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Premena Pri štedrovečernom stole

Kto z nás by nemal rád Vianoce? Isteže, povieme si: to naháňanie v obchodných 
centrách, kolóny áut na cestách a parkoviskách a k tomu nervózni ľudia? Čo pri-

pravím? Čo kúpim? Čo dostanem alebo na čo zabudnem? To je ten vonkajší, komerč-
ný pohľad na Vianoce.

Necháme však také negatívne ľudské pohľady, lebo by sme sa potom naozaj ani 
netešili na Vianoce. Radosť, pokoj, láska i Božie požehnanie – na tieto poklady, milí 
čitatelia, nemôžeme zabudnúť v tom vianočnom láskyplnom tajomstve. Práve v pol-
nočnú hodinu, ale aj po celý rok, si máme uvedomiť zodpovednosť za veľké duchov-
né hodnoty.

Boh čaká od nás primeranú odpoveď na oznam anjelov vo Svätej noci, aká môže 
byť pre ľudstvo a pre človeka väčšia novina, ako: Dnes sa vám v Dávidovom meste na-
rodil Spasiteľ, Kristus Pán! A to nádherné znamenie: Nájdete dieťatko, zavinuté do plie-
nok a uložené v jasliach. Boh sa stáva až takto nevládny, on Vševládny, on Nemohúci 
a pritom Všemohúci. Obyčajné, zraniteľné dieťatko v jasliach je Boží Syn! Nepocho-
piteľné, Kráľ kráľov sa nechá najčistejšou a najsvätejšou Matkou uložiť na slamu do 
maštaľky. Máme sa preto z čoho radovať, máme nad čím rozjímať. Boh sa stal člove-
kom, aby si sa ty stal Božím dieťaťom. Aj my v tomto našom svete, keď Vianoce, sú 
vždy živé láskou, máme prežívať prítomnosť a výzvu anjelov: Nebojte sa!

Tieto sviatky sú aj o tom, aby sme prekonávali všetky druhy strachu, aj všetko zlo 
vo svete. Veď Ježiš, ktorý prišiel na tento svet v ľudskej podobe, má riešenie aj na 
mnohé obavy, ktoré dnes trápia súčasných ľudí aj kresťanov. Betlehemské dieťa po-
kojom hovorí ľuďom dobrej vôle rázne nie vojnovým konfliktom, terorizmu vo svete, 
nenávisti a neznášanlivosti medzi národmi.

Dieťa Ježiš svojím pokojom nechce vo svete opustené a hladné deti ani smútia-
ce rodiny zasiahnuté rôznymi modernými bolesťami. Keď sa zadívame na akýkoľ-
vek vyhotovený betlehem, jasličky a v nich Božie dieťa, vari by nás v takej chvíli ne-
mal opustiť hnev, nenávisť, zatrpknutosť, smútok a iné pochmúrne stavy našej slabej 
ľudskosti?

Keď mi pred dvomi rokmi dva mesiace pred Vianocami zomrela matka, bol som 
veľmi smutný. Vtedy ma istá chorá sestra v Kristovi povzbudzovala slovami: „Nemô-
žete byť smutný, veď sa narodil Ježiško a máme mať v srdci radosť.“ Pochopil som, 
že skutočne má pravdu táto chorá, lebo ona hoci je aj chorá, má v srdci radosť. Kaž-
dé Vianoce sú jedinečné a nádherné, ak ich človek prežíva s láskou a v láske k Bohu 
a k blížnemu. A ani neveriaci si asi neuvedomujú, ako aj ich zasahuje a oslovuje toto 
zostúpenie z neba. Je len otázka času, ako ich priamo či nepriamo, alebo aj cez nás 
osloví a zasiahne Betlehemské svetlo viery.

Pred tridsiatimi rokmi ako bohoslovec som pozval na štedrú večeru do nášho do-
mu aj svojho strýka, ktorý nepraktizoval vieru – bol skôr neveriaci, rozvedený a de-
saťročia nebol na svätej spovedi ani v kostole a keď sme boli s bratom ešte deti, smial 
sa nám, keď sme sa modlili. Keď už ako dôchodca dostal pozvanie k štedrovečerné-
mu stolu, lebo bol sám, pri modlitbe sa rozplakal. To som vedel, že betlehemské dieťa 
už začína lámať kameň srdca. Trvalo ešte pätnásť rokov, aby som ho po päťdesiatich 
rokoch vyspovedal a podal mu Ježiša v Eucharistii, aby ako kajúci na kríži o tri dni 
odišiel k Pánovi. Prvý impulz lásky betlehemského dieťaťa ho zasiahol 24. decembra 
1987. Bohu vďaka za také vianočné zázraky.

Určite či veriaci, či neveriaci, môžeme sa stretnúť aj v našich príbytkoch, v rodi-
nách, so všetkými príbuznými a známymi, aj s tými, ktorí nikoho nemajú.

Stromček, darčeky, štedrá večera, zvyky, vinše a koledy, to sú naše národné, kres-
ťanské poklady, ktoré spájajú ľudí. Aj betlehemské dieťa pozýva nás všetkých, aby 
sme si podali ruky, odpustili si, objali sa, lebo škoda každého zlého dňa, škoda zlých, 
dlhých, mlčiacich, zatrpknutých a hnevlivých rokov v medziľudských rodinných 
vzťahoch. Podaná ruka všetkým, podané srdce všetkým, je predovšetkým nám, dra-
hí bratia a sestry, od Ježiša plného lásky. On – narodený – je tu aj pre našich cho-
rých, opustených, prenasledovaných, všetkých, čo sú bez prístrešia, vydedencov, nič 
neznamenajúcich a nemajúcich, je tu pre všetkých, ktorým bola ukradnutá česť, dob-
ré meno, či pokoj v duši. Božia milosť chce aj dnes preniknúť svet a my máme pri-

Z lona Otca Syn zrodený
prv, než povstal celý svet, 
Alfa i Omega zvaný, 
večný zdroj a cieľ i stred 
všetkého, čo je, čo bolo, 
i budúcich ďalších liet.

Vzal na seba naše telo 
a s ním údy smrteľné, 
aby ľudstvo nezhynulo, 
z prarodičov zrodené, 
ktoré krutý zákon ťahal 
do priepasti pekelnej.

Vzišlo všetkým svetlo spásy,
keď sa chlapček narodil 
z Panny-Matky požehnanej 
a keď ústa otvoril, 
aby z hriešnych ľudí 
sväté pokolenie utvoril.

Toho, čo už dávnym vekom 
hlas prorokov zvestoval 
a všetkému ľudstvu v Písme 
vždy verný Boh sľuboval, 
teraz, keď je medzi nami, 
každý človek večne chvíľ!

Oslavujme Boha Otca, 
veď on hoden chvály je, 
oslavujme Krista Pána, 
Syna Panny Márie; 
sláva Duchu Presvätému,
on im v božstve rovný je. Amen.

Hymnus na slávnosť  
Panny márie Bohorodičky(dokončenie na s. 2)
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BetleHem v našom živote

anglický spisovateľ a kresťanský (katolícky) mysliteľ Gilbert Keith Chesterton, kto-
rý sa považuje za majstra paradoxu (1874 – 1936), vo svojich úvahách o svätom Fran-
tiškovi z assisi (St. Francisof Assisi) z roku 1924 najprv hľadal „mierku“ pre pochope-
nie tohto muža. našiel ju v novom fenoméne obdobia stredoveku.

v dvanástom a trinástom storočí vzni-
kol v južnom Francúzsku nový ci-

vilizačný variant, ktorý začal súperiť 
o prestíž s Parížom. Tvorili ho pojazd-
né školy trubadúrov. Boli to predovšet-
kým básnici lásky, ale aj tvorcovia satír 
a neľútostných kritických veršov. Spie-
vali a hrali vlastné skladby so sprievo-
dom hudobných nástrojov. Boli to potul-
ní pevci, herci a spisovatelia. Medzi nimi 
sa zrodila rola klauna, ktorá sa podstat-
ne odlišovala od trubadúra aj vtedy, keď 
ho predstavovala tá istá osoba. Zvyčajne 
išlo o dvoch ľudí, ktorí kráčali svetom 
spoločne ako druhovia v umení. Klaun 
sa na javisku vyznačoval bezstarostnos-
ťou, úplnou slobodou, nezávislosťou 
od konvencií. Mal rôzne podoby, ktoré 
sa mohli vzájomne prelínať – artistický 
žonglér, komický groteskný šašo s vese-
lým (harlekýn) alebo s opačným smut-
ným výrazom (pierot).

Keď podobné predstavenia robil za-
čiatkom 13. storočia svätý František 
(1182 – 1226) – neskôr už aj so svoji-
mi duchovnými bratmi –, ľudia ich nazý-
vali božími žonglérmi. Takto pomenoval 
sám svätý František svojich spoločníkov. 
V tejto súvislosti treba povedať, že Fran-
tišek hovoril rečou trubadúrov aj vte-
dy, keď básnil o svojej milovanej dáme, 
o chudobe. Bol jej verným sluhom. Dá-
vala mu slobodu verne slúžiť Bohu, osla-
vovať ho spevom v stvorení a vnímať ho 
i v ťažkých udalostiach a v druhých ľu-
ďoch (bohatých i chudobných, zdravých 
i chorých). Slúžil im a pomáhal s rados-
ťou vo všetkých verejných potulných 
a hlboko evanjeliových predstaveniach, 
v ktorých dominuje vianočné tajomstvo 
(porov. Gilbert Keith Chesterton: Svätý 
František z Assisi, Trnava: Spolok sväté-
ho Vojtecha, 2014, s. 50 – 56).

Ešte v roku 1982 vydal Joseph Ratzin-

ger (Benedikt XVI., nar. 1927) svoje ad-
ventné a vianočné zamyslenia, v ktorých 
okrem iného uviedol: „Nezvyčajná at-
mosféra tepla, ktorá nás počas vianoč-
ných sviatkov dojíma až do tej miery, 
že v srdci kresťanstva predbehli aj Veľ-
kú noc, sa však rozvinula až v stredove-
ku. A bol to svätý František Assiský, kto-
rý zo svojej hlbokej lásky k človeku Je-
žišovi, k Emanuelovi – „Bohu s nami“ 
– pomohol zaviesť tradíciu (predovšet-
kým živých) betlehemov. Jeho prvý živo-
topisec Tomáš z Celana rozpráva: „Viac 
než ktorýkoľvek iný sviatok slávil Via-
noce, a to s radosťou, ktorá sa nedá opí-
sať. Hovorieval, že toto je sviatok sviat-
kov, lebo v tento deň sa Boh stal malým 
dieťaťom a sal mlieko ako všetky ľudské 
deti. S akou nežnosťou a oddanosťou 
František objímal obrazy, ktoré predsta-
vovali Ježiška, a ako plný súcitu bľabo-
tal nežné slová na spôsob malých detí! 
Meno Ježiš bolo na jeho perách sladké 
ako med.“

Z takéhoto postoja potom vznikla 
známa „vianočná slávnosť“ v talianskom 

mestečku Greccio, „ku ktorej ho prav-
depodobne inšpirovala jeho návšteva vo 
Svätej zemi a pri jasliach v Bazilike Pan-
ny Márie Väčšej. Najdôležitejšou bola 
túžba po blízkosti, po skutočnosti, ktorá 
ním hýbala, želanie prežiť Betlehem ako 
celkom prítomný, bezprostredne zakúsiť 
radosť z narodenia malého Ježiška a po-
deliť sa o ňu so svojimi priateľmi.

Podľa pokynov svätého Františka stá-
li v jaskyni v Grecciu na štedrý večer vôl 
a osol, lebo chcel prebudiť čo najúplnej-
šiu spomienku na dieťa Ježiša, ako sa na-
rodil v Betleheme, i na všetko trápenie, 
ktoré musel znášať počas detstva. Chcel 
vidieť svojím telesným zrakom, aké to je 
ležať v jasliach a spať na sene medzi vo-
lom a oslom. Odvtedy vôl a osol patria 
ku každým jasličkám. Ale odkiaľ vlast-
ne pochádzajú? Vianočné opisy z nové-
ho zákona o nich vôbec nerozprávajú. 
Ak sa na túto otázku pozrieme bližšie, 
narazíme na stav veci, ktorý je rovnako 
dôležitý pre všetky vianočné zvyky, ba 
pre celú vianočnú a veľkonočnú zbož-
nosť Cirkvi v liturgii i v ľudových oby-
čajach vôbec. Vôl a osol nie sú len pro-
duktmi zbožnej fantázie. Vďaka viere 
Cirkvi v jednotu Starého a Nového záko-
na sa stali sprievodcami vianočných uda-
lostí. V Knihe proroka Izaiáša sa totiž pí-
še: Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho 
pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí 
(Iz 1, 3).

V stredovekých zobrazeniach Vianoc 
je vždy nápadné, že tieto zvieratá majú 
takmer ľudské tváre, že vedome a úcti-
vo stoja pred tajomstvom Dieťaťa a sklá-
ňajú sa pred ním. Je to len logické, pre-
tože obe zvieratá sú akoby prorockými 
šiframi, za ktorými sa skrýva tajomstvo 
Cirkvi – naše tajomstvo, lebo vzhľadom 
na večnosť sme všetci volmi a oslami –, 
volmi a oslami, ktorým sa na Štedrý ve-
čer otvárajú oči a v jasliach spoznávajú 
svojho Pána. (...) Kto je dnes vôl a osol 
a kto je „môj ľud“, ktorý nechápe? (...) 
Nuž ten, kto nespoznal, bol Herodes, 
ktorý nič nepochopil ani vtedy, keď sa 

praviť cestu a nemôžeme stavať zátara-
sy. Kto pozná Božie úmysly? Čo má Boh 
pripravené pre svet, pre našu Európu či 
Slovensko? Veď ako sa Kristus raz na-
rodil v Betleheme, tak sa chce narodiť 
v duši každého človeka. Nestačí povedať 
len historickú skutočnosť, že sa narodil, 
ak sa ešte nenarodil v tebe, v živej vie-
re a v činorodej láske. Narodenie Krista 
je posilou proti znechuteniu a nedôvere 
mnohých ľudí, človek s otvoreným srd-
com pri pohľade na dieťa, Jozefa a Má-
riu, by mal jasne pochopiť, že on je ces-
ta, pravda a život. A my pri jasličkách by 
sme nemali byť mlčiaci kresťania. Lebo 
k tomuto dieťaťu smeruje náš život. Pre-
čo to nepovedať? Prečo to nehlásať? Pre-

čo to nežiť? Prečo byť ticho? Uveríme 
mu? Otvoríme mu? Ak áno, tak náš svet 
nemôže prehrať.

Keď som sa ako mladý kaplán rozho-
doval, či pripraviť na prvé sväté prijíma-
nie ťažko postihnuté dievča Júliu, lebo 
nechodila do školy, väčšinou bola v po-
steli či na stoličke a iba mama ju učila 
modliť sa. Spýtal som sa jej, kto je Je-
žiš, čo sú Vianoce, lebo ani nevidela, 
rozhodla jedna jediná otázka, ktorú som 
Julke položil: „Julka, miluješ Pána Je-
žiša?“ Jej odpoveď bola viac ako teolo-
gická, ale láskyplná trpiaceho, chorého 
dievčaťa: „Ó, veľmi, ho milujem!“ To bo-
la odpoveď túžby a lásky Vianoc a bola 
to veľká škola pre mňa ako kňaza. Žiaľ, 

niekedy to málo opakujem Ježišovi, čo 
ma naučilo to choré dievča: „Ó, veľmi...“

Ako je len potrebné, aby to každý 
z nás aj dnes povedal Ježišovi, ale aj Bo-
žej Matke, svojim blízkym – aj keď so sl-
zami v očiach, ale v láske: Ako vás mám 
rád, ako mi na vás záleží!

Všetkým vám od Pána vyprosujem a 
zo srdca prajem milostiplné, požehna-
né vianočné sviatky, veľa zdravia a Bo-
žieho požehnania i ochranu Panny Má-
rie v Novom roku 2017. Za všetkých 
vás drahých – veriacich aj neveriacich – 
zvlášť za našich chorých, obetujem pol-
nočnú svätú omšu. Spomeňme si vzá-
jomne na seba aj v modlitbe pri štedro-
večernom stole.

mgr. Ján Hudec, farár assesor

(dokončenie zo s. 1)
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vianoce, to nie je len štedrý večer, želania, prejavy súcitu s biednymi, idyla času stráveného v kruhu rodiny, šťastné a rozžiarené 
očká detí pod stromčekom, ako sa nám to pokúša nahovoriť a možno aj vnútiť predvianočná atmosféra už každoročne začiatkom no-
vembra na uliciach či v obchodných centrách. vianoce nie sú ani predvianočné trhy, výzdoba ulíc, ale ani betlehemy na našich námes-
tiach a v nich idylka rodiny s Jezuliatkom v jasličkách, ako sa to usilujú predstaviť možno tí, čo celé slávenie sviatkov príchodu Pána 
na tento svet berú len akoby nejaký folklór.

vianoCe očami veriaCeHo

vianoce pre veriaceho kres-
ťana sú pripomienkou, ra-

dostnou zvesťou toho, že Boh 
naozaj prišiel na svet v podo-
be malého dieťaťa. Ale aj sku-
točnosťou, ako ho až na malé 
výnimky vtedajší svet nepri-
jal. Veď sa ocitol na periférii 
mesta v maštaľke, musel ute-
kať z vlasti, žil skrytý život, a potom, 
keď hlásal svetu radostnú zvesť, skon-
čil na kríži. Svet, ten vtedajší, ho neprijal 
a neprijíma ho ani svet súčasný. Aj dnes 
z mnohých úst zaznieva: „Ukrižuj ho“, 
a to nielen z úst tých, čo ho neprijímajú. 
Často svojím konaním aj tých, čo sa na-
zývajú kres ťanmi.

Pozrime na Vianoce očami veriaceho 
kresťana katolíka:

Betlehem – tam v najväčšej jednodu-
chosti a chudobe sa udiala tá najväčšia 
udalosť ľudských dejín. Tam sa narodil 
Ježiš, tam ho s veľkou láskou Panna Má-
ria prijala, zavinula do plienok a polo-
žila do jasieľ. Panna Mária mala väčšiu 
vieru ako ktokoľvek pred ňou a po nej 

a všetky jej činy boli prejavom jej vie-
ry. Verila, že bezbranné dieťa v jej náru-
čí, Ježiš, Syn Najvyššieho, je očakávaný 
Mesiáš, vykupiteľ sveta... Aj Jozef veril 
a dobre si uvedomil, že ho treba chrániť 
a starať sa o neho, a tak celý svoj život – 
hoci veľa správ o ňom Písmo neprináša 
– sa o Dieťa, ktoré mu zveril Boh, sta-
rostlivo staral.

v tej noci narodenia sa splnilo dávne 
proroctvo: ... Zvestujem Vám veľkú radosť, 
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán. Len niekoľkí pastieri, jed-
noduchí ľudia, sa ako prví mali tej no-
ci dozvedieť tú radostnú správu. Dnes 
o tejto udalosti vedia milióny ľudí na ce-

lom svete. Svetlo betlehemskej 
hviezdy preniklo do mnohých 
sŕdc na celom svete, no pritom 
pretrváva temnota. Niekedy sa 
zdá, že je ešte väčšia ako vtedy. 
Tí, čo ho v tej noci prijali, pocí-
tili veľkú radosť. Dnes temnota 
sveta akoby prekonávala svetlo 
narodenia Pána... A my, čo ve-

ríme, musíme byť pozorní, aby sme od-
halili Ježiša v jednoduchosti všedných 
vecí. A keď ho nájdeme, bez otáľania 
umožnime aj iným poznať ho!

Vianoce a čas po nich patrí aj tým, čo 
ako prví položili svoje životy – neviniat-
kam. Nie je ľahké vysvetliť utrpenie, naj-
mä utrpenie nevinných. Utrpenie často 
vyvoláva pohoršenie a pred mnohými, 
akoby sa zdvíhal obrovský múr, ktorý 
im prekáža vidieť Boha ako milujúceho 
Otca a jeho nekonečnú lásku k ľuďom. 
Prečo všemohúci Boh nezabráni toľkým 
zdanlivo nezmyselným bolestiam. Utr-
penie je tajomstvo, no nie každé utrpe-
nie zosiela Boh. Boh len akceptuje to, 
čím vyzbrojil človeka – jeho slobodnú 

mu rozprávalo o Dieťati, ale o to viac sa 
nechal zaslepiť svojou túžbou po moci a 
k nej prislúchajúcou mániou prenasledo-
vania. Ten, čo nespoznal, to bol celý Je-
ruzalem s ním (Mt 2, 3). Tí, čo nespo-
znali, to boli ľudia v jemných šatách – 
vysokopostavení ľudia. Tí, čo nespozna-
li, boli učenci, znalci Písma, odborníci 
na jeho výklad, ktorí síce presne poznali 
priliehavý citát Písma, no aj tak nič ne-
pochopili (porov. Mt 2, 6).

Tí, čo spoznali – to boli v porovnaní 
s týmito renomovanými ľuďmi „voly a 
osly“: pastieri, mudrci z Východu, Má-
ria a Jozef. A mohlo to vari byť inak? 
V maštali, v ktorej je on, nie sú vyso-
kopostavení ľudia, tu je doma iba vôl a 
osol. (...) Ako je to však s nami? Sme tak 
ďaleko od maštale preto, lebo sme pre 
ňu príliš prejemnení a príliš rozumní? 
Neuchyľujeme sa aj my k učeným výkla-
dom Písma, k dokazovaniu neautentic-
kosti či historickosti autenticity state až 
tak, že sme sa stali slepými voči samému 
Dieťaťu a vôbec ho neberieme na vedo-
mie? Nie sme aj my príliš udomácnení 
v „Jeruzaleme“, v práci, zabývaní v sebe, 
v našej samosláve, v našej paranoji nato, 
aby sme v noci začuli hlas anjela, vydali 
sa na cestu a poklonili sa?

Tak na nás (...) hľadia tváre vola a os-
la s otázkou: Môj ľud nechápe, no rozu-
mieš ty hlasu svojho Pána? Keď kladie-
me do svojich betlehemov dôverne zná-
me postavičky, mali by sme Boha pro-

siť o to, aby dal nášmu srdcu tú jedno-
duchosť, ktorá dokáže v dieťati odha-
liť Pána, ako to kedysi dokázal Franti-
šek v Grecciu. Potom sa stane aj s nami 
to, čo slovami blízkymi vyjadreniu svä-
tého Lukáša o pastieroch na prvé Via-
noce (porov. Lk 2, 20) povedal Tomáš 
z Celana o účastníkoch polnočnej om-
še v Grecciu: Všetci sa vrátili domov 
naplnení radosťou.“ (Benedikt XVI. – 
 Joseph Ratzinger: Zasiahnutí neviditeľ-
ným, Trnava: Dobrá kniha, 2006, s. 319 
– 322)

Slovom étos vyjadrujeme zvyk alebo 
mrav. Toto slovo je gréckeho pôvodu. 
Podobným gréckym slovom sa označu-
je kôl, okolo ktorého pravidelne privä-
zoval gazda svoje zvieratá v maštali. Bol 
to pevný bod, pri ktorom zvieratá mali 
stravu a vodu. Zvykovo dokázali k nemu 
prísť aj samy. Naučili sa, kde je ich pán; 
kde je isté miesto, ktoré im určil na ich 
ochranu a prežitie.

Boh – Slovo sa stalo telom (porov. Jn 
1, 14). Tým sa naplnili dávne proroctvá 
o Božom Pomazanom (Mesiášovi, Vy-
kupiteľovi) z Dávidovho kráľovského 
rodu, ktorý príde ako dieťa, ako malý vý-
honok alebo kôl. Zároveň bude  Emanuel, 
Boh s nami (porov. Iz 4, 2; 7, 14; 9, 1 – 
6; 11, 11, 1 – 9; 22, 23; Jer 23, 5), kto-
rý je Strom života (porov. Gn 2, 9; Zjv 
22, 2). Po narodení uložili Pána Ježiša 
do drevených a chudobných jasieľ, teda 
na miesto potravy pre zvieratá. Iba tam 

bolo preň miesto, mimo mesta (porov. 
Lk 2, 7). Jasličky týmto predznamená-
vajú jeho poslanie. Betlehem značí Dom 
chleba. Božie Dieťa prichádza, aby sa 
raz za nás a pre nás obetovalo, rozdalo 
ako chlieb. Prichádza, aby nás vykúpil 
zmiernou obetou seba samého na dreve 
kríža za mestom (porov. Hebr 13, 13). 
Jeho hrob sa stane kolískou nového ži-
vota, lebo svojím zmŕtvychvstaním zví-
ťazí nad hriechom a smrťou. Toto veľ-
konočné tajomstvo sa sprítomňuje v Eu-
charistii, v ktorej sa nám dáva Boh ako 
pokrm na cestu v premenenom chlebe. 
Po narodení ho uložili do jasieľ, aby sa 
nám dával ako pokrm pre dušu. Potre-
bujeme preto čisté srdce (porov. Mt 5, 
8), aby sme videli živého Boha v „malej“ 
Eucharistii a aby sme v nej s vierou prijí-
mali Chlieb života (porov. Jn 6, 35.41.48. 
53 – 58) a minili sa, aby sme boli živým 
betlehemom – domom Chleba – pre 
druhých.

Vianočné sviatky nás teda pozývajú, 
aby sme naviazali naše životy na Pána. 
On je tým pravým ťažiskom, ktoré po-
trebujeme, aby sme raz obstáli pred se-
bou samými i pred Bohom. Vianočné 
obdobie nás pozýva, aby sme nestavali 
ťažisko nášho života na nás samých, ale 
na Bohu. Potom budeme autentickým 
živým betlehemom osobne i spoločne 
ako Cirkev, ako spoločenstvo tých, ktorí 
sa zhromažďujú okolo Pána, jeho počú-
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čas PoKoJa, lÁsKY a oBetY

azda málokedy sa človek dokáže aspoň na niekoľko okamihov naplniť myšlienkami 
pokoja, lásky a obety. láska a obeta sú charakteristickými znakmi vianočného času. 
Každý dar, ktorý dávame či dostávame, je prejavom lásky a obety, lebo na jeho zakúpe-
nie alebo získanie sme použili svoj čas, dali svoj zárobok a potom sme ho s láskou v me-
ne Krista a v túžbe, aby ho v pokoji užil, venovali blízkemu či neznámemu.

možno práve tento čas Narodenia 
Pána, Zjavenia Pána i Krstu Pána 

je časom, aby sme si uvedomili, prečo 
Kristus prináša obetu, prečo sa nám dá-
va a k čomu nás volá. Hľadať odpoveď 
na to môžeme veľmi priliehavo v azda 
najstaršej Eucharistickej modlitbe, tzv. 
Rímskom kánone svätej omše. Skúsme 
sa doň aspoň na chvíľu ponoriť a iste 
oveľa intenzívnejšie prežijeme tieto po-
žehnané dni.

Teba teda, najláskavejší Otče, pokor
ne vzývame a prosíme skrze Ježiša Kris
ta, tvojho Syna a nášho Pána: láskavo 
prijmi a + požehnaj tieto dary, túto svä
tú a nepoškvrnenú obetu.

„Najláskavejší Otče“. Dotýkame sa 
zá kladu kresťanskej viery. Boh je samá 
dobrota. Kresťan je človek, ktorý v túto 
dobrotu Boha verí. Niet viery tam, kde 
chýba hlbší zážitok tajomstva dobroty 
Boha. Natoľko môžem dôverovať, na-
koľko verím v jeho dobrotu. Ak niekto 
začne pochybovať o dobrote Boha, vte-
dy sa jeho viera rozsýpa ako piesok. Po-
vedzme si však jasne, že je to ťažké ta-
jomstvo viery. Zdá sa, že život často ho-
vorí dokonca čosi iné. Treba vstúpiť do 
ústavu, kde sú zmrzačené deti a tam na-
priek ich nešťastiu povedať – Boh je ne-
konečne dobrý. Treba sa stretnúť s ce-
lým morom utrpenia a krivdy, aké jestvu-
je na zemi a povedať – Boh je nekoneč-
ne dobrý. Treba prijať údery, od ktorých 
nás život neušetrí a povedať – Boh je ne-

konečne dobrý. Treba sa postaviť pod 
kríž a uvedomiť si, že na tomto dreve zo-
miera jediný a milovaný Syn Boha Otca 
a keď budeme pozerať na jeho agóniu, 
povedať – Boh je nekonečne dobrý.

Dotýkame sa mimoriadne dôležitého 
elementu kresťanskej viery, ktorým sa 
začína Prvá eucharistická modlitba. Boh 
je nekonečne dobrý Otec. Od zážitku tej-
to pravdy závisí naša vytrvalosť vo vie-
re a naša vytrvalosť v povolaní. Máme 
zjavovať svetu nekonečnú dobrotu Bo-
ha. Naša dobrota má byť dôkazom, že 
Boh je dobrý. Keď iní pozerajú na na-
še činy, majú vzdávať chválu nekonečne 
dobrému Otcovi. Ľudia sa často rozchá-
dzajú na tejto pravde, nepoznajú neko-
nečne dobrého Boha. Nedávno mi jeden 
človek vysvetľoval, že z toho, že Boh je 
Otec, ešte nevyplýva, že musí byť dob-
rý, veď otec môže byť aj zlý; Boh pred-
sa nemôže byť dobrý, keď na zemi je toľ-
ko zla. Pochopil som, že tento človek ne-
stojí pred opravdivým Bohom, nepozná 
tvár dobrého a milujúceho Otca... Účasť 
na svätej omši, stretnutie v prijatí naj-
svätejšej sviatosti, adorácia, to je vždy 
stretnutie s Bohom, ktorý je nekonečne 
dobrý otec. Prvým rysom eucharistickej 
nábožnosti sú otvorené srdcia, živá viera 
v dobrotu Boha – nášho otca.

Prinášame ti ju najmä za tvoju svä
tú Katolícku cirkev v jednote s tvojím 
služobníkom, naším pápežom Fran
tiškom, s naším biskupom Stanislavom, 

a so všetkými, ktorým je zverená sta
rosť o pravú, katolícku a apoštolskú vie
ru. Daruj svojej Cirkvi pokoj, chráň ju, 
zjednocuj a spravuj po celom svete.

Človek, ktorý postavil do centra Eu-
charistiu, musí mať široko otvorené srd-
ce, aby obsiahol celú Cirkev. To je dô-
ležitý rys dobre sformovanej eucharis-
tickej nábožnosti. V náboženskom živo-
te vždy hrozí nebezpečenstvo egoizmu 
– ja a Pán Boh, a nič iné ma nezaujíma. 
Pri dobre sformovanej eucharistickej ná-
božnosti je srdce človeka otvorené na zá-
ležitosti celej Cirkvi. ten, kto do svojho 
srdca prijíma eucharistiu, začína milovať 
Cirkev, milovať všetky, mimoriadne ťaž-
ké a veľké úlohy Božieho ľudu na celom 
svete. Eucharistická nábožnosť nedovo-
ľuje egoizmus, nedovoľuje uzatvoriť sa 
do seba, núti ustavične sa otvárať, milo-
vať Cirkev a jej veľké úlohy. Podľa toho 
poznať, či človek má skutočný kontakt 
s Eucharistickým Kristom. Ak je uza-
tvorený, ak nedokáže milovať, potom je-
ho stretnutie s Eucharistickým Kristom 
nie je autentické. Ak niekto prináša dar 
na oltár a obetuje ho za Cirkev, súčasne 
odovzdáva aj seba k dispozícii Cirkvi, 
pápežovi, biskupovi. Naproti tomu, ak 
niekto nemá vnútornú dispozíciu a priná-
ša chlieb, prináša víno, ale neprináša svo-
je srdce, je ďaleko od eucharistickej ná-
božnosti. tu musí byť jednota srdca s da-
rom prineseným na oltár.

Pamätaj, Otče, na svojich služobní
kov a služobnice M. M. Pamätaj na 
všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich 
vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti 
prinášame túto obetu chvály. Aj oni sa
mi ti ju obetujú za seba i za všetkých 

vôľu. Aj utrpenie Neviniatok bolo roz-
hodnutie Herodesa, bažiaceho po moci, 
nie Boha.

K Vianociam nerozlučne patrí aj sláv-
nosť troch kráľov – mudrcov. V ten deň 
Cirkev slávi zjavenie Ježiša celému sve-
tu. Epifániu. Mudrci predstavujú ľudí 
všetkých jazykov a krajín, ktorí sa na vý-
zvu Pána vydávajú na cestu, aby velebi-
li Boha.

Králi Tartišu a ostrovov prinesú mu dary;
oddajú mu dary králi Arabov aj zo Sáby:
Budú sa mu klaňať všetci králi.
Slúžiť mu budú všetky národy.

Nečudujú sa, že hviezda ich privied-
la do malej dedinky. Mudrci, ktorí prišli 
z veľkej diaľky sa tešia, že vidia Kráľa. 
Ako veľa sa musíme od nich učiť. Pre-
dovšetkým to, že každé nové poznanie 
cesty k Ježišovi je plné radosti.

Možno si neuvedomujeme skutoč-
nosť, ako blízko je nám v živote Pán, 

pretože Boh sa nám ukazuje v nenápad-
nej podstate kúska chleba, neobjavuje 
sa vo svojej sláve, pretože sa nevnucuje, 
prechádza v našom živote ako tieň na-
miesto toho, aby prejavoval svoju moc. 
Koľko duší otravuje pochybnosť, preto-
že sa im Boh neukazuje tak, ako to oča-
kávali?

Musíme byť bdelí, lebo Pán sa nám 
zjaví aj v obyčajných veciach. Usiluj-
me sa získať vnútorné svetlo, ktoré nám 
umožní pretrhnúť monotónnosť rovna-
kých, stále sa opakujúcich dní hľadania 
Ježiša v každodennom živote.

Nemožno tieto riadky ukončiť bez to-
ho, aby sme sa ešte raz nezahľadeli na 
idylku Svätej rodiny na mnohých zobra-
zeniach a porovnať ju s pohľadom na 
naše rodiny. Možno v tie sviatočné dni 
Svätvečera sa mnohé rodiny budú podo-
bať tej betlehemskej. Bude v nich vlád-
nuť láska a porozumenie, pohoda svia-
točného dňa. No aká je skutočnosť všed-
ných dní? Tento týždeň zverejnili médiá 

správu, že zo sto rodín sa u nás rozvádza 
tridsať. Koľko detí bude tráviť Vianoce 
len s jedným rodičom, koľko je u nás de-
tí, ktoré týždeň čo týždeň putujú z rodi-
ny matky do rodiny otca bez pevného 
domova. A čo vlastne pokladáme dnes 
už aj u nás za rodinu? Aj život v jednej 
domácnosti alebo aj u rodičov, neraz aj 
u kresťanských, bez uzavretia manžel-
stva. A aká bude budúcnosť rodín?

Mesiáš chcel svoju spasiteľskú úlohu 
začať v jednoduchej normálnej rodine. 
Prvé, čo Ježiš posvätil svojou prítomnos-
ťou, bol rodinný kozub. Žil tak v rodine 
roky v Nazarete. Jozef bol hlavou rodi-
ny. A naše želanie: Nech v našich rodi-
nách vládne porozumenie, láska, pokoj 
a nech sú rodičia svojim deťom prvými 
hlásateľmi viery. V tomto duchu odo-
vzdajme naše rodiny pod ochranu Naza-
retskej rodine.

Podľa: Francisko F. Carvajal: Hovoriť 
z Bohom – Advent, vianoce, lúč r. 1999

pripravila Xd
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svojich drahých, za svoje vykúpenie, za 
nádej na večnú spásu i za časné blaho...

Pomerne ľahké je myslieť na zástupy, 
na Cirkev v celosvetovom rozmere, Vte-
dy sa môže človeku zdať, že opravdivo 
miluje. Zatiaľ čo ukazovateľom opravdi-
vej lásky je vždy vzťah k tomu, kto v tom-
to momente kľačí najbližšie pri nás. tu 
pred oltárom, pred Kristom v eucharistii 
treba toho človeka vidieť. Až v tomto po-
hľade na konkrétneho človeka sa formu-
je opravdivá evanjeliová láska. Spoločne 
prosíme, aby ten človek dosiahol spásu, 
ktorá je darom Boha. Môže sa stať, že 
ten človek potrebuje záchranu v dnešný 
deň. Možno je v takej situácii, že mu tre-
ba podať ruku. To netreba prenechávať 
Bohu, to musíme urobiť sami. V tom 
spočíva autentická Eucharistická ná-
božnosť. Preto prichádzam k oltáru, aby 
som videl ľudí, ktorým mám pomôcť. Ak 
teda vychádzam z kostola a nevidím ich, 
neviem komu mám pomôcť, žijem v kla-
me, že som nábožný človek. Eucharistic-
ká nábožnosť to je syntéza lásky Boha 
a konkrétnej lásky k človeku. Ako často 
na svätej omši prosíme Boha, aby sme 
videli potreby týchto ľudí, ktorí sú blíz-
ko? Ako často prosíme dobrého Otca, 
aby nám ukázal, aká má byť konkrétna 
forma našej lásky? To nie je náhoda, že 
dnes vlastne tento a nie iný človek kľa-
čí vedľa nás. Tu Boh spája ľudí medzi se-
bou, spája aktívnu lásku.

Tebe, Bohu večnému, živému a pra
vému.

V slovách: „a predkladajú svoje prosby 
tebe, Bohu večnému, živému a pravému“ 
je obsiahnutá výzva, aby sme si uvedo-
mili prítomnosť Boha, pred ktorým stojí-
me. Pri oltári sa uskutočňuje zvlášť blíz-
ke stretnutie s Bohom. Ak toto stretnutie 
má byť tvorivé, prenikajúce človeka, mu-
síme si uvedomiť, že Boh je mimoriadne 
veľkou, nekonečnou, tajomnou skutoč-
nosťou. Ak si to neuvedomujeme, môže 
sa stať, že aj napriek tomu, že stojíme 
pred Bohom, v skutočnosti sme sami. 
Stále jestvuje nebezpečenstvo, že príde-
me pred Boha s vrecom pilín nášho živo-
ta a namiesto toho, aby sme mysleli na 
neho, začneme sa zaoberať iba tými pi-
linami. Po chvíli hrabania v nich je iba 
mnoho prachu, že nielen nevidíme Bo-
ha, ale sami sa začíname v tom prachu 
dusiť. Zatiaľ čo počas stretnutia s Bo-
hom pri oltári máme predovšetkým obja-
viť, kto on je. Tu treba stáť tvárou v tvár 
so živým Bohom. Vieme už, že je to ne-
konečne dobrý Otec. Teraz objavujeme, 
že je to večný Boh. Prach pilín môjho ži-
vota opadne za deň, týždeň, za mesiac, 
rok, za 70 rokov, a Boh je nemeniteľný, 
je večný. Všetko je pominuteľné, a ja sto-
jím pred večným Bohom. On jediný ne-
sklame. Stojím pred živým Bohom. A te-
da je to ktosi s kým sa môžem rozprávať, 
s kým môžem spolupracovať koho mô-
žem milovať. Boh to je sám život. Stojím 
pred opravdivým Bohom. eucharistická 

nábožnosť dovoľuje každý deň znovu od-
straňovať bôžikov, ktorých si človek tvo-
rí. Máme svoj vlastný pojem Boha, ktorý 
treba ustavične opravovať, aby nám bôži-
kovia nezaclonili pravdivého Boha. Všet-
ky krízy viery, znechutenia vyplývajú 
z toho, že Boh, pred ktorým človek sto-
jí, je pre neho iba bôžikom, nie opravdi-
vým Bohom. Voči opravdivému Bohu sa 
ťažko možno vzbúriť, ťažko sa ho pýtať: 
„Čo ty ešte odo mňa chceš? Ťažko je za-
vrhnúť jeho žiadosť.“ Toto všetko sa ja-
ví v živote, keď človek stojí akoby pred 
bôžikom a nie pred živým a opravdivým 
Bohom. V tejto modlitbe Cirkev pripo-
mína, že pri oltári dochádza k stretnu-
tiu s nekonečne dobrým Otcom, ktorý je 
Boh, večný živý Boh, Boh pravdivý. sv. 
František, keď objavil tajomstvo Boha, 
vybehol do poľa a volal: „láska nie je mi-
lovaná“. On vedel kto je Boh, Ten živý 
Boh, s ktorým zápasil v modlitbe, Ten ži-
vý Boh, ktorý mu dovolil prežívať tajom-
stvo umučenia jeho Syna, Ten živý Boh, 
ktorý ho neustále nosil na svojich ru-
kách. Súčasne však sv. František vedel, 
čím je v jeho živote Eucharistia.

v spoločenstve odvážnych ľudí ú mno-
hí, ktorí sa nikdy nerozhodnú pre roz-
voj lásky a pre rozvoj náboženského ži-
vota iba preto, že sa boja. Je to viac-me-
nej tak, akoby dieťa v lone matky obja-
vilo, čo ho čaká na svete, koľko bude 
mať hrčí, keď spadne, koľko bude mať 
starostí so štúdiami, so získaním obži-
vy, bývania, topánok, priateľov. Keďže 
by sa bálo týchto ťažkostí, došlo by k zá-
veru, že sa neoplatí vychádzať z pohodl-
ného domčeka, akým je telo matky. Na-
čo? Ja sa nenarodím! A vtedy nasledu-
je zastavenie akéhokoľvek rozvoja a sú-
časne s ním smrť. Egoizmus sa často ob-
javuje v nedostatku odvahy, v strachu 
a tvorí veľkú prekážku rozvoju opravdi-
vej, evanjeliovej lásky. Takých ľudí, kto-
rí sa zastavili, ktorí sa vzdali tohto roz-
voja, stretáme často. Spomínam to pre-
to, že v Modlitbe, o ktorej hovoríme, je 
fragment, v ktorom sa obraciame na Bo-
ha slovami:

V spoločenstve s celou Cirkvou s úc
tou si spomíname najmä na preblaho
slavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Je
žiša Krista, Boha a nášho Pána, i na 
svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvo
jich svätých apoštolov a mučeníkov Pet
ra a Pavla, Ondreja, (Jakuba, ...) i na 
všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy 
a na ich prosby poskytni nám vždy a vša
de svoju pomoc a ochranu.

Týchto svätých ľudí spomíname pre-
to, aby sme si uvedomili, že sú takí, kto-
rí na ceste rozvoja náboženského živo-
ta dosiahli plnú zrelosť. Sú to hrdinovia, 
ktorí sa nevzdali, nevydesili, neuzavre-
li sa vo svojom egoizme, ale sa rozhodli 
kráčať ťažkou cestou Evanjelia, vytrvalo 
až do konca. Svätá omša to je moment, 
v ktorom sa s nimi stretáme. Oni sú už 
zjednotení s Bohom a hovoria nám: 

oplatí sa pristúpiť k oltáru, oplatí sa pri-
jať Najsvätejšiu Sviatosť, oplatí sa strá-
viť hodinu na adorácii, pretože v tomto 
kontakte človek rozvíja svoj náboženský 
život, zdokonaľuje lásku. stretnutie s tý-
mito ľuďmi posilňuje našu vieru. Ak to 
oni dokázali, tak to dokážem aj ja. Ak 
oni zaplatili takú veľkú cenu, tak aj ja 
mám na to, aby som zaplatil. eucharis-
tia to je chlieb hrdinov, to je chlieb odváž-
nych ľudí, tých, ktorí sa rozhodli aj na-
priek všetkým ťažkostiam siahnuť po pl-
nej náboženskej zrelosti, po plnej evanje-
liovej láske.

Bože, milostivo prijmi túto obetu, 
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobní
ci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni 
vo svojom pokoji, zachráň nás od večné
ho zatratenia a pripočítaj k zástupu svo
jich vyvolených.

S mierou, ako sa blíži chvíľa Preme-
nenia, pozornosť v Prvej Eucharistickej 
modlitbe sa koncentruje už na to, čo je 
najpodstatnejšie, na to, prečo človek sto-
jí pred Bohom. Chceli by som upozor-
niť na dary, o ktoré predovšetkým ide 
v stretnutí s Bohom v Najsvätejšej Svia-
tosti. Je o nich reč v prosbe: „spravuj na-
še dni vo svojom pokoji, zachráň nás od 
večného zatratenia a pripočítaj k zástu-
pu svojich vyvolených.“ Človek je šťast-
ný, keď jeho srdce napĺňa pokoj, ale ten 
pokoj nikdy nemôže byť dielom človeka. 
Hoci by sa človek neviem ako veľmi usi-
loval, jeho srdce vždy bude nespokojné. 
Hoci by konal samé dobro, predsa srd-
ce stále bude túžiť po čomsi viac. Die-
la našich rúk nás nikdy neurobia šťastný-
mi. Augustín hovorí: „Nespokojné je srd-
ce človeka, kým nespočinie v Bohu“. iba 
Boh môže naplniť pokojom celý náš život, 
dokonca vtedy keď má 70, 90 či 100 ro-
kov. Iba Boh to môže urobiť. Podstata je-
ho pokoja spočíva v hlbokom presvedče-
ní, že život je cestou k Bohu, že každý 
krok v tomto živote nás približoval k Bo-
hu, že dokonca pády dokázal Boh vyu-
žiť na naše dobro a na dobro iných. To 
je ten Boží pokoj, ktorý sa rozlieva na ce-
lý život.

„Prosíme ťa, spravuj naše dni vo svo-
jom pokoji“. Často zakusujeme nepo-
koj. Je to niekedy nepokoj trestu. vždy, 
keď človek spácha zlo, vždy ho svedo-
mie trestá nepokojom a vyzýva na poká-
nie. až plné pokánie a vedomie odpuste-
nia zo strany Boha môže navrátiť pokoj. 
Keď sa približujeme k Eucharistii, treba 
si zapamätať, že prosíme Boha o pokoj, 
ktorý napĺňa celý náš život. Často zasy-
pávame Boha malými vecami, a zatiaľ tu 
ide o najdôležitejšiu vec, o Boží pokoj. 
Druhá veľká milosť je uchránenie pred 
odsúdením. Osudy našej spásy sa zužu-
jú každú hodinu, a preto prosíme Boha 
– zachovaj nás od všetkého toho, čo vedie 
k odsúdeniu, čo vedie do nešťastia. Za-
chovaj nás a pripočítaj nás k vyvoleným.

Všetky Božie dary, ktoré môžu ob-
šťastniť každého z nás, spočívajú na ol-
tári. Každé prijatie Najsvätejšej sviatos-
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ti je naplnenie nášho srdca a života Bo-
hom a tým aj jeho pokojom. Každé dá-
va moc, aby sme nezišli na cestu, ktorá 
vedie k odsúdeniu. Každé nás začleňu-
je medzi vyvolených. Každý deň Kris-
tus čaká v Eucharistii, aby každého, kto 
vstúpi, naplnil pokojom, zachoval pred 
odsúdením a začlenil medzi vyvolených.

Prosíme ťa, Bože, mocou svojho po
žehnania posväť tieto dary a urob ich 
dokonalou, duchovnou a tebe milou 
obetou, aby sa nám stali telom a krvou 
tvojho milovaného Syna, nášho Pána Je
žiša Krista.

Je to prosba o zázrak. Každý, kto pri-
chádza k oltáru je svedkom zázraku. Boh 
premieňa chlieb a víno na svoje telo a na 
svoju krv. Tieto dary sú znakom pre naše 
srdce, ktoré sa má posvätiť a premeniť. 
To pre nás Boh pripravuje pokrm, kto-
rý nás má premeniť. Dotýkame sa samej 
podstaty celej Eucharistickej nábožnosti. 
Ide o premenenie, o zbožštenie človeka. 
Preto prichádzam k oltáru, aby ma Boh 
posvätil, preto sa približujem ku Kristovi 
vystavenému v najsvätejšej sviatosti, aby 
Boh podobne ako posvätil chlieb, posvä-
til aj mňa. Bohu je oveľa ľahšie posvätiť 
chlieb a víno ako posvätiť človeka. Je to 
ľahšie preto, že chlieb i víno to sú dary, 
ktoré nemajú slobodnú vôľu. Ak sme ich 
vložili do rúk Boha, v týchto rukách osta-
nú. Sme hlinou v rukách Boha – Hrnčia-
ra, ktorý formuje krásne nádoby. Človek, 
ktorý súhlasil s tým, že bude patriť Bo-
hu, ustavične je v jeho rukách, je na jeho 
hrnčiarskom kruhu. Niekedy Boh mno-
ho rokov bez prestania modeluje člove-
ka. Koleso sa obracia a Boh nás má vo 
svojich rukách. Ide o to, aby sme v tých-
to rukách vytrvali. Každý odchod od Bo-
ha, každý útek z jeho rúk sa končí stra-
tou svätosti. Ak pristupujem k darom, 
ktoré Boh premenil a posvätil, prichá-
dzam ho prosiť, aby som v dnešný deň 
na tom jeho kruhu vytrval a poddal sa je-
ho premieňajúcej vôli. To je podstata Eu-
charistickej nábožnosti. Zázrak na oltári 
sa musí uskutočniť aj v našom srdci, zá-
zrak premenenia.

Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým 
okom a milostivo ich prijmi, ako si mi
lo prijal obetné dary svojho spravodlivé
ho služobníka Ábela, žertvu nášho pra
otca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú 
obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.“

Eucharistická nábožnosť je vždy ná-
božnosťou obety. nemožno si totiž za-
milovať Božiu vôľu bez obety. Tieto slo-
vá Eucharistickej modlitby nám hovoria 
konkrétnym spôsobom, že srdce človeka, 
ktorý sa blíži k oltáru, musí byť naplnené 
ochotou prinášať obety. Tu musia byť na-
še srdcia ako srdce spravodlivého Ábela 
a srdce spravodlivého Abraháma. Ábel 
bol spravodlivý, aj napriek tomu, že mal 
nespravodlivého brata. Mohol utiecť od 
neho, svet bol predsa prázdny, mal kde 
utekať. Mohol to urobiť, lebo nie je ľah-

ké žiť s nespravodlivým človekom, nie 
je ľahké žiť v dosahu nenávisti a závis-
ti, ale Ábel neutiekol. On, keďže vedel, 
s kým má dočinenia, usiloval sa o to, 
aby sa páčil Bohu. Jeho obetu Boh prijal 
so záľubou, pretože jeho srdce bolo čis-
té. Aj Kain prinášal obetu, ale Boh jeho 
obetu neprijal, lebo srdce Kaina nebo-
lo čisté. Čistota srdca spôsobila, že Boh 
mal záľubu v Ábelovi a Ábel mal záľu-
bu v Bohu. Jeho vôľa bola zharmonizo-
vaná s vôľou Boha. Ábel bol človekom 
obety milej Bohu. Ešte vo väčšej mie-
re to vidno u Abraháma. Jeho vôľa, vô-
ľa otca, prikazovala milovať syna, nedo-
voľovala spôsobiť mu krivdu. Božia vô-
ľa prikazovala zabiť syna. Bolo potrebné 
ukrižovať svoju vlastnú vôľu, aby splnil 
Božiu vôľu. A táto veľká obeta sa Bohu 
páčila. Dotýkame sa tajomstva formova-
nia veľkých svätých pri oltári. svätý nie 
je iba ten, čo sa vzdal svojej vôle v pro-
spech Boha, lebo to možno urobiť neo-
chotne, nedobrovoľne. svätý je človek, 
ktorý si zamiloval Božiu vôľu. Dobrovoľ-
ne urobil Božiu vôľu svojou vôľou. Za-
pamätajme si, že nemožno milovať Bo-
ha, ak nemilujeme jeho vôľu. Celý nábo-
ženský život smeruje k tomu, aby sme si 
zamilovali Božiu vôľu. Od toho momen-
tu, v ktorom si človek zamiluje Božiu vô-
ľu, ju plní, hoci by bola najťažšia. Od to-
ho momentu opravdivo miluje Boha. Ak 
nemá lásku k Božej vôli, nemá ani lás-
ku k Bohu. Treba nahliadnuť do svojho 
srdca. Treba sa spýtať – koľkokrát som 
priniesol na obetu svoju vlastnú vôľu, 
koľkoráz som vyberal iba a výlučne vô-
ľu nebeského Otca? Nič neosoží prijíma-
nie Najsvätejšej Sviatosti, ak človek vyj-
de za dvere kostola a začína ohovárať, 
očierňovať, kritizovať, raniť iných. To je 
jasný znak, že plní svoju vlastnú vôľu. 
Účasť na Kristovej obete sa uskutočňu-
je cez moju vlastnú obetu. Ak nemám čo 
dať, ak neprinášam Bohu rezignáciu mo-
jej vlastnej vôle, neprinášam obetu, ne-
zúčastňujem sa Obety, nanajvýš sa mô-
žem iba modliť. A čo obetujem?

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bo
že, prikáž svojmu svätému anjelovi pre
niesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, 
pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby 
nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto 
oltárnej obete a prijmeme presväté telo 
a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebes
ké požehnanie a milosť.

Táto veta hovorí o výmene darov, aká 
sa uskutočňuje na oltári. My prinášame 
Bohu svoj dar posvätený Kristom a spo-
lu s ním ho obetujeme Otcovi. Súčasne 
otvárame svoje vlastné srdce, aby sme 
prijali dar, ktorý nám pripravil Boh: Je-
ho požehnanie a milosť. Prichádzame 
k oltáru preto, aby sme obohatili svo-
je srdce. Z pohľadu plodnej účasti na 
svätej omši jestvuje úzka závislosť me-
dzi veľkosťou prinesenej obety na oltári 
a obohatením nášho srdca. Pri oltári sa 
uskutočňuje veľká výmena darov. človek 

dáva svoje srdce a Boh mu dáva svoje srd-
ce; človek dáva svoje telo a Boh dáva svo-
je telo; človek dáva svoj život, a Boh dáva 
svoj život. Prosme o odvahu vykonať tú-
to múdru transakciu. Odovzdajme Bohu 
seba, a on nám dá seba.

medzi priateľmi Boha
Chceme zakončiť našu úvahu o texte 

Prvej Eucharistickej modlitby. Vynechá-
vame modlitbu za zomrelých. eucharis-
tická nábožnosť prekračuje hranice smr-
ti. Tu sa oživuje kontakt so zomrelými 
cez gestá lásky voči nim. Ktokoľvek pri-
stupuje k oltáru, v každej svätej omši sa 
stretáva so svojimi zomrelými preto, aby 
ich obohatil.

Aj nás, svojich hriešnych služobní
kov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné mi
losrdenstvo, priveď do spoločenstva svo
jich svätých apoštolov a mučeníkov: 
Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša,  
(... Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anas
tázie) a všetkých tvojich svätých. Prosí
me ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, 
nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľ
ké zľutovanie.

Chceme sa zastaviť pri poslednom 
fragmente Prvej Eucharistickej modlit-
by: Ak autenticky pristupujeme ku Kris-
tovi v Eucharistii, tak skôr či neskôr 
stretáme vedľa neho ľudí veľkého for-
mátu. eucharistická nábožnosť je hľa-
daním nielen samého Boha, ale aj jeho 
priateľov. Dobre chápaná Eucharistic-
ká nábožnosť vylučuje v živote samotu. 
Ak niekomu záleží na stretnutí opravdi-
vo veľkých ľudí, vždy ich stretne pri ol-
tári. Čím bližšie k Bohu, tým viac je tam 
ľudí väčšieho formátu: Ján Krstiteľ, Šte-
fan, Matej. Ale svätí, to nie sú iba tí ka-
nonizovaní, ale aj svätí žijúci ešte na ze-
mi. Je znamenitou vecou, že vlastne pri 
oltári, v kontexte s Eucharistickým Ježi-
šom, možno stretnúť ľudí veľkého du-
cha. Je to neklamný smer. Tu ich určite 
stretneme. Kedy? V akej situácii? To ne-
vieme. Nechajme to na Boha. Ak niekto 
začína hľadať hodnotných ľudí mimo ol-
tára, zíde na zlé cesty. Tieto slová mu-
sia byť prosbou každého človeka, ktorý 
prichádza k oltáru. „Priveď nás do spolo-
čenstva svojich svätých, prijmi nás do ich 
spoločenstva“ – to je modlitba o veľkosť, 
o vstup do spoločenstva priateľov samé-
ho Boha. A preto srdce človeka, ktorý sa 
opravdivo zúčastňuje na Eucharistii, sa 
ustavične rozširuje. Môže zažiť mnoho 
skúseností, môže prejsť cez temnú noc, 
ale ak zostane pri oltári, nezahynie. mô-
že Boh zmiznúť z dohľadu, zanechať sa-
mé temnoty, ale vždy ostáva cesta vytýče-
ná jeho priateľmi. Oni uisťujú, že to je 
vlastný smer. Oni pomáhajú vytrvať.

Tu niekde azda môžeme pochopiť ta-
jomstvo Vianoc – nájsť zmysel lásky, 
obety a význam pokoja. Nuž požehnané 
sviatky všetkým.

daniel dian
1 Porov. STANIEK, E. Bližšie k oltáru. Krakov 

1996.
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svätá Cirkev nám prikazuje na základe 
Božieho desatora, aby sme sa v nedeľu 
a v prikázaný sviatok zúčastnili na svätej 
omši. avšak pre úprimne veriaceho a ná-
božného kresťana nemá byť splnené len 
toto zákonné minimum, ale svoju nábož-
nosť máme prejavovať aj účasťou na po-
božnostiach. Jednou z pobožností, ktoré 
sa patrí konať, je poďakovanie Pánu Bo-
hu za všetky dobrodenia, ktoré nám dáva. 
on je darca všetkého, čo máme, on nás 
požehnáva, a preto je dôstojné a správne 
vzdávať Pánovi vďaky.

slávnostnou formou, kedy ľud zhro-
maždený vo väčšom množstve, ďa-

kuje Pánu Bohu, je aj slávnostné poďa-
kovanie, tzv. Te Deum laudamus – Teba 
Bože chválime. Vďačnosť je čnosť, kto-
rá odzrkadľuje a sprítomňuje spoločen-
ský život. Bez vďačnosti je život smutný 
a pustý. Keďže naše srdce býva preplne-
né vďačnosťou aj voči ľuďom, o čo viac 
má byť preplnené vďačnosťou voči Pánu 
Bohu. Svätý Pavol v liste Efezanom nás 
k tejto vďačnosti povzbudzuje slovami: 
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bo-
hu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Kris-
ta (Ef 5, 20). Náš život by mal byť neutí-
chajúcim a neprestajným chválospevom 
poďakovaní za všetky nesmierne dobro-
denia – časné i duchovné – ktoré sa nám 
dostávajú v plnej miere od Pána Boha.

Cirkev v osobitnej liturgii – pri svä-
tej omši alebo špeciálnej pobožnosti – 
vzdáva vďaky Bohu pri dôležitých medz-
níkoch v roku. Veľké ďakovanie Páno-
vi sa usporadúva napr. na konci občian-
skeho roka alebo školského roka, alebo 
po skončení duchovných cvičení, po svä-
tých misiách, po vykonaní voľby Sväté-
ho Otca, po skončení nepokojov či vo-
jen, ale slávnostné Te Deum sa koná aj 
pri veľkých sviatkoch, ktoré sú spojené 
s teoforickou procesiou: na Vzkriesenie 
a na Božie Telo.

Poďakovanie sa vyjadrí okrem modli-
tieb aj spevom Teba Bože chválime (Te 
Deum laudamus), ktorý sa spieva vždy 
na konci svätej omše. Pokiaľ sa svätá 
omša nekoná alebo už skončila a bola 
procesia, tak sa tento spev spieva pred 
úplným záverom pobožnosti. Celý spev 
Te Deum laudamus sa spieva (slovensky 
alebo latinsky) stojac, pretože je to pie-
seň chvály, oslavy a veleby. Kľačí sa len 
počas štyroch veršov („Preto ťa prosíme, 
pomáhaj svojim služobníkom... a vyvýš 
ich až na veky!“), a to preto, lebo sú to 
verše ponížených prosieb. A my vieme, 
že Pán Boh len pokorným a poníženým 
dáva svoju milosť, preto to prejavíme aj 
vonkajším postojom – kľaknutím. Veria-
ci, ktorí sa zúčastnia na pobožnosti Te 
Deum laudamus, získajú za obvyklých 
podmienok úplné odpustky.

Milí čitatelia, snažme sa dobre a správ-
ne rozlišovať medzi svätou omšou a me-

dzi pobožnosťou. Svätá omša je sviatosť, 
pobožnosť je svätenina, pri ktorej sa 
osobitne modlíme na nejaký konkrétny 
úmysel. Pri pobožnosti Te Deum je úmy-
sel jasný: spoločné, veľkolepé ďakovanie 
Pánu Bohu za všetky dobrodenia. Nevy-
nechávajme (neodchádzajme po skon-
čení omše) pobožnosť Te Deum, ale zú-
častnime sa na nej a z celého srdca ďa-
kujme Pánovi za všetko, čo nám dal! 

stanislav čúzy, kaplán

Zahltení správami z okolia 
nemôžeme čítať správy  
zo svojej duše
Dávanie duše na papier ma už veľmi dlho 

– celé roky bolí,
v minulosti som sa ho bála, ako plavby  

na rozbúrenom mori.
Ale dnes v noci, za tmy som už s istotou 

našla svoju kotvu aj bezpečný prístav
a v mojej duši opäť pokoj, ako z raja, 

pristál.
Viera, láska a nádej mi otvorili oči,
prestala som sa točiť, ako na kolotoči.
Po mnohých rokoch prebdených nocí
nastalo nové ráno, pre mňa má cenu 

moci.
Po 21 rokoch som odpustila svojej vlastnej 

mame!
Nemám na tom zásluhy – len som 

prosila, nech sa tak stane!
A Ty, náš Najvyšší, si urobil v mojom 

živote tento najväčší zázrak
– konečne môžem kráčať slobodne 

a nikto živý mi už nedá na frak!
Hľadala som všade iba vinníkov, 

potrebovala som nájsť len seba!
Pre pokoj svojej duše to však každému 

tak treba!
Zahataná riadkami kníh z okolitého 

sveta
nemala som čas prečítať si aj seba.
Nenašla som si čas čítať správy zo svojej 

duše,
aj manželove srdce už bolo za mnou na 

pokluse!
Pred treťou životnou krízou si ma zastavil 

opäť, a zase v poslednej chvíli,
aj zástupy chórov a anjelov z neba sa  

ku mne naklonili.
Počas tej prebdenej noci sa viaceré milosti 

diali
a kropaje sĺz sa po mojich lícach liali!
V slzavých modlitbách som prosila 

o splnenie tvojej vôle
a z mojej duše začali počas tej najdlhšej 

noci vychádzať všetky bôle!
Môj manžel pri tom so mnou bez sĺz slzil, 

ale tuho ma držal za ruku,
už 17 rokov viem, že mám v ňom – popri 

TEBE – druhotnú záruku!
Odpustenie vlastnej mame sa šírilo ďalej 

ako lavína,
radujem sa – veď snáď už bude zo mňa 

duša úprimná?!

O pár dní mi už začala odpúšťať aj naša 
dospievajúca dcéra...

Verím, že v našich životoch sa začína nová 
éra!!! AMEN.

17. 12. 2016, sobota ráno
mária otčenášová

Jedným z dôležitých osláv v Cirkvi 
tento rok bude nepochybne sté výro-

čie zjavenia Panny Márie v Portugalsku, 
v malej dedinke Fatima. Lucia, Hya cinta 
a František, traja malí pastierikovia, sa 
stali v priebehu niekoľkých mesiacov 
známymi po celom katolíckom svete. 
Prečo a ako sa tie udalosti spred sto ro-
kov udiali, sa nám snaží sprostredkovať 
talianska autorka marilena Carraro: Fa-
timskí pastierikovia (lúč, vydavateľské 
družstvo Bratislava, 2016, 138 s.).

Autorka nás zavedie do reálií malej 
portugalskej dedinky Fatimy do dvoch 
navzájom spriaznených rodín, kde sme 
svedkami ich bežného života začiatkom 
20. storočia. V Európe zúri Prvá svetová 
vojna, všade je hlad a chudoba. Portugal-
sko svojou polohou je chránené od bez-
prostredných bojov, ale celkový strach 
a beznádej z budúcnosti cítiť aj tu. Sú-
rodenci František a Hyacinta sa rozhod-
li pomáhať svojej staršej sesternici Lu-
cii pri pasení ovečiek v neďalekom údo-
lí. Spájali svoje detské hry s pomáhaním 
dospelým tak, ako vedeli a mohli.

Pravidelne sa modlievali aj ruženec, 
ale tak detsky, rýchlo, skrátene, len prvé 
slová modlitby, žiaden zlý úmysel, len 
chceli mať viac času na svoje hry. A na-
priek tomu si ich vybrala Kráľovná ru-
ženca, aby práve oni sprostredkovali sve-
tu jej prosbu o dennú modlitbu ružen-
ca, aby pokoj mohol zavládnuť na celom 
svete. Práve im sa akoby uprostred ich 
hry 13. 5. 1917 zablysklo z čistého ne-
ba a Krásna Pani ich poprosila, aby pri-
chádzali do údolia každého 13. v mesia-
ci. Panna Mária im hovorila najmä o po-
trebe pokánia, tajomným spôsobom ma-
li účasť na vízii pekla, videli ako sa svet 
zrúti do záhuby, ak sa ľudia neobrátia, 
nepolepšia. Jednou zo zbraní ako bojo-
vať proti Zlu bola ponúknutá modlitba 
ruženca.

Deti sa rozhodli poslúchnuť Máriine 
prosby, dohodli sa, že nikomu nepove-
dia ani slovo, ale že sa budú modliť a ro-
biť pokánie a že 13. júna prídu do údo-
lia. Ale tajomstvo bolo pre malú Hya-
cintu príliš silné sústo, aby sa nepodeli-
la s mamou o to, čo videli v údolí. A tak 
si rodičia navzájom vymenili informácie 
a o pár dní to vedela celá dedina a začal 
veľký boj o pravdu. Deti boli statočné, 
vydržali aj bitku, aj hnev, aj odsúdenie 
rodiny a známych, aj výsmech nepria-
teľov, aj niekoľkodňové väzenie. Panna 
Mária bola verná prisľúbeniu a každého 
13. v mesiaci sa deti mohli s ňou rozprá-

sväteniny – te deum

Zázrak odpustenia

Farská knižnica informuje

(dokončenie na s. 8)
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ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Št: 14,30 – 16,15 h; 
 telefón (kancelária): 55 56 23 19, 0904 555 566; zaopatrovací mo-
bil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

SVÄTÉ OMŠE
• nedeľa a sviatky: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 (ak 
sviatok pripadá na sobotu, sv. omša o 12,00 h nie je); 
16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; • pracovný deň: 5,45; 
6,30; 16,30; • v sobotu: 6,30; 18,00 h; •  sviatok v pra-
covný deň: podľa  oznamov; • deň pracovného pokoja, 

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

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri 
sv. omši o 16,30 h; • v prvopiat kový týždeň aj pri ran-
nej sv. omši o 5,45 h (pondelok až piatok); vo štvrtok 
a piatok od 15,00 h; • v sobotu po skončení rannej 
sv. omše, ktorá začína o 6,30 h a večer pri sv. omši 

o 18,00 h; • v nedeľu dopoludnia pri sv. omšiach o 7,30; 9,00; 10,30; 
12,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
7. 1. po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda asi o 7,15 h, kedy sa 
chceme stretnúť pri modlitbe posvätného ruženca.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 21. 1. 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.

Blumentál, vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava Blumentál, Vazovova 8. Zodpovedný redaktor: Xénia duchoňová. Cenzor: Ján Hudec. 
 spolupracovníci:  Daniel Dian, Stanislav Čúzy. S povolením Arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 16. 12. 1997 č. 4264/97.  Príspevky v rozsa-
hu maxi málne dve normostrany, návrhy a pripomienky k farskému časopisu môžete dať v zalepenej obálke do sakristie farského kostola alebo do 
 farskej kancelárie pod zn. časopis  Blumentál, resp. poslať na mailovú adresu: blumdux@centrum.sk.  Redakcia si vyhradzuje právo úpravy príspevkov.   
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JANUÁR
evanjelizačný: Prosíme, aby všetci kresťania vo vernosti Pá-

novmu učeniu modlitbou a bratskou láskou napomáhali obno-
vu cirkevného spoločenstva a spolupracovali pri riešení aktuál-
nych problémov ľudstva.

Úmysel KBs: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota me-
dzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej 
láske.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 24. 12.  štedrý deň, večer – vigília narodenia Pána
 25. 12.  narodenie Pána, prikázaný sviatok
 26. 12.  sv. štefana, prvého mučeníka
 27. 12.  Sv. Jána apoštola
 28. 12.  Sv. Neviniatok, mučeníkov
 30. 12.  sv. rodiny Ježiša, márie a Jozefa
  1. 1.  slávnosť Panny márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
 3. 1.  Najsvätejšieho mena Ježiš
  6. 1.  Zjavenie Pána, prikázaný sviatok
  8. 1.  Krst Krista Pána
 25. 1.  Obrátenie sv. Pavla, apoštola

OZNAMUJEME
 • vigília narodenia Pána bude 24. 12. o 16,00 h; 
 • Polnočná svätá omša sa ako obvykle začne presne o 24,00 h; 
 • sväté omše v deň slávnosti narodenia Pána 25.12. a na sviatok 
sv. štefana 26.12. budú ako v nedeľu; 

 • obrad požehnania rodín s obnovením sobášnych sľubov man-
želov bude pri svätých omšiach na sviatok svätej rodiny;

 • pobožnosť na záver starého roka bude spolu s ďakovnou svä-
tou omšou 31.12. o 16, 00 h;

 • modlitbová vigília a adorácia na prelome rokov 2016/2017 sa 
začne o 23,30 h a zavŕši sa eucharistickým požehnaním po 
24,00 h; 

 • na sviatok Zjavenia Pána budú sväté omše ako v nedeľu; záro-
veň bude požehnanie Trojkráľovej vody, ktorou si môžete po-
kropiť svoje príbytky. O 15, 00 bude Jasličková slávnosť.

vať – celkovo šesťkrát. Pri poslednom zjavení za účasti mnoho-
tisícového davu boli všetci účastní zvláštneho slnečného javu, 
ktorým akoby Mária potvrdila všetko to, čo sa tí malí pastie-
rikovia usilovali sprostredkovať dospelému svetu. O tom, ako 
to s nimi ďalej dopadlo, ako sa naplnili slová Panny Márie, že 
Hya cinta a František čoskoro zomrú, ale Lucia ostane, aby bo-
la poslom a tichým svedkom, o tom všetkom sa píše v tejto út-
lej knižke, ktorá je určená deťom aj dospelým, aby sa nikto ne-
mohol vyhovárať, že sa nemal možnosť dozvedieť.

Obsah knihy je veľmi aktuálny práve v dnešných časoch, keď 
sa zdá, že Zlo je stále mocnejšie a neporaziteľné. To ale nie je 
pravda, lebo Panna Mária už pred sto rokmi prišla ukázať ľu-
ďom mocnú zbraň – ruženec a život pokánia. Oprášme si vedo-
mosti siahnutím po tejto knižke.                   monika šandorová

(dokončenie zo s. 7)

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


