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Ročník XXVIII Číslo 2 Február 2017

Fašiangy, plesy, chvíľky radosti, ale čo ďalej?

Po vianočnom období, ktoré, žiaľ, akosi čoraz viac a viac prežívame ako nejaký ro
mantický čas a nie opravdivo ako spomienku na narodenie Božieho Syna, prišiel 

čas fašiangový a s ním plesy a zábavy. Čas, v ktorom by sme chceli zabudnúť na všet
ky naše problémy a tváriť sa, že podstatou nášho bytia, nášho povolania do života je 
iba zábava. Napriek tomu nevieme ničím prehlušiť realitu, že žijeme v časoch, keď už 
mnoho ráz nevieme, ako a kam.

Otvoríme si noviny a čítame množstvo rôznych názorov na jednu a tú istú skutoč
nosť. Otvoríme si rozhlas a televíziu, a ostávame rovnako na rozpakoch. O tejto situá
cii svedčí aj skutočnosť, že na Slovensku máme viac politických strán a hnutí ako 
v najväčších krajinách sveta. Zdá sa, že nám chýba nielen svetový, ale aj európsky 
rozmer. Škoda, možno by sme sa dokázali dostať v tej našej zložitej situácii niekde 
ďalej. Pomôže nám iba to neustále konštatovanie takéhoto druhu? Preto zo dňa na 
deň viac a viac, či sa nám to páči alebo nepáči, zisťujeme, že život bez Boha je život, 
v ktorom sa človek človeku stal vlkom. Človek začína nanovo podliehať túžbe byť ako 
Boh. Chce byť akýmsi pánom všetkého. A ako to v minulosti s takouto túžbou skon
čilo, vieme. Väznenie človeka človekom v rôznych systémoch... V túžbe po moci sa 
ani jeden z týchto systémov nevyhol genocídam, ale ani jednému sa nepodarilo zís
kať šťastie ani dlhý život. Aký je to teda život? Nebolo by lepšie vrátiť sa späť ku kore-
ňom spoločenského života našich predkov?

Aké to boli korene? Aký to bol život? Odpoveď na to by sme konečne mohli nájsť 
v knihe kníh, vo Svätom písme. Žalmista sa nám aj dnes prihovára a Cirkev nás volá 
nahlas hovoriť alebo spievať: Pane, stal si sa nám útočiskom z pokolenia na pokolenie. 
Týmito slovami sa začína štvrtá kniha žalmov – Modlitba Mojžiša, Božieho muža  
vo Svätom písme. Je to žalm, ktorý hovorí o všeobecnom údele človeka a o pomíňa
ní ľudského života, o jeho ťažkostiach, ktoré si človek naliehavo uvedomuje. Človeku 
sa môže zdať, že je vo vesmíre stratený, beznádejne stratený, že nič nemá zmysel, no 
iba niektorí, žiaľ, nie všetci, spoznávajú, že iba u Pána máme svoje útočisko. K tomu 
ešte akoby nám aj svätopisec Knihy Kazateľ chcel pripomenúť našu biedu, našu skles
losť, našu osamelosť, keď hovorí: Všetko je iba márnosť. Akoby nám Kazateľ vštepo
val do pamäti nezmyselnosť, že majetky, ktoré si niekto nadobudol svojou zručnos
ťou a usilovnosťou, by po jeho smrti mohol zdediť nejaký darebák. V ustavičnom úsi
lí o pominuteľné veci sa tak nachádza rozpor, ktorý sa obnovuje v každej nasledujú
cej generácii, a tak objasňuje márnivosť všetkej pozemskej túžby po vlastníctve. K to
mu všetkému prichádza do nášho života Ježiš so svojím slovom, jasným a otvoreným. 
Jasným, keď poukazuje na pominuteľnosť všetkého. Čo si si nahonobil, čie bude? Ježiš 
však v evanjeliu rozlišuje medzi mať a byť.

Bytie je život a jestvovanie človeka, vlastníctvo je väčší alebo menší majetok, ktorý 
človeku umožňuje pokračovanie života. Jednoduché varovanie spočíva v tom, aby ne
urobil z prostriedku cieľ a aby význam svojho bytia nekládol na roveň so zveľaďova
ním svojich prostriedkov. Absurdnosť tohto porovnávania vyjde najavo až vtedy, keď 
uvažujeme nielen nad tým, že zomrieme, ale že sa pred Bohom musíme aj zodpove
dať za svoj život. Ak to starozákonná paralela ešte zreteľne nemá pred očami, ak Je-
žiš aj kladie otázku: Čo si si nahonobil, čie bude (keď zomrieš)?, tak v centre nestojí 
táto otázka, lež iná: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia..., 
lež v nebi (Mt 6, 19 n.). My však chápeme, že pred Bohom nepôjde o množstvo vlast
níctva, ale o kvalitu bytia (porov. 1 Kor 3, 11 – 15). To sa javí predovšetkým v slovíč
ku „si“. Kto chce mať, hromadí „si“ poklady pre seba; kto má bohaté bytie, zriekne 
sa tohto „si“ a myslí na svoje bytie u Boha. Boh je ten poklad. Kde je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce (Mt 6, 21). Ak je Boh náš poklad, potom nás musí ovládať myšlien-
ka, že Božie nekonečné bohatstvo spočíva v jeho oddanosti a zrieknutí sa seba samého, 
čiže opak všetkej túžby po vlastníctve.

Preto ani obdobie fašiangov nie je obdobím bezstarostnosti, ale výzvou, aby sme 
ani teraz pri zábave nezabudli, že všetko toto je iba dočasu, ale Boh a s ním aj naša 
večnosť je naveky.                                                                                      Daniel Dian

0, Bože, Ty si odplata
a sláva tvojich víťazov, 
Ten chválospev nech odráta 
nám prestúpenie príkazov.

Čo schránka srdca strážila
a jazyk hlásal vo svete, 
toho sa duša dožila, 
sledujúc Krista k obete.

Veď tvoj ľud ide do raja 
cez pošliapané obavy, 
cez lákadlo, čo opája 
zmysly a ducha otrávi.

Kto myseľ uprel do neba,
kto vášňam napäl opraty 
a vlastnú krv lial za teba, 
už naveky je bohatý.

A preto Nežný, Presvätý, 
úpenlivo ťa prosíme, 
cez mučenícke obety 
znič zlo, čo v sebe nosíme.

Nechže je aj nám podielom 
radosť, čo nikdy neminie,
keď vďační svätcom, anjelom 
dôjdeme k večnej hostine.

Sláva ti Darca pokoja, 
ty v troch osobách Jediný! 
Kiež k nášmu hymnu pripája
hold všetky veky končiny Amen

Hymnus na sviatok jedného mučeníka 
k spomienke na sv. Blažeja,  
biskupa a mučeníka
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V sobotu 11. februára budeme sláviť Dvadsiaty piaty svetový deň chorých. Slávenie tohto dňa zaviedol sv. Ján Pavol II. v roku 1992. 
Po prvý raz sa konalo vo francúzskych Lurdoch 11. februára 1993. Pri Massabielskej jaskyni sa tam zjavila Panna Mária sv. Berna-
dete Soubirousovej 11. februára 1858. Povedala jej, aby sa modlila za hriešnikov, robila pokánie a dala postaviť na tom mieste kapln-
ku. Neskôr sa jej predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Pri zjavení 25. februára 1858 jej ukázala miesto, kde má kopať. Tam vy-
tryskol prameň vody, ktorá má zázračné účinky uzdravenia. Pri príležitosti Svetového dňa chorých posielal sv. Ján Pavol II. každoroč-
ne svoje pápežské posolstvo. Jeho nástupcovia pokračujú v tomto peknom zvyku. Tohtoročné posolstvo vydal pápež František na Sláv-
nosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2016) a venuje ho téme Údiv nad tým, čo Boh koná s podnadpisom Veľké 
veci mi urobil ten, ktorý je mocný (Lk 1, 49).

ÚDIV NAD TýM, Čo BoH koNá

oBeToVANIe PáNA

Panna Mária vyslovila tieto slová 
v rámci vzdávania vďaky Pánu Bo

hu počas návštevy svojej príbuznej 
Alžbety, ktorá napriek pokročilému ve
ku bola tiež v požehnanom stave. Pan
na Mária keď zvelebovala Pána, nachá
dzala sa vo veľmi výnimočnej situácii. 
Na jednej strane prežívala nemiernu ra
dosť, že si ju Pán Boh vyvolil za Matku 
Mesiáša a ona poslušne v dôvere prija
la túto milosť, na druhej strane sa ocit
la vo veľmi ťažkej situácii. Bola zasnú
bená so svätým Jozefom, ktorý sa v tom 
čase nachádzal vo svojom rodisku, 
v Betleheme. Podľa židovských zvykov 
po uzavretí manželskej zmluvy ženích 
a nevesta bývali približne rok oddele
ne. V tomto období ženích pripravoval 
spoločné bývanie. Sv. Jozef ho chystal 
v Betleheme. Tam sa dozvedel, že jeho 

snúbenica z Nazareta čaká dieťa. Keď
že si nebol vedomý otcovstva, preto ju 
zamýšľal potajomky prepustiť a nechcel 
ju vystaviť potupe (Mt 1, 19), teda verej
nému šetreniu vo veci jej správania, kto
ré v podobných prípadoch viedlo k naj
vyššiemu trestu. Panna Mária v požeh
nanom stave sa nachádzala v ľudsky ne
riešiteľnej situácii. Nestrácala však pl
nú dôveru a odovzdanosť voči Pánu Bo
hu. Vedela, že on, ktorý urobil v jej ži
vote veľké veci, jej istotne pomôže. Tak 
sa aj stalo. Pánov anjel sa zjavil vo sne 
sv. Jozefovi a povedal mu: Jozef, syn Dá-
vidov, neboj sa prijať Máriu, svoju man-
želku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Du-
cha Svätého. Porodí syna a dáš mu me-
no Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hrie-
chov (Mt 1, 20 – 21). Jozef, muž spra
vodlivý, teda verný Božiemu slovu, tak 

urobil, čím uchránil Božieho Syna i Bo
žiu Matku.

Keď sa bližšie zahľadíme na návšte
vu Panny Márie u Alžbety, v podstate 
ide o bežné stretnutie dvoch tehotných 
žien – matiek, ktoré hovoria o Bohu a ho-
voria o ňom Božím slovom, zvlášť prispô
sobenými veršami starozákonných žal
mov a chválospevov. Pán Boh je stredo
bodom ich života, vzťahov, slov a skut
kov. Boh vstúpil do ich životov svojou 
milosťou, za čo mu prejavujú svoju po
kornú vďačnosť a oslavu. Tieto dve že
ny vytvorili pre neho vo svojich životoch 
priestor, v ktorom môže konať. Aj pre
to sú naplnené Božím Duchom. Mária 
ako Nepoškvrnená je ním naplnená už 
od počatia, lebo od tej chvíle ju Pán Boh 
uchránil od každého (dedičného i osob
ného) hriechu. Tieto ženy – matky žijú 

„Liturgia sviatku obetovania Pán nám nanovo predkladá a nanovo aktualizuje ta-
jomstvo z kristovho života: do chrámu, náboženského strediska židovského národa, 
kde sa ustavične prednášali Bohu obety zo zvierat, vstupuje pokorne a skromne po prvý 
raz ten, čo podľa proroka Malachiáša má zasadnúť, aby vytápal a čistil... Do chrámu 
vchádza ten, ktorý sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným 
a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu (ako to povedal Ján Pavol II. 
v homílii 2. 2. 1981) a ako hovorí druhé čítanie svätej omše tohto sviatku. Ježiš kristus 
nás prišiel očistiť od hriechov skrze svoje milosrdné odpustenie.

Proroctvo sa týka v prvom rade kňa
zov z domu Léviho a v nich sú sym

bolicky zahrnutí všetci kresťania zúčast
ňujúci sa krstom na kráľovskej funk
cii Krista. Ak sa dáme očistiť, budeme 
môcť obetovať svoju prácu a svoj vlastný 
život v spravodlivosti a v zhode s proroc
tvom Malachiáša.

Slávime sviatok obetovania Pána 
v chráme. Hoci je ešte dieťaťom, už je 
svetlom na osvietenie pohanov (Lk 2, 32). 
Ale ide aj o jej, Máriin sviatok. V náru
čí nesie Dieťa. V jej rukách je aj svetlo 
pre naše duše, svetlo rozjasňujúce mra
ky nášho poznania i ľudskej existencie, 
rozumu i srdca. Vtedy, keď jej materské 
ruky nesú toto veľké Božie svetlo a pri
bližujú ho k človeku, vychádza na svetlo 
úmysel mnohých sŕdc ( Ján Pavol II., ho
mília 2. 2. 1979).

Panna Mária nás týmto sviatkom vy
zýva očisťovať si srdce, aby bola obeta 
celého nášho srdca milá Bohu, aby sme 
v každej situácii dokázali odhaliť Krista, 
naše Svetlo. Hoci to sama nepotrebova

nepoškvrnená, preblahoslavená, oslobo
dená od každej škvrny hriechu, neväd
núci strom, prečistý zdroj, svätá a bez 
hriechu, nadovšetko krásna, nadovšet
ko svätá. Prvá svätá hneď po Bohu, na
dovšetko vyvýšená, obdarená najkrajšou 
povahou, najkrajšia a svätejšia než che
rubíni a všetky chóry anjelov... (porov. 
Pius XII. Encyklika Fulgens corona, 8. 9. 
1953).

Jej nepoškvrnený život je pre nás vý
zvou, aby sme zo svojho srdca odstránili 
všetko, čo nás vzďaľuje od Pána.

Teraz počas čítania týchto myšlienok 
kontemplujeme Máriu, krásnu, zbavenú 
každej škvrny, a zároveň vidíme jej ži
vot, svoje slabosti, zanedbania dobrého, 
omyly, všetko to, čo v našej duši zane
chalo zlé dispozície, nevyliečené rany...

Ty a ja, my naozaj potrebujeme očistu.
Prosme Otca, Syna a Ducha Svätého 

aj svoju nebeskú Matku, aby nám umož
nili poznať sa a zaplakať nad množ
stvom nečistých vecí, čo nami prešli a, 
žiaľ, zanechali za sebou stopu...

A bez zatvárania očí pred svojou úbo
hosťou mu povedzme: Ježišu, daj nám 
lásku, ktorá ako očisťujúci oheň pohltí 
naše úbohé telá, naše úbohé srdcia, na
še úbohé duše a zbaví ich každej pozem
skej biedy. Aj keď potom naše „ja“ bude 
úplne prázdne, vyplň ho celé, aby sme 
už nelipli na niečom nízkom, aby nám 
vo všetkom pomáhala iba láska (Bl. Jose
maría Escrivá Vyhňa, SSV Trnava 1999).

Z Fancisco F. Caravajal: 
 Hovoriť s Bohom – meditácie 

 na každý deň vybrala a pripravila XD

la, zapáčilo sa jej podriadiť sa všeobec
ne platnému očisťovaniu, aby sme aj my 
uskutočňovali nevyhnutné očisťovanie 
našej duše.

Od samého začiatku Cirkvi svätí otco
via so všetkou jasnosťou poukazovali na 
jej nepoškvrnenú čistotu a používali pre 
ňu tituly plné krásy obdivu a lásky. Písali 
o nej, že je ruža medzi tŕním, panenská, 
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z Boha v každodennosti. To nie je ideál 
mimo našej reality, ale ideál, ktorý má 
byť aj našou bežnou skutočnosťou v kaž
dodennom živote. Každé, i to najmenšie 
miesto nášho života, má byť premene
né Božou prítomnosťou a naplnené je
ho oslavou.

Keď sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirk
vi (339 – 397), uvažoval nad stretnutím 
Panny Márie a Alžbety, povedal, aké ma
jú byť aj naše srdcia: „kiež by v každom 
človeku bola Máriina duša, aby velebil 
Pána; kiež by v každom bol Máriin du-
ch, aby jasal v Bohu! Ak má Kristus pod
ľa tela jednu matku, podľa viery je Kris
tus plodom všetkých. Veď každá duša 
prijíma Božie Slovo, pravdaže, ak je ne
poškvrnená, bez hriechu a ak si s nepo
kazeným citom chráni mravnú čistotu. 
Teda každá taká duša môže velebiť Pá
na, ako velebila Pána duša Máriina a jej 
 duch jasal v Bohu Spasiteľovi. (...) A člo
vek, ak žije spravodlivo a nábožne, velebí 
onen Boží obraz, na ktorého podobu je 
stvorený. A keď ho velebí, má istým spô
sobom účasť na jeho vznešenej veľkosti.“

Apoštol sv. Pavol nám vo svojich lis
toch opakovane pripomína, že vo všet-
kom, čo prežívame, máme vzdávať vďaky 
Pánovi. Nemáme mu ďakovať za zlo ako 
také, ale stále sa máme na neho obracať 
celým srdcom, pretože on nám dáva si
lu niesť trpezlivo naše kríže a potrebné 
milosti pre život. Nedáva nám ľahké, po
vrchné a rýchle riešenia, ktoré podvedo
me očakávame, ako nám ich nahovára 
svet. Pán Boh nám ukazuje spôsob, ako 
máme správne žiť. Ide o cestu dôverného 
očakávania. Čo je však stredobodom na
šich slov, skutkov, práce, vzťahov? Čím 
žijeme? Azda iba informáciami z médií, 
ktoré sú často neúplné, skresľujúce, za
vádzajúce, ba až lživé? Za čím sa náhli
me? Za Pánom a jeho vôľou alebo iba za 
pozemskými vecami? Žijeme skutočne 
z Božieho slova, z Eucharistie a z ostat
ných sviatostí? Je naším životným cen
trom Pán Boh? Potrebujeme konať poká-
nie, teda opúšťať hriech, aby sme sa za-
chránili a boli spasení.

Na záver svojho posolstva k tohto
ročnému Svetovému dňu chorých pápež 

František píše: „Bratia a sestry, my všet
ci – chorí, zdravotníci i dobrovoľníci – 
sa spoločne obráťme v modlitbe na Má
riu, aby svojím materským príhovorom 
posilňovala a sprevádzala našu vieru. Od 
Krista, svojho Syna, nech nám na ces
te uzdravovania i v zdraví vyprosí nádej, 
cit pre bratstvo a zodpovednosť, horli
vosť za celkový ľudský rozvoj a radosť 
z vďačnosti zakaždým, keď nás Boh 
prekvapí svojou vernosťou a milosrden
stvom: Ó, Mária, naša Matka, ty v Kris-
tovi každého z nás prijímaš za svojho syna 
či dcéru, povzbudzuj dôveryplné očakáva-
nie nášho srdca; posilňuj nás v našich cho-
robách a trápeniach; veď nás ku Kristovi, 
tvojmu Synovi a nášmu bratovi, a pomôž 
nám spoliehať sa na Pána, ktorý koná veľ-
ké veci. Všetkých vás uisťujem o tom, že 
na vás neustále pamätám v modlitbe a zo 
srdca vám udeľujem apoštolské požehna-
nie.“                          ThDr. Michal Vivoda

Ospravedlňujeme sa vdp. Vivodovi i čita
teľom, že v januárovom čísle v článku Betle-
hem v našom živote chýbal podpis autora vdp. 
Vivodu.

Zábava, právo, povinnosť, sloboda a večnosť...
Cirkev aj v súvislosti s úsilím o obmedzení predaja v nedeľu a vo sviatok veľmi často obviňujú, že nedopraje človeku žiadnu zába-

vu, že kazí ľuďom radosť zo života. Niekto sa nad tým iba usmeje s konštatovaním, že sú to len nejaké šumy, niečo, čo si netreba vší-
mať. No nie je to tak. Ide o vážny problém, lebo ide o obraz Boha, keďže Cirkev je inštitúcia, ktorej poslaním je strážiť Božie slovo, 
chrániť identitu Božieho zjavenia. A to sa často nerobí. 

uvedomme si, že Božie zjavenie azda 
neraz porušujú práve tí, čo by ma

li pracovať na ochrane Božieho zákona. 
Hlásia sa ku kresťanstvu, k Cirkvi, teda 
k náuke Ježiša Krista, podporujú však 
porušovanie Božieho zákona: Pamätaj, 
aby si deň sviatočný svätil. Mali by sme 
si uvedomiť platnosť Ježišovho slova, že 
neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Kom-
pendium sociálnej náuky Cirkvi zdôraz
ňuje: „Boh v priebehu dejín obrátil k ne
mu (k človeku) svoje Slovo, ba on sám 
vstúpil do dialógu s ním, aby mu zjavil 
svoj plán spásy, spravodlivosti a brat
stva. Vo svojom Synovi Ježišovi Kristo
vi, ktorý sa stal človekom, nás oslobodil 
od hriechu a ukázal nám cestu, po kto
rej máme kráčať a cieľ, ku ktorému má
me smerovať“.1 Máme na mysli náš po
stoj a konanie vo vzťahu k nedeli, veľ
mi vážnemu problému svedomia! Ideme 
do chrámu v nedeľu a prikázaný sviatok 
a už s plnou nákupnou taškou, alebo do 
obchodov utekáme hneď zo slávenia Eu
charistie. Zabúdame na Ježiša, jeho náu
ku a Božie prikázania.

Musíme konštatovať, že to hovorí Je
žiš Ježiš, jednorodený Boží Syn, pra
vý Boh s Otcom a Duchom  Svätým. Ak 
svätopisec oslovuje Boha titulom „Pa
ne“, zdôrazňuje jeho odvekosť, a tým 
aj pravdivosť jeho slova. Nepriamo sa 
zmieňuje o skutočnosti stvorenia, ale 
aj o tom, že človek bol povolaný na to, 
aby mal u neho navždy domov. Boh vždy 

chráni dôstojnosť človeka a jeho právo 
na večné šťastie. Proti predstave bezpe
čia a trvalého šťastia v Božej prítomnos
ti stojí drsná skutočnosť smrti. Boh, kto
rý kedysi dal človeku život jednoduchým 
slovom, môže mu ho rovnako vziať. Koľ
ko našich nám blízkych ľudí odišlo a nie 
je už medzi nami. Žalmista nám pripo
mína nielen našu smrť, ale pripomína 
nám aj Boží súd. Smrť do nášho živo
ta vstúpila cez vzburu voči Bohu a skr
ze spupnosť človeka, ktorý chcel byť ako 
Boh. Smrť je preto iba prirodzený násle
dok ľudského skutku. Ani ten najdlhší 
život nič neznamená v porovnaní s Bo
žími dňami, čo žalmista jasne vyjadruje 
slovom: Veď tisíc rokov je u teba ako deň 
včerajší, čo sa pominul a ako jedna noč-
ná stráž.

Preto je nesmierne dôležité uvedomiť 
si, že život máme prežiť ako ľudia viery, 
ľudia, ktorí si ctia Božie zjavenie, svoje 
bytie a bytie svojich blížnych. V smelom 
pohľade tu žalmista stavia do protikladu 
Božiu večnosť a ľudskú pomíňajúcnosť.2 
Preto je namieste žalmistova prosba: 
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme 
našli múdrosť srdca. Príčinou našej pomi-
nuteľnosti sú hriechy. Preto by sme ma
li pochopiť citované texty. Sú veľkou vý
zvou pre každého jedného z nás. Sú vý
zvou na riešenie našich problémov tak 
v spoločnosti, ako aj v súkromnom živo
te. Žalmista nám pripomína dĺžku našich 
dní, aby sme si uvedomili, že akokoľvek 

dlhý život na tejto zemi, ak nebude preži-
tý s Bohom, nič neznamená. Je iba neja
kou epizódou, ktorá sa stratí v nekoneč
ne vesmíru, ale keby sa stratil, on sa zme
ní v nič, v taký istý údel, aký dostal pad
lý anjel – vo večné odtrhnutie od Lásky, 
teda od Boha a vo večné zožieranie sa 
skrze poznanie, že mohli sme byť šťast
ní s Bohom, v ňom samom, a miesto to
ho nás ovládne skrze naše poznanie tej
to pravdy večná nenávisť, ktorá nás bude 
stravovať, ale nikdy neskončí. Preto, aby 
sa človek tomuto vyhol, potrebuje ma
ximálne využiť svoje dni, ktoré mu Boh 
daroval. Má ich využiť na konanie dob
ra. Na to potrebuje múdrosť. Na tej zá
leží najviac. Múdre srdce pomôže člove-
ku nájsť v každej chvíli správne rozhod-
nutie a spoznanie Božej cesty, ktorá vedie 
zo smrti do života. Preto Boží ľud v žal
me volá: A tak nás  nauč rátať naše dni, 
aby sme našli múdrosť srdca. Starozákon-
ný ľud si dobre uvedomil, že jeho dni bez 
Boha sú prázdne a prinášajú nešťastie, 
osamelosť a následne prázdnu smrť. Pre
to by sme aj my mali byť rovnako múd
ri a konečne spoznať Boha, jeho lásku a 
z hĺbky srdca volať: Obráť sa k nám, Pa-
ne, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Je naozaj množstvo dôvodov volať 
k Bohu o zmilovanie. Naša nejednota, 
naše rozpory, nevraživosť a neochota vi-
dieť aj v druhom bytosť, ktorú stvoril 
Boh a ktorú keď odmietam, ponižujem a 
ňou opovrhujem, a tak odmietam samot-
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V predchádzajúcom čísle v seriáli článkov o pobožnostiach sme si vysvetlili, že je dô-
ležité poďakovať Pánu Bohu aj formou verejnej pobožnosti Te Deum laudamus –  Teba 
Bože chválime. No tak, ako je správne Pánovi ďakovať, je správne Pána aj vzývať. 
V tomto článku si, milí čitatelia, môžete v krátkosti prečítať o vzývaní Ducha Svätého 
v osobitnej pobožnosti Veni Sancte.

Na Ducha Svätého – tretiu božskú 
osobu – v našom kresťanskom ži

vote tak trocha zabúdame. Modlievame 
sa horlivo k Pánu Bohu, k Pánu Ježišovi, 
vzývame a prosíme o orodovanie (prího
vor) Pannu Máriu a svätých, ale na Svä
tého Ducha si spomenieme pomenej, 
možno najviac pri Svätodušných sviat
koch, teda na Turíce. No Duch Svätý je 
Boh a je neustále pri nás a osvecuje náš 
rozum, aby sme vo svetle viery poznáva
li, čo je pravdivé, dobré a spasiteľné. Bez 
jeho svetla sa nikto nemôže dostať k pra
vej viere. On ozdobuje naše duše posvä
cujúcou milosťou, posilňuje našu vôľu, 

aby sme sa dobrého držali a zlému sa vy
hýbali. On je pravým potešiteľom!

Tak ako pri najrozličnejších dôleži
tých udalostiach ďakujeme Pánu Bohu 
(Te Deum laudamus – ako sme o tom 
písali v januárovom čísle), tak pri naj
rôznejších príležitostiach máme osobit
nú pobožnosť vzývania Ducha Svätého 
 Veni Sancte Spiritus (Príď, Duchu Svä
tý...).

Najčastejšie a dôležité príležitosti, ke
dy je dobré, dôstojné, správne a pre na
šu spásu užitočné vzývať Ducha Sväté
ho sú:

Začiatok školského roka, keď  prosíme 

o dar osvietenia, aby celý nastávajúci 
školský rok (ale aj akademický) rok bol 
naplnený jeho darmi, jeho požehnaním 
a aby tak priniesol veľa krásnych výsled
kov v oblasti formovania vedomostí, ale 
i formovania duchovného i telesného 
života. Veď kto iný ako Duch Svätý je 
štedrý darca darov sedmorých, ktoré tak 
veľmi potrebujeme pri štúdiu?

Začiatok exercícií, duchovných  obnov 
alebo pred svätými misiami –  osobitne 
prosíme Ducha Svätého, aby otvoril na
še mysle i srdcia, aby sme mohli s čo 
najväčším úžitkom prijímať slová, ktoré 
nám exercitátor alebo misionári ponúka
jú do nášho duchovného života.

Iné dôležité príležitosti, napríklad, ak 
mám napísať za seba – nebolo štátnych 
skúšok na vysokej škole, aby sme pred ni
mi nevzývali Ducha Svätého. Na niekto
rých katolíckych školách vzývajú Ducha 

ného Boha. Preto nemôžeme ostať ľaho-
stajní k tomu, čo sa deje v zjednocujúcej 
európe. Ak európa odmietne Boha, ne-
dokáže prijímať človeka. Dostane sa do 
množstva problémov, ktoré človek urči
te sám nedokáže zvládnuť. Mysliteľ Baa
der, ktorý žil v rokoch 1765 až 1841, sa 
vyjadril veľmi jasne: „Jedinou záchranou 
európskej spoločnosti je kresťanské zblí-
ženie národov na základe nového vrúcne-
ho spojenia náboženstva s politikou.“ To
máš Garyk Masaryk napriek rôznym 
problémom, ktoré mal vo vzťahu k vie
re, nakoniec dokázal povedať: Ježiš – nie 
– Cézar, to je heslo demokratickej Euró-
py.“3 Ak európa opustí kresťanský zák-
lad, možno stratí svoj zmysel, pretože 
viera stáročia formovala európsku kultú-
ru. Cez kresťanský základ – cez pozna-
nie, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, 
je vybudovaná myšlienka nedotknuteľ-
nosti ľudskej dôstojnosti. Napriek tomu, 
že Európa existovala aj bez kresťanstva 
– antika; dokonca išla priamo proti ne
mu (Rímska ríša, Francúzska revolúcia), 
ako aj skutočnosť, že nie všetko, čo sa 
v jej dejinách uskutočnilo v mene kres
ťanstva, dnes nie je mysliteľné formovať 
európu bez kresťanstva.4 A kresťanstvo 
sa musí stať pojmom, silným pojmom pre 
každého veriaceho človeka, aby jeho hlas 
nebol stratený.

A tu je dôvod, prečo potrebujeme ná-
vrat ku koreňom viery našich predkov. 
K pevnej viere našich rodičov. Arcibis
kup Ján Sokol často spomína, že jeho 
matka mala pevnú vieru, vieru ako bre-
tónsky sedliak, ktorý žil oddane Bohu 
a vždy a za každých okolností sa snažil 
o zachovávanie Božích zákonov v praktic-
kom živote. Bola všade s ním a v jeho ži
vote, či už išlo o svätenie nedele, o čest-
nosť a pravdovravnosť. o svedomité plne-
nie povinností. A to je to, čo napĺňa náš 
život a čo bude jedinou platnou normou. 

Preto si máme neustále pripomínať Bo
ha a uisťovať sa slovom žalmistu: Pane, 
stal si sa nám útočiskom z pokolenia na 
pokolenie. V kresťanstve je pre ľudí pl
nosť všetkého. kristus neprišiel preto, 
aby sme si na Vianoce rozdali darčeky a 
na Veľkú noc slávili ľudové sviatky jari. 
Dostojevský napísal: „Boh mi posiela aj 
také chvíle, keď mi je všetko jasné a svä
té. Vtedy cítim, že nie je nič krajšie, nič 
hlbšie, nič dokonalejšie nad Krista. A eš
te viac! Keby mi niekto dokázal, že Kris
tus je mimo pravdu, dal by som bez vá
hania prednosť radšej zostať s Kristom, 
ako s pravdou.“

Na odstránenie našich problémov po
trebujeme radu skúseného, radu nášho 
Otca, Stvoriteľa, radu toho, kto je sám 
múdrosť, radu toho, kto je sám pravda, 
cesta a život. Preto potrebujeme otvo
riť jeho knihu a zahĺbiť sa do jeho múd
rosti, preniknúť do jeho myslenia a spo
znať, čo je ozaj skutočná hodnota v na
šom živote a opravdivé šťastie a radosť. 
Možno, ak by sme mali na pamäti aj 
v čase fašiangov Boha a jeho slovo múd-
rosti, dokázali by sme vykonať oveľa viac, 
a preto by sme nemali váhať. Preto veľ-
kou výzvou je slovo apoštola Pavla: Mysli-
te na to, čo je hore, nie na to, čo je na ze-
mi! To, čo je hore, však nie sú naše tam 
nahromadené poklady, zásluhy, odme
ny, lež jednoducho kristus. on je náš ži-
vot, pravda nášho bytia, lebo za všetko, 
čo sme v Bohu a pre Boha, vďačíme len 
jemu, sme priam v ňom, v tom: v ktorom 
sú skryté všetky poklady (Kol 2, 3) múd-
rosti a vedy, cesta týmto pozemským ži-
votom. Stavajte na ňom, radí nám apoš
tol (tamtiež 7), aj keď podstatný zmysel 
nášho života zostane pre pozemské oči 
skrytý.

Všetky formy túžby po vlastníctve, 
ktoré sa teraz vyratúvajú a sú len rozlič
nými odrodami žiadostivosti, treba pre 

jestvovanie v Kristovi „umŕtviť“, a táto 
smrť je v skutočnosti vznik „nového člo
veka“. V ňom zanikajú aj všetky delenia, 
ktoré pozemsky obmedzujú ľudské bytie 
(„otroci alebo slobodní“, bieli, čierni, 
Nemci, rusi, Angličania, Indovia, Slová-
ci, Maďari...), kým všetko hodnotné na 
našej zvláštnosti (Pavol to nazýva cha
rizma) prispieva k stvárňovaniu koneč
nej Kristovej plnosti (Ef 4, 11 – 16). Pre
to aj rozmer angažovaného kresťanského 
života je taký veľký, že si uvedomujeme, 
čo to znamená hľadať všetko pre nebo a 
v tomto pulze nášho angažovaného života 
sme najšťastnejší ľudia na tejto zemi. Na
ozaj, Pán sa nám stal útočiskom z poko-
lenia na pokolenie. A tak ani čas fašian
gov, plesov a zábav nás nemôže odradiť 
od reality nášho bytia, nášho povolania. 
Ak by to robil, potom sme najnešťastnej
ší ľudia v dejinách.

Užime si fašiangy, ale ani počas nich 
nezabudnime na naše povolanie byť sved-
kom a z neho vyplývajúcej úlohy zjavo-
vať svoju identitu a pomáhať meniť svet 
na lepší. Dokážeme to aj pod vplyvom sú-
časnosti v návrate k štýlu retro, a nielen 
vo veciach ale aj v kresťanstve – k pôvod-
nému štýlu života – prijatia Boha naplno. 
A tak človek má možnosť voľby v slo
bodnej vôli. Je na nás, či ani uprostred 
zábavy nezabudneme na skutočnosť exis 
tencie večnosti.                    Daniel Dian

1 Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, b. 17.
2 Porov. Výklady III. ke Starému zákonu. Kar

me litánske nakladatelství Kostelní Vydří 
1998, s. 453 – 456.

3 JEDINÁK, D.: Význam kresťanských hodnôt 
pre zjednotenú Európu. In: Európa, náš domov. 
Prešov: Vydavateľstvo Michala Vašku 2002, 
s. 66.

4 TARABA, T.: Význam kresťanských hodnôt 
pre zjednotenú Európu. In: Európa, náš domov. 
Prešov: Vydavateľstvo Michala Vašku 2002, 
s. 113.
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Svätého aj pred maturitami, ale vzývanie 
o dary Ducha Svätého sa môže konať aj 
pred inými skúškami (pohovor do novej 
práce, ťažké životné rozhodnutie a pod.) 
alebo napr. aj pred spoločným spytova-
ním svedomia pri kajúcej pobožnosti (ale 
 Duch Svätý sa má vzývať aj pri osobnom 
spytovaní svedomia), ale aj v mnohých 
iných prípadoch, kedy si chceme od Pá
na vyprosiť posilu.

Ducha Svätého zvyčajne vzývame 
v chráme (alebo v kaplnke, či na inom 
vhodnom posvätnom mieste), ak sa ko
ná osobitným, verejným a slávnostným 
spôsobom. Kňaz, oblečený do vhodné
ho liturgického rúcha, prednáša určené 
modlitby, pričom zaspievame (najlep
ší spôsob) alebo zarecitujeme hymnus 
k Duchu Svätému.

Ako ukážku ponúkam jeden z najzná
mejších hymnov k Duchu Svätému, kto
rý je dostatočne známy a je v povedo
mí kresťanov, bolo by však veľmi správ
ne, aby ho každý katolík vedel spievať aj 
v latinskom jazyku. Nižšie ponúkam aj 
jeho slovenský preklad, ktorý sa nachá
dza v liturgii hodín, pričom tu uvede
né noty a latinský text je prevzatý z ofi
ciálnej knihy pre spevákov a je znotova
ný v gregoriánskej notovej sústave (po
zri s. 8).

Preklad Hymnu o Duchu Svätom 
do slovenského jazyka:
Príď, Duchu Svätý, tvorivý, 
príď svojich verných navštíviť; 
naplň nám srdcia milosťou, 
ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný, 
dar Boží z neba nám daný, 
zdroj živý, láska, oheň v nej 
i pomazanie duchovné.
Ty, darca darov sedmorých, 
prst Boží v dielach stvorených; 

ty, prisľúbenie Otcovo, 
dávaš reč, slovo Pánovo.
Osvieť nás, ducha posilňuj, 
do sŕdc vlej lásku ohnivú; 
keď telo klesá v slabosti, 
vzpriamuj ho silou milosti.
Pred nepriateľom ochráň nás, 
svoj pokoj daj nám v každý čas; 
nech vždy pod tvojím vedením 
vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať 
a jeho Syna milovať 
a v teba, Ducha obidvoch, 
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvo
rené. (V.O. Aleluja)

A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O. Aleluja)

Modlime sa.
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veria
cich svetlom Ducha Svätého; daj, prosí
me, aby sme v tomto Duchu poznávali, 
čo je správne, a vždy sa radovali z jeho 
útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pá
na. Amen.

Pred každým dôležitým úkonom ale
bo pred dôležitými rozhodnutiami alebo 
situáciami, vždy prosme a vzývajme Du
cha Svätého o pomoc. 

Stanislav Čúzy, kaplán

Hoci naša slovenská Cirkev si našich vierozvestov svätých konštantína Cyrila a Me-
toda uctieva osobitnou slávnosťou 5. júla, ostatný svet si ich ako patrónov európy pri-
pomína 14. februára. Nemôžeme teda ani v našom farskom časopise opomenúť týchto 
dvoch svätých mužov, ktorí najmä pre náš slovenský a celý slovanský svet urobili nes-
mierne veľa pre šírenie viery a vzdelanosti vôbec. o ich živote a pôsobení – najmä svä-
tého Metoda – sme už písali veľa. Pozrime teraz na jedného z bratov na konštantína 
-Cyrila očami jedného ich žiakov sv. klimenta, ktorého výročie smrti si tento rok pri-
pomíname.

PAMäŤ A PoCHVALA 
CyrILoVI FILoZoFoVI 
od biskupa klimenta

Vznik hymnickej skladby  Pochvala 
Cyrilovi Filozofovi sa  predpokladá 

v čase pohrebu sv. Konštantína  Cyrila 
v roku 869 ako spomienková reč. Pô
vodný text napísal v Ríme jeden z naj
bližších učeníkov solúnskych bratov, Kli
ment.

Z Pochvalného slova možno vyba
dať, koľkú úctu prechovávali k svätým 
bratom ich žiaci, a nielen žiaci, ale bez 
pochybností aj ich ostatní ctitelia. Skr
ze tieto texty možno nahliadnuť do dáv
nych čias spred tisíc rokov. Dnešný člo
vek sotva nájde krajšie a výstižnejšie slo
vá, ktorými by si uctil pamiatku zaklada
teľov slovenskej a slovanskej kultúry svä
tých Cyrila a Metoda. Najkrajšie možno 
preto hovoriť o Cyrilovi a Metodovi slo
vami napísanými pred tisíc rokmi, slova
mi ich žiakov a prvých ctiteľov:

„Hľa, zasvitla nám, milovníci Kris
ta, svetložiarna pamäť preblaženého ot

ca nášho Cyrila, nového apoštola i učite
ľa všetkých krajín, ktorý sa pobožnosťou 
i krásou zaskvel na zemi ako slnce, žiara
mi Trojosobného Božstva celý svet osve
cujúc. V jeho srdci premúdrosť Božia 
postavila chrám sebe, a na jazyku jeho 
ako na cherubínovi spočíval Duch Svä
tý, naveky rozdeľujúc dary podľa veľkos
ti miery, ako hovorí apoštol Pavol: Kaž
dému z nás dáva sa milosť podľa miery, 

akou nás obdaroval Kristus (Ef 4, 7). Le
bo kto miluje mňa, hovorí Pán, toho si 
i ja zamilujem a sám sa mu zjavím i uro
bím si u neho príbytok i bude mi synom 
a ja mu budem otcom (Jn 15, 21 a 23).

Toto otcovstvo hľadajúc preblažený 
otec a učiteľ náš opustil všetku krásu 
tohto žitia, dom i bohatstvo, otca i ma
ter, bratov i sestry. Od mladi čistotou 
bol ako anjel, odkláňajúc sa i utekajúc 
od slastí života, ustavične prebýval v žal
moch a spevoch, duchovnou náukou sle
dujúc jedinú cestu, ktorou by vzišiel na 
nebesia. Preto aj z jeho pier plynula mi
losť Božia (Ž 45, 3), ako riekol premúd
ry Šalamún: Na perách mudrca väzí náu
ka, však i milosrdenstvo na jazyku nosí 
( Prísl 15, 7; 31, 26). Ním i zlorúhavé ús
ta heretikov zviazal.

Lebo za obrazoborca Teofila (829 – 
842) povstal blud, ktorým po mnoho liet 
boli posvätné obrazy prenasledované, ni
čené a zneuctievané. Za pobožného cisá
ra Michala však pravoverní snem zvola
júc poslali jeho (Cyrila) proti heretikom, 
a ten duchovnou silou všetku ich zlobu 
spálil. Lebo ak niekde počul o nejakom 
rúhaní proti božskému obrazu, to ako 
okrídlený prelietaval na všetky strany. 
Jasnými podobenstvami búrajúc všetky 
bludy, na pravú vieru ich naúčal.

Pavlovo dedičstvo naplnil, keď prelie
tal ako orol na všetky strany od výcho
du na západ a od severu na juh. U Kozá
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rov a Saracénov, keď šlo o svätú vieru na 
zhromaždeniach sa objavil a trojsvetlými 
žiarami ako slnce sa skvejúc všetky ich 
bludy vyvracal. Vo fulskom národe bez
božnú lesť zničil, lebo oni drevu vzdá
vajúc česť, ktorému aj meno dali, klaňa
li sa. To vykorenil blahoslavený tento a 
Trojvečným svetlom skvejúc sa, osvietil 
ich a naučil pravovernosti.

Slovenskému národu, pohrúženému 
v nevedomosti a temnote hriechov, milo
srdenstvo nášho Pána Ježiša Krista a lás
ka k ľuďom určila ho za pastiera a uči
teľa. I zatvoril ústa vlkom, trojjazyčným 
heretikom, ktorí závisťou omráčení ho
vorili, že nesluší sa iným jazykom Boha 
sláviť, len Židom, Rimanom i Grékom, 
a zlobou účastníkmi Pilátovými sa učini
li. Ich bludy porazil jasnou rečou, hovo
riac silou Svätého Ducha. Prorocky vy
jasnil jazyky zajakavé a písmenami všet
kých na cestu spasenia naprával.

I preložiac celý cirkevný poriadok 
z gréckeho do slovenského jazyka, šiel 
do Ríma vedúc na zdokonalenie vybra
né svoje stádo. S radosťou dokončil beh 

svojho života, lebo Pán Boh si vyvolil, 
aby najctihodnejšie jeho telo tu v Ríme 
spočinulo.

Uctiac si i jeho trudy i chodenie, ne
možno už nikomu vzdať podobnú po
chvalu, lebo hoci aj zažiaril ako posled
ný, prevýšil všetkých. Ako aj dennica, 
naposledy vychádzajúca, svetlosťou svo
jou všetok hviezdy zbor ožaruje, slneč
nými žiarami svetlo prerážajúc, tak i ten
to preblažený otec a učiteľ národa náš
ho, viac ako slnko Trojičnými žiarami 
skvejúc sa, zjavením osvietil nesčíselný 
ľud, v tme nevedomosti ležiaci.

Lebo ktoré miesto utajilo sa, aby ho 
nebol osvietil svojimi stopami? Alebo 
akáže umnosť ostala skrytá jeho blaže
nej duši? Všetkým národom, výrečnými 
slovami umne hovoriac, skryté tajnos
ti vysvetlil tomuto písmom, onomu uče
ním. Lebo z jeho pier plynula Božia mi
losť, preto ho Boh požehnal naveky.

Preto ktoré ústa vypovedia sladkosť 
učenia jeho? Alebo ktorý jazyk postih
ne vyriecť zápasy i trudy i dobrotu žitia 
jeho?

Veď tieto jeho ústa svetlejšie nad svet
lo, presvecujúce temnotu lesti hriechu, 
zjavil Pán. Jeho jazyk sladostné a oživu
júce slová vylieval. Jeho prečnostné pe
ry múdrosťou prekvitali. Jeho prečnost
né prsty duchovné nástroje zosnovali a 
zlatožiarnymi písmenami okrášlili ich. 
A nimi obohatil Boh mnohé národy Bo
hopoznaním.

No predovšetkým, bohotkaným ven
com zviazal mnohokmeňový národ slo
venský, lebo k tomuto bol poslaný ten
to nový apoštol. Z jeho úst vyvrel pra
meň oživujúcich slov, napájajúcich našu 
vyschnutú suchotu. A nimi zviazaný bol 
mnohorúhavý jazyk heretikov. Lebo tie
to cnostné ústa javili sa ako jeden zo Se
rafínov, oslavujúcich Boha. A nimi po
znali sme Trojosobné Božstvo, jedinou 
podstatou spojené, avšak vlastnosťami 
i menami rozdelené a rovnako oslavované: 
súvečného Otca i Syna i Svätého Ducha.

Podľa: Pamäť a pochvala Cyrilovi  
Filozofovi od biskupa klimenta, 
 www.hlaholika.sk/cyril-a-metod 

 pripravila XD

V celom svete sa tento rok slávi ako 
fatimský. Známe udalosti z času od 

13. mája do 13. októbra 1917 nás po
vzbudzujú k modlitbe, pokániu a obe
tiam. V našej blumentálskej farnosti ma
jú fatimské soboty dlhoročnú tradíciu.

Veľmi často sme mohli sledovať bla
hej pamäti otca biskupa Mons. Domini
ka Tótha, ako horlil za mariánsky apoš
tolát. Pútnik lurdský i fatimský. Mohli 
sme ho často počuť zanietene hovoriť 
o Božej Matke, o jej starostlivosti o spá
su človeka, preto miloval jej šaštínsku 
svätyňu a Marianku.  Nezabudnuteľné 
sú jeho prvé soboty v nich. Sme mu 
vďační za všetky jeho slová, ktorými nás 
povzbudzoval k mariánskej úcte. Dnes 
už nie je medzi nami, a tak istým spôso
bom fatimskú štafetu prevzal rožňavský 
diecézny biskup Mons. Stanislav Stolá
rik, šíriteľ úcty Božieho milosrdenstva 
a s ním celkom iste súvisiacou marián
skou úctou. Práve preto si dovoľujeme 
vybrať niekoľko myšlienok otca biskupa 
Mons. Stanislava Stolárika a ponúknuť 
ich našim čitateľom ako podnet na zno
vu rozhorlenie fatimských sobôt, ktoré 
majú v našej blumentálskej farnosti dlhú 
tradíciu a na možnú prípravu na púť do 
Fatimy, ktorú pripravuje náš duchovný 
otec Ján Hudec. Otec biskup v liste svo
jim diecezanom píše:

„V tomto týždni je pred nami prvá so
bota mesiaca február... Podľa slov eme
ritného pápeža Benedikta XVI. nás Pan
na Mária pozýva „ku kultivovaniu vnú
tornej citlivosti srdca“, lebo „srdce otvo
rené Bohu a očistené modlitbou (kon
templáciou) je mocnejšie ako pušky a 
iné zbrane.“ Také srdce je otvorené pre 
jednotu, a nie rozbíjanie.

Podľa želania Panny Márie z Fatimy 
sa chceme každú prvú sobotu spoločne 
modliť... Táto modlitba na prvú sobotu 
v mesiaci nás spojí... Silou modlitby vy
tvoríme nádhernú jednotu, ktorej sa dia
bol najviac bojí. On nás chce rozdeľo
vať a ide na to rôznymi spôsobmi... Je 
to znova vhodná príležitosť, aby sa zišla 
celá farnosť na modlitbu a na rozjímanie 
nad posolstvom z Fatimy. Je to znova 
možnosť prežiť neopakovateľné chvíle 
spoločenstva viery... vyslovujem pozva
nie na spoločnú modlitbu „fatimského 
deviatnika“ prvých sobôt k Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie... Keď bu
deme predkladať Bohu svoje prosby cez 
Pannu Máriu, neobchádzajme ani jej na
liehavú výzvu, aby sme veľa pamätali vo 
svojich modlitbách a obetách na uzmie
renie Boha za hriechy nás všetkých. 
Veľa prosme a obetujme za obrátenie 
hriešnikov, za zomierajúcich a za duše 
v očistci. Ak toto vložíme ako úmysel do 
svojich modlitieb a obiet, pochopili sme, 
o čom je Fatima. Tak najviac prispejeme 
k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Pan
ny Márie vo svojich srdciach. Sv. Ján Pa
vol II. povedal: „Naliehavá výzva Najsvä
tejšej Panny Márie na pokánie nie je nič 
iné, ako prejav jej materskej starostlivos
ti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebu
je obrátenie a odpustenie.“ Panna Mária 
si žiadala päť prvých sobôt. Slová sestry 
Lucie: „Od vykonávania tejto pobožnos
ti spolu so zasvätením Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna 
alebo mier vo svete.“ 

Pre pokoj vo svete veľa urobil „pápež 
Fatimy“ – sv. Ján Pavol II., ale nezabú
dajme ani na veľké úsilie šírenia a prak
tizovania fatimského posolstva, ktoré vy

konal slovenský biskup Pavol Mária Hni
lica. Obaja splnili, čo sa od nich očaká
valo; teraz je rad na nás. A záleží na kaž
dom jednom z nás. Ktovie, či vykona
nie týchto pobožností nerozhodne o na
šej večnosti. Prisľúbenie Panny Márie je 
v tejto súvislosti veľmi silné... Buďme 
štedrými a radostnými rozsievačmi fa
timského posolstva, „veď kto skúpo seje, 
skúpo bude aj žať, kto seje štedro, šted
ro bude aj žať... lebo veselého darcu Boh 
miluje“ (2 Kor 9, 6 – 7).

Začíname spoločnou modlitbou, lebo 
kde už dvaja prosia o to isté, Boh to dá 
(porov. Mt 18, 19). Chceme urobiť i ďal
ší krok – pokračovať skutkami, ktorými 
sa budeme usilovať o pokoj v sebe a me
dzi nami navzájom. Tak môžeme „do
behnúť“ to, čo sme nechceli alebo ne
stihli urobiť v Roku milosrdenstva. Boh 
na príhovor Panny Márie Fatimskej iste 
požehná úsilie každého z nás pre dobro 
spoločnej veci. Každý mesiac začnime 
spoveďou a svätým prijímaním na prvú 
sobotu. Všetkým vám, ktorí už dávnej
šie šírite fatimské posolstvo, alebo sa len 
teraz k nemu pripojíte, aby ste prispeli 
k prehĺbeniu duchovného života svojho 
i svojich blízkych; prispeli k obráteniu 
hriešnikov a k vyslobodeniu duší z očist
ca; prispeli k mieru vo svete a hlavne 
k pokoju v ľudských srdciach a vzťa
hoch, žehnám v mene  Otca i  Syna 
i  Ducha Svätého.“

Pripojme sa teda s novou horlivosťou 
k spolupráci na diele spásy s Pannou 
Máriou a oslabujme modlitbou a skutka
mi kráľovstvo Zlého. Verme, že jej Ne
poškvrnené srdce zvíťazí.               D.D.

oPäŤ BLIŽšIe, oPäŤ INTeNZíVNeJšIe...
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každoročne vo februárovom  čísle náš
ho farského časopisu nájdu čitate

lia aj informáciu zo života blumentál
skej charity – o tom, ako sa nám v pred
chádzajúcom roku darilo, čo nás tešilo, 
aj čo trápilo... Aj keď o akciách a väč
šine aktivít, ktoré sme v priebehu roka 
uskutočnili, informujeme prostredníc
tvom farských oznamov a aj na výročnej 
členskej schôdzi, chceme sa podeliť aj 
s čitateľmi časopisu Blumentál...

Keď som si pozrela „uložené príspev
ky“ z predchádzajúcich rokov, tak v ro
ku 2010 som si napr. dovolila s trochou 
smútku a nostalgie zaspomínať na prvé 
roky našej činnosti, ktoré krátko po zme
ne režimu boli plné nadšenia, obetavos
ti, ochoty pomáhať nezištne tým, ktorí 
pomoc potrebovali... a porovnávať, ako 
postupne, keď sa ľudia „prebúdzali do 
reality“, ubúdalo očakávaní a zrazu tu 
bola spoločnosť rozdelená na bohatých, 
ktorí až na výnimky hľadeli a hľadia zís
kavať stále viac a viac hmotného ma
jetku, a na tých, ktorí každý deň bojujú 
o prežitie a žijú v strachu, či aj zaj tra bu
dú mať prácu... na nezištné angažovanie 
sa pre druhých niet času, sily a často ani 
chuti... Všetci situáciu poznáme, mož
no sa pýtate, načo spomínať, keď chce-
me hodnotiť prácu našej charity. Nuž, my 
ako charita sme mali dve možnosti, buď 
v tejto situácii, ktorá nie je lepšia, skôr 
naopak, rezignovať, „zabaliť to“ a sta
rať sa každý o seba, o svoje prežitie, ale-
bo...?!!!

No a tak sme stále tu, vieme, že to, čo 
robíme a ponúkame, je len „malá kvap
ka v mori“, ale veríme, že každá poda
ná ruka, každá nezištná pomoc, ktorá 
pomôže čo len zopár ľuďom, čo sa ocit
nú v núdzi, nemôže byť zbytočná... Kaž
dá akcia, každá púť, spoločenské pose
denie môže pomôcť, aby sme si uvedo
mili, že sme jedno farské spoločenstvo, 
že tu nie sme sami a že si máme pomá
hať, vzájomne sa povzbudzovať...
 • Je krásne, že to takto chápu naše tri 

katechétky, ktoré chodia medzi deťmi 
s otvorenými očami a srdcom, a vďa
ka ktorým sme platili v minulom ro
ku obedy v školskej jedálni desiatim 
deťom, ktorých rodičia nemali na to, 
aby im ich zaplatili, a tak deti by boli 
zostávali hladné, 

 • Bez pochopenia a obetavosti na
šich mladých, ktorí aj v minulom ro
ku obetovali týždeň svojich prázdnin 
a viacerí aj svojej dovolenky, nebo
li by sme mohli zorganizovať už tra-
dičný letný tábor, ktorý sa uskutočnil 
9.  16. júla 2016 v Rekreačnom za
riadení RD Látky. Zúčastnilo sa ho 
47 detí a 13 animátorov. Poďakovanie 
patrí aj našim kaplánom, vdp. J. Sitá
rovi, ktorý, napriek tomu, že už bol 
„preve lený“ a preberal svoje prvé fa
rárske miesto, strávil s deťmi celý ví

kend a aj dp. kaplánovi M. Šafárikovi, 
ktorý, ako náš nový pán kaplán, pobu
dol s deťmi v tábore až do konca. Po
ďakovanie patrí aj vdp. farárovi Hu
decovi, ktorý ako nový nastupoval do 
našej farnosti a napriek tomu nám vy
šiel v ústrety a pána kaplána uvoľnil.

 • V minulom roku sme pokračovali 
v obnovenej tradícii vianočných balíč-
kov pre starých a chorých našej farnos-
ti. S balíčkom s ovocím a sladkosťa
mi sme navštívili 25 našich starkých, 
ktorí už nemôžu prísť do svojho mi
lovaného Blumentálu, a tak sme im 
prišli zároveň zavinšovať požehnané 
vianočné sviatky. Balíčkami sme ob
darovali a potešili aj deti zo sociálne 
slabých rodín.

 • Pokračovala aj činnosť našich poradní, 
veľká vďaka patrí našim aktivistom, 
ktorí zabezpečovali právne poraden
stvo, výučbu práce s počítačom – tu 
nás veľmi teší, že „čaro“ práce s po
čítačom objavili aj naši seniori, tak že 
náš aktivista Andrej má o „prácu“ po
starané ☺.

 • V psychologickom poradenstve nastala 
zmena, naša niekoľkoročná spolupra
covníčka prof. PhDr. Eva Gajdošová, 
PhD., pre mimoriadne náročnú pra
covnú i rodinnú vyťaženosť, musela, 
žiaľ, spoluprácu s nami ukončiť. Aj 
touto cestou jej úprimne ďakujeme, 
pretože za ten čas pôsobenia vykona
la veľký kus nezištnej práce a pomoci. 
Prihlásila sa nám však nová aktivist
ka. Veríme, že aj s poskytovaním jej 
služieb budú klienti spokojní. Naďa
lej s nami spolupracuje psychologič
ka, ktorá poskytuje psychologickú po
moc pre deti.
V súvislosti s poradňami musím spo

menúť problém, ktorý máme už dlhodo
bo, čo sa týka poskytovania služieb na-
šej sociálnej poradne. Napriek tomu, že 
naše aktivistky boli ochotné prispôso
biť si čas a vychádzať maximálne v ústre
ty klientom, bola táto služba v ostatnom 
čase využívaná len minimálne. Pritom tu 
bola možnosť prostredníctvom našej ak
tivistky oboznámiť sa s potrebnými zá-
konmi a predpismi, zorientovať sa v nich, 
komunikovať s príslušnými úradmi, so 
sociálnymi odbormi a pod. Ochotne po
mohli nájsť na internete ponuky prá
ce, poslať životopis a pod. Momentál
ne nám aktivistka činnosť ukončila, zís
kali sme však ďalšiu ochotnú pracovníč
ku, a tak veríme, že tieto služby neosta
nú nevyužívané.

Čo sa týka tzv. „spoločenskej oblas
ti“ v minulom roku, pre seniorov sme pri-
pravili dve púte. V apríli púť do šaštína, 
ktorej sa s nami zúčastnil náš už býva
lý vdp. farár B. Čaniga a v októbri púť 
do Turzovky, na ktorej nás sprevádzal 
pán kaplán M. Šafárik. Ďakujeme mu za 
perfektne pripravený duchový program, 
ktorým obohatil naše putovanie a aj za 
osvieženie v podobe krásneho spevu ☺. 
Veríme, že aj tento rok s nami „poputu
je“, ako nám to vtedy sľúbil ☺. Plánovali 

sme uskutočniť ešte jeden zájazd či púť, 
ale práve pre výmeny, ktoré sa vo farnos
ti uskutočnili, nebol časový priestor ho 
uskutočniť. Veríme, že v tomto roku sa 
nám to aj vďaka ústretovosti vdp. farára 
a pánov kaplánov podarí.

V klube sme pripravili v októbri pose-
denie pri príležitosti „blumentálskych ho-
dov“, škoda, že sa ho zúčastnilo tak má
lo ľudí. Tí, ktorí prišli, mali možnosť 
„podebatovať“ s naším novým pánom 
farárom a dozvedieť sa aj o jeho plá
noch, predstavách i problémoch, s kto
rými farnosť „zápasí“. Veríme, že pose
denia, ktoré plánujeme v tomto roku, sa 
stretnú so záujmom a ukážeme, že naša 
farnosť je živým spoločenstvom... Naj
bližšie pripravujeme fašiangové posede-
nie pri harmonike, ktoré, ak nám do to
ho nič nepredvídané nepríde, plánujeme 
na 26. februára 2017.

Ako každý rok, aj v roku 2016 sa 
uskutočnila súťaž detí z náboženskej vý-
chovy, spojená s karnevalom a vyhodno
tením najvtipnejšej masky. Poďakovanie 
patrí katechétke p. Kořínkovej, ktorá za 
podpory ABÚ zabezpečila súťaž organi
začne. Z priestorových dôvodov sa akcia 
uskutočnila u saleziánov na Miletičovej. 
Súťaže sa zúčastnila aj jedna mimobrati
slavská farnosť, a to deti zo Skalice pod 
vedením pánov kaplánov Cyrila Sitára 
a Dominika Poláčeka.

To, čo sa nám opäť aj v minulom ro
ku podarilo, nebolo by možné bez pocho-
penia a finančnej pomoci našich dobro-
dincov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
nám v roku 2016 venovali svoje 2 % z da
ne zo mzdy za rok 2015. Vieme, že rôz
nych združení a neziskových organizácií 
je veľké množstvo, a tak si nesmierne ce
níme ústretovosť a pochopenie tých, čo 
si vybrali práve našu blumentálsku cha
ritu. Prostriedky, ktoré takto získava
me, sú naším hlavným zdrojom príjmov. 
Sme vďační aj za milodary, ktoré ste nám 
posielali na účet (niektorí aj pravidelne 
už niekoľko rokov), aj za tie, ktoré ciele
ne poskytujete na konkrétny účel. Takto 
nám v minulom roku prispeli dvaja 
„sponzori“, či už na letný tábor pre deti, 
ktorým rodičia nemali možnosť zaplatiť 
ani znížený poplatok, či na úhradu krúž
kov pre dieťa, atď. V minulom roku nám 
začal pravidelne prispievať jeden darca 
mesačne sumou 100 € na úhradu obe
dov deťom v školskej jedálni. Keďže ide 
o dôchodcu, toto gesto je viac ako veľko
rysé a nesmierne si to vážime... Nemô
žeme zabudnúť ani na prístup a ústreto-
vosť Mestskej časti Staré Mesto, ktorá 
nám už celé roky pravidelne poskytuje 
dotáciu pre deti na letný tábor a na ak
tivity pre seniorov (púte, zájazdy, klubo
vé stretnutia, atď.; v minulom roku nám 
poskytli 600 € na letný tábor a 650 € pre 
seniorov). Z Mestskej časti Nové Mesto 
sme na letný tábor v minulom roku do
stali dotáciu 250 €.

Podrobnú informáciu o použití fi
nančných prostriedkov po ukončení úč

Stalo sa to už tradíciou...

(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.

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
4. 2. 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 18. 2. 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.

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 FEBRUÁR
Všeobecný: Prosme, aby všetci, čo sú skúšaní životom, naj

mä chudobní, utečenci a tí, o ktorých spoločnosť nestojí, našli 
v našich spoločenstvách prijatie a útechu.

Úmysel kBS: Aby sme hrozbu fundamentalizmu a extré
mizmu premáhali rešpektom, kresťanskou láskou k blížnemu 
a vzájomným dialógom.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 2. 2. obetovanie Pána
 3. 2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 11. 2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – svetový deň 

chorých
 14. 2. Sv. Cyrila mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov 

Európy
 22. 2. Katedra sv. Petra, apoštola

OZNAMUJEME:
 • 2. februára na sviatok Obetovania Pána – Hromnice, sväté om
še budú podľa oznamov. Hromničné sviece sa budú požehná
vať pri všetkých svätých omšiach;

 • 3. februára v deň spomienky sv. Blažeja budeme udeľovať svä-
toblažejské požehnanie po všetkých svätých omšiach.

(dokončenie zo s. 7)

Farská knižnica informuje

Deň čo deň sa stále viac a viac presviedčame o tom, v akej 
hlbokej kríze sa celé ľudstvo a celá vyspelá civilizácia na

chádza. Najtragickejšie sa nás dotýka kríza rodiny. Štatisticky 
vychádza, že každé druhé manželstvo skôr či neskôr skončí 
rozvodom. Geometrickým radom narastá počet detí, ktoré vy
chováva len jeden z rodičov. Psychológovia už niekoľko rokov 
bijú na poplach a varujú, že prudko klesá počet kvalitných ot
cov, že vyrastajú chlapci bez statočného otcovského vzoru a že 
otcovia sa nedajú nahradiť nijakým virtuálnym svetom ani po
skladaným nereálnym hrdinom. Veľa o tom vedia všetci, kto
rých sa tento problém dotýka – pedagógovia, psychológovia, 
vychovávatelia, pediatri, ale aj kňazi. Dobrý otec chýba dieťaťu 
na všetkých úrovniach.

Známy poľský jezuita, kňaz, psychológ a duchovný vodca sa 
podujal na tento problém pozrieť zblízka a jeho neveľká publi
kácia obohatila v týchto dňoch našu farskú knižnicu: Jozef Au-
gustyn, SJ: Podaj mi ruku, otecko (Anima 2015, Trnava, 204 s.) 
a dáva nám možnosť nahliadnuť do tejto pálčivej problematiky 
veľmi nenúteným spôsobom.

Súbor jedenástich úvah o dôležitosti otcovstva a samých ot
cov nás vovedie do jadra problému ľahko a nebadane. Zrazu 
sme konfrontovaní s veľkosťou otcovstva a povolaním k nemu, 
vidíme veľkosť daru, ktorý sme nezaslúžene dostali a pred na
ším duchovným zrakom defilujú naše úteky, zlyhania, slabos
ti, kompromisy a nezriedka chyby a omyly. Byť otcom je celo
životná úloha, je to rovnaké povolanie a vyvolenie ako naprí
klad kňazstvo. Úvahy sú písané jednoducho, dávajú dostatok 
priestoru na vlastnú meditáciu a spytovanie svedomia týkajúce 
sa vlastného života v spojitosti so zreteľom na naplnenie úlohy 
byť otcom, byť dobrým otcom.

Publikácia je viac zameraná na mužského čitateľa, pracuje 
s obrazom otca ako mužského vzoru, ale niet v nej nijaké tabu 
ani pre ženské čitateľské publikum.

Viem, že dobrým otcom sa nedá narodiť, nedá sa ani vyštu
dovať na nijakej univerzite, nedá sa kúpiť na to nijaký softvér, 
ktorý automaticky naprogramuje muža na dobrého otca, ale 
práve preto si myslím, že treba siahnuť po všetkom, čo má as
poň iskierku pomoci na tejto ťažkej celoživotnej púti – verím, 
že táto publikácia ju má v bohatej miere.     Monika šandorová

tovného spracovania dokladov predložíme členskej schôdzi 
koncom mesiaca február a informáciu o hospodárení zverej
níme aj na webovej stránke charity www.charitablumental.sk.

Záverom patrí veľká vďaka všetkým za modlitby. Bez nich 
a bez Božieho požehnania by boli márne všetky naše snaženia 
a námahy. Veríme, že nás budete podporovať modlitbami, dob
rým slovom, ale že sa budete ochotne zúčastňovať aj na akci
ách a aktivitách, ktoré sa budeme aj naďalej pre vás pripravo
vať za podpory našich kňazov vo farnosti a že budeme tvoriť 
jedno živé farské spoločenstvo.

Vstúpili sme do nového roku s novými plánmi a predsavza
tiami. V dôvere v Božiu pomoc a ochranu Matky Dobrej rady 
veríme, že aj tento rok prežijeme ako charita aj ako farské spo
ločenstvo v pokoji a vzájomnej pomoci a ústretovosti.

Za charitu Blumentál H. Grigerová


