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Ročník XXVIII Číslo 3 Marec 2017

Zver Pánovi svoje cesty a on sa už postará

Keď sa človek obzrie za seba, čím má vyšší vek a viac rokov, tým lepšie vidí za se-
bou históriu svojho života. V nej nájde, koľko urobil chýb, omylov, ale aj to, čo sa 

mu podarilo a čo dokázal s Božou pomocou urobiť pre svoju dušu, pre svojich blíz-
kych, pre Cirkev a pre Pána. Veľa vecí a udalostí, ktoré by sme mohli vrátiť späť, by 
sme určite chceli začať po našich skúsenostiach lepšie a rozumnejšie. Ale história sa 
vrátiť nedá! Preto treba dobre začať nové plány a diela, a v tých rozbehnutých dobre 
pokračovať. Hovorím to preto, že ďakujem Pánu Bohu za nezaslúžený dar kňazstva. 
Uplynulo už dvadsaťpäť rokov odvtedy, keď som mohol tento veľký dar prijať vklada-
ním rúk otca arcibiskupa Jána Sokola 29. februára 1992 v katedrálnom chráme svä-
tého Jána Krstiteľa v Trnave. Odvtedy do tohto vzácneho jubilea uplynulo 9 131 dní. 
Dar kňazstva sa však vo mne začal formovať už dávno predtým, ešte v detstve a mož-
no už vtedy, keď som bol pod srdcom matky. Koľko vody pretieklo za štvrť storočia! 
Koľko ľudí odišlo a koľko sa narodilo. Pamätám si, ako ma už v detstve čosi zvnútra 
volalo a pozývalo k Ježišovi: „Poď za mnou!“ Pamätám si úsmevnú udalosť, keď som 
ako šesťročný pošepky v kostole povedal mojej mame: „Mama, ja pôjdem za kňa-
za!“ A ona sa ma opýtala: „Prečo?“ A ja som odpovedal: „Že sa mi to páči, lebo ten 
kňaz len stojí pri oltári.“ Vtedy som si začal budovať vzťah k Panne Márií Lurdskej, 
Ružencovej a Fatimskej. Bolo to detské. Cez obrázky, filmy a knižky som si nevedel 
predstaviť ani jeden deň bez Panny Márie. Ako školák som sa predmodlieval v kosto-
le modlitbu posvätného ruženca a môj duchovný otec ma stále povzbudzoval: „Keď 
chceš byť kňazom, modli sa denne ruženec!“

Rodičia, babička, kňaz, miništrovanie, neokatechumenátne spoločenstvo a každo-
denná svätá omša boli moje základné duchovné piliere kňazského povolania. Lákali 
ma aj iné -- svetské veci, šport. Aj iné povolania. Ale čím viac som rástol a dospieval, 
tým väčšie volanie som cítil: Poď za mnou! Lepšie povedané: Poď ku mne! A od Bo-
žej Matky: „Poď so mnou k nemu!“ Pamätám sa ešte v časoch totality, keď k nám pri-
šla na návštevu rehoľná sestra Medarda z Ríma a ja som bol ako malý „ušmudlaný“ 
chlapec na bicykli, upriamila na mňa pohľad a z veľkou pozornosťou a vážnosťou mi 
povedala: „Z teba raz bude kňaz!“ Dlho mi tento výrok nedal spávať! Až prišiel osem-
násty rok života, maturita, prihláška na vysokú školu, kde som od svojej triednej pro-
fesorky dostal jasnú otázku, či idem študovať teológiu. Po vnútornom boji a strachu 
z totalitného režimu som predsa zo seba vydal hlas, ktorý znamenal – „Áno“. Na pri-
jímacích skúškach na teologickú fakultu som dostal otázku od námestníka ministra 
kultúry pre veci cirkevné, či mám ako kňaz uplatnenie v socializme. A ja som odpo-
vedal, že áno, lebo inak by som tu nebol. A prijali ma. Po dvadsiatich piatich rokoch 
mám uplatnenie aj v našej demokracií.

Dnes si veľmi uvedomujem, že Pán Boh má so životom každého človeka svoj plán. 
Ja nehodný môžem len úprimne ďakovať za jeho milosť. Človek sa učí pokore, že 
všetci kňazi sú odo mňa lepší a ďakujem tým, čo so mnou spolupracujú, čo mi po-
máhajú, že majú so mnou trpezlivosť a samozrejme, aj všetci veriaci bratia a sestry. 
Učím sa byť najmenší, hoci sa to stále nedarí!

Otec arcibiskup Ján Orosch vo svojej prvej homílii povedal krásne myšlienky. 
„Kňazi musia neraz zvádzať ťažký duchovný zápas. Ale my všetci spolu milujme Cir-
kev. Milujme ju aj napriek všetkým nedostatkom jej členov, aj kňazov, a ako takú, kto-
rá má Boží pôvod. Cirkev nie je naša, ale je Božia. Nepatríme sebe, ale Bohu.“ – To si 
aj ja pri výročí svojej kňazskej vysviacky uvedomujem. Keď som mal byť svätený, ne-
mal som ani dvadsaťtri rokov, a tak som potreboval pápežský dišpenz, aby som mo-
hol byť taký mladý vysvätený. Bolo to hlavne kvôli nedostatku kňazov. Pán Boh ma 
udivuje, že si ma povolal. To je jeden z mojich najväčších zázrakov života. Byť kňa-
zom dnes, v časoch, keď je medzi nami a v nás veľa naliehavých problémov, keď ho-
voríme aj o krízach v Cirkvi aj o krízach v spoločnosti. Ohrozuje nás mravná a du-
chovná chudoba, lebo žiaľ, dnes rozkazujú peniaze a nie človek. Kňaz je poslaný to 
zmeniť, pretvárať, ukázať: to je cesta, pravda a život! Duch Pána je nado mnou, je 
nad vami všetkými, pretože nás posiela ohlasovať evanjelium tomuto nášmu svetu, 
ktorý je hlavne chudobný na lásku.

Čo môžeme urobiť? Ja kňaz, my kňazi, vy veriaci, pre premenu ľudských sŕdc 
a  duší?

Ozdoba neba, Jozef, sluha verný, 

ty nádej naša a stĺp sveta pevný, 

s radosťou veľkou spievame ti chvály  

veľkí i malí.

Ty, Jozef, z rodu Dávidovho, slávny 

si z Božej vôle ženích svätej Panny; 

volať sa môžeš otcom Slova a si  

služobník spásy.

S radosťou hľadíš na Božieho Syna, 

čo leží v jasliach; k srdcu ho privíňaš

a spolu s Pannou pred ním hlavu skláňaš, 

prvý sa klaniaš.

Boh a Kráľ kráľov, Vládca celej zeme,

pred ktorým zberba Pekla tŕpne, stene, 

ktorému slúžia archanjeli neba,  

poslúcha teba.

Trojici svätej nech je večná chvála, 

že ti česť slávu veľkú darovala;

kiež aj nám raz dá šťastie večné, pravé  

v nebeskej sláve. Amen.

Hymnus zo slávnosti sv. Jozefa, 

ženícha Panny Márie(dokončenie na s. 2)
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OvOcie HOdné POKánia

Z Kány Galilejskej sa k nám ozýva starostlivý hlas Božej Matky: Urobte všetko, čo 
vám povie!“ (Jn 2, 5) Podobne z Lúrd (1858) alebo z Fatimy (1917) nám Panna Má-
ria ako Matka cirkvi s naliehavou starostlivosťou pripomína základné evanjeliové po-
solstvo. Pán Ježiš na začiatku svojho verejného pôsobenia v Galilei povedal: Naplnil sa 
čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu (Mt 1, 17). druhá veta 
tohto Pánovho výroku sa môže použiť pri značení popolom na začiatku Pôstneho obdo-
bia, ktoré je hlavným časom pokánia v cirkvi (porov. KKc, b. 1438). Pred sto rokmi vo 
Fatime odkázala Panna Mária svetu prostredníctvom troch detí – Hyacinty a Františka 
Martovcov a Lucie Santosovej: „Ľudstvo nenájde pravý mier a pokoj, kým sa neobráti 
k Bohu!“ dnes máme my prinášať ovocie hodné pokánia (Mt 3, 8).

Čo je pokánie? Je to zvláštna Božia 
milosť, ktorá spôsobuje, že sa naše 

srdcia a životy celkom obracajú k Bohu, 
preto sa v Katechizme Katolíckej cirkvi pí-
še: „Vnútorné pokánie je radikálne pre-
orientovanie celého života, návrat, obrá-
tenie sa k Bohu celým srdcom, zanecha-
nie hriechu, odvrátenie sa od zla spoje-
né s odporom k zlým skutkom, ktorých 
sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe 
túžbu a rozhodnutie zmeniť život s náde-
jou na Božie milosrdenstvo a s dôverou 
v pomoc Božej milosti“ (KKC, b. 1431; 
porov. b. 1490). Boží dar vnútorného po-
kánia nás pobáda, aby sme mali v srd-
ci ľútosť nad hriechmi, v ústach ich vy-
znanie, v činoch dokonalú poníženosť 
a plodné zadosťučinenie, teda nápravu, 
zanechanie hriechov a odvrátenie sa od 
nich (porov. KKC, b. 1432, 1450). Kto 
by išiel na spoveď s tým, že by úmysel-
ne zamlčal čo i len jeden smrteľný/ťažký 
hriech alebo by nechcel zanechať hriech 
a konať nápravu, robí neplatnou sviatosť 
zmierenia a vystavuje sa vážnemu hriechu 
jej zneužitia v podobe svätokrádeže.

Sv. Ján Mária Vianney (1786 – 1859) 
preto objasnil v jednej kázni: „Treba naj-
prv poznať svoje hriechy (...) O toto po-
znanie sa treba modliť k Duchu Sväté-
mu. Kto sa nemodlí pred spoveďou, ten 
sa vystavuje svätokrádeži, lebo pamäť 
klame, zlý duch nastavuje človeku osíd-
la, zaslepujú nás vášne a ľudské ohľady, 
a okrem toho i prázdnota sa tlačí všade, 
takže dokonca najsvätejšie veci bez účas-

veľmi skryté a spáchané iba proti dvom 
posledným prikázaniam Desatora, kto-
ré niekedy väčšmi rania dušu a sú nebez-
pečnejšie ako tie, ktoré sa páchajú zjav-
ne“ (KKC, b. 1456). Ide o skryté hrieš-
ne/nezriadené túžby a o skrytú závisť.

Sv. Ján Mária Vianney ďalej povedal: 
„Ak sme pomocou Ducha Svätého spo-
znali svoje hriechy, dobre sme sa z nich 
vyspovedali, úprimne sme ich oľutovali, 
tak nám zostáva splniť ešte jedna pod-
mienka – zadosťučinenie Pánu Bohu 
i blížnemu.“ Zadosťučinenie ako úkon 
vonkajšieho pokánia, „ktoré nám ulo-
ží kňaz pred rozhrešením, máme prijať 
s vďačnosťou a radosťou, a potom ho 
svedomito vykonať. (...) Zanedbanie po-
kánia by svedčilo o veľkej ľahkomyseľ-
nosti hriešnika a mohlo by ťažko ura-
ziť Boha. Čo si teda myslieť o tých, kto-
rí nekonajú pokánie? Ak kňaz niekomu 
odmietol rozhrešenie a prikázal mu naj-
skôr istý čas konať pokánie, tak nutne 
treba toto pokánie vykonať. Kto nespl-
ní radu spovedníka, tým ukazuje, že ne-
má ochotu polepšiť sa. Keď príde znova 
na spoveď, kňaz mu musí znova odmiet-
nuť rozhrešenie. Ak by hriešnik dostal 
rozhrešenie a z nedbalosti by nevyko-
nal pokánie, smrteľne by zhrešil, zvlášť 
ak sa spovedal z ťažkých hriechov, a ulo-
žené pokánie bolo dosť značné. Mo-
hol dokonca spáchať svätokrádež kvô-
li neúprimnej ľútosti a nedostatku sil-
ného rozhodnutia polepšiť sa. Prirodze-
ne, nemám tu na mysli tých, ktorí svo-
je pokánie zabudli alebo ho nemohli vy-
konať v určenom čase – takí hriech ne-
majú. (...) Pokánie treba vykonať v ce-
lom rozsahu, v určenom čase a nábožne. 
(...) Nesmieme sa uspokojovať ani s po-
káním, ktoré nám uložil spovedník, lebo 
ono je veľmi malé v porovnaní s tresta-
mi, ktoré sme si hriechmi zaslúžili. Spo-
vedníci nás šetria preto, aby nás nezne-
chutili v práci na spáse duše. Ale ak vám 
skutočne záleží na vlastnom posvätení, 

ti Božej milosti vykonávame šablónovi-
te“ (O zadosťučinení).

Na svätú spoveď sa preto treba pri-
praviť spytovaním svedomia, ktoré má 
byť dôkladné a starostlivé vo svetle Bo-
žieho slova. Najvhodnejšie texty na tento 
cieľ nájdeme v Desatore Božích prikáza-
ní, v Pánovej reči na vrchu o blahoslave-
ných a v ponaučeniach z listov apošto-
lov (porov. KKC, b. 1454, 1456, 1493). 
Teda pozorné a sústredené uvažovanie 
nad Božím slovom, ktoré osvetľuje náš 
život, vedie nás ku kajúcnosti. Pri svä-
tej spovedi treba, aby sme potom vyzna-
li všetky smrteľné hriechy, „aj keby boli 

Na pamätný obrázok môjho jubilea 
som našiel nádherné slová od svätej mat-
ky Terezy: „Keď Boh postaví nejakú du-
šu na vašu cestu, chce vám tým povedať, 
že pre ňu máte niečo urobiť“. Je komu 
slúžiť aj v druhej polovici kňazského ži-
vota, ak mi dá Pán požehnanie a silu do 
ďalších rokov kňazstva. Aj keď sme už 
niekedy znechutení a na konci so silami, 
sú tu slová svätého Písma od Sirachovho 
syna: „Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bo-
hu, upevni sa v spravodlivosti a v bázni 
sa priprav na skúšku. Maj srdce úprimné 
a buď vytrvalý! Nakloň svoj sluch a prij-
mi slová rozumné a neznepokojuj sa 
v čase pohromy. Znášaj, čo na teba Boh 

dopustí. Primkni sa k Bohu a nepusti sa 
ho, aby si bol múdry vo svojom živote. 
Prijmi všetko, čo ťa postihne, vydrž v bo-
lesti a vo svojej úbohosti, buď trpezlivý. 
Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša, 
vyvolení ľudia v peci poníženia. Dôve-
ruj Bohu a on ti pomôže, dúfaj v neho 
a on urovná tvoju cestu. Zachovaj si bá-
zeň pred ním a vytrvaj v nej do staroby“ 
(Sir 2, 1 – 6).

Človek cíti, že po dvadsiatich piatich 
rokoch môže aj na kňaza prichádzať sta-
roba, ale dúfajme, že nie duchovná! Ne-
bojme sa, lebo Pán je s nami!

Dvadsiateho tretieho apríla 2017 na 
nedeľu Božieho milosrdenstva na púti 
vo Fatime sa chcem poďakovať za veľ-
kú ochranu a pomoc Božej Matke Márii.

Svätého Jána Pavla II. Panna Mária 
Fatimská zachránila pred smrťou z rúk 
atentátnika. Aj nás Panna Mária ochráni 
od všetkého zlého! Dvadsaťpäť mojich 
rokov v kňazstve, sto Má rii ných rokov 
vo Fatime! A čo si viac priať pri týchto 
jubi leách, ako to, čo si priala Božia Mat-
ka vo Fatime a kládla do sŕdc troch detí, 
ktoré ju videli: „Modlitba, ruženec a po-
kánie“! Prijmime aj my tieto tri lúče du-
chovného života a vstúpme do veľkého 
Pôstneho obdobia. Buďme prísnejší na 
seba ako na iných. Prinesme obety se-
bazaprenia. Všetci vzájomne za seba, za 
obrátenie hriešnikov, za chorých a trpia-
cich a za duše v očistci.

Prajem Vám všetkým, aby sme spolu 
prežili požehnané pôstne obdobie. 

Mgr. Ján Hudec, assessor

Zver Pánovi...
(dokončenie zo s. 1)
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O LáSKe (aJ K nePriateĽOM)

tak si ešte musíte čosi sami pridať k po-
kániu“ (O zadosťučinení, porov. KKC, b. 
1459 -- 1460).

V duchu vnútorného obrátenia po-
tom máme konať vonkajšie skutky poká-
nia. Základné sú tri: pôst (sebazapiera-
nie), modlitba a almužna (porov. Mt 6, 1 
– 18). K nim ďalej patrí úsilie zmieriť sa 
so svojím blížnym, slzy pokánia, starostli-
vosť o spásu blížneho, orodovanie svätých 
a činorodá láska, ktorá zakrýva množ-
stvo hriechov (1 Pt 4, 8), teda skutky te-
lesného a duchovného milosrdenstva (po-
rov. KKC, b. 1434 -- 1435). Podľa Ka-
techizmu Katolíckej cirkvi: „Každoden-
né obrátenie a pokánie nachádzajú svoj 
prameň a svoj pokrm v eucharistii, lebo 
v nej sa sprítomňuje Kristova obeta, kto-
rá nás zmierila s Bohom. Eucharistiou 
sa živia a posilňujú tí, ktorí žijú z Kris-
tovho života; ona je ,protiliek‘, ktorý nás 
oslobodzuje od každodenných previne-
ní a chráni pred smrteľnými hriechmi“ 
(KKC, b. 1436).

Pravé obrátenie podporuje aj  úcta 
k Najsvätejšiemu Srdcu nášho Pána. 
Ľudské srdce sa obracia, keď hľadí na 
toho, ktorého naše hriechy prebodli 
(KKC, b. 1432; porov. Jn 19, 37; Zach 

12, 10). Preto sv. Klement Rímsky, jeden 
z prvých pápežov, napísal vo svojom Lis-
te Korinťanom z 1. storočia: Upretým zra-
kom hľaďme na Kristovu krv a spoznaj-
me, aká je vzácna Bohu, jeho Otcovi; vy-
liata na našu spásu celému svetu priniesla 
milosť pokánia (KKC, b. 1432). V tom-
to zmysle máme vnímať aj tzv. veľké pri-
sľúbenie, ktoré Pán Ježiš odovzdal svetu 
skrze sv. Margitu Máriu Alacoque (1647 
– 1690) ctiteľom jeho Najsvätejšieho 
Srdca. Pán prisľúbil, že každému, kto pri-
stúpi k svätému prijímaniu na prvý piatok 
počas deviatich mesiacov nepretržite po 
sebe, udelí milosť pokánia pri zomieraní 
– nezomrie v nemilosti, ani bez sviatostí. 
Jeho Srdce mu bude bezpečným útočis-
kom v posledných chvíľach života.

Vo Fatime nám Panna Mária v roku 
1917 odovzdala pobožnosť prvých pia-
tich sobôt (tzv. fatimských sobôt) s cie-
ľom prispieť k odčineniu nasledujúcich 
piatich urážok a rúhaní voči jej Nepo-
škvrnenému Srdcu. Ide o rúhania vo-
či jej nepoškvrnenému počatiu, voči jej 
panenstvu, voči jej božskému materstvu; 
ďalej ide o hriechy ľahostajnosti, po-
hŕdania či dokonca nenávisti voči Pan-
ne Márii a o znesväcovanie jej zobraze-

ní. Pri príležitosti prvej soboty v mesia-
ci päťkrát po sebe treba pristúpiť k svia-
tosti zmierenia a ku svätému  prijímaniu, 
pomodliť sa rozjímavým spôsobom as-
poň päť desiatkov posvätného ruženca. 
Po každom desiatku sa treba pomodliť 
modlitbu, ktorú fatimské deti naučil an-
jel: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, 
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď 
do neba všetky duše, najmä tie, ktoré naj-
viac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Všetky 
tieto náboženské úkony treba vykonať 
s úmyslom prispieť k odčineniu jednot-
livých urážok a rúhaní voči Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie. Tým, kto-
rí si vykonajú pobožnosť piatich fatim-
ských sobôt, Panna Mária dáva prísľub, 
že v hodine smrti bude pri nich aj Pán 
Ježiš so všetkými milosťami, ktoré potre-
bujú na spásu.

Skrze vnútorné obrátenie a vonkajšie 
skutky pokánia môže v nás pôsobiť Bo-
žia milosť, ktorá nás uschopňuje nepri-
podobňovať sa svetu, ale Kristovi a ne-
chať sa premieňať obnovou zmýšľania. 
Potom budeme vedieť „rozoznať, čo je 
Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokona-
lé“ (Rim 12, 2) v každom čase.

thdr. Michal vivoda

Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia, a hoci dole citovaná kázeň odznela ešte na ôsmu cezročnú nedeľu, teda eš-
te vo fašiangovom čase, myšlienky, ktoré v nej odzneli, sú určite vhodnou témou na zamyslenie v pôstnom období, keď podnet uvažo-
vať o odpúšťaní, dáva aj apoštolát modlitby (úmysel KBS) na marec, lebo azda ešte nikdy nebolo u nás toľko nevraživosti, neúprim-
nosti nelásky či neschopnosti odpustiť, ako v súčasnosti. a že aj v homíliách kňazov zaznieva táto téma, dokazuje aj nasledujúci text: 

v živote sa neraz stáva, že keď sa nie-
kto voči nám previní, nazlostíme 

sa, prestaneme sa s ním rozprávať a byť 
k nemu vľúdni. Niekedy to siaha až tak 
ďaleko, že dlhoročná ťažko vybudova-
ná vzájomná úcta, dôvera a láska sa me-
ní na odpor, nenávisť, zlobu. Keby takto 
konal Boh, bol by to znak, že mu na nás 
nezáleží, pretože dosť často urobíme ne-
jakú hlúposť, niečo, čo nie je dobré. Zá-
leží teda Bohu na nás? Áno, záleží. Vie-
me to z konania Pána Ježiša, v ňom sa 
nám ukázal sám Boh. Vieme to z Ježi-
šových slov: Veď on dáva slnku vychá-
dzať na zlých i dobrých a posiela dážď 
na spravodlivých i nespravodlivých (Mt 5, 
45). Toto boli úvodné slová kázne dona 
A. Krušlaca.

Akoby v týchto Ježišových slovách 
bo lo zhrnuté o Bohu to, čo žalmista vy-
jadruje slovami: Veď on ti odpúšťa všetky 
tvoje neprávosti... Lieči všetky tvoje choro-
by... milosťou a zľutovaním ťa korunuje... 
Nenakladá s nami podľa našich hriechov 
a neodpláca sa podľa našich vín... zmilú-
va sa (Ž 103).

Hľa, aká nesmierna je Božia láska 
prejavujúca sa k všetkému a k všetkým,         
objíma celý svet, priateľa i nepriateľa, 
čas aj večnosť. Táto láska je Božou do-
konalosťou, K takejto dokonalosti vyzý-
va Ježiš aj nás, môžeme ju však správne 
pochopiť len vychádzajúc z lásky, kto-

rou je Boh. Inak vznikne ideál cnosti lás-
ky, ktorý je možno grécky, možno stoic-
ký alebo budhistický, alebo ktovie aký, 
ale nie taký, o akom hovorí Ježiš. On po-
žiadavku lásky napĺňa úplne novým mo-
tívom. Nie starozákonnou solidaritou 
jedného národa a jednej zeme, ale mo-
tívom: Aby ste boli synmi nebeského Ot-
ca životom i zmýšľaním! Máme teda na-
podobňovať Boha vo svojom vlastnom 
úsilí, kopírovať a vyjadrovať Božie sprá-
vanie, jeho spôsob myslenia, ale predo-
všetkým jeho lásku. Sám Ježiš takto na-
plnil zákon a takto ho máme aj my usku-
točňovať. Potom dokonalý je ten, kto 
svoje srdce obrátil pevne a celkom od-
dane k Bohu a plní zákon. Ochotne od-
púšťa, uzmieruje sa a zrieka sa nenávis-
ti a pomsty, prekonáva aj vnútorný odpor 
a je schopný milovať i nepriateľa. K to-
mu nás pobáda aj Druhý vatikánsky kon-
cil slovami: „Úcta a láska sa má rozpre-
stierať aj na tých, čo ináč zmýšľajú alebo 
konajú než my... Kristovo učenie od nás 
vyžaduje aj odpúšťať previnenia a rozpre-
stiera príkaz lásky na všetkých nepriate-
ľov“. Ten, kto nevie odpustiť, rúca most, 
po ktorom raz musí prejsť sám. Stojí za 
zamyslenie, či budeme neláskou, hne-
vom a pomstou spevňovať múr nepria-
teľstva, alebo odpustením, vzájomným 
rešpektovaním sa a láskou zničíme nie 
nepriateľstvá, ale bariéru medzi nami.

Stalo sa raz, že väzeň Pedro Holmes 
v španielskom väzení sa rozhodol pom-
stiť svojmu dozorcovi. Zaviedol elektric-
ký prúd zo zásuvky do dverí svojej cely, 
lenže dotyk neomráčil dozorcu, ale ria-
diteľa väznice, ktorý prišiel Holmesovi 
oznámiť, že za vzorné správanie ho pod-
mienečne prepúšťajú na slobodu. Aký 
paradox – pomstiť sa sám sebe! Zlosť, 
hnev a nenávisť, ktorú cíti väzeň proti 
dozorcom, je pochopiteľná, no ak tieto 
pocity nevie spracovať, rozhodne sa pre 
pomstu – to je ľudská logika! Božia logi-
ka je iná. Božou silou spracovať v sebe 
negatívne pocity! V evanjeliu čítame: Ak 
ťa niekto udrie po pravom líci, nastav aj 
mu aj druhé... milovať budeš aj nepriateľa, 
dobre robiť tým, čo ťa nenávidia... (porov. 
Mt 5 38 – 48).

Tieto požiadavky nás presahujú. Nám 
je vlastné a prirodzené hnevať sa, pom-
stiť sa a nenávidieť. Netreba nijakú ško-
lu na to, aby sme odpustili, boli tolerant-
ní, treba určitú kultúru. Dosiahneme ju 
tým, že dovolíme Bohu, aby vstúpil do 
nášho života. Keď v modlitbe Otče náš 
hovoríme: „Odpusť nám naše viny, ako 
aj my odpúšťame“, znamená to aj: neod-
pusť nám naše viny, lebo ani my neod-
púšťame. Ježiš to zdôvodnil teologicky, 
keď povedal, že Boh dáva slnko a dážď 
spravodlivým i nespravodlivým (porov. 
Mt 5, 45). Preto by mal človek namiesto 
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Pôstne obdobie, obrátenie sa k Bohu, hriech dráma alebo milosť?...
Čas, ktorý začíname prežívať v tomto mesiaci, sa volá Pôstne obdobie. Možno sa potrebujeme zbaviť mylného chápania tohto obdo-

bia, že je to čas, keď sa máme vzdať jedenia mäsa, pitia kávy, zákusku, kina, televízie a podobne. iste, je to čas, v ktorom ako príprava 
na slávenie veľkonočných sviatkov je uvedomenie si tohto času, v ktorom sa máme trochu stíšiť a v rozumnej miere aj vzdať toho, čo je 
naším pôžitkom, aj keď dovoleným. Predovšetkým však ide o to, aby sme vnímali tento čas ako čas rozvoja náboženského života.

Prečo? Jednoducho preto, lebo rozvoj 
náboženského života vedie k osobné-

mu stretnutiu sa s Kristom, ktorý hovo-
rí: Ja som cesta. Kresťan stretávajúc sa 
s Kristom už nepotrebuje predpisy, lebo 
Kristus je v ňom, lebo láska k Bohu bu-
de diktovať, čo treba v danom momen-
te urobiť. Človek si uvedomuje, že pod-
statným prvkom v rozvoji náboženského 
života je absolútne obrátenie sa k Bohu. 
Ak to nemá byť iba formalizmom, musí-
me si položiť otázku: v čom spočíva toto 
obrátenie? K tomu, aby sme si mohli dať 
náležitú odpoveď, potrebujeme pochopiť, 
že sme ľudia túžiaci po dobre a predsa 
často robíme, čo je zlé. A tu už pomaly 
prichádzame k poznaniu, že zlo, ktoré 
konáme, volá sa hriech. A ideme v ana-
lýze ďalej. Často si zľahčujeme existen-
ciu hriechu v našom živote. Veľmi často 
si povieme, že je celkom normálne ko-
nať ako konáme, lebo veď aj iní tak ro-
bia alebo sme schopní povedať si, no čo 
už, stalo sa, ale veď sa z toho vyspovedám 
a zasa bude všetko v poriadku, všetko bu-
de čisté, aj moje svedomie. Možno stále 
zabúdame na skutočnosť uvedomenia si 
hriechu v našom živote, nie aby nás to 
ubíjalo, ale naopak, aby sme si uvedo-
mili, a to veľmi dôsledne, čo spôsobuje 
hriech v našom živote.

Každý hriech zanecháva v ľudskom srd-
ci stopy naveky, tak ako každá rana za-
necháva na našom tele väčšiu či menšiu 
jazvu. Jazvy spôsobené hriechom ostanú 
v človeku už natrvalo tak, ako vzkriese-
ný Kristus nesie na svojom oslávenom 
tele rany ukrižovania, ktoré mu spôso-
bil človek svojou zlobou. Aj človek si po-
nesie jazvy – rany po hriechu spôsobe-
né jeho vlastným hriechom. Vo večnosti 
však rozdiel v nás ľuďoch bude spočívať 
v tom, že rany spasených budú zahojené 
Božou milosťou. Ľudia v nebi si budú pa-
mätať svoje hriechy, budú však zvelebo-
vať Boha za to, že ich vyliečil. Rovnako 
aj odsúdení (zatratení) si ich budú pamä-
tať, ale budú trpieť, pretože keď mohli, 

neprihlásili sa u Božieho Lekára a rana 
zostane ranou na veky. Každá rana bolí, 
a tak aj táto večná rana, nezahojená, ne-
liečená bude bolieť. Bude trvalým pek-
lom. Mnohí si myslia, že sviatosť zmie-
renia – spoveď – je liekom, ktorý všet-
ko zmazáva.

ak niekomu povieme, že spoveď navra-
cia pôvodnú čistotu a nezanecháva sto-
py po hriechu, tak mu otvárame cestu 
k nasledujúcim hriechom, lebo sa možno 
z nich očistiť, ako možno nespočetný raz 
umývať špinavé ruky. Pri takomto chápa-
ní niet ani reči o opravdivom obrátení. 
Sme ľudia hriešni, musíme vždy pamä-
tať na hriech a ďakovať Bohu, že tá jaz-
va, ktorú spôsobuje hriech, je výzvou, aby 
sme sa podobného omylu už nedopustili. 
Návykoví hriešnici najlepšie vedia, že po 
každom páde zostáva v človeku stopa. 
Ak je to tá istá rana stále znovu otvára-
ná, tak každé nové otvorenie je jej pre-
hĺbením. A to je ozajstná tragédia! Opa-
kujúci sa hriech v našom živote vedie 
k stále prehlbujúcemu sa stavu zľahčo-
vania dopadu hriechu na náš život, k ne-
ustálemu sa ospravedlňovaniu, že my sa 
toho nevieme zbaviť, že to už iné nebu-
de. Napriek všetkému však ani návykoví 
hriešnici nemajú pochybnosti, že v srdci 
ostáva stopa po hriechu. Tu naozaj po-
môže iba jediné: úplné obrátenie sa k Bo-
hu vo svojej malosti, vo svojej hriešnosti, 
a zároveň v túžbe zbaviť sa hriechu.

Kristus a farizej
Aby sme to dokázali, musíme sa ve-

novať evanjeliovému pohľadu na hriech. 
Aby sme ho pochopili, treba poznať roz-
diely medzi farizejskou koncepciou doko-
nalosti, a tou, ktorú zanechal Kristus. To-
tiž celé Evanjelium, ktoré hovorí o ve-
rejnom učení Krista, to je stála rivalita 
týchto dvoch koncepcií. Keď dnes koho-
si nazývame farizejom, máme na zreteli 
človeka, ktorý klame. Zatiaľ čo v časoch 
Krista farizej bol dokonalý človek. Fari-
zeji vo vyvolenom národe požívali veľ-

kú úctu. To bola hŕstka dokonalých ľudí. 
Bolo cťou patriť medzi nich. Pavol bol 
hrdý, že bol farizejom, že patril medzi 
ľudí, ktorí dokonale zachovávali zákon, 
ľudí bez škvrny. Podľa nich podmienkou 
stretnutia človeka s Bohom bola vlastne 
čistota, najväčšia možná dokonalosť člo-
veka. Nedokonalosť sťažuje stretnutie 
s Bohom. Preto farizeji nielen unikali 
hriechu, ale i všetkému, čoho sa dotkol 
hriech. Kontakt s hriešnym človekom 
bol veľmi zle videný, ba dokonca zaká-
zaný. Kontakt so zmrzačenými, chorý-
mi, malomocnými bol nemožný, preto-
že zmrzačenie, choroba, malomocen-
stvo boli pokladané za následky hriechu. 
Spoločenstvo farizejov to je spoločen-
stvo dokonalých ľudí, ľudí bez  škvrny.

Kristus prišiel na zem a potvrdil, že 
s touto koncepciou náboženského života 
nemá nič spoločné. V jeho spoločenstve, 
teda v Cirkvi, podmienkou stretnutia 
s Bohom nebudú čnosti a nebude ani do-
konalý život. Jedinou podmienkou také-
hoto stretnutia bude priznanie sa k hrie-
chu. Takýmto postojom k veci na kaž-
dom kroku pohoršoval farizejov. Jeho 
učeníci porušovali pôst, jedli neumytý-
mi rukami. On sám nezachovával pred-
pisy sabatu, a predovšetkým sa stretá-
val s hriešnikmi. Mýtnik podľa farizejov 
nemohol byť dokonalým človekom, lebo 
mal do činenia s peniazmi, a tam, kde 
sa vyberajú dane, ľahko to možno zne-
užiť, a okrem toho to bol človek hrieš-
ny. Chorí, malomocní, slepí, ochrnu-
tí – to boli ľudia dotknutí následkami 
hriechu. A Kristus takých hľadal, zhro-
mažďoval okolo seba, ba dával za prí-
klad (nie v konaní zla, ale v ich sebare-
flexii na svoj minulý život). Pripomenie-
me tu iba stretnutie Ježiša s prostitútkou 
na hostine u Šimona. Pohoršený hospo-
dár, farizej, správne si myslel, že keby Je-
žiš bol prorokom, vedel by všetko, vedel 
by, kto je tá žena. A Pán Ježiš vedel všet-
ko, vedel, kto ona je, vedel, ako sa pohor-
ší farizej Šimon. A aby ho ešte viac po-

pomsty prosiť: „Bože, vlož do mňa svoj-
ho ducha! Daruj mi svoj pokoj, nech sa 
riadim tvojou logikou.“

Vieme, aký milosrdný bol k svojim ne-
priateľom Ježiš. Hoci mu ubližovali, na 
kríži sa za nich modlil: Otče, odpusť im, 
lebo nevedia, čo robia (Lk 32, 34). Rov-
naký postoj k nepriateľom zaujal aj sv. 
Štefan: Pane, nezapočítaj in tento hriech 
(Sk 7, 60), sv. Václav: Boh Ti odpusť, brat, 
aj sv. Mária Gorrettiová: Odpúšťam mu 
a budem sa za neho v nebi modliť.

Ak sú pre nás tieto príklady prisilné, 

pozrime sa na útlu rehoľnú sestričku sv. 
Terezku, ktorá vo svojom životopise pí-
še, že sa často musela stretávať so svojou 
spolusestrou, ktorá jej bola nesympatic-
ká. Terezke sa na nej nič nepáčilo, kedy-
koľvek sa s ňou stretla, vždy si v duchu 
povzdychla: „Pane, naplň ma teraz svo-
jou láskou, aby som bola k nej prívetivá.“ 
A tak veľmi sa jej podarilo milovať svo-
ju spolusestru, že raz jej tá nesympatická 
sestra povedala: „Milá sestrička Terézia, 
povedzte mi, čo vás ku mne tak priťahu-
je, čo sa vám na mne tak veľmi páči?“

Z týchto príkladov vidieť, prečo Šte-
fan, Václav, Mária Gorrettiová a Terez-
ka sa stali synmi a dcérami nebeského 
Otca -- svätými. Boli to ľudia ako my, aj 
oni mali nepriateľov či nesympatických 
ľudí, no vynikli v láske k nim a v tom je 
ich dokonalosť. Lebo ako hovorí zakla-
dateľ Spoločnosti lásky Antonio Rosmi-
ni, „dokonalosť spočíva v skutkoch lás-
ky“. Alebo Tomáš Akvinský: V duchov-
nom živote je dokonalý ten, kto je doko-
nalý v láske.

Z kázne dona J. Krušlaca SdB
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horšil, tvrdil, že tá žena je dokonalejšia 
ako on, lebo viac milovala. Dokonalý fari-
zej mal celý štós čností, ona ich nemala. 
On sa o tieto čnosti usiloval celý život, 
chodil ako páv s pekne rozprestretým 
chvostom, všetci ho obdivovali, každá 
čnosť žiarila, bola vyleštená. Ona sa ne-
mala čím pochváliť, dávno stratila dob-
rú mienku o nej, a nedalo sa to napraviť. 
Bola oblepená blatom hriechu, ale milo-
vala aj napriek tomu, že bola hriešna, jej 
srdce horelo láskou ku Kristovi, a on to 
uznal za väčšiu hodnotu, ako farizejské 
čnosti. Chceli by sme, aby ste pochopi-
li tieto dva úplne iné prístupy k dokona-
losti. Jedni chceli vytvoriť spoločenstvo 
dokonalých ľudí. Malo to, samozrejme, 
byť malé spoločenstvo, lebo väčšina sa 
na to nehodila. Podľa nich ten, kto spá-
chal hriech, už nemohol byť farizejom, 
nemohol patriť medzi nich. Kristus však 
chcel vytvoriť spoločenstvo z tých nedoko-
nalých, ale milujúcich. Farizeji mali víziu 
spoločenstva ako druh dnešného klubu 
skvelých športovcov, ktorí dokážu veľa, 
a z ktorých každý môže získať medai-
lu. A Pán Ježiš sa rozhodol zorganizovať 
spoločenstvo zo zmrzačených, neschop-
ných ľudí, ktorí nedokážu získať medai-
lu, ktorí už prehrali, ktorí sa potkli, kto-
rí nemôžu súperiť s tamtými. To je vízia 
jeho Cirkvi, zvláštneho spoločenstva 
bie dy a sily, lásky, znovu pozdvihnutia 
z hriechu a odsúdenia.

cirkev to je nemocnica
cirkev podľa Kristových plánov je veľ-

ká nemocnica. Zdraví nepotrebujú le-
kára. Neprišiel som pre zdravých, ale pre 
tých, ktorí sa cítia zle. Prístup k nemu 
majú chorí. cirkev to je veľká nemocni-
ca, v ktorej je jeden Lekár, najskvelejší 
z lekárov, ktorému pomáha početný per-
sonál, a všetci jeho pomocníci sú tí, kto-
rých už vyliečil, a teraz chcú slúžiť iným 
chorým. V akejsi miere aj my pracujeme 
v tejto nemocnici, aj my spolupracujeme 
s Božským Lekárom. Bola, je a bude me-
dzi ľuďmi tendencia vidieť Cirkev ako 
spoločenstvo dokonalých duchovných 
atlétov, najlepších ľudí, ale to je stále fa-
rizejská vízia. Je o nej reč v Evanjeliu, 
avšak ona nemá nič spoločné s víziou 
Krista. Prišiel som pre tých, ktorí sa cí-
tia zle. S lekárom sa možno stretnúť iba 
cez chorobu, niet iného spôsobu. V tom-
to porovnaní vidíme obrovské množstvo 
lásky Krista, ktorý vediac, že na svete je 
toľko zmrzačených ľudí, toľko zlome-
ných životom, rozhodol sa k nim prísť 
ako lekár. Je však základná podmien-
ka rozhodujúca o účinnosti lekárskej ra-
dy. Menovite treba prísť k lekárovi, po-
vyzliekať sa a povedať: „Som chorý, a to 
vážne. Prosím ťa, vylieč ma, lebo sám 
si nedám rady.“ Niet iného východiska. 
Mnoho ľudí sa usiluje stretnúť s Kris-
tom, ale pri káve. Pretože to je veľký 
Pán, treba urobiť skvelé pohostenie, po-
zvať ho, porozprávať sa. Na moment tej-
to návštevy bude všetko poukladané, špi-
na schovaná po kútoch, všetci budú pek-
ne oblečení. Prichádza veľký hosť. Vypi-

jeme kávu, a potom on odíde a návšte-
va bude skončená, ale o stretnutí nebo-
lo reči, lebo stretnutie s lekárom sa mô-
že uskutočniť iba v kontexte mojej vlast-
nej choroby. Človek, ktorý to pochopil, 
náhle vidí, že jeho hriech, jeho vlastný 
pád, rana, ktorú má, stáva sa príležitos-
ťou na stretnutie s Kristom, a to stretnu-
tie je také skvelé, že človek pozerá na 
svoju ranu a chorobu ako na čosi úplne 
druhoradé. To nie je najdôležitejšia vec. 
Ba čo viac, človek sa dokáže dokonca 
tešiť, že bol chorý, lebo vďaka tomu sa 
mohol stretnúť s Lekárom. To je tajom-
stvo „Exultet“ z Veľkej Soboty. „Šťast-
ná vina, šťastný hriech Adama“. Cirkev 
sa teší, pretože mohla zakúsiť stretnutie 
s takým veľkým Vykupiteľom. Myslíme 
si, že vyššie uvedené úvahy vrhli mno-
ho svetla na ukázanie evanjeliového prí-
stupu k hriechu. dráma sa začína vtedy, 
keď človek zostáva s hriechom sám, keď 
sa ho pokúša zdolať na vlastnú päsť, keď 
sa pokúša byť pre seba lekárom. vtedy 
sa choroba bude prehlbovať až do smrti 
– do večnej smrti. Ak sa však človek pri-
hlási s ranou hriechu u Krista, to môže 
byť začiatok úplne nového života. Vtedy 
spáchaný hriech nie je strašný, ale stáva 
sa bránou, v ktorej sa stretáme s Bohom. 
To je samo srdce Evanjelia, srdce skvelej 
noviny o spáse. Sv. Pavol, ktorý to pre-
žil, on dokonalý farizej, ktorý sa celé ro-
ky sužoval nad svojimi čnosťami a kto-
rému počas celého noviciátu u farizeja 
Gamaliela vysvetľovali, že ak sa chce pá-
čiť Bohu, musí byť duchovným silákom, 
náh le objavil, že Boh nečaká na ľudské 
dokonalosti, ale na slabosti, aby ich vy-
liečil. To je aj hlavná téma Listu Rima-
nom, v ktorom presviedča adresátov, že 
sme všetci chorí. Dokonca aj ten, čo si 
myslí, že má všetky čnosti, potrebuje Le-
kára, a ktovie, či práve on nie je najváž-
nejšie chorý. To je tajomstvo ospravod-
livenia, to je tajomstvo Božieho dotyku, 
ktorý lieči, ktorý dáva šťastie. Stále nás 
musí sprevádzať vízia Cirkvi ako nemoc-
nice, kde ľudia nadobúdajú zdravie, zís-
kavajú šťastie, radosť, pokoj. V prvých 
storočiach sa zamýšľali nad tým, či do 
tejto nemocnice možno prísť raz v ži-
vote, alebo mnoho ráz. Zdalo sa, že ko-
ho Boh raz vyliečil, ten už viac nemôže 
byť chorý, ale musí byť atlétom nesúcim 
svet. Niekoľko pokolení trval tento zá-
pas farizejov už Nového zákona s Kris-
tovou ideou Cirkvi – nemocnice, do kto-
rej sú dvere vždy otvorené a kde možno 
prichádzať sto ráz sa liečiť -- do Cirkvi, 
v ktorej Kristus čaká, udeľuje rady a lie-
či každého, kto po tom túži.

rôzne druhy chorôb
Sú rôzne choroby. Môžeme si napr. 

zlomiť nohu. vtedy sa človek dostáva do 
nemocnice, založia mu sadru a niekedy 
treba ležať aj niekoľko týždňov, aby sa 
noha vrátila do normy, a človek aby zís-
kal späť zdravie. Sú aj iné choroby. cho-
roby, ktoré nemožno vyliečiť za týždeň či 
mesiac, ale treba ich liečiť celé roky. Istý 
človek už päťdesiat rokov chodí s obväz-

mi na rukách. Citlivosť, ruky stále cho-
ré, chýba zručnosť, nevyhnutná je stála 
lekárska pomoc. to isté aj v morálnej ob-
lasti môže spôsobiť hriech, ktorý spočí-
va v zlomení. Stalo sa, že človek sa pot-
kol. Liečba je krátka, ale bolestná. Nie-
kedy sa musí uskutočniť operačný zá-
krok. To všetko trvá nejaký čas, bolesť 
pominie a človek sa vracia do rovnováhy 
pripravený v prípade potreby slúžiť a po-
máhať iným. Sú také choroby, s ktorými 
treba prichádzať k lekárovi trpezlivo celé 
roky a pokorne prosiť o pomoc. a trpezli-
vý lekár sa teší vždy, keď môže ranu pre-
liečiť, obviazať.

V morálnom živote to býva podobne. 
Môžu byť dramatické potknutia spočíva-
júce v zlomení. Možno ich liečiť opera-
tívne, sú ťažké a bolestné, ale môžu byť 
veci, ktoré sa tiahnu celé roky a vyžadu-
jú veľkú pokoru, v ktorých však ide viac 
o stretnutie s Lekárom, ako o samú cho-
robu, lebo stretnutie je dôležitejšie. Po-
kiaľ sa však ktosi sužuje chorobou a ne-
pomyslí na nutnosť stretnúť sa s Leká-
rom, dovtedy bude nešťastný, smutný, do-
vtedy bude túžiť, aby jeho slabosť ustú-
pila. Ona ale možno neustúpi do smr-
ti. Každý hriech človeka ničí. ak s ním 
príde ku Kristovi, on ho obohatí. A tu je 
časť diela spásy. Ľudstvo čaká na oslobo-
denie od hriechu. Kristus to vykonal, iba 
čaká na každého z nás: Príď, prines, vy-
znaj, a ja ťa vyliečim. Ba ešte viac, pomô-
žem ti pozrieť na tvoj hriech, ako na bo-
hatstvo. Lebo ak Boh dopúšťa nešťastie 
na človeka, tak preto, že ho môže oboha-
tiť. Komu bolo viac odpustené, viac milu-
je. Človek, ktorý sa stretol s Kristom, za-
čína ináč pozerať na svoj život a dokáže 
spievať „ó, šťastná vina…“, lebo objavil 
nielen bohatstvo darov, ktoré hriechom 
stratil, ale stretol Lekára, s ktorým uza-
tvoril priateľstvo. Hodnotu ruky objavu-
jeme až vtedy, keď sa naša ruka ocitne 
v sadre. Tak je to aj v morálnej oblasti, 
kde prichádzame k poznaniu, že po od-
pustení hriechu vidíme stratené hodno-
ty, ale i šťastie z nového stretnutia s Bo-
hom. Keby toho stretnutia s božským 
Lekárom nebolo, človeku by hrozilo ne-
šťastie, utrpenie, smrť. Otázka je, či Bo-
hu veľmi záleží na tom, aby sme nepá-
chali hriechy? Farizejom – veľmi. Oni 
sa obávali nadovšetko hriechu. Ale Bo-
hu, ktorý sa javí ako Lekár a je schopný 
vyliečiť každú nemoc, záleží predovšet-
kým na tom, aby sme sa stretli s ním. To 
je najdôležitejšie. Ide mu o to, aby sme 
aj hriech využili ako dôvod na stretnutie 
s ním. Boh, ktorý môže jedným slovom 
zničiť hriech, nerobí z toho problém. To 
ľudia robia problém. Kristus lieči, a sú-
časne dáva silu na odolávanie, aby bo-
lo čoraz viac ľudí zdravých, unikajúcich 
hriechom. Ktokoľvek totiž zakúsil uzdra-
venie z hriechu, ten vie, že treba urobiť 
všetko, čo človek dokáže, aby už viac ten 
hriech nespáchal. Nechceme povedať, že 
možno hrešiť, ale že nemožno robiť drá-
mu z hriechu, lebo Boh je tu – čakajúci 
a liečiaci. Pôstne obdobie je teda časom 
objavu Boha ako Lekára, ako priateľa, 
ako darcu večného života.      daniel dian
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výchova k modlitbe
týždenník Českej cyrilo-metodskej Matice Světlo uverejňuje na pokračovanie úva-

hy P. dominika Widera Ocd: Výchova k modlitbe. v tretej časti uverejnenej v čísle 
6/2017 je nosnou témou otázka, čo je a čo nie je modlitba. Úvodom autor hovorí, že 
existuje veľa definícií modlitby viac či menej zodpovedajúcich jej podstate. Katechizmus 
Katolíckej cirkvi definuje modlitbu ako povznesenie duše k Bohu alebo prosbu k Bohu 
o vhodné dobrá (porov. KKc 2559). vráťme sa však k téme modlitba z pohľadu P. d. 
Widera Ocd, ktorý hovorí:

existuje veľa definícií modlitby viac či 
menej zodpovedajúcich jej podsta-

te. Toto množstvo definícií predstavuje 
bohatstvo skúseností s modlitbou, kto-
ré ťažko uzavrieť do úzkeho rámca, pri-
čom každý nájde v nich niečo sebe veľ-
mi vlastné. Prvou otázkou, ktorú autor 
rozoberá podrobnejšie v tejto časti, je 
otázka:

Čo modlitba nie je
Mnohí ľudia sa obracajú k Bohu, keď 

niečo potrebujú: Buď chcú zadosťuči-
niť za spáchané hriechy, alebo chcú nie-
čo získať. Keď necítia vinu alebo od Bo-
ha „nič nepotrebujú“, nemodlia sa a ich 
život sa ďalej odchyľuje od Božích pri-
kázaní. V takom prípade treba povedať, 
že modlitba nie je splácaním poplatku ani 
prostriedkom na získanie dočasných vytú-
žených darov. S týmto postojom sa oby-
čajne spája skutočnosť, že človek prichá-
dza k Bohu, keď niečo potrebuje. Obra-
cia sa k Bohu obyčajne v ťažkých život-
ných skúsenostiach. Nechcem povedať, 
že takáto modlitba nemá nijakú hodno-
tu, ale ťažko to nazvať skutočnou mod-
litbou. Sú ľudia, ktorí si myslia, že mod-
litba je niečo, čo sa týka nejakého veľké-
ho sviatku. Patrí sa Boha občas oficiálne 
navštíviť: Je to zvyčajne na Vianoce, na 
Veľkú noc... Modlitba nie je iba návšte-
va, a to ešte nie veľmi častá. iní sa mod-
lia k Bohu zo zvyku, alebo preto, že dali 
určitý sľub, modlia sa veľmi krátko, le-
bo Boh „vie, že nemajú čas“. Tieto po-
stoje sa viažu s presvedčením, že „mod-
litba je návšteva na ,najvyššom úrade‘“, 
kde sa vybavujú len najdôležitejšie zále-
žitosti, ku ktorým prichádza jen zriedka. 
Sú aj takí, čo sa občas pomodlia, lebo On 
naozaj existuje a osloviť ho môže mať ur-
čitú výhodu.

Tieto a podobné prístupy k modlitbe 
poukazujú na zištný postoj, no takýto 
postoj nie je modlitbou, najmä ak nie je 
spojený so životom.

Modlitba je nielen...
S modlitbou sa spája aj postoj, že sa 

Bohu prihovárame, že o ňom premýšľa-
me, zaplavujeme ho citom, ale aj, že sa 
rozhodujeme polepšiť sa, no modlitba vo 
svojej podstate nie je rozprávanie. Kris-
tus dokonca varuje pred mnohovravnos-
ťou v modlitbe (Mt 6, 7). Dá sa hovoriť 
„bez prestania“, aby sme v sebe prehlu-
šili Boží hlas. Možno len hovoriť... Mo-

nológ nie je modlitba. Podobne nie je 
modlitbou len premýšľanie. Aj Satan ve-
ľa rozmýšľa o Bohu, nemá to však nič 
spoločné s uznaním Boha za svojho Pá-
na, s preukazovaním mu úcty a chvá-
ly. Modlitba nie je ani len cit spojený 
s prežívaním radosti, pokoja, uspokoje-
nia. Človek si môže zvoliť Boha a prilip-
núť k nemu len vôľou riadenou rozumom, 
čo môže byť spojené s prežívaním Božej 
blízkosti. Modlitba chvály nemusí byť 
spojená s nijakým konkrétnym rozhod-
nutím, ale človek z nej vychádza horiaci 
láskou k Bohu, pripravený slúžiť iným.

Čo modlitba nemusí byť...
Modlitba nemá byť len úžasom a nad-

šením. Často znamená bolestne stáť 
pred Bohom s vedomím viny, často je 
bolestným hľadaním Boha. Modlitba ne-
musí byť len radostným volaním, môže 
byť utrpením prežívaným spolu s trpiacim 
Kristom. A ešte niečo: veľa ľudí si myslí, 
že ak sa modlia, musí ich Boh vyslyšať, 
že ak sa modlia, musia očividne pokra-
čovať v dokonalosti. Modlitba nerobí ľu-
dí hneď dokonanými. No dokonalosť sa 
postupne dosahuje aj pomocou modlit-
by dlhým a vytrvalým úsilím.

Čo teda je modlitba...
Čo teda v konfrontácii s povedaným 

modlitba je? Ide o to, poukázať na jej 
podstatu, na to základné -- na rozmani-
tosť jej prejavu.

Modlitba je povznesenie mysle k Bohu 
na jeho chválu, na hlbšie poznanie Bo-
ha, na prednášanie prosieb. Podobnou 
definíciou je, že modlitba je povznese-

nie srdca k Bohu. Srdce v tomto chápaní 
predstavuje celého človeka, teda modlit-
ba v tomto chápaní je obrátenie sa celé-
ho človeka k Bohu, ktorého celou svojou 
bytosťou človek miluje.

Modlitba je rozhovor s Bohom. Svätá 
Terezka z Lisieux dodáva: „modlitba je 
dôverný a neustále sa opakujúci rozho-
vor“. Je to teda rozhovor s niekým člo-
veku veľmi blízkym, o kom viem, že ma 
miluje. Ak je teda modlitba rozhovorom, 
je aj počúvaním. Tento rozhovor popisu-
je svätica takto: „Pýtam sa a Boh mi od-
povedá, alebo mi niečo hovorí. Boh mi 
dokonca v Božom slove prepožičiava 
svoju reč, slová, pojmy, obsah... V jeho 
Slove nájdem odpoveď na všetko, čo po-
trebujem.“

Modlitba je stretnutie sa s Bohom. Svä-
tá Terezka toto stretnutie popisuje ako 
priateľské (Život 85). Základom stretnu-
tia je nájdená Božia láska ku mne a lás-
ka, ktorá ma priťahuje k nemu. Je zná-
me, že stretnutie sa dvoch milujúcich 
sa môže mať rozličné formy. Slová v ta-
komto stretnutí nie sú najdôležitejšie. 
Ktovie, či v láske nie je najdôležitejšia 
mlčiaca prítomnosť.

Modlitba je hľadanie a nachádzanie Bo-
ha. Človek hľadá to, čo je pre neho dô-
ležité, keď sa to stane najdôležitejším, 
hľadá vytrvalo ďalej, kým to nenájde. 
Správne hľadanie je už čiastočne nachá-
dzaním, pretože si človek uvedomí dôle-
žitosť toho, čo hľadá, nájde to (porov. 
Mt 7, 8). Treba teda dodať, že modlit-
ba v začiatkoch je vlastne hľadaním. Ne-
skôr Boh dovolí, aby ho človek našiel. 
Modlitba mystického obdobia je skôr 
nachádzaním a zakúšaním Boha.

Modlitba je túžba „vlastniť“ Boha. Keď 
človek nájde zmysel svojho života v Bo-
hu, je jeho najväčším želaním vlastniť 
Boha v plnosti. Vie, že ho modlitba pri-
bližuje k Bohu, že ho s Bohom spája. Ve-
ľa sa modlí, a tak ide za svojím želaním 
vlastniť Boha.

Modlitba je najdôležitejšia činnosť. Pre 
veriaceho, ktorý sa spojil s Bohom a na-
šiel v ňom svoje povolanie mať účasť na 
jeho živote, sa modlitba stáva jeho naj-
dôležitejšou činnosťou. Vo svojich roz-
ličných druhoch a formách vovádza člo-
veka do Božieho života.

Modlitba je synovská prosba. Dieťa vie, 
že otec je vždy pripravený dávať svoj-
im deťom dobré dary. Človek prichádza 
k Bohu, svojmu Otcovi, s dôverou dieťa-
ťa a zveruje sa jeho dobrote a milosrden-
stvu, prichádza k Bohu so všetkým.

Modlitba je akt srdca. Nie je to ani roz-
nietenie citovou láskou, uchvátenie a zá-
pal, ktoré sa pri modlitbe rodia v srdci – 
hoci aj to možno nazvať vnútorným či-
nom srdca, ako skôr odovzdanie svojho 
srdca Bohu podporované úkonmi lásky, 
vernosti, obetavou láskou... Predovšet-
kým je chválou Boha a vďakyvzdaním.

Modlitba je „bránou do hradu“. Svätá 
Terezka popísala celok duchovného ži-
vota v knihe Hrad v nitru. Modlitba v jej 
podaní uvádza do hradu, v ktorom pre-
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azda najznámejšou pobožnosťou, ktorá sa už stáročia konáva v pôstnom období, je pobožnosť Krížovej cesty – via crucis. Je to 
pobožnosť, v ktorej pri štrnástich zastaveniach (staniciach) rozjímame o bolestiach Pána Ježiša – od jeho odsúdenia až po pochova-
nie. Krížová cesta má svoj pôvod v Jeruzaleme, v čase, keď už od najstarších čias putovali nábožní kresťania do svätého mesta. kde 
sa s veľkou úctou uberali tou istou cestou, kadiaľ kedysi kráčal s ťažkým krížom Pán Ježiš. na jednotlivých miestach tejto cesty sa 
zastavovali a rozjímali o udalostiach, ktoré sa tam stali.

aj v dnešných časoch možno vidieť 
skupinky veriacich s krížom, ktorí 

sa predierajú davom s jediným cieľom 
– Chrám Anastasis. Ich cesta sa začína 
v Kaplnke odsúdenia, ktorá je na mies-
te pevnosti Antónia, na mieste zvanom 
Gabatha – kamenné nádvorie. Postup-
ne prechádzajú po Via Dolorosa, kde sa 
na niektorých zastaveniach nachádzajú 
kaplnky, iné sú označené len pamätným 
kameňom. Posledných päť staníc je pria-
mo v Chráme Anastasis, teda v Chrá-
me Vzkriesenia. Tam nájdeme aj miesto 
ukrižovania, miesto, kde Ježiša uložili 
a natreli olejmi, ako aj Kristov hrob.

Keď pútnici nemohli chodiť do Svä-
tej zeme, začali sa na kresťanskom zápa-
de budovať Kalvárie, ktoré mnohokrát 
opatrujú nejaké relikvie spojené s Ježi-
šovým utrpením. S cestou po týchto za-
staveniach sa začali spájať rôzne zamys-
lenia, ktoré pripomínali konkrétnu uda-
losť zo Svätého písma a tradícia postup-
ne ustálila tých známych štrnásť zastave-
ní, ktoré poznáme aj my.

Aj v našich krajoch, keďže  mnohí 
nemohli ísť priamo na krížovú cestu 
do Jeruzalema, začali sa na vhodných 
miestach umiestňovať drevené kríže 
s obrazmi (alebo budovať malé kapln-
ky), na ktorých boli znázornené jednot-
livé výjavy z bolestnej Spasiteľovej cesty. 
Zastavenia krížovej cesty sa v podobe 
obrazov – reliéfnych alebo maľovaných 
– umiestňujú aj do interiéru chrámov.

Podstatou Krížovej cesty je rozjíma-
nie o umučení Pána, pred riadne zriade-
nými zastaveniami, ktoré Cirkev požeh-
nala. Ľud buď kráča k jednotlivým za-
staveniam a pri nich rozjíma, alebo as-
poň kňaz s asistenciou ide k jednotlivým  
zastaveniam, pričom ostatní zúčastnení 
pohliadnu na dané zastavenie a nábožne 

počúvajú zamyslenia. Bohatosť rozjíma-
ní i piesní je veľká a nie sú to fixne sta-
novené a nemenné modlitby, čiže môžu 
sa vhodne meniť, aby čo najlepšie pod-
porili rozjímanie o Pánovom umučení.

Kto chce získať pri pobožnosti Krí-
žovej cesty odpustky, musí prechádzať 
medzi jednotlivými zastaveniami, ak mu 
v tom okolnosti neprekážajú. Pokiaľ sa 
veriaci modlia Krížovú cestu spoločne 
a postup od stanice k stanici by spôso-
bil neporiadok alebo by pobožnosť ru-
šil, môže kňaz alebo iná osoba ísť sama 
a veriaci povstaním alebo obracaním sa 
k znázorneniam naznačujú postup k jed-
notlivým zastaveniam.

Druhou podmienkou získania odpust-
kov je vykonať pobožnosť Krížovej cesty 
bez dlhšieho prerušenia. Krátke preruše-
nie nie je prekážkou získania odpustkov, 
avšak nie je dovolené modlitbu krížovej 
cesty prerušiť účasťou na svätej omši, 
spovedi či prijímaní ap.

Treťou podmienkou získania odpust-
kov je, aby ten, čo koná Krížovú cestu, 
rozjímal aspoň chvíľočku o umučení Pá-
na – ústna modlitba nie je predpísaná, 
hoci je chválitebným zvykom modliť sa 
pri každej stanici Otčenáš. Najprirodze-
nejšie je však rozjímať pri každom zasta-
vení o príslušnej udalosti z umučenia Pá-
na Ježiša. Nemôže sa teda Krížová ces-
ta vykonať bez rozjímania, iba akoby 
z „rýchlika“...

Všetci veriaci sú veľmi povzbudzova-
ní, aby sa v hojnom počte zúčastňovali 
modlitby Krížovej cesty, pretože
 • v nej vidíme najjasnejšie cenu svojej 

duše, zlobu našich hriechov, Božiu 
lásku a milosrdenstvo a vznešený prí-
klad cností nášho Spasiteľa;

 • je veľmi inšpirujúca osloviť aj srdcia 
hriešnikov, ktorí môžu konať väčšie 
pokánie, a tak isto môže aj vlažných 
povzbudiť a spravodlivých viesť k vyš-
šej dokonalosti.
Svätí, ktorí pocítili blahodarné účinky 

vykonania si Krížovej cesty, veľmi pekne 
hovoria o tejto pobožnosti. Napríklad 
sv. Albert Veľký hovorí: „Denne rozjí-
mať o Kristovom umučení je užitočnej-
šie, než vo všetky piatky v roku postiť sa 
o vode a chlebe a bičovať sa až do krvi.“ 
A sv. Augustín dodáva: „Jedna jediná sl-
za nad umučením Krista Pána má väč-
šiu cenu než putovanie do Svätej zeme.“

Milí čitatelia! Veľmi vás všetkých po-
vzbudzujem k účasti na modlitbe Krí-
žovej cesty aj v našom Blumentálskom 
chráme. Ak vám choroba alebo vek ne-
dovoľuje zúčastniť sa verejnej pobož-
nosti, isto rozjímajte o Pánovej kalvárii 
aj doma prostredníctvom modlitbových 
knižiek, v ktorých sa nachádzajú rozjí-
mania ku Krížovej ceste. 

  Stanislav Čúzy, kaplán

býva Boh. Modliť sa znamená postaviť 
sa na prah a byť pripravený vstúpiť do 
každej komnaty. Spojenie s Bohom sa 
uskutočňuje predovšetkým prostredníc-
tvom modlitby a pri modlitbe.

Modlitba je „tvárou“ celého života. Pre-
javuje sa to rozličnými spôsobmi. Čím je 
človek užšie spojený s Bohom, tým čas-
tejšie sa modlí. Modlitba hovorí o stup-
ni spojenia s Bohom, je aj prehľadom na 
to, čím žijeme. Prichádzame sa modliť 
s tým, čím žijeme, čo máme vo svojom 
vnútri, so svojimi pokladmi. Keď má člo-
vek okrem Boha ešte veľa pokladov, za-
cláňajú mu pri modlitbe Boha.

Modlitba znamená postaviť sa pred Bo-
žiu tvár v postoji úcty a lásky. Príkladom 

je postoj Krista, keď hovorí: Velebím ťa, 
Otče, Pán neba i zeme... (Mt 11, 25).

Modlitba je (...)
Modlitba je časom venovaným Bohu. 

Kristus sa modlil pred každou činnos-
ťou. Na verejnú činnosť sa pripravoval 
na púšti. V čase, keď hlásal evanjelium, 
často odchádzal do samoty, aby sa mod-
lil. Človek má čas na všetko, na prácu, 
na odpočinok, na rozptýlenie, na jedlo; 
často si nenecháva čas na Boha. Bohu 
tá chvíľa patrí, ale človek si neraz mys-
lí, že by sa obišiel bez nej. Potrebuje ju 
však na to, aby sa zastavil v behu, zamys-
lel sa, ale predovšetkým, aby sa postavil 
pred Boha, ktorý je jediným zmyslom je-
ho života.

Modlitba je tým všetkým a ešte mno-
hým viac (aj v tejto úvahe o modlitbe 
v citovanom článku je ešte oveľa viac 
príkladov na to, čo je modlitba a možno 
sa k ním v budúcnosti vrátiť – pozn. 
red.). Život modlitby je životom v hodi-
ne Božieho príchodu, aby sme vošli do 
plnosti života v deň milosti. Z tohto po-
hľadu je modlitba nachádzanie Boha, čo 
je jediným zmyslom života; je skutoč-
ným a plným spojením sa s Bohom, spo-
ločenstvom s ním, životom vo večnej Bo-
žej prítomnosti. Modliť sa znamená plne 
sa angažovať v láske až k bolesti a oča-
kávať večnú modlitbu v blaženom spoči-
nutí v Bohu.

Preložila a pripravila Xd
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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; • sobota: 6,30; 18,00 h; •  sviatok v pracovný 
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 pri rannej sv. omši, 
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, aj pri popoludňajších svätých omšiach o 16,30 
a 19,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
4. 3. 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. 3. 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.

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.   
Sadzba: Forma, s. r. o. Tlač: VEDA, Bratislava. internet: www.blumental.sk.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC
evanjelizačný: Prosme, aby celá Cirkev podporovala prena-

sledovaných kresťanov modlitbou i materiálnou pomocou.
Úmysel KBS: Aby sme chápali dôležitosť odpúšťania a zmie-

renia a sami ho uskutočňovali v medziľudských vzťahoch.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 1. 3. Popolcová streda
 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého 

Martina (sviatok)
 20. 3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť preložená 

z 19. marca
 25. 3. Zvestovanie Pána

OZNAMUJEME:
 • pobožnosť Krížovej cesty počas Pôstneho obdobia bude vždy 
v piatok o 17,15 h a v nedeľu o 15,45 h.

Farská knižnica informuje

Môj najobľúbenejší knižný formát je dobre urobený rozho-
vor o živote s niekým, kto je pre mňa nejakým spôsobom 

zaujímavý, či už profesionálne alebo spirituálne. Preto som 
s radosťou a nádejou siahla po novinke v našej farskej knižnici 
a bola som nadšená. To je presne to, čo potrebujem, zájsť s nie-
kým múdrym na jeho životnú hlbinu a nechať sa inšpirovať je-
ho skúsenosťou a pohľadom na životné problémy. Ponúkam 
nevšedný zážitok – siahnuť po knihe Maxa Kašparů: nebudem 
hrať divadlo pred Božou tvárou v rozhovore s Martinom Ližičia-
rom (BeneMedia, 2017, 208 s.).

Autor je nepochybne známou postavou nášho cirkevného 
mikroprostredia, mnohí poznáte jeho knihy alebo ste počuli ne-
jednu zaujímavú prednášku v jeho podaní. Viete, že je lekár – 
psychiater, konvertita, manžel, otec rodiny, premonštrát v 3.rá-
de, donedávna bol stály diakon, ale teraz je vysvätený grécko-
katolícky kňaz. Veľmi veľa postáv v jednom živote. Ale vďa-
ka tomu, že sa nebál spolupracovať s Božím Duchom, môže 
byť veľmi zaujímavým a pútavým rozprávačom svojho života. 
Pomocou zaujímavo kladených otázok sa dozvieme viac ako-
by z druhej strany jeho života, ako vyrastal ako nemanželské, 
ale ako milované dieťa v materiálnej chudobe, ako našiel prvé 
informácie o duchovnom svete počas jedného letného daždivé-
ho popoludnia v kostole v Dunajskej Strede, kde bol na prázd-
ninách u strýka, ako študoval najprv stomatológiu a množstvo 
iných zaujímavých príhod.

Prvú svadbu zrušil ani nie desať dní pred termínom, terajšiu 
manželku poznal pár hodín a vedel, že ona je tá pravá. Man-
želstvo im vydržalo doteraz. Má dobrý „nos“ na ľudí, preto je 
aj vyhľadávaným psychiatrom. Tým, že je hlboko spirituálnym 
človekom a teraz aj kňazom, pomerne často sa pohybuje aj na 
hrane s exorcizmom. Pomáha všetkým, ktorí to potrebujú. Vie 
však, že musí žiť aj svojím relaxom, chodí na ryby, hrá divadlo, 
píše knihy. Má ventil, a preto to dokáže všetko tak úžasne skĺbiť.

Každú otázku zodpovedal veľmi jasne, úprimne, ale najmä 
jednoducho, nehrá sa na akademika, aj keď má viac akademic-
kých titulov ako hocikto iný. Nevyhýba sa nijakej problematike, 
v odpovediach sa nedá zbadať jeho preddôchodcovský vek, le-
bo je svižný a súčasný, hovorí rečou tohto sveta, ale sprostred-
kúva pravdy večnosti. Dokonca sa naučil aj esperanto, aby bol 
vždy prichystaný hlásať dobrú zvesť hocikedy a hocikomu.

Kdekoľvek a kedykoľvek otvoríte túto publikáciu, tak stratíte 
pojem o čase a budete mať problém vrátiť sa k povinnostiam, 
lebo budete chcieť stále viac poznať túto zaujímavú postavu sú-
časného kresťana. A to je začiatok dobrodružstva. 

Monika šandorová

Od 1. marca budú v našom chráme  
v pondelok až piatok bývať sväté omše aj o 12,00 h.

Blahoželáme
Posledný februárový deň si náš pán farár vdp. Mgr. Ján 
Hudec pripomenul 25. výročie svojej kňazskej vysviac-
ky. Pri tejto príležitosti mu redakcia Blumentál-u v me-
ne svojom aj v mene svojich čitateľov želá a vyprosuje 
hojnosť Božích darov a veľa zdravia a síl do ďalších ro-
kov jeho neľahkej práce v našej farnosti.


