leto ma Božie cesty zaviedli na
Katarínku. Katarínka sú ruiny sta
robylého kostola a kláštora sv. Katarí
ny Alexandrijskej. Nachádza sa v lesoch
Malých Karpát 20 km od Trnavy neďa
leko obcí Dechtice, Naháč a Smolenice.
Kláštor sv. Kataríny, ktorý patril františ
kánskemu rádu, založil v roku 1618 gróf
Krištof Erdódy na mieste starej gotic
kej kaplnky s cintorínom ukrytej hlbo
ko v lese. Podľa legendy sa tam zjavova
la sv. Katarína mladému grófovi a pus
tovníkovi Jánovi Apponyimu. Katarín
ka bola miestom noviciátu františkánov,
ale aj často navštevovaným pútnickým
miestom. V sedemnástom storočí počas
stavovských povstaní, či tureckých vpá
dov ju niekoľkokrát poškodili, no vždy
ju opravili a život v nej pulzoval ďalej.
Čo nedokázali vojská, to sa podarilo ci
sárovi. V júli 1786 kláštor spolu so stov
kami ďalších dekrétom cisár Jozef II.
kláštor zrušil. Rehoľníci museli toto
miesto opustiť, inventár odniesli, zničili
a kláštor začal pustnúť.
V auguste 1994 vznikol nápad zorga
nizovať tábory na zakonzervovanie tro
siek kláštora sv. Kataríny. Prvé tábory

a práce začali už v júli 1995. Zúčastnilo
sa ich v dvoch turnusoch takmer sedem
desiat mladých ľudí zo Slovenska. Je to
projekt, ktorým sa mladí ľudia formou
letných táborov snažia zachrániť tento
kláštor pred ďalším rúcaním a oprášiť
jeho búrlivú a zaujímavú históriu. Tábo
ry sú určené pre mladých od 17 rokov
z celého Slovenska. Konajú sa počas le
ta v júli a auguste v štyroch dvojtýždňo
vých turnusoch a sú plánované aj na ďal
šie roky, až do celkového zakonzervova
nia stavby. Cieľom je záchrana ruín pred
zrútením, zakonzervovanie múrov, kom
plexný archeologický, historický a pa
miatkový výskum, vyčistenie a udržia
vanie areálu kláštora a celej okolitej prí
rodnej rezervácie. Dať mladým ľuďom
šancu prežiť mimo civilizácie dva týžd
ne, na ktoré nikdy nezabudnú a oboha
tia ich. Dokázať, že z nadšenia, odhod
lania a dobrovoľníckej práce mladých sa
dá zachrániť kultúrna pamiatka.
Na zvýšenie atraktivity založili organi
zátori „Rád Katarínkovcov, záchrancov
kláštora“, ktorého členmi sú všetci účast
níci táborov. Na dva týždne sa „Katarín
kovci“ prenesú do histórie a stanú sa
stredovekými mníchmi žijúcimi bez zby
točných výdobytkov civilizácie (naprí
klad bez hodiniek a mobilov). Slávnost
ným oblečením je habit z vrecoviny. Ži
je sa podľa „Regule bratov a sestier Ka
tarínkovcov“, ktorá je dôležitou súčas
ťou táborového života, zachovávajú isté
rituály, ktorými sa usilujú priblížiť k ži
votu pôvodných mníchov na Katarínke.
Z pôvodného kostola sa zachovalo nie
koľko artefaktov, ktoré vďaka dobrodin
com odviezli a ukryli. Tak sa zachránil aj
jeden z oltárov, oltár najsvätejšej Troji
ce z roku 1630, najstarší oltár v piešťan
skom dekanáte, ktorý putoval a schová
vali ho na viacerých miestach. Je to ne
skoro renesančný oltár so sochami sv.
Kataríny a sv. Tekly. Donátorom bol pa
latín Mikuláš Esterházy a jeho manžel
ka grófka Kristína Nyari. Oltár zrekon
štruoval umelecký reštaurátor Ľudovít
Chmelár. Tak som po rokoch dostala od
poveď na otázku zvláštneho starého ol
tára v novom kostole.
Táňa Hrašková

ka. Fantastická robota, fantastický výsle
dok, fantastickí ľudia.
O pár týždňov ma však Poľsko šoko
valo. Tento raz v negatívnom zmysle: de
saťtisíce žien, podľa záberov na obrazov
kách i v printovej tlači, väčšinou mla
dých demonštrovalo proti obmedzeniu
práva na umelé prerušenie tehotenstva.
Zľakla sa vláda i parlament a upustili od
sprísnenia zákona.
Na malom kúsku zeme v takom krát
kom období také rozdielne chápanie ži
vota. Kresťanská etika – kultúra života.
Na druhej strane riešenie životných situ
ácií podľa „potreby a želania „zákazní
ka“ aj ukončením života -- kultúra smrti,
ako to nazval svätý pápež Ján Pavol II.
My, čo sme sa narodili a prežili väč
šinu života v 20. storočí, vieme, že apli
kácia zla prenášaná na spoločnosť máva
hrozivé následky. Nezabíjali sa len nena
rodené deti, ale v koncentračných tábo
roch a gulagoch zabíjali a mučili milióny
nevinných ľudí bez rozdielu veku pre ná
boženstvo, rasu a názor... Bol to určitým
spôsobom „potrat“ žijúcich ľudí, ktorí
prekážali už len tým, že žili...
Neviem, koľko ľudí by v Poľsku alebo
aj v celej Európe išlo demonštrovať za
ich obnovu. Chcel som napísať, že ani
jeden, ale zdá sa mi, že som prehnaný
optimista.
Zlu treba postaviť hrádzu. Lebo ak sa
vylieva rieka alebo potok a ohrozuje ľu
dí a ich majetok, stavajú sa hrádze. Pro
ti rozličným epidémiám a ochoreniam
sa „hrádze“ stavajú očkovaním a podob
ne. Akú hrádzu možno postaviť ľudskej
zlobe? Pán Boh dal Mojžišovi Desato
ro, ktoré Ježiš doplnil najväčším priká
zaním: Milovať budeš Pána svojho Boha
celým svojím srdcom, celou svojou du
šou a svojho blížneho ako seba samého.
A milovať máš aj svojho nepriateľa.
Ako však hovoriť, čo si želá, ba čo pri
kazuje Boh, ak slová Boh, hriech, diabol
pomaly miznú zo slovníka? Ako v jed
nom zo svojich článkov v našom časo
pise napísal vdp. Dian: Bez Boha človek
stráca zmysel svojej existencie. Potom je
ho život je márnosť nad márnosť.
Juraj Krta

Život alebo smrť

Farská knižnica informuje

oncom júla tohto roka prebehli
v poľskom Krakove 31. Svetové dni
mládeže. Zúčastnilo sa ich vyše dva mi
lióny mladých ľudí zo všetkých kútov
sveta. Naši účastníci hovoria o úžasnej
harmónii a atmosfére. Vynikajúca pro
paganda viery, spolupráce a nádeje mla
dých z celého sveta! Bol som hrdý na na
šich účastníkov i na našich severných su
sedov – Poliakov. Zvládnuť stravovanie,
ubytovanie, dopravu, bohatý program vr
choliaci návštevou Svätého Otca Františ

N

K

emám rada hrubé
knihy. Vždy sa
prichytím pri myšlien
ke, že upodozrievam
autora, že nevie praco
vať so slovom a nech
ce šetriť môj čas, a len
píše a píše. Viem, že je
to nesprávny postoj,
ale jednoducho to tak
vnímam. Vedome sa
vyhýbam hrubým knihám. Bojím sa, že
7

prídem o čas, ktorý sa mi už nevráti a ja
na konci knihy zistím, že to bol stratený
čas. Nebyť jedného môjho kolegu, ktorý
ma upozornil na literárny poklad a do
slova mi vnútil knihu do rúk, od ktorej
som potom nemohla odtrhnúť ani oči
ani srdce, bola by som veľmi ochudob
nená.
Slovenský literárny skvost, poklad le
žiaci aj na poličke našej farskej knižni
ce – Štefan Hlaváč: Po priamych cestách
(Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2015,
464 s.).
Skvelým, veľmi jednoduchým, ale
reálnym sviežim štýlom napísaná auto
biografia kňaza Štefana Hlaváča na his
torickom pozadí celého 20. storočia. Na
rodil sa v roku 1903 do veľmi chudob
nej rodiny, kde už chýbal otec, ktorý sti
hol zomrieť pred jeho narodením. Nebol
ani vítaný, ani očakávaný, ani milovaný
matkou, ale napriek tomu si ju po celý
svoj život ctil a staral sa o ňu do konca.
Nezanevrel na Boha, nehľadal vinu u ne
ho, ale vytrvalo kráčal životom. Všetko,
čo robil, robil naplno a dôsledne. Dô
sledne sa učil, študoval, modlil a milo
val svojich blížnych. Taký hrdina všedné
ho dňa, nič mimoriadne, ale všetko, čo
robil, robil mimoriadne dobre. Vynikal
veľkodušným srdcom, vynaliezavou lás
kou, vedel sa deliť so všetkým, nikdy ne
zanevrel na nikoho, kto mu ublížil alebo
ho zranil. Bol verným obrazom milosrd
ného Boha, ktorý ho stále viedol po svo
jich cestách, po priamych cestách. Žiad
na lesť nebola v jeho srdci.
Prežil toho veľmi veľa, lebo história
20. storočia bola veľmi bohatá, a pre
to je jeho autobiografia priam vzrušujú
cim čítaním, nedá sa ľahko prerušiť ale
bo odložiť. Na pozadí jeho života vidí
me boj dobra a zla, ktorý sa stále opaku
je od prvotných čias. Zlý útočí v rôznych
podobách, v rozličných -izmoch, ale du
chovný dom autora je postavený na pev
nej skale. Ani väzenie, ani prenasledova
nie, ani zrada najbližších, ani strata is
tôt, ani strata skoro všetkých materiál
nych dobier ho nezvyklá a vďaka milosti
Ducha svätého vytrvá až do konca svoj
ho života na priamych cestách. Posled
ných 28 rokov nepopísal priamo autor,
ale jeho žiaci a spolupracovníci dokres
ľujú obraz tohto vzácneho kňaza, ktorý
je pochovaný (1983) v Hermanovciach
na východnom Slovensku.
Verím, že aj vám sa prihodí pri číta
ní tejto knihy to, čo mne: chytil ma ob
rovský smútok, že autor nepokračoval
vo svojej autobiografii a že vlastne som
už na konci hrubej, ale veľmi zaujímavej
knihy. Nedajte sa odradiť ani hrúbkou,
ani mojou nedokonalou recenziou, ale
urobte si čas a priestor vo svojom hektic
kom živote, aby ste sa dozvedeli priamo
z prvej ruky ako sa dá chodiť po pria
mych cestách životom.
Monika Šandorová

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA november

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).

Všeobecný: Aby krajiny, ktoré prijímajú veľký počet utečen
cov a prisťahovalcov boli podporované v ich snahe o solidaritu.
Evanjelizačný: Aby vo farnostiach kňazi a laici spolupracova
li v službe komunite a neupadali do pokušenia beznádeje.
Úmysel KBS: Aby sme skutkami milosrdenstva vo svojom
okolí svedčili o tom, že Boh je milosrdný.

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 pracovný deň: podľa oznamov; • deň pracovného pokoja,
ktorý nie je cirkevne prikázaný sviatok: podľa oznamov.
Počas školského roka: sv. omša pre mládež a birmovancov: utorok –
18,00 (zbor Béčkari); pre deti: nedeľa – 10,30 (mládežnícky zbor)

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
1. 11.	Všetkých svätých
2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých
9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky
11. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa – hlavný patrón
Bratislavskej arcidiecézy a titul chrámu
20. 11.	Krista Kráľa
21. 11. Obetovanie Panny Márie
27. 11. Prvá adventná nedeľa

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri
sv. omši o 16,30 h; • v prvopiatkový 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.

OZNAMUJEME
•• sväté omše na slávnosť Všetkých svätých 1. 11. budú ako v ne
deľu;
•• sväté omše na Spomienku všetkých verných zosnulých budú
5,45; 6,30, 12,00, 16,30, 18,00 h;
•• dušičková pobožnosť 1. 11. bude pri hlavnom kríži na Ondrej
skom cintoríne o 15,00 h;
•• dušičková pobožnosť 2. 11. bude po svätých omšiach o 6,30
a 16,30 h;
•• omšové úmysly na mesiac december budeme zapisovať v pon
delok 7. 11. od 16,00 h na farskom úrade na Vazovovej 8;
•• mládežnícka svätá omša býva v utorok o 18,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
5. 11. 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. 11. 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
stredu o 18,00 h. Účasť obidvoch rodičov je potreb
ná. Očakávame aj krstných rodičov. Nahlásiť krst
dieťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorýkoľvek
deň v úradných hodinách v kancelárii farského úra
du. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa.
• pred prijatím sviatosti manželstva sa snúbenci stretnú
dvakrát s kňazom, raz s psychológom a raz s lektor
mi prirodzeného plánovania rodičovstva. Stretnutia
snúbencov sú v pondelky o 18,00 h – jednotlivé 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.

Slávnosť Všetkých svätých

V

liturgickom roku si Cirkev nemôže menovite uctiť každého
svätého, a okrem toho nie všetkým sa dostalo povýšenia na
oltár, lebo len Bohu sú známi ako svätí. Preto si ich Cirkev uc
tieva spoločne 1. novembra slávnosťou Všetkých svätých, čím
aj nás povzbudzuje, aby sme podobne ako oni bojovali svoj boj
života tak, žeby sme aj my raz dosiahli korunu víťazstva. To, že
slávnosť je na konci cirkevného roka, nás vhodne upozorňu
je aj na koniec nášho pozemského života a na to, že naša vlasť
je v nebi, kde sa s nimi raz stretneme a spolu budeme vzdávať
hold večnému Kráľovi.
Keď sa v krátkosti pozrieme na históriu slávenia tohto sviat
ku, zistíme, že vo východnej cirkvi sviatok Všetkých svätých
slávila Cirkev už od štvrtého storočia, v západnej cirkvi o niečo
neskôr, až od siedmeho storočia. Prvýkrát sa v Rímskej ríši slá
vil tento sviatok 13. mája 609. Zmenu dátumu na 1. novembra
zaviedol pápež Gregor III., keď v ten deň slávnostne posvätil
kaplnku v Bazilike sv. Petra na úctu všetkých svätých. Asi o sto
rokov pápež Gregor IV. rozšíril tento sviatok na celú Cirkev.
Hneď po Slávnosti všetkých svätých prichádza Pamiatka zo
snulých, sviatok ľudovo nazývaný Dušičky. Tento sviatok má
svoju tradíciu od roku 998, kedy opát Odilo v benediktínskom
kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra od večera vyzvá
ňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň, čiže 2. novem
bra slúžiť veľkú zádušnú omšu. Vplyv clunských mníchov bol
veľmi silný a vďaka tomu sa táto tradícia v 11. storočí rozšírila.
V Ríme ju prijali až v 14. storočí.

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 vo
pred prihlásiť a objednať v stredu na č. t. 0907 143 246;
•	psychologická pomoc: v pondelok pre dospelých a seniorov – tre
ba sa objednať na č. t. 0903 468 345; v utorok pre deti – treba 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 objed
nať na č. t. 0917 442322.
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