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Ročník XXVII Číslo 12  December 2016

Ako chápať a prežiť Adventné obdobie?

Začiatok adventnej tradície siaha do 4. storočia, keď veriaci v Španielsku a v Ríme 
zaviedli trojtýždňovú predvianočnú prípravu. V tom čase platil zákaz usporadúvať 

hlučné zábavy a niekde zaviedli aj prísny pôst. Neskôr cirkevní otcovia rozhodli, že prí
prava na narodenie Mesiáša bude trvať štyri adventné nedele. Štyri týždne mali sym
bolizovať 4 000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred Kris
tom. Adventné obdobie je tak nielen prípravou na Vianoce, sviatky Narodenia Pána, 
ale v prvom rade a predovšetkým v prvej časti, ktorá trvá do 16. decembra vrátane, je 
pripomenutím si historického obdobia očakávania Mesiáša a zároveň aj pripomienkou 
a prípravou na druhý príchod Ježiša Krista. Advent je predovšetkým obdobím stíšenia 
sa. Žiaľ, dnes je hlavne obdobím nákupov, tzv. vianočných trhov a neprežívaným ob
dobím liturgického roka.

Rímska liturgia v adventnom období slávi plán spásy, v ktorom milosrdný Boh povolal 
patriarchov a pripútal si ich zmluvou lásky. Knihy Starého zákona predpovedajú Kris
tov príchod, a čoraz častejšie ukazujú na postavu ženy, Matky Vykupiteľa (LG 55), to
tiž na postavu Panny Márie, ktorú Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru 
Siona. Liturgia v adventnom období denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej 
Panne Márii. Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol v minulosti zvyk, ktorý pretrvá
va dodnes, intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu na úsvite. Ňou sa naznačuje 
smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo v tmách, kým mu narodenie Krista neprinies
lo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie. Slovo rorate zo za
čiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti, ktorou sa začínala vo
tívna omša k cti Panny Márie v advente. Počas celého adventu sa vždy slávi v bielej far
be. Touto svätou omšou sa vo veriacich Cirkvi obnovovala túžba, s ktorou praotcovia 
očakávali príchod Vykupiteľa. Rorátnu svätú omšu môže kňaz slúžiť v adventných fé
riach na úsvite dňa, samozrejme, s osobitnými čítaniami na každý deň.

Roráty sú istým spôsobom veľkým symbolom adventu. Až oveľa neskôr sa ďalším 
symbolom stáva adventný veniec. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľov-
skej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Mno
hí veriaci si tento rozmer adventného venca ani neuvedomujú. Adventný veniec vzdáva 
hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a oslobodi-
teľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý roz-
ptyľuje temnotu a strach, pretože on je Svetlo sveta (Jn 8, 12).

Tradícia adventných vencov sa začala šíriť v prvej polovici 19. storočia. Na jej začiat
ku stojí nemecký protestantský teológ Johann Henrich Wichern z Hamburgu. Wichern 
tam založil školu pre chudobné deti a tie na neho v predvianočnom čase ustavične do
biedzali otázkou: kedy už budú Vianoce? Rozhodol sa to teda deťom znázorniť a vy
robil pre ne akéhosi predchodcu dnešných adventných vencov: na drevené koleso pri
pevnil devätnásť červených a štyri biele sviece a každý deň jednu z nich zapálil. V ne
deľu vždy bielu sviecu. Postupne sa tento zvyk – rôzne modifikovaný – uchytil nielen 
v Hamburgu, ale aj v ostatných protestantských častiach Nemecka, a nakoniec aj v ka
tolíckych regiónoch.

Adventný veniec symbolizuje Kristov kríž, ktorý šíri požehnanie do štyroch svetových 
strán. Kruh venca je zase symbolom Božej večnosti. Štyri sviečky predstavujú štyri týžd-
ne, ktoré predchádzajú Vianociam. Svieca v Cirkvi je symbolom Ježiša, preto sa so svie
cou v liturgii stretáme najmä vo veľkonočnej vigílii pri speve chvály na sviecu tzv. Exul
tet, ale aj na sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývanom Hromnice, kde Ježiša Si
meon predstavuje ako svetlo na osvietenie pohanov. Rovnako aj pri liturgii slávenia krs
tu, kde novokrstenec dostáva sviecu so slovami: Prijmi Kristovo svetlo. Svetlo sviece 
symbolizuje teda samého Krista, ktorý je svetlom sveta.

Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým 
očakávaním tohto príchodu. Nejde teda iba o to, aby sme si pripomenuli historickú 
udalosť, ktorá sa stala pred viac ako 2 000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa po
trebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nové
ho konečného príchodu Krista. A práve preto musíme žiť naplno evanjelium. Zachová
vať všetko čo nám Boh zjavil a čo od nás žiada. Od 17. decembra sa začína bezprostred
ná príprava na slávenie Vianočných sviatkov, kedy si pripomíname Narodenie Ježiša 
Krista. Celé Adventné obdobie je istým spôsobom zhrnuté v modlitbe Anjel Pána, ktorá 
sa v Advente zvyčajne spieva. Iste si potrebujeme uvedomiť, že Advent nie je časom, 
ktorého prioritou je nákupná horúčka. Advent je obdobie, ktoré nám pomáha uvedomo-
vať si svoju zaangažovanosť pre osobnú spásu i spásu našich bratov a sestier.

Daniel Dian

Miluj Máriu, ona ti

vnesie nebo do duše!

Rob skutky, ktoré ťa veľa

nestoja, ale sú cenné.

Maj prívetivú tvar pri jednotlivých

povinnostiach.

Opatrne mlč

pri chybách iných.

Povedz slovo uznania tomu,

kto sa namáhal.

Urob malú službu chorým a starým,

na ktorú nečakali.

Venuj láskavo pozornosť

tomu, kto trpí.

Trpezlivo odpovedaj tým, čo sú ti

nesympatickí a obťažujú ťa.

Venuj srdečný pohľad tomu,

koho prehliadajú.

Poctivo sa priznaj k vine.

Jemne prehliadni

narážky a urážky.

A. Dermek: Nepoškvrnená
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Sv. Ján Mária Vianney, farár vo francúzskom meste Ars, ktorý žil v 19. storočí (1786 – 1859), si všimol, ako sa ľudia modlia 
v kostole, preto raz povedal v kázni svojim veriacim: „(...) keď my prídeme do kostola, koľko ráz nevieme, čo máme robiť alebo o čo 
prosiť! Ale keď ideme za nejakým človekom, vieme presne, prečo za ním ideme. Ba niektorí akoby chceli dobrému Bohu povedať: 
,Chcem ti predniesť iba dve slová, aby som mal pokoj od teba...‘ Veľa ráz myslím na toto: Keď prichádzame klaňať sa Pánovi, dosiah-
li by sme všetko, o čo žiadame, keby sme prosili so živou vierou a s celkom čistým srdcom.“

NáJDe SyN čLoVeKA VieRu, Keď PRíDe?

NePoŠKVRNeNá

Aká je naša viera, taká je aj naša mod
litba. Modlitba je jedným zo zna

kov a prejavov našej viery. Podľa toho, 
ako sa modlíme, možno usúdiť, v akom 
stave sa nachádza naša duša. Podoben

stvo o prosbe neodbytnej vdovy (porov. 
Lk 18, 1 – 8) ukončil Pán Ježiš otázkou: 
(...) nájde Syn človeka vieru na zemi, keď 
príde? (Lk 18, 8) Mohli by sme ju upra
viť nasledovne: „Nájde Syn človeka na 

zemi ľudí, ktorí sa skutočne modlia, keď 
príde na konci vekov vo svojej Božej slá
ve súdiť živých i mŕtvych?“

Preto sa pýtajme: Aká je naša  viera 
a naša modlitba? Veľmi ľahko preberá

Podľa starej liturgie bol v každom mesiaci nejaký mariánsky sviatok. Aspoň ako spo-
mienka alebo spomienka pre niektoré miesta. Pokorná služobnica Pána, Matka nášho 
Vykupiteľa, tá, ktorú nám všetkým Ježiš zomierajúc na kríži daroval ako matku. Svia-
tok Nepoškvrneného počatia Panny Márie patrí medzi najväčšie mariánske sviatky, le-
bo jej nepoškvrnené počatie bolo prípravou na skutočnosť, že sa stane matkou Božie-
ho Syna. V jeho radostných a bolestných tajomstvách je účinným prostriedkom spolu-
vykúpenia, je aj prísľubom nanebovzatia. Aj keď bolo tajomstvo nepoškvrneného poča-
tia ako článok viery vyhlásené až v polovici minulého storočia, veriaci ho neoficiálne 
v zbožnosti vyznávali, kým dozrelo pre slávnostné vyhlásenie ako článok viery.

Zbožnosť a jednoduchá viera Božie
ho ľudu postupne Božej Matke pri

dávala tituly v loretánskych litániách až 
po tie dva posledné, uzákonené ako člán
ky viery: Kráľovná bez poškvrny dedič
ného hriechu počatá a Kráľovná nane
bovzatá. Ona sama prijala len jeden ti
tul, a to Služobnica Pána. Katolícka cir
kev svorne s pravoslávnou je silne po
značená mariánskym kultom. Povedzme 
radšej „prežiarená“. Každý vstupuje do 
svojej neopakovateľnej histórie predzna
čený matkou. Budúci osud deti je písaný 
už teraz rukou matky. Dedičný hriech, 
od ktorého bola Božia Matka uchráne
ná, nie je naším osobným hriechom. To
ho sme sa nedopustili, ale vzburou pra
rodičov stratil ľudský rod privilégiá mi
nulosti, ktoré pri stvorení dostal, a ktoré 
nepatrili k prirodzenej „výbave človeka“. 

Zdedili sme narušenú rovnováhu, ná
klonnosť k hriechu. A tak sa v našom 
srdci odohráva neľahký zápas medzi 
dobrom a zlom, lebo zákony tela sa búri
li proti zákonu mysle. Vidíme, čo je dob
ré, a predsa konáme, čo je zlé (porov. 
Rim 6, 14). Všetci vstupujeme do živo
ta a kráčame ním ohrozovaní hriechom 
a potom aj ranení. Ak sa dnes o hriechu 
hovorí menej ako predtým, nie je to pre
to, že je ho menej, ale preto, že si vzal 
iné neškodné meno. Obliekol si moder
nejší šat – nie hnev, ale nervozitu, nie 
klam, ale šikovnosť, nie bezohľadnosť, 
ale uplatnenie, nie neviazanosť, ale slo
bodu. Na súde hovoria o kriminalite, my 
pri rozvode hovoríme o zrade lásky. Na 
klinike hovoria o interrupcii, my tomu 
dávame iné, neklinické meno, teologic
ké, ktoré sa niekedy bojíme aj vysloviť. 

A tak si hriech žije medzi nami anonym
ne, spokojne, takmer víťazne. Ale všet
ko, čím trpíme, čo nás bolí, má jedno
duché pravdivé meno – hriech. A jedno 
teo logické riešenie je: vykúpenie v Kris
tovi cestou pokánia.

Boh nás nenechal v beznádeji.  Medzi 
nás, ktorí žijeme v narušenej rovnováhe 
medzi dobrom a zlom, ohrozovaní a ra
není hriechom, vstúpila jedna nedotknu
tá hriechom, jedna jediná žena z tých 
miliárd ľudí, ktorí žili, žijú a budú žiť 
až do konca sveta, milostiplná, panna 
a matka, kráľovná a predsa služobnica. 
Ona pošliape hlavu pokušiteľa cez svoj
ho Syna a bude po nej šliapať cez celé 
dejiny ľudstva. Nepoškvrnená zachraňu
je poškvrnených. Kdekoľvek vstúpi ona 
do nášho života, ubúda hriech, pribúda 
milosť, pravda, láska a dobro. Vieme, čo 
priniesli pre svet a pre jeho obnovu zná

me miesta mariánskych zjavení, La Sa
letta, Lurdy, Fatima...

OSN, Helsinki, odzbrojovacie komi
sie či komisie na ochranu ľudských práv 
horkoťažko chránia nateraz od toho naj
horšieho v úlohe nie veľmi úspešných 
„hasičov“. Zdá sa, že to je len odklad ka
tastrofy. Ale odzbrojenie ľudských sŕdc, 
v ktorých sa rodia všetky zločiny, to sa 
deje kdesi inde. A bez tohto odzbrojenia 
je všetko neisté.

Pred niekoľkými rokmi z iniciatívy 
Svätého Otca (teraz už svätého Jána 
Pavla II. – pozn. redakcie) sa celý svet 
na všetkých pútnických miestach a vo 
všetkých svetových rečiach modlil ruže
nec. To bol pokus o nové odzbrojenie.

Svet uznal svoju pomýlenú cestu a 
chcel hľadať novú. Mnohé exorcizmy 
boli úspešné v mene tej, ktorá má po
šliapať hlavu zlého ducha, v mene Ne
poškvrnenej. Koľko diabolstiev ohrozu
je túto dobu! Pýcha, nenávisť, egoizmus, 
závisť, žiarlivosť, hmotárstvo, zmysel
nosť...

Keď je veľmi zle, vtedy sa ľudia vra
cajú k matke.

Milostiplná, Nepoškvrnená,
pomáhaj nám, zápasiacim o milosť;
aby v nás víťazilo dobro nad zlom,
milosť nad hriechom,
nech sa skrýva pod akýmkoľvek menom.

ThDr. A. Dermek, SDB

Don Andrej Dermek (* 27.  novembra 
1914, Unín,  22. novembra 2003, Pezi
nok), jedna z najvýznamnejších osobností 
Saleziánskej spoločnosti na Slovensku, by 
sa bol v novembri t. r. dožil 102 rokov. Me
dzi tých, ktorí ho mali možnosť stretnúť 
v písanom slove adresovanom priamo im, 
sú aj vtedajší čitatelia nášho Blumentálu. 
Decembrové číslo nášho farského časopisu 
roku 1992 obohatil článkom Nepoškvrne
ná, ktorý ani takmer po štvrťstoročí nestra
til nič na svojej aktuálnosti. Z príležitosti 
jeho nedožitých 102 rokov života ho opäť 
ponúkame našim čitateľom.         Redakcia
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me do viery a do modlitby životný štýl 
našich čias. Odhliadnuc od tých ľudí 
a od tých kresťanov, ktorí sa takmer vô
bec nemodlia, lebo v živote nepočítajú 
s Pánom Bohom, podľa spomenutých 
slov arského farára sv. Jána Vianneya 
sú i dnes ľudia, ktorí si rýchlo odbavia 
modlitbu, aby „mali pokoj“ od Pána Bo
ha a žijú si po svojom, bez neho. Akoby 
nevedeli, čo majú Pánu Bohu v modlitbe 
povedať, keď sú sebestační.

Na druhej strane sú ľudia, ktorí zapĺ
ňajú priestor modlitby množstvom vlast
ných slov a prosieb, zabúdajú počúvať 
Pána a myslia iba na seba. Očakávajú od 
Pána Boha automatické splnenie svojich 
prosieb. Pán Ježiš im odkazuje: Keď sa 
modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Mys-
lia si, že budú vypočutí pre svoju 
mnohovravnosť (Mt 6, 7). V du
chu týchto Pánových slov sv. 
Ján Maria Vianney vysvetľoval 
svojim farníkom: „Aby sme sa 
dobre modlili, netreba veľa ho
voriť. Vieme, že dobrý Pán Boh 
je tam, vo svätostánku; jemu 
otvárame srdce a tešíme sa z je
ho prítomnosti. A to je najlepšia 
modlitba.“

Čo je podstatou skutočnej mod

litby? Katechizmus Katolíckej cirkvi pri
pomína, že modlitba je predovšetkým 
nezaslúženým Božím darom, milosťou. 
Ide o dar Ducha Svätého, o ktorom na
písal sv. Pavol v Liste Rimanom: Duch 
prichádza na pomoc našej slabosti, lebo 
nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako 
treba; a sám Duch sa prihovára za nás ne-
vysloviteľnými vzdychmi (Rim 8, 26). Pro
stredníctvom tohto daru modlitby sa po
vznáša duša k Bohu a prosí ho o vhodné 
dobrá. Toto je podstata tajomstva daru 
modlitby. Predpokladom na jeho prija
tie z našej strany je poníženosť, s ktorou 
si ho máme vyprosovať. Preto sv. Terézia 
z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi (1873 
– 1897), napísala: „Pre mňa je modlit
ba vzletom srdca, jednoduchým pohľa

dom na nebo, výkrikom vďačnosti a lás
ky v skúške i v radosti“ (Manuscrit C, 
25r; KKC, b. 2559 – 2561). Tento postoj 
pravej modlitby nám ukazuje Pán Ježiš 
v podobenstve o neodbytnej vdove: tre-
ba sa stále modliť a neochabovať, a to s tr-
pezlivosťou viery (KKC, b. 2613). Modlit
ba viery nespočíva len v tom, že hovorí
me: „Pane, Pane“, ale v tom, že si pripra
víme srdce, aby plnilo Otcovu vôľu (po
rov. Mt 7, 21); (KKC, b. 2611).

Bratia a sestry, na záver jednej kázne 
o modlitbe povedal arský farár: „(...) ak 
zotrvávame v hriechoch, neobrátime sa 
v krížoch a utrpeniach, ktoré Boh na nás 
zosiela; šomreme, lebo sa nemodlíme, 
alebo to robíme zle. Bez modlitby neprij
meme hodne sväté sviatosti a nedozvie

me sa, aká je Božia vôľa s nami, 
aké je naše povolanie. Ak sa ne
budeme modliť, pôjdeme do pe
kla. Bez modlitby neokúsime 
sladkosť, ktorá pochádza z Bo
žej milosti. Bez modlitby všetky 
naše kríže budú pozbavené akej
koľvek zásluhy. Modlime sa te
da a myslime na Boha, modlime 
sa sústredene, s pokorou a dôve
rou, a vtedy Boh nás určite vy
počuje.“     ThDr. Michal Vivoda

NAŠA fARSKá uNiVeRZiTA

Naozaj nemôžeme zabúdať, že Boh 
nás zahŕňa svojím milosrdenstvom 

až do okamihu, keď budeme pred ním 
stáť z tváre do tváre. Potom naozaj už 
nastúpi Božia spravodlivosť. Preto je na
najvýš vhodné naplno prežívať Advent 
tak, ako nám ho ponúka Cirkev, teda 
v dvoch úrovniach – pripomína nám his-
torický advent a náš zrak upriamuje na 
druhý príchod Ježiša Krista. Azda práve 
celý ukončený Rok Božieho milosrden
stva bol veľkou výzvou, aby sme sa pri
pravovali na druhý príchod Ježiša Kris
ta a zároveň pamätali na tých, ktorí už 
advent majú za sebou, teda na našich zo
snulých. Je veľmi dôležité pamätať aj na 
to a začať uvažovať, ako ten osobný ad
vent prežiť a dospieť k jeho úspešnému 
koncu. A to sa bez aktívneho prežívania 
viery nedá. 

Ak chceme dosiahnuť milosrdenstvo, 
musíme byť zodpovední. Rožňavský bis
kup Mons. Stolárik hovorí: „K plnosti 

prežívanej viery nerozlučne patrí vedomie 
zodpovednosti za svoje správanie, ktoré, 
ak by aj uniklo posúdeniu počas živo
ta, rozhodne neunikne posúdeniu pred 
Božou tvárou. Svetským súdom unik
núť môžeme, Božiemu neunikneme. Ale 
tak sa zdá, že práve tento aspekt akoby 
unikal súčasnému človeku, a to aj tomu, 
ktorý vyznáva katolícku vieru. Aj veria
ci katolík je pod vplyvom myšlienok vý
chodných náboženstiev a ezoterických 
praktík, ktoré neodmietajú život po smr
ti, ale so zodpovednosťou za skutky po
zemského života nerátajú. Prekvapujú
ce môže byť správanie veriaceho, kto
rý vieru chápe iba cez liturgické obrady 
a v tom lepšom prípade aj cez sociálnu 
činnosť. Viera v osobného Boha sa však 
jednoznačne líši od humanizmu bez Bo-
ha. Nech by heslá rôznych humanizmov 
boli akékoľvek pekné a nech by vyznie
vali akokoľvek šľachetne. Preto v súvis
losti s vierou vždy musíme hovoriť o zod-

povednosti, o večnosti, ale iste aj o Bo-
žom milosrdenstve… Rovnica viera a zod-
povednosť – večnosť a milosrdenstvo – 
ilustruje ďalšie myšlienky. 

Istý kňaz práve išiel zo školy a čakal 
na zastávke autobusu. Zazrela ho býva
lá žiačka, ktorá už nemala náboženstvo 
a dali sa do reči. Pridala sa k nim aj ďal
šia, ale tú nikdy neučil. Začala hovoriť 
sama od seba: „Viete, ja som raz bola 
na náboženstve, ale necítila som sa tam 
dobre.“ Kňaz si len tak pre seba zahun
dral: „Keď raz nebudeš v nebi, ale v za
tratení, tam sa budeš cítiť dobre.“ Diev
čina to počula, ale sa nenahnevala, lebo 
videla, že sa jej nechcel dotknúť a pove
dala: „Ale, pán farár, všetci pôjdeme do 
neba.“ Všetci pôjdeme do neba? Svätci 
sa snažili a robili všetko pre to, aby prišli 
do neba a mali nemalý strach o večnosť. 
A nám stačí konštatovanie, že všetci pôj
deme do neba? Iste, išlo o žiačku základ
nej školy, ale priznajme si, že takto roz
mýšľajú aj dospelí. Iní povedia: „Pán fa
rár, ja pôjdem do pekla, tam mi bude 
dobre.“ Povrchné chápanie a nespráv
ny záver. Ako je potrebné odlíšiť pravdu 
od podsúvanej senzácie, vieru od povery 
a mariánsku úctu od folklóru!… 

Pri návšteve Svätého Otca Františka 
v Spojených štátoch sa komentátor jed
nej spravodajskej stanice doslova roz
plýval chválou na pápežovo posolstvo 
o milosrdenstve. Nakoniec dodal, že 
by sa nechcel vrátiť späť do čias Cirkvi 

ADVeNT, VieRA A MiLoSRDeNSTVo
V novembri na nedeľu Krista Kráľa pápež františek ako biskup Ríma a pápež Kato-

líckej cirkvi zatvoril poslednú Svätú bránu a ukončil Mimoriadny Svätý rok Božieho mi-
losrdenstva. Týmto úkonom však neprestalo pôsobiť Božie milosrdenstvo, ako to v eufó-
rii kázania vyslovil mladý kaplán, že sa „končí Božie milosrdenstvo“ (chcel povedať, že 
končí Rok Božieho milosrdenstva), lebo celkom iste by to bola katastrofa všetkých ka-
tastrof. A môžeme s istotou dúfať, že pápež františek nevyhlási Rok Božej spravodli-
vosti, lebo by sme si museli ihneď položiť otázku, ako by som obstál, a možno by ostá-
vala iba jediná možnosť a jedno volanie „odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu“, čo by ko-
niec-koncov opäť znamenalo jedno jediné, že predsa len dúfame a veríme v Božie milo-
srdenstvo.
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PožehNANiA Sú DARoM oD PáNA BohA

pred pápežom Františkom. K tomuto zá
veru ho priviedlo povrchné pochopenie 
toho, čo pápež prináša v posolstve o mi
losrdenstve. A nie je sám. Aj iní si vy
kladajú posolstvo o milosrdenstve v tom 
zmysle, že na hriechu nezáleží. Povrchné 
chápanie vedie k nesprávnym záverom. 
Milosrdenstvo je odpoveď Božej lásky pre 
človeka, ktorý sa odvracia od hriechu. 
Toto milosrdenstvo je hlbokým zážitkom 
stretnutia človeka s Bohom. Pápež Fran
tišek dal viackrát jasnú odpoveď na po
dobné postoje. Spomenul napríklad sil
ný zážitok Božieho milosrdenstva skrze 
sviatosť pokánia, svätú spoveď… Jedné
ho dňa si chcel vyjsť s priateľmi a roz
hodol sa najskôr vstúpiť do kostola. Na
šiel tam kňaza, ktorý ho veľmi ovplyvnil. 
„Toto stretnutie mi zmenilo život.“ po
vedal. „Pocítil som túžbu otvoriť si srd
ce vo svätej spovedi. Bol som si istý, že 
v osobe toho kňaza ma sám Boh očaká
val ešte skôr, ako som spravil prvý krok, 
aby som vstúpil do kostola.“ Toto náhod
né stretnutie bolo začiatkom pápežovej 
misie a povolania. Preto, keď sa ho pý
tali, ako by charakterizoval seba samé
ho, povedal: „Som hriešnik, na ktorého 
sa Pán pozrel vo svojom milosrdenstve.“ 
Ako povedal Svätý Otec František na ge
nerálnej audiencii 3. 2. 2016 na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne: „Pán nám neustále 
ponúka svoje odpustenie a pomáha nám 
prijať ho. Problém je dovoliť mu vstúpiť 
do ľudského srdca.“ Tu sa František vrá
til k slovám, ktoré povedal už skôr: „Boh 
vám chce odpustiť, ale nemôže, ak je va
še srdce zatvorené a milosrdenstvo ne
môže vojsť.“ Povedal to na Veľkú noc 
2013.

Ak hriechy držia ľudské srdce zatvo
rené, nemôže doň Božie milosrdenstvo 
vniknúť. Povedzme to priamo. Kto sa do-
voláva Božieho milosrdenstva, má ísť naj-
skôr na svätú spoveď. Tam začína pôso
biť Božie milosrdenstvo, aby následne 
mohlo pokračovať ďalej. Hriechy sú pre
kážkou prijatia Božieho milosrdenstva. 
Preto sa Božie milosrdenstvo najskôr pre-
javuje tak, že pobáda hriešnika k sviatosti 
zmierenia. Každý hriešnik má šancu pri
jať v plnosti Božie milosrdenstvo, a to 
od chvíle, keď sa z neho stáva kajúcnik. 
Všetci sme hriešnici. Ale keď sa stáva-
me kajúcnikmi a začíname nápravu svoj-
ho života svätou spoveďou, vtedy sa otvá-
rame na prílivové vlny, na tsunami Božie-

ho milosrdenstva, ktoré neničia, ale oži-
vujú a dávajú život hojnejšie (Jn 10, 10)…

Možno práve tu je na mieste uvedo
miť si, čo je nutné vykonať v Advente – 
poznávať Boha a jeho lásku (milosrden
stvo) cez čítanie Svätého písma. Ono za
paľuje v nás túžbu po okúsení Božieho 
milosrdenstva tak markantne prejavené 
cez sviatosť zmierenia. V bohatej stud
nici milosrdenstva človek je osvecovaný 
pravým svetlom. Pri tom nám pomáha 
najmä v dlhých adventných večeroch aj 
príklad svätcov, teda tých, ktorí prekroči
li čiaru času a dívame sa na nich ako na 
tých, čo vďaka Božiemu milosrdenstvu a 
svojej zodpovednosti vo viere sú v trva
lom spoločenstve s Bohom. Biskup Sto
lárik nám predstavil v úvahe o Božom 
milosrdenstve dve postavy, nám veľmi 
blízke. Slová Matky Terezy: „Spočiatku 
som si myslela, že je potrebné obracať 
ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlo
hou je milovať. Láskavé slová môžu byť 
stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozve
ny sú nekonečné.“„Ak práca nie je pre
tkaná láskou, tak je zbytočná.“ „Mier sa 
začína úsmevom.“„Hlad vo svete nie je 
preto, že nedokážeme nasýtiť chudobu, 
ale preto, že nedokážeme nasýtiť boha
tých.“ „Ak ľudí súdiš, nemáš čas ich mi
lovať.“ „Nech ktokoľvek, koho prijmete, 
od vás odchádza lepší a šťastnejší.“

„Nie každý z nás dokáže robiť obrov
ské veci, ale všetci dokážeme robiť malé 
veci s obrovskou láskou.“ „Viem, že Boh 
mi nedá čokoľvek, čo nedokážem zvlád
nuť. Môžem si len priať, aby mi neveril 
tak priveľmi.“ „Vždy, keď sa na nieko
ho usmievaš, je to skutok lásky. Je ob
darovaním niekoho iného nádhernou ve
cou.“ „Nikdy sa nezaujímaj o čísla. Po
môž aspoň jednej osobe včas a vždy 
 začni s osobou blízko seba.“ … „Ja do
kážem veci, ktoré ty nedokážeš. Ty doká
žeš veci, ktoré nedokážem ja. No spolu 
môžeme dokázať veci obrovské.“ … „Ak 
nežijete svoj život pre niekoho iného, nie 
je to život.“ „Večer pred spaním sa jed
noducho spýtajte, čo som dnes urobil 
pre Ježiša, a čo som dnes urobil s Ježi
šom. Pozrite sa na svoje ruky. To je naj
lepšie spytovanie svedomia.“ 

Keď Matka Tereza dostala Nobelovu 
cenu, spýtali sa jej: „Čo môžeme uro
biť pre to, aby sme šírili svetový mier?“ 
Ona odpovedala: „Choďte domov a 
mi lujte svoje rodiny.“ …  myšlienky bl. 
Zdenky: „Spoľahlivým skúšobným ka

meňom pravej lásky je vernosť.“ „Je
žiš môže všetko. Dôvera v neho robí 
zázraky.“ „Odpustenie je najväčšia vec 
na svete.“ „Nič ma nezastraší, ani vie
tor, čo prihnal husté mraky. Moja dôve
ra vtedy rastie, lebo viem, že za mrak
mi je moje milované slnko.“ „Moja obe
ta, moja svätá omša sa teraz iba začína. 
Od Pánovho oltára idem k oltáru svo
jej práce. Všade musím vedieť pokračo
vať v obete oltára, milovať obetné dre
vo kríža. Prvá obeta na Kalvárii bola kr
vavá a bolestná. Aj tá moja obeta bude 
ma stáť veľa. Ale chcem byť veľkoduš
ná.“ „Milovať obetné drevo kríža. Mu
sím si zvyknúť vykonať všetko radostne, 
urobiť aj tisíce každodenných drobných 
obetí, naučiť sa denne zomierať vo svo
jom srdci, nechať uprostred nepatrných 
a všedných okolností po kvapkách kr
vácať svoje srdce aj pod tlakom proti
venstva, utrpenia a obeti každého dru
hu. Tak veľmi by som chcela jednodu
cho a hrdinsky sa položiť na kríž a pri
tom zabudnúť na seba. Keď milujem 
Krista, všetko je ľahké…“ Možno kaž
dý z nás dokáže nájsť množstvo úžas
ných myšlienok zo života iných svätcov, 
ale čo ta dať aspoň niekoľko myšlienok 
zo svojho vnútra iným? Myšlienok na
plnených skutkami. Potrebujeme nao
zaj previesť duchovnú intoxikáciu (zba
venie sa nielen hriechu ako takého, ale 
aj falošných pohľadov na vieru, zbaviť 
sa folklóru viery, hriechov poverčivos
ti, „horoskopovania“, mamonárstva, a 
hlavne nevraživosti spojenej s nenávis
ťou voči blížnemu, čo je naozaj folklór 
slovenskej spoločnosti…)! na tejto ces
te vďaka Bohu nie sme sami. V Advent
nom období „…veriaci, ktorí uplatňujú 
ducha posvätnej adventnej liturgie vo 
svojom živote rozjímajúc o nevýslovnej 
láske, akou panenská Matka očakávala 
Syna, sú pobádaní vziať si ju za vzor a 
pripravovať sa ísť v ústrety prichádza
júcemu Spasiteľovi…“ majú teda nielen 
vzor, ale aj pomoc. V tomto čase Ad
ventu teda prosíme Matku milosrden-
stva, aby stála pri každom z nás a svo-
jou ustavičnou pomocou a držala otvore-
nú bránu našej duše, aby Božie milosr-
denstvo do nej neustále prúdilo. Matka 
milosrdenstva, hviezda ranná, oroduj za 
nás a vypros nám odvahu prežívať svoju 
vieru v radosti a odvahe nielen v Advente, 
ale vždy a všade.                  Daniel Dian

Božie požehnanie je a bolo prítomné v celých ľudských dejinách. Požehnanie je vždy 
verejným prejavom Božej moci a poďakovaním za jeho štedrosť. Latinský výraz bene-
dictio je odvodený od latinského benedicere, čo znamená dobrorečiť.

Prameň a pôvodca všetkého požeh
nania je Pán Boh a on má prvotnú 

túžbu, aby svoje stvorenia bohato obda

ril požehnaniami a vždy ich udeľoval na 
znak milosrdenstva. Keď Boh sám alebo 
prostredníctvom iných požehnáva, vždy 

je to prísľub Pánovej pomoci, zvestova
nie jeho milosti a ohlasovanie jeho ver
nosti uzavretej v zmluve. A keď ľudia 
žehnajú, chvália toho, ktorého ohlasu
jú ako dobrého a milosrdného. Boh za
sa udeľuje požehnanie tak, že odovzdá
va alebo vopred ohlasuje svoju dobrotu. 
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Ľudia velebia Boha tak, že ho chvália, 
vzdávajú mu vďaky, preukazujú mu ná
božnú úctu a poslušnosť; a keď žehnajú 
iných, vzývajú Božiu pomoc pre jednot
livcov alebo zhromaždené skupiny. Po
žehnania sa smú aplikovať aj na rôzne 
veci či situácie – konkrétne budú uvede
né na konci tohto článku.

Požehnania sú sväteniny a majú v pr
vom rade, a najmä, na zreteli Všemohú
ceho Boha; vyzdvihujú jeho veľkosť a 
dobrotu. A pretože udeľujú Božie dob
rodenia, majú na zreteli aj ľudí, ktorých 
Boh svojou prozreteľnosťou riadi a chrá
ni. Vzťahujú sa však aj na stvorené ve
ci; ich množstvom a rozmanitosťou totiž 
Boh človeka požehnáva.

Cirkev ustanovila viacero foriem po
žehnávania, ktorými volá ľudí chváliť 
Boha, povzbudzuje ich, aby žiadali jeho 
ochranu, nabáda ich, aby si svätosťou ži
vota zaslúžili jeho milosrdenstvo a pou
žíva modlitby na vyprosenie jeho dobro
dení.

Sväteniny prinášajú milosť a požehna
nie len prostredníctvom modlitby, ktorú 
vykonal vysluhovateľ, zvyčajne kňaz (ale 
niektoré požehnania môže vykonávať aj 
diakon alebo aj laik – muž či žena) v me
ne Cirkvi. Pán Ježiš Kristus sprostredkú
va požehnanie na príhovor Cirkvi, kto
rá o požehnanie prosí. Hojnosť požeh
nania svätenín závisí aj od toho, kto ich 
prijíma: či má pevnú vieru, či je v po
sväcujúcej milosti a či sa aj sám o to is
té  modlí.

V opačnom prípade, pokiaľ by člo
vek prijímal požehnanie alebo by nosil 
pri sebe požehnané predmety, veľmi má
lo by mu osožili. Pokiaľ by im pripisoval 
zázračnú či magickú moc, dopúšťal by 
sa hriechu povery. Naozaj, sám požeh
naný predmet alebo samo požehnanie 
má tým väčšiu silu, čím viac modlitieb 
človek koná, požehnanie je tým silnejšie, 
čím väčšiu a úprimnú vieru človek má. 
Je zrejmé, že pri požehnaniach, aby boli 
účinné, vyžaduje sa, aby človek žil v pr
vom rade sviatostným životom.

Samo požehnanie v prevažnej miere 
tvorí cirkevná modlitba, ktorú sa kňaz 
nad osobou alebo vecou modlí z príkazu 
Cirkvi a v mene Cirkvi. Vonkajším úko
nom je zvyčajne prežehnanie rukou a 
pokropenie požehnanou vodou.

Predmety každodennej potreby, keď 
ich prinesieme na požehnanie, kladieme 
na osobitne pripravený stolík (ten sto
lík má naozaj byť vkusne upravený!) ale
bo ich držíme v ruke. Keď sa požehnané 
predmety (ruženec, modlitbová knižka, 
liturgický odev atď.) používaním zode
rú, ich zvyšky dáme do ohňa.

Cirkev nám chce sväteninami a vô
bec požehnaniami vyprosiť hojné Bo
žie požehnanie, preto je dobré a správ
ne, ak veriaci aspoň zbežne poznajú 
a majú prehľad, aké druhy požehna
ní v Cirkvi existujú. Viackrát som sa už 
stretol s prípadom, že som ponúkal po
žehnanie matke pred pôrodom a ona po 

prvýkrát v živote počula, že takéto krás
ne a osobitné požehnanie matiek vôbec 
existuje. Preto si považujem za kňazskú 
povinnosť – v duchu kňaza, ako učiteľa 
a sprievodcu v duchovnom napredovaní 
– uviesť nasledujúci zoznam požehnaní, 
ktoré sú zapísané v oficiálnej cirkevnej 
knihe s názvom Benedikcionál. Sú v nej 
uvedené požehnania s textom, ktorý po
chádza od autority Svätej cirkvi a sú zo
radené podľa druhu a príležitostí.

Milí čitatelia, aj sami uvidíte, aké ne
smierne bohatstvo požehnaní má Cir
kev k dispozícii, a preto nikdy neváhajte 
osloviť kňaza, aby požehnal vás, či vašu 
rodinu, blízkych alebo aj najrôznejšie ve
ci, či životné situácie.

Požehnania osôb
Požehnania rodín a ich členov
Obrad požehnania rodiny
Každoročné požehnanie rodín v ich 

domoch (aj Trojkráľové požehnanie)
Obrad požehnania manželov
Obrad požehnania detí (osobitne aj 

vo vianočnom období)
Obrad požehnania snúbencov
Obrad požehnania ženy pred pôrodom 

a po pôrode
Obrad požehnania starcov (naozaj je to 

tak nazvané, nie je to môj výmysel)

Požehnanie chorých
Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní 

ohlasovať evanjelium
Požehnanie týkajúce sa katechézy 

a spoločnej modlitby
Požehnanie združení na pomoc vo 

verejných potrebách
Požehnanie pútnikov (tí, čo idú na 

posvätné miesta prosiť o duchovné 
dary)

Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu 
(za prácou na dlhšiu dobu, cestovatelia, 
dovolenkári a pod.)

Požehnania budov a rozličných 
činností veriacich
Požehnanie diela prípravy novej budovy 

(napr. základný kameň, požehnanie 
pozemku a pod.)

Požehnanie nového domu

Požehnanie nového seminára
Požehnanie nového rehoľného domu
Požehnanie novej školy alebo univerzity
Požehnanie knižnice
Požehnanie novej nemocnice alebo domu 

pre chorých
Požehnanie úradov, dielní a obchodov
Požehnanie budov spoločenských 

oznamovacích prostriedkov
Požehnanie budov a telocvičných 

priestorov
Požehnanie všetkého, čo súvisí 

s cestovaním (cesty, ulice, mosty, autá, 
lode, lietadlá a pod.)

Požehnanie osobitných technických 
prostriedkov

Požehnanie zvierat
Požehnanie polí, lúk a pasienkov
Požehnanie prinesenej novej úrody
Požehnanie pri stole

Požehnanie predmetov a zariadení 
v kostole určených na liturgické 
používanie alebo na podobnú 
činnosť
Požehnanie krstiteľnice čiže nového 

krstného prameňa
Požehnanie katedry, sedadla 

predsedajúceho, ambóny, svätostánku 
a spovednice

Požehnanie novej brány kostola
Požehnanie nového kríža určeného na 

verejnú úctu
Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na 

uctievanie veriacim
Požehnanie nového organa
Požehnanie liturgických predmetov
Požehnanie vody mimo slávenia omše
Požehnanie staníc krížovej cesty
Požehnanie cintorína

Požehnanie predmetov, slúžiacich 
ľudovej nábožnosti
Požehnanie nápoja alebo pokrmov 

a iných vecí
Požehnanie predmetov slúžiacich na úctu 

a nábožnosť
Požehnanie ružencov
Požehnanie a vkladanie škapuliara

Požehnanie pri rozličných 
príležitostiach
Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za 

prijaté dobrodenia
Požehnania pri rozličných príležitostiach

Zaujímavosťou, ktorú sme už vyššie 
v texte naznačili, je aj to, že pri takmer 
každom požehnaní, ktoré sa nachádza 
v Benedikcionáli, je uvedené, kto mô
že dané požehnanie vykonávať. Teda, či 
predsedajúci má byť kňaz (biskup) ale
bo diakon, alebo laik. Teda aj laici môžu 
vykonávať veľa dobra, ak požehnávajú.

Podľa Benedikcionál, SSV, Trnava 2007; 
Požehnania, SSV, Trnava 2009; A. Rad
linský, Nábožné výlevy, SSV, Trnava 1945; 
ADSUM 2010, č. 3, s. 33.

Pripravil Stanislav čúzy, kaplán
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ZAMySLeNie

čo nastáva po smrti?
istý biskup, ktorý sa často stretával s birmovancami, sa pýtal: „Akú otázku najčastej-

šie kladú mladí ľudia?“ odpoveď znela: „čo nastáva po smrti?“ Tu sú niektoré odpo-
vede na túto otázku, ktorá je dôležitá už pre mladých ľudí. Toto je úvod k článku, ktorý 
pod rovnakým titulkom uverejnil časopis Světlo (44/2016). A práve záujem mladých nás 
podnietil prevziať tento článok.

Môže už zomierajúci vstúpiť 
do druhého sveta?

P. Bernhard Bastian, kňaz  diecézy 
Štrasburg, lekár a člen vedenia spoloč-
nosti Puits de Jacob: Hranica medzi 
týmto a „druhým svetom“ je priepustná. 
Na umierajúcich som si často všimol, že 
po fáze boja sú už nejako na „druhom 
svete“. Viackrát mi manželky zomierajú
cich pošepkali: „Otče, on už odišiel, my 
ho už nezaujímame,“ Často sa to chápe 
ako zrada, ako zanedbávanie. Táto sku
točnosť by nám mala pomôcť neodsu
dzovať správanie sa zomierajúceho. Zdá 
sa, že sa odohrávajú veci, ktoré nám uni
kajú. Spomínam si na jedného zomie
rajúceho alsaského roľníka. Jeho že
na a dospelý syn boli pri ňom a plakali. 
Tu povedal muž svojej žene: „Chápem, 
že plačeš. Ja neplačem, ja viem, kam 
idem.“ A vtedy som pochopil. „Ten“ ži
vot ho už uchopil, už ho vtiahol. Tento 
muž zomrel v hlbokom pokoji.

Planú v očistci skutočné plamene?
P. Alain Bandelier: Áno, existuje tam 

oheň, ale nie ten hmotný, ktorý by úbo
hé duše opekal ako na grile. Ale celá bib
lia svedčí o tom, že Boh je planúci oheň. 
Presnejšie povedané: Nie je to Boh, ale 
priblíženie sa k Bohu, čo stravuje. Pro
rok Eliáš zaznamenal rozdiel, ktorý pod
ľa môjho názoru je veľmi významný: Ale 
Pán nebol v tomto ohni (1 Král 19, 12). 
Boh napĺňa naše srdce a osvecuje náš
ho ducha, no nie sme na toto stretnu
tie vyzbrojení. Je to ako so slnkom: Náš 
pohľad nie je ešte dosť čistý, aby sme 
mohli hľadieť Bohu do tváre, jednodu
cho nám oči začnú slziť. Blahoslavení, 
lebo budú potešení. Toto by mohlo byť 
blahorečenie duší v očistci. Sú zachráne
né, ale ešte nie sú posvätené. Marta Ro
binová nazvala očistec purificatorium.

Je očistec pre všetkých rovnaký?
Nie je. Boh má iný pohľad ako my. 

My by sme totiž boli spokojní s malým 
šťastím, s malým rajom, s malou spásou. 
Ale Boh chce pre nás nekonečne viac, 
totiž všetko! Jeho celú radosť, jeho ce
lé svetlo, jeho celú krásu. Svätí nie sú vô
bec dokonalí, ale rozhodli sa už tu na ze
mi pre Božiu ponuku. Aj my si budeme 
môcť zvoliť možno až na konci v jasnos
ti a v slobode, ktorú dostaneme v oka
mihu smrti: bez vnútorných výhovoriek 
a vonkajších vplyvov. Z toho vyplýva, že 
nebudú dva rovnaké očistce. Každá du

ša prejde viac alebo menej intenzívnou 
skúškou. Pre viac obrátených je to po
sledná etapa a konečná fáza cesty, ktorej 
už veľkú časť prešli. Pre toho, kto je skôr 
zatvrdivý, bude očistec slúžiť na „preta
venie“ bytosti zachránenej pred pádom. 
Pripomeňme si len, že v Evanjeliu za
tvrdlivosť srdca nie je údelom veľkých 
hriešnikov, ale skôr farizejov. Existuje 
vlažnosť a chlad, ktoré sú viac smrteľné 
ako hriechy, ktorých sa niekto dopustil 
bezmyšlienkovo.

Keď mŕtvi žijú, prečo nedajú  
o sebe vedieť?

P. Jean-Miguel Garrigues: Ale Boh ich 
naozaj niekedy posiela, „aby dali o sebe 
vedieť“. V dejinách Cirkvi je veľa správ 
o mariánskych zjaveniach, o anjeloch a 
svätých, ktorí dali o sebe vedieť v zjave
niach. Tieto mimoriadne charizmatic
ké zjavenia sú dostačujúce, pre našu vie
ru rozhodujúce znamenia, ktoré sa pri
raďujú k zmŕtvychvstaniu Krista. Počas 
štyridsiatich dní sa Ježiš zjavoval učení
kom ako živý. On sám svedčil: Bol som 
mŕtvy a hľa, žijem (Zj 1, 18). On sám mo
hol povedať: Ja som vzkriesenie a život.

Máme sa modliť za zomrelých, 
ktorí sú už v nebi?

P. Alain Bamdelier: Nijaká modlit
ba nejde do prázdna, pretože nás uvá
dza do vzťahu k večnosti, dotýka sa nie
len súčasnosti, ale pôsobí na celého člo
veka, na jeho celý život vrátane minu
losti. A pretože je vo vzťahu k Všeobjí
majúcemu, presahuje aj práve oslovený 
vzťah. Prosebná modlitba je vykonaná 
modlitba, v ktorej sa obraciame na Pá
na, a v ňom vstupujeme do spojenia so 
všetkými, ktorí sú s ním – či už sú živí na 
zemi, alebo už v nebi, alebo ešte na ceste 
posledného očisťovania.

P. Jean-Miguel Garrigues: Boh sa sta
rá o to, aby sa nijaká modlitba nestratila. 
Ak sú zomrelí, za ktorých sa modlím, už 
v nebi, v spoločenstve svätých, pomôže 
táto modlitba určite iným – tu na zemi 
alebo v očistci. Môžeme sa tiež domnie
vať, že ju Boh pripočíta k osobnej pros
be tej duše, za ktorú sa modlíme. Ona 
predsa vidí náš život z perspektívy več
ného svetla.

Modlia sa zomrelí za nás?
P. Bernard Bastian: Mnohí z nich už 

nepotrebujú našu pomoc. Sú úplne očis
tení, ponorení do večnej lásky v Božej 
svätosti. Nebudeme sa predsa modliť 
za svätého farára z Arsu. Naproti tomu 
som si istý, že on sa modlí za nás. A tak 
si často predstavujem, že sa postavím 
vedľa neho a spolu s ním chválim Boha 
a predkladám svoje prosby.

Je možné mŕtvemu odpustiť?
Pri spovediach mám veľmi peknú skú

senosť, keď ľudia, ktorým zosnulý neja
ko ublížil, prejavia želanie odpustiť mu. 
Hovorím im: „Dnes je deň oslobodenia. 
Nie len vy ste sa oslobodili od urážajúce
ho, ale oslobodili ste aj jeho. Oslobodi
li ste sa navzájom od puta prinášajúce
ho smrť, ktoré brzdilo váš vývoj a bráni
lo vášmu šťastiu.“ Tak sa odpúšťa a od
pustenie prijíma. Ponúkam tak akt od
pustenia vo svätých omšiach, ktoré slú
žim v nemocniciach za zosnulých, kto
rí zomreli v predchádzajúcom týždni. 
V kázni potom hovorím, že sväté prijí
manie je okamihom bozku zmierenia so 
zosnulým v Ježišovi Kristovi.

Môže zomrelý odpustiť nám?
P. Jean-Miguel Garrigues: Ak zomrel 

v milosti, je v nebi alebo v očistci, tak 
nám už odpustil. Keď ho ale v modlitbe 
prosíme o odpustenie, zdokonaľujeme 
svoju ľútosť a svoju nápravu – on sám sa 
nás zastáva. Tak sa posilňuje láska me
dzi nami v spoločenstve svätých.

Ako sa môžeme dobre pripraviť 
na smrť?

Najskôr tak, že neobídeme umierajú
ceho tak ako kňaz a levita z podoben
stva o milosrdnom samaritánovi. Na 
základe svojich skúseností duchovné
ho v Centre pre chorých na rakovinu 
môžem dosvedčiť, že opatrovanie ťaž
ko chorých, keď sa robí z lásky k Páno
vi, zbavuje človeka strachu pred smrťou. 
Predovšetkým sa však treba pozerať na 
smrť ako na stretnutie lásky, ku ktoré
mu nás Pán pozýva. A musíme ho prosiť 
o to, aby pomohol pripraviť sa na tento 
okamih tak, ako sa pripravuje nevesta na 
stretnutie so svojím milovaným.

Zachováme si v nebi svoju 
osobnosť?

P. Bernard Bastian: V tejto otázke sa 
kresťanská predstava diametrálne líši od 
toho, čo nám hovoria teórie z okultného 
a ezoterického sveta. Moje ja sa neroz
púšťa v nejakom všeobjímajúcom „Nie
čom“. Osobnosť každého jednotlivca je 
jedinečná. Kresťan prežíva príbeh lásky, 
ktorý nachádza svoje naplnenie po po
zemskej smrti. To dobrodružstvo nás eš
te viac nadchne, pretože pri zachovaní 
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svojej identity prežijeme všetky životy! 
Budeme totiž tak v spoločenstve s Bo
hom, ako aj s ostatnými a s vesmírom. 
Bude to spoločenstvo bez obmedzenia, 
kde budeme všetko vidieť Božími očami 
síce ako tvory, ale ako tvory vo všetkom 
obdarované Stvoriteľom.
Z interview LUC Adriana vo Famílie Chré-
tienne z 6. 12. 2004, Světlo 44/2016

Z češtiny preložila XD

„My, kresťania, máme čo ponúk
nuť na duchovnú a mravnú zá

chranu spoločnosti. Mohli by sme pred
staviť nádherné diela filozofov, teoló
gov a sociológov uložené v knižniciach. 
Mohli by sme hovoriť o skvostoch ume
nia, poézie, hudby, architektúry. Ale to 
všetko by bolo málo, keby sme neponúk
li spoločnosti model praktického kres
ťanského života. To je najpotrebnejšie, 
a to právom od nás očakávajú tí, ktorí sa 
vzdialili. Ak nebudeme iní, ako sú oni, 
potom sme soľou, ktorá je nanič, len aby 
ju ľudia pošliapali. Teda príkazom tých
to čias je vyššia kvalita kresťanského ži
vota.

Každé obdobie má svojské prejavy a 
formy nábožnosti. Má ich aj súčasnosť. 
Druhý vatikánsky koncil nám to veľmi 
jasne a konkrétne povedal: Je to stôl Bo
žieho slova a obety, stôl, z ktorého nám 
treba prijímať duchovný pokrm, aby sme 
mali silu splniť to, čo Ježiš od nás žia
da. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 
si vyvolil vás a posielam vás, aby ste pri-
nášali dobré ovocie (Jn 15, 16). Preto po
vzbudzujem vás, bratia a sestry, aby ste 
z týchto prameňov pravidelne čerpali. 
Iba ten môže dávať, kto má...

To sú slová Mons. Jána  Formánka, 
ktoré napísal v úvodníku nášho Blumen
tálu v októbri 1991 ( Blumentál č. 10, 
ročník II.). Slová,  adresované nám, 
Blu mentálcom, ktoré ani po pät nás
tich rokoch nestratili nič zo svojej ak
tuálnosti a stále sú živé, akoby dnes vy
rieknuté. A prečo sa k nim vraciame prá
ve teraz? Máme na to najmä dva dôvo
dy: Mons. Formánek pôsobil v našej far
nosti ako kaplán v rokoch 1965 – 1969. 
Naši najstarší a dlhoroční Blumentál
ci si na neho s láskou spomínajú. Boli 
to roky možno trochu „odmäku“ a no
vých aktivít a činnosti Cirkvi, no keď 
ten „odmäk“ doznel, musel vtedajší blu
mentálsky kaplán Ján Formánek svoje 
miesto prenechať nástupcom. A nebol 
sám. Ďalším dôvodom je priazeň, kto
rú Mons. Formánek prejavil Blumen
tálcom tým, že po rokoch, keď sa vrá
til do Bratislavy, nám pomáhal formovať 
náš farský časopis a sprostredkoval nám 
kontakty napríklad s otcom biskupom 
Hrušovským, otcom biskupom Kaľatom 
SJ pôsobiacim v Nemecku a inými osob
nosťami Cirkvi prichádzajúcimi v tom 

čase na Slovensko, ktoré potom oboha
tili náš Blumentál svojimi myšlienkami. 
Ale hlavným dôvodom je, že Mons. for-
mánek oslávil v novembri významné jubi-
leum, 80 rokov svojho života, ku ktorému 
mu úprimne blahoželáme a od dobrotivé-
ho Pána a našej Sedembolestnej patrón-
ky vyprosujeme hojnosť zdravia a ešte ve-
ľa rokov služby Cirkvi. Tešíme sa, že keď 
opäť požiadame Mons. Formánka o nie
koľko slov pre náš Blumentál, že nás ne
odmietne.                      Xénia Duchoňová

JáN foRMáNeK, Mons., konzultor, 
generálny vikár, dekan, člen kňazskej rady, 
sa narodil 3. 11. 1936 v Starej Turej. Kňaz
ské svätenie prijal 7. 5. 1959. Po prvých 
rokoch kňazskej služby na rôznych pôso
biskách sa v r. 1965 stal kaplánom v našej 
farnosti. Boli to pre Blumentál požehnané 
roky, tvrdia tí, ktorí si na neho pamätajú 
z tých čias čiastočného „odmäku“. No po 
opätovnom „pritvrdení“ zo strany vtedaj
šej moci musel svoje miesto prenechať ná
stupcom, a on pôsobil ako administrátor, 
neskôr ako farár vo vidieckych farnostiach. 
Do Bratislavy sa vrátil ako farár v Kostole 
sv. Alžbety a neskôr ako dekan Bratislav
ského dekanátu. V tých rokoch, ako sme 
už spomenuli, pomáhal nám formovať náš 
Blumentál. V marci 2008 sa stal generál
nym vikárom Bratislavskej arcidiecézy a 
v marci 2012 penitenciárom katedrálneho 
chrámu sv. Martina v Bratislave.

V novembri sa už tradične konal ďal
ší ročník súťaže z náboženskej vý

chovy žiakov základných škôl. Súťaž sa 
konala v priestoroch pod kostolom u sa
leziánov na Miletičovej. Deti boli roz
delené medzi mladších – prvý stupeň a 
starších – druhý stupeň. Mimobratislav
skými hosťami boli deti zo Skalice spo
lu so svojimi kaplánmi. Deti museli naj
prv zvládnuť vedomostný kvíz, potom 
ich čakalo vylúštenie biblického textu 
a zahranie scénky – niektorého podo
benstva a vysvetlenie poučenia z neho. 
V oboch kategóriách nakoniec vyhrala 
Jeséniova, no i deti z Vazovovej, Českej, 
Skaličania a ďalšie deti sa veľmi snaži
li. O niektoré miesta sa bojovalo ešte tro
ma kolami navyše, pretože boli stále ne
rozhodné výsledky.

Program nám spestrili Skaličania svo
jimi veľmi pekne spracovanými klipmi 
s pesničkami.

Po súťaži mali deti karneval. Tam sa 
už zabavili aj maličké deti, aj ich väčší 
kamaráti.

Ochotní rodičia, ktorí prišli so svojimi 
ratolesťami, prispeli do občerstvenia vý
bornými koláčikmi,

Ďakujem za pomoc a podporu p. fa
rárovi, kaplánovi P. Drbohlavovi a dp. 

V. Jurinovi, pracovníkom Charity, kate
chétke V. Balickej a mladým zo zboru.

Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, 
ktorý sa postaral o tento krásny deň.

eva Kořínková

Možno budem nosiť drevo do le
sa, ale jednoducho mi nedá neu

pozorniť vás na nový prírastok do na
šej farskej knižnice  napriek tomu, že je
ho výnimočnosť a kvalitu si všimli sko
ro všetky kresťanské internetové portály 
a všetky ho pozitívne hodnotia a komen
tujú – Jozef Majchrák, Martin hanus: 
 Cyril Vasiľ – Kresťan by mal byť hrdinom 
( Postoy, o. z., 2016, 234 s).

Hĺbku tejto knihy potrebuje naša ro
zorvaná spoločnosť ako soľ. Starostli
vo a inteligentne vyberané otázky dvoch 
novinárov kladené momentálne najvyš
šie postavenému Slovákovi vo Vatikáne 
– arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi a jeho 
úprimné, ničím nefalšované odpovede 
sú literárnou, ale najmä duchovnou la
hôdkou pre každého zvedavého čitateľa. 

Kniha má osem kapitol a farebnú ob
rázkovú prílohu. Každá kapitola sa venu
je nejakému pálčivému problému našich 
čias v pohľade perspektívy, ako ju vníma 
vladyka Vasiľ. Nemá pred nami žiadne 
tajomstvá. Odhaľuje svoje detstvo, život 
v rodine, v škole, cestu povolania, teolo
gické štúdia, rozhodnutie emigrovať, po
byt v Ríme, službu v cirkvi. Všetko veľ
mi jednoducho, úprimne, bez akéhokoľ
vek pátosu. Nič nezakrýva, ale ani sa na 
nič a nikoho nehrá, nevystupuje pred na
mi v rúchu falošnej pokory, jeho pokora 
je jednoduchá pravda.

Jeho výpovede sú pochopiteľné, prí
klady ilustratívne, životné postoje obdi
vuhodné. Má dar nevtieravého humoru, 
nebojí sa žiadnej otázky, nie je nezrozu
miteľný. Sympatie čitateľov sa ale ne
snaží lacno získať. Z odpovedí na ťažké 
otázky cítiť zrelosť a vyváženosť, ale ne
vyhýba sa im, naopak rád sa s nimi po
pasuje. Cítiť z neho úctu aj k pastierom 
aj k ovciam.

Má obdivuhodný dar vystihnúť pod
statu problému, pomenovať ho, pravdivo 
ho vykresliť a načrtnúť aj cesty jeho rie
šenia. Kde sa len na tomto zabudnutom 
Slovensku objavil a zrel tento zaujímavý 
intelektuál, skaut a kňaz? Bohu vďaka 
za neho, ale aj autorom knihy patrí po
ďakovanie za formát knihy, za zaujíma
vé otázky, za širokú problematiku, kto
rú v otázkach nastolili. Po dlhšom čase 
sa teda objavila kniha, ktorej obsah a po
solstvo vysoko prevyšuje jej cenu, je vý
borne zvládnutá aj po grafickej stránke.

Myslím si, že nikto z vás, kto po nej 
siahne, ju tak rýchlo neodloží a už teraz 
viem, že sa neohreje na poličke, ale bude 
mať stálu rezerváciu medzi vami.

Monika Šandorová

Blahoželáme a spomíname...

Súťaž detí z vedomostí 
katechizmu

farská knižnica informuje
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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
3. 12. 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 17. 12. 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 po treb
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 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 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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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER

Všeobecný: Aby nikde na svete neboli deti povolávané do vo
jenskej služby.

evanjelizačný: Aby európske národy znovu objavili krásu, 
dobro a a pravdu evanjelia, ktoré dáva životu radosť.

úmysel KBS: Aby sa upevnilo presvedčenie, že manželstvo 
muža a ženy je nerozlučiteľný zväzok, a aby naši rodičia po
skytovali svojím deťom správnu výchovu a potrebné rodinné 
zázemie.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 27. 11. Prvá adventná nedeľa
 6. 12. Sv. Mikuláša, biskupa
 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa
 8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 12. 12. Spomienka preblahoslavenej Panny Márie 

Guadalupskej
 13. 12. Sv. Lucie Panny a mučenice
 14. 12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
 18. 12. Štvrtá adventná nedeľa
 24. 12. Vigília Narodenia Pána

OZNAMUJEME

 • počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5,45 h 
rorátne sväté omše;

 • po celé adventné obdobie je možnosť požiadať o návštevu kňa-
za v rodine a vyslúžiť chorým farníkom sviatosti. Záujemcov 
treba nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola;

 • zápis omšových úmyslov na mesiace január, február a ma-
rec – teda na tri mesiace, bude možné uskutočniť od pondel-
ka 5. decembra po všetkých svätých omšiach v sakristii; v na
sledujúcich dňoch, pokiaľ budú voľné termíny. Každý veriaci 
má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac. Zapisovanie 
úmyslov bude priebežné, nie len v jeden deň, a tak chceme vyjsť 
v ústrety aj tým veriacim, ktorí sú v zamestnaní a nemajú mož
nosť prísť v jeden deň a na konkrétnu hodinu na zápis omší;

 • sväté omše 8. decembra budú o 5,45; 6,30; 9,00 (školská); 
16,30; 18,00 (v slovenskom jazyku) a 19,00 h;

 • predvianočné upratovanie kostola – prosíme dobrovoľníkov, 
aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čis
tením kostola. Uskutoční sa v sobotu 10. decembra 2016 od 
9,00 h. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí ne
majú problém s výškami, keďže potrebujeme očistiť od pra
chu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov. Vopred 
chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu;

 • vianočné spovedanie: od piatka 16. decembra začíname spo
vedať k vianočným sviatkom, a to vo všedné dni od 5,45 do 
8,00 h a popoludní od 15,00 do 19,00 h, resp. podľa potreby 
aj dlhšie. V sobotu 17. decembra spovedáme od 6,30 do 8,00 h 
a od 17,00 do 19,00 h. Na iV. adventnú nedeľu (18. decembra) 
budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb od 7,00 
do 12,30 h a počas večerných slovenských svätých omší o 16,30 
a 19,00 h.

Požehnaný advent  
všetkým prispievateľom a čitateľom  

želá redakcia


