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Fatimské posolstvo pre súčasnosť

každé pravé mariánske zjavenie, zdá sa, podobá sa na iné pravé zjavenia Panny 
Márie v dejinách Cirkvi. Je to pochopiteľné, pretože v centre jeho posolstva je 

výzva na obrátenie, pokánie a modlitbu. Je to len evanjelium pripomenuté a apliko
vané na konkrétnu dejinnú situáciu. Na druhej strane však treba povedať aj to, že 
každé ma riánske zjavenia je aj v niečom špecifické, odlišné od iných, pretože zdô
razňuje niektorý konkrétny aspekt kresťanskej viery. Napríklad pokojná atmosféra 
v Lurdoch. Pokojná až do takej miery, že v žiadnom inom zjavení sa Božia Matka ne
usmeje toľkokrát ako tam, ba dokonca sa doslova smeje pri troch príležitostiach. Sa
ma sv. Bernadeta povedala opisujúc správanie Panny Márie počas jedného zo zjave
ní: „Smiala sa ako malé dievčatko.“ Nevedela, že práve toto jej vyjadrenie bude zdro
jom veľkých podozrení pre komisiu skúmajúcu autenticitu lurdských zjavení. Neje
den člen komisie namietal: „Božia Matka, ktorá sa smeje! Tak pozrime sa! Trochu 
úcty pred Kráľovnou neba!“ Nakoniec však komisia prišla k záveru, že zjavenia boli 
pravé a skutočne počas nich prehovorila tá Kráľovná neba, ktorej smiech sa im zdal 
najprv podozrivý. Samozrejme, že aj v Lurdoch centrum posolstva bolo pokánie, vý
zva na obrátenie a modlitbu za seba i za hriešnikov. V Lurdoch však ostalo ovzdušie 
pokoja, v posolstve chýba ohlásenie hrozby trestov, čo možno do určitej miery je to, 
čo priťahuje zástupy do svätyne pod Pyrenejami dodnes.

Atmosféra fatimských zjavení je odlišná. Ako súhlasne dosvedčili všetci traja pas
tierikovia, keď už počas zjavení ich vypočúvali rôzni kňazi a potom po zjaveniach vy
povedali pred oficiálnou komisiou, ktorá skúmala pravosť fatimských udalostí, Panna 
Mária sa nikdy počas zjavení nielenže nesmiala, ale sa na deti ani raz neusmiala. Bo
la stále vážna či smutná. Takže bl. František Marto po zjaveniach často vo svojej hl
bokej a jednoduchej duchovnosti hovorieval: „Panna Mária a Boh sám sú nesmierne 
smutní a je na nás, aby sme ich potešili.“ Aj tento náš svet, na povrch taký radostný, 
veselý a šťastný, je svetom nekonečne smutným, pretože je zamorený a presiaknutý 
hriechom, ktorý sa stal kultúrou. Nezostáva už nič iné, iba čistota a obety detí, ktoré 
môžu svetu znovu navrátiť pravú radosť, ktorá prichádza z neba. Posolstvo Fatimy je 
presne toto: obeta, pokánie, zadosťučinenie za urážky druhých, zasvätenie seba, oso
bitne Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Sme aj my kňazi pripravení prijať tieto 
duchovné skutočnosti, ktoré sú úplne najpodstatnejšie, pretože sú všetky prítomné 
a prijaté v kríži nášho Pána Ježiša Krista? Klíma Fatimy je podobná ako v jednom 
zjavení Ježiša Krista bl. Angele z Foligna, keď jej Pán povedal: „Nie preto som ťa mi
loval, aby som ťa rozosmial.“

Duchovné ovzdušie vo Fatime by sme mohli pomenovať jednoducho ako eschato
logické až apokalyptické. Hneď však dodám, že nakoniec s rozuzlením, ktoré tiež po
vzbudzuje a upokojuje. Je zrejmé, že nebo prišlo pripomenúť niektoré skutočnosti, 
na ktoré začal človek 20. storočia zabúdať. Je to veľká výzva pre ľudí, aby si uvedomi
li hroznú vážnosť pozemského života, pretože ten je len krátkou prípravou na večný 
život, ktorý môže byť plný radosti a šťastia, ale na druhej strane sa môže premeniť na 
večnú tragédiu. Fatima je jednoducho pripomienka Božieho milosrdenstva a Božej 
spravodlivosti zároveň. Posolstvo je plne evanjeliové, a teda plne vyvážené, ako všet
ko skutočne autenticky katolícke. Rovnováha medzi obrazom nebeského Otca, ktorý 
nás čaká v nebi s otvoreným náručím spolu s obrazom večného sudcu, ktorý neomyl
ne posúdi skutočnú hodnotu dobra a zla každého ľudského skutku. Boh pre nás pri
pravil večný život, nebo: treba však, aby sme oň stáli a zaslúžili si ho, využívajúc čím 
lepšie všetky talenty, malé i veľké, ktoré sme dostali. „Boh, ktorý nás vykúpil bez nás, 
nás bez nás nespasí!“ V dejinách sa objavili nevyváženosti: Kalvín hlásal až sadistic
ký rigorizmus, ale v 17. storočí bol odsúdený aj prílišný laxizmus niektorých teológov. 
Skutočne katolícky postoj bol vždy podľa princípu in mediavirtus, postoj vyvážený 
uprostred týchto extrémov.

Kristus nám dáva na výber a od toho závisí definitívne naša večnosť: alebo več
ná spása, alebo večné zatratenie. Tu je posolstvo fatimských udalostí jasné: peklo 
existuje, aj keď vymizlo z katechetickej a kazateľskej činnosti duchovných pastierov. 
Tak ako aj dostatočné miesto pre všetky ostatné základné eschatologické skutočnos
ti: smrť, súd, peklo, očistec, nebo. Bolo síce odsunuté nabok, ale nemôže byť odsunu
té z Písma ani z náuky Cirkvi, kde má pevné miesto. V Evanjeliu je Ježišovo dojem

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu na 
všedný deň.

Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma 
vynaliezavým a vynachádzavým, sprav 
ma sebaistým v správny čas.

Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal 
odlíšiť prvoradé od druhoradého.

Prosím o disciplínu, aby som len tak 
neprekĺzol životom a svoje dni si 
rozumne rozdelil, aby som neprespal 
záblesky svetla a vrcholy a aby som si 
aspoň tu a tam našiel čas na umelecký 
zážitok.

Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minu-
losti či budúcnosti mi nepomôže.

Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo 
je najbližšie, pomôž mi pokladať 
práve prežívanú hodinu za 
najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote 
musí ísť všetko hladko.

Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, 
porážky, neúspechy a sklamania sú 
prirodzenou súčasťou života, že vďaka 
nim rastieme a dozrievame.

Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti 
rozumu.

Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má 
odvahu povedať mi pravdu s láskou.

Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, 
prejav tvojej lásky, priateľské echo a 
aspoň náznak, že budem užitočný. 

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním, 
daj, aby som dokázal čakať.

Nech vždy nechám teba aj ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to 

najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš ako veľmi potrebujem priateľstvo. 
Daj, aby som dorástol do tejto najkrajšej, 

najťažšej, najriskantnejšej a 
najnežnejšej záležitosti života.

Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, 
kde môžem zanechať balíček dobra, 
slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom, že by som mohol 
premárniť svoj život.

Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov.
antoine de saint-exupéry(dokončenie na s. 2)
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myšlienky z Fatimy...

v dňoch 9. – 13. februára 2007 som bol na púti vo Fatime. nanovo som prežíval veľ-
ké hnutie mysle, ako vtedy keď som bol po prvý raz vo Fatime v roku 1989 a potom v ro-
ku 1991. teraz sa k tomu pridala aj myšlienka, že Fatima rezonuje už deväťdesiat ro-
kov. čo všetko mi to prebehlo mysľou?

né pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste obťažení, a ja vás po
silním.“ A veľa iných slov, ktoré sú sve
dectvom jeho lásky a jemnocitu k nám. 
Ale či sa nám to páči alebo nie, v Evan
jeliu nachádzame aj úplne odlišné tóny. 
Je v ňom obraz Boha, ktorý je nekoneč
ne dobrý, ale aj nekonečne spravodlivý. 
Boha, v očiach ktorého nekajúci lotor 
nie je na tej istej úrovni ako veriaci, kto
rý sa snaží brať vážne Evanjelium a kres
ťanský život napriek svojim pádom a ob
medzeniam vlastným každému ľudské
mu bytiu.

Generácie veriacich boli formované 
spásonosným výrokom: „Počiatok múd
rosti je bázeň pred Bohom“. V životoch 
svätých toto vedomie možnosti večného 
zatratenia bolo trvalým podnetom pre 
hrdinské praktizovanie čností. Vedeli, 
že existencia pekla nie je znamením Bo
žej surovosti, ale skôr jeho radikálneho 
rešpektovania ľudskej slobody. Rešpekt 
Stvoriteľa k slobode stvorenia až do ta
kej miery, že umožní stvoreniu vybrať 
si aj možnosť definitívneho oddelenia. 
Boh berie človeka jednoducho vážne.

V teológii a pastorácii povinné ohla
sovanie prvenstva milosrdenstva nie je 
spojené v súčasnosti s rovnakou povin
nosťou ohlasovania Božej spravodlivos
ti. V Bohu nesmie chýbať žiadna čnosť, 
najmä nie jedna zo štyroch takzvaných 
kardinálnych čností. Nechýbajú dnes 
teo lógovia, ktorí by chceli odstrániť – 
amputovať z pokladu viery jednu dôleži
tú časť Písma, dajúc bokom to, čo znepo
kojuje a prekáža. Chcú byť štedrejšími 
a lepšími ako sám Boh. Hovoria: „Peklo 
neexistuje. A ak existuje, tak je prázdne. 
A ak existuje a nie je prázdne, tak nie je 
večné.“ Škoda, že Panna Mária nezastá
va tento názor. Je pravda, že Cirkev vy
hlásila niektorých svojich synov a dcéry 
za svätých, čím vyjadruje presvedčenie, 
že sú už v nebi, nikdy však celkom ne
chcela o nikom prehlásiť, že je zatrate
ný, čím správne prenecháva posledné 
slovo a súd Bohu. To však neznamená, 
že niekedy učila, že peklo neexistuje ale
bo že je prázdne, alebo že nie je večné.

Počas najdôležitejšieho zjavenia vo 

Fatime 13. júla 1917 Panna Mária zja
vila pastierikom tajomstvo, ktoré má tri 
známe časti. Prvá časť tajomstva sa tý
ka videnia pekla, ktoré im ukázala ten 
deň. Sestra Lucia to neskôr opísala na
sledovne: „Panna Mária roztiahla ruky a 
z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby 
prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že od
raz žiary prenikol do zeme a videli sme 
sťa more ohňa, diablov a duše, akoby bo
li priesvitným uhlím čiernej alebo bron
zovej farby, ale s ľudským výzorom. Du
še sa v tomto požiari vznášali, dvíhané 
do výšky s plameňmi, ktoré ale potom 
znovu padali na všetky strany, podobné 
 iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez 
váhy a rovnováhy. Krik, stonanie od bo
lesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trase
nie. Pod vplyvom tohto videnia som zú
falo vykríkla. Počuli to všetci okolosto
jaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali 
hrozné a škaredé črty strašných a nezná
mych zvierat. Ale boli priesvitní ako to 
rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestra
šení, že sme dvihli oči k Panne Márii a 
prosili o pomoc.“

Bl. Hyacinta, ktorá zomrela tri roky 
po zjaveniach majúc 10 rokov, bola až 
do konca života hlboko pohnutá tým, 
čo videla počas krátkeho okamihu ten 
deň. Na smrteľnej posteli povedala: „Ak 
by som mohla ukázať peklo hriešnikom, 
urobili by všetko možné preto, aby sa mu 
vyhli zmenou života.“ Videnie pekla vo 
Fatime v dejinách Cirkvi nie je nič nové. 
Mnoho svätcov a mystikov v priebehu 
dejín malo podobné videnia. Spomeňme 
napríklad sv. Teréziu Avilskú, učiteľku 
Cirkvi, sv. Veroniku Giuliani, sv. Faustí
nu Kowalskú či sv. Pátra Pia.

Panna Mária vo Fatime naučila de
ti modlitbu, ktorú treba pridať na kon
ci každého desiatku. Táto modlitba bo
la univerzálne prijatá, takže všade, kde 
sa dnes modlí ruženec, pridáva sa na 
konci každého desiatku: „Ó, Ježišu, od
pusť nám naše hriechy, zachráň nás od 
pekelného ohňa a priveď do neba všetky 
duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú 
tvoje milosrdenstvo“. Celá táto modlitba 
je sústredená na eschatologické skutoč
nosti: nebo, peklo, očistec. Kresťan sa 
pomocou nej učí modliť sa a prosiť o zá
chranu pred pekelným ohňom a okrem 
toho prosiť o Božie milosrdenstvo pre 

duše trpiace v očistci. Panna Mária so 
smútkom pastierikom povedala: „Mod
lite sa, modlite sa veľa a robte kajúce 
skutky za hriešnikov. Mnohé duše hrieš
nikov idú do pekla, pretože sa za nich 
nikto nemodlí a neprináša obety.“ 

Na konci videnia Panna Mária pove
dala: „Videli ste peklo, kam sa dostáva
jú duše úbohých hriešnikov. Aby ich za
chránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu 
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak 
ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší 
sa zachráni a bude mier.“ Prichádza aj 
ohlásenie nádeje. Pravda núti pripome
núť ľuďom, že mnohí podstupujú veľ
ké riziko spásy zabúdajúc na život pod
ľa evanjelia. Ale Božie milosrdenstvo je 
pripravené hneď poskytnúť liek na túto 
situáciu: utiekať sa pod ochranný plášť 
Božej Matky, dôverovať v jej Nepoškvr
nené Srdce, otvorené vypočuť každého, 
kto prosí o jej materský príhovor.

Váha hriechu je veľká, ale Panna Má
ria ohlasuje aj cesty nápravy a nádeje. 
Na konci videnia sa nachádzajú slová, 
ktoré tvoria prísľub a ktoré sa právom 
stali slávne. Po proroctve o mnohých 
budúcich trestoch a utrpeniach Má
ria v mene svojho Syna ohlasuje: „Mo
je Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťa
zí.“ Spása je možná napriek široko roz
šírenej neprávosti. Ale môžeme dúfať aj 
v obrátenie sveta, ktoré nastane v nezná
mom čase v budúcnosti, ktorý iba Boh 
pozná.

Fatima je teda veľkou pripomienkou 
súčasnému ľudstvu, zabranému v čas
nosti a fascinovanému materiálnym sve
tom a pripútanému k zemi, že večnosť 
existuje, že nebo i peklo existujú. Je to 
posolstvo ostré, svojím spôsobom tvr
dé, ale pevne a plne evanjeliové. Zjavuje 
pravdu, odmieta pokrytectvo, eufemiz
my, hovorí o najpodstatnejšom, o dávaní 
horúcich tém bokom. Vo všetkom, čo je 
skutočne katolícke, kde všetky protikla
dy spolu žijú v životnej syntéze, kde je 
tvrdosť spolu s jemnosťou, spravodlivosť 
s milosrdenstvom, hrozba trestov spolu 
s nádejou. Tak posolstvo, ktoré nám už 
100 rokov zaznieva z Fatimy, je posol
stvom znepokojujúcim a utešujúcim zá
roveň.                                   peter mášik

Fatimské posolstvo pre súčasnosť
(dokončenie zo s. 1)

prvá myšlienka: matka
Druhá májová nedeľa je venovaná už 

dlhé roky matkám. V tomto roku 2007 
sa táto nedeľa prelína s dátumom 13. te
da spomíname si na dve matky. Jedna 
tá pozemská, druhá tá nebeská – Má

ria. Preto dnes ďakujeme tej živej mat-
ke za jej lásku k nám, za jej obetu spo
jenú s nasadením vlastného života. Obe
tu, ktorú právom nazývame krvavou obe
tou, veď pri našom narodení prelievala 
svoju vlastnú krv a riskovala svoj vlastný 

život. My, ktorí už nemáme žijúcu mat
ku, my sme azda v ten dnešný deň azda 
v duchu alebo aj fyzicky na jej hrobe 
a tam k prekrásnej kytici kvetov zapaľu
jeme na jej počesť sviecu, ktorá tak veľ
mi dobre symbolizuje jej lásku, stravujú
cu sa v ohni svetla a tepla až do vyhas
nutia. A k tomu všetkému pripájame aj 
modlitbu viery, ktorá je asi tým najväč
ším darom pre mŕtvu matku a zachova
ním jej odkazu, odkazu ženy, ktorá uči
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la naše ústa prvá vyslovovať meno Boha 
a slová modlitby. Možno si spomíname 
aj na jej odkaz, ktorým nás povzbudzo
vala k pokoju, svornosti a láske.

Dnes v našom nepokojnom svete si 
spomíname aj na veľkú matku – matku 
Ježiša krista, pre veriacich kresťanov 
Božieho Syna, pre mohamedánov veľ
kého proroka, a pre mnohých neveria
cich významnú osobnosť svetových de
jín, ktorá zmenila svet a vniesla do sve
ta myšlienku na rovnosť medzi ľuďmi 
a dal šancu láske, ktorá je schopná rie
šiť všetko. Spomíname si dnes, bez ohľa
du na skutočnosť existencie veriacich či 
neveriacich, na matku Ježiša Krista, a či 
niekto chce prijať jej zjavenie vo Fatime 
ako fakt, alebo nie, že ona zanechala po
solstvo, aké môže zanechať len milujú
ca matka. Matka, ktorá sa neuspokoju
je s tým, že dieťa porodila a vystrojila do 
života, ale je si vedomá svojej úlohy vy
plývajúcej z jej materstva a to je trvalá 
bdelosť nad životom svojho dieťaťa. Fa
tima je dnes jedným z miest, kde milióny 
ľudí prichádzajú práve na základe výzvy 
Matky, aby prosili Boha o trvalý pokoj a 
o obrátenie človeka k človeku. Jej výzva 
je veľmi veľká a hlavne naliehavá. Mod
lite sa za pokoj! Náš svet je zmietaný ne
ustálou hrozbou vojny. Možno práve te
raz, keď je ľudstvo tak rýchle o všetkom 
informované, keď sme deň čo deň vide
li prostredníctvom všetkých dostupných 
televíznych spoločností, rozhlasu, ale aj 
tlačených médií hrôzy vojny, zamyslieť 
sa konečne nad výzvou, ktorú nám ad
resuje Mária na svadbe v Káne Galilej
skej: Urobte všetko čo vám prikáže. všet
ko čo prikáže Ježiš a on nám prikazuje 
milovať sa navzájom. Prejavovať si na
vzájom lásku je najvyšší a najdokonalej
ší zákon daný ľudstvu. A Fatima nie je 
ničím iným, iba novou výzvou na zno
vuobjavenie tohto zákona. Preto dnes 
keď sa rozlieha v mnohých katolíckych 
chrámoch známa pieseň 13 mája v kra
ji Íria, zjavila sa dietkam Panna Mária, 
pridajme sa všetci bez rozdielu vyzna
nia alebo aj bez vyznania, k pozitívne
mu mysleniu o pokoji a nebojme sa pre
javiť svoju túžbu po pokoji. My veriaci 
modlitbou, úprimnou a nie nejakou for
málnou, a všetci spoločne slušným sprá
vaním sa jeden voči druhému, vykona
ním konkrétneho skutku lásky. Tak do
kážeme náš postoj k životu a odmietnu
tie vojny ako riešeniu problémov. Fatim
ské posolstvo totiž bolo v tom, že ak sa 
ľudstvo nezmení, príde nová ešte hroz
nejšia vojna. Musíme si uvedomiť, že nie 
Boh spôsobuje vojnu, ale človek v svojej 
zlobe. Fatimské posolstvo bolo ľudstvu 
dané v roku 1917. Ľudstvo sa nepolepši
lo a bola v dejinách ďalšia vojna? Bola 
a dodnes je obrovskou traumou, ale vô
bec sa nezdá, že by sa ľudstvo zmenilo. 
Preto sú vojny, žiaľ, aj súčasťou nášho 
života. Nebolo by lepšie naozaj počúvať 
Krista a jeho volanie po pokoji? Možno, 

a nie možno, iste by to bol najlepší pre
jav lásky ku každej matke.

Druhá myšlienka: 13 a tri deti
Veronika Bednárová, ktorá tragicky 

zahynula počas cesty na nakrúcanie re
lácie Božie deti, mi raz povedala: „Fasci
nuje ma Tvoja myšlienka, že veľké dejiny 
sú tvorené malými dejinami a netvoria 
ich len veľké osobnosti, ale každý človek 
a každá aj tá najmenšia udalosť“. Tieto 
slová mi prišli na um, keď som sedel pri 
svojom počítači a spomínal na nedáv
nu púť do Fatimy, o čom som tam vô
bec premýšľa a čo vybrať do nášho časo
pisu. Pre mnohých je tento deň trinásty 
v mesiaci a to nielen v tomto mesiaci 
máj, dňom povery a ešte si možno s úľa
vou vzdychnú, šťastie, že nepadol na pia
tok, lebo to by už bolo naozaj nešťastie. 
Veriaci človek si uvedomuje túto trinást
ku, trinástku v máji iste úplne ináč. Spo
mína si na rok 1917, na ďaleké Portugal
sko a v ňom na malú, dovtedy nepozna
nú dedinku Fatimu. Vynára sa mu pred 

očami trojica malých detí Lucie, Hyacin
ty a Františka, ich nevinné detské hry, 
možno spojené na prvý pohľad s idyl
kou ich života. No najviac asi spomína 
na udalosti, ktoré poznačili život milió
nov ľudí. Na zvláštne udalosti tohto dňa, 
ktorý sa opakoval pravidelne vždy 13. 
až do októbra, s výnimkou mesiaca au
gust, kedy to čo sa odohrávalo sa v ňom 
udialo devätnásteho. Ide o udalosť, kto
rú prijíma človek viery – ide o udalosť, 
ktorá menila a mení svet. Je to okamih 
stretnutia trojice detí so ženou, ktorá ne
sie posolstvo pokoja, do sveta zmieta
ného strašnou vojnou. stretnutie so že-
nou, volajúcou po obrátení ľudského po
kolenia. so ženou, ktorá plače nad kaž
dým strateným človekom, ktorý v sebe 
zabil zmysel pre Boha a iného človeka. 
Človekom, ktorý v sebe prebudil pud di
vého zvieraťa, zabíjajúceho bez príčiny, 
stratiaceho zo zreteľa hodnotu života 
iného človeka, hodnoty kultúrne, a kto
rý miesto využívaniu ľudského rozumu, 
zneužíva ho na vývoj zbraní a rozsieva
nie smrti. Je to stretnutie nevinných so 
ženou nie sedembolestnou, ale plnou bo
lesti, a napriek tomu ženou plnej náde

je a dôvery v zdravý ľudský rozum. V ro
zum, ktorý horlí za život, pripravuje ces
tu láske a svornosti, rozum, ktorý všetko 
poznanie dáva do služby lásky a nie ne
návisti a vraždenia. Možno by sme aj my 
mali prijať posolstvo tejto ženy volajúcej 
po pokoji v ľudskom srdci a pokoji me
dzi národmi a uvedomiť si, že aj našim 
skromným pričinením by sa svet mohol 
stať lepším. Posolstvo z malej Fatimy, 
z ďalekého Portugalska je totiž veľmi 
aktuálne a aj ono pomohlo zmeniť svet. 
Boh si často volí malé a nepatrné aby po-
mocou nich menil dejiny sveta. Stačí iba 
tak málo – vedieť povedať Bohu svoje 
buď vôľa tvoja a aj malé veci, malí ľudia 
začnú písať veľké dejiny. 

tretia myšlienka: výročie volá 
k činom

Pre veriacich katolíkov je toto me
siac, v ktorom si pripomíname udalosti 
spred 90. rokov. Traja malí pastierikovia, 
Lucia, Hyacinta a František sa stali po
slami vecí, ktoré presahovali ich vníma
nie. Do 13. októbra sa im zjavuje tajom
ná Pani, ktorá ich volá na cestu modlitby 
a sebazapierania. A malé deti vnímajúce 
srdcom tieto udalosti stávajú sa nositeľ
mi závažného posolstva, v ktorom Pani 
vyzýva svet na pokánie a na cestu úprim
ného obrátenia, aby svet nezažil takú 
strašnú pohromu, akou bola prvá sveto
vá vojna. Deti svetu oznamujú, že Pani 
povedala, ak sa svet nezmení, príde eš
te horšia vojna, a tá bola To nik nemôže 
poprieť. Deti sa zmenili. Bol to dôsledok 
zjavení. Zvlášť František, ktorý sa odvte
dy stal veľmi mĺkvym, ale o to viac konal 
rôzne drobné skutky, ktoré obetoval za 
ľudí žijúcich v hriechu. Štvrtého mája si 
Cirkev v Portugalsku pripomína liturgic
ky jeho sviatok. Jeho sestričku Hya cintu 
si Portugalsko liturgicky pripomína 20. 
februára. V tejto súvislosti mi prichá
dzajú na um mnohé otázky v súvislosti 
s našimi deťmi, zvlášť naliehavo otázka: 
Sú deti, ktoré často vyrastajú v navonok 
vyzerajúcom blahobyte, šťastné? Mož
no že život nám dáva jasnú odpoveď: 
nie – drogy, alkohol, násilie v ich živo
te svedčia o absencii času a lásky zo stra
ny ich rodičov, svedčia o skutočnosti, že 
napriek mnohým vymoženostiam, kto
ré majú, nie sú šťastné. Možno v ich ži
vote chýba rozmer lásky blahoslaveného 
Františka Marta. Rozmer sebazaprenia, 
rozmer ochoty obetovať sa za druhých. 
Egoizmus je silným protikladom tohto 
malého, chudobného a predsa nesmier
ne šťastného pasáčika z Fatimy. Preto 
je tu dnes veľmi aktuálna výzva pre ot-
cov a matky – majte čas na svoje deti, uč
te ich láske a obetavosti, nemyslite si, že 
len peniaz a blahobyt dokáže vaše de
ti vychovať. výzva k deťom – nebojte sa 
pomáhať a aj obetovať za druhých, cel
kom iste nájdete skôr svoje opravdivé šť
astie.                                     Daniel Dian
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triumF srDca

pri príležitosti stého výročia zjavení panny márie vo Fatime (13. mája – 13. októbra 
1917) sa čoskoro objaví na verejnosti ďalšia publikácia o nich. pripravili ju členovia in-
štitútu svätého Františka saleského s názvom Triumf Srdca pod pseudonymom Gaudius 
radelli. kniha má cirkevné schválenie bratislavského arcibiskupa metropolitu stanisla-
va zvolenského. čím sa odlišuje táto kniha od iných s podobným obsahom? v čom spo-
číva jej jedinečnosť a užitočnosť pre náš kresťanský život?

v prvej časti je v knihe Triumf Srdca 
veľmi dobre vykreslený celý priebeh 

zjavení a posolstiev Panny Márie trom 
fatimským deťom: súrodencom, 7roč
nej Hyacinte (1910 – 1920) a 9ročnému 
Františkovi Martovcom (1908 – 1919), 
a ich 10ročnej sesternici Lucii Santoso
vej (1907 – 2005). Keď sa Božia Mat
ka zjavila pred sto rokmi vo Fatime, odo
vzdala ľudstvu naliehavú výzvu: Zachrá-
nite sa len skrze moje Nepoškvrnené Srd-
ce. Prostredníctvom troch detí nás požia
dala, aby sme šírili úctu k Najsvätejšie
mu Ježišovmu Srdcu skrze jej Nepoškvr
nené Srdce.

V druhej časti v knihy autori vysvet
ľujú dvanásť pilierov opravdivej kato-
líckej zbožnosti, ktorá vyplýva z fatim
ských zjavení. Ide o pravú vieru v Boha, 
o modlitbu, obetu za hriešnikov a uzmie
renie Božieho hnevu, o Eucharistiu, pre
bývanie Najsvätejšej Trojice v duši člove
ka, ktorý je v stave milosti posväcujúcej. 
Ďalšími piliermi sú: každodenná mod
litba posvätného ruženca, úcta k Ne
poškvrnenému Srdcu Panny Márie, slá
venie piatich prvých sobôt a tzv. zmier
ne sväté prijímanie s úmyslom odčiňo
vať za päť druhov urážok voči jej Ne
poškvrnenému Srdcu (rúhanie proti jej 
Nepoškvrnenému počatiu; rúhanie pro
ti jej presvätému panenstvu; rúhanie pro
ti jej božskému materstvu; ľahostajnosť, 
pohŕdanie a nenávisť voči Panne Márii 
a zneucťovanie jej obrazov). Ostatný
mi piliermi pravej katolíckej zbožnos
ti sú konanie pokánia, viera v existen
ciu skutočného pekla (večného zatrate
nia), zasvätenie Ruska a sveta Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie, predpoveď 
a hrozba vojny, prenasledovanie Cirkvi 
a Svätého Otca. Posledný pilier predsta
vuje Božiu vládu v ľudskej duši v stave 
milosti posväcujúcej, ako aj Božie kraľo
vanie v spoločnosti.

Jednotlivé piliere objasňujú, v čom 
spočíva opravdivá katolícka zbožnosť, 
čo má robiť a čo zanechať kresťan kato
lík, aby jeho život bol skutočne na väč-
šiu Božiu česť a slávu a na spasenie svo-
jej duše. Toto je cieľom predstavovanej 
knihy, ktorej obsah uvádzajú dva pred
hovory: jeden od kardinála Roberta Sa
raha, prefekta Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí, a druhý od kaza
chstanského pomocného biskupa Atha
nasia Schneidera.

V roku 1981 zriadil sv. Ján Pavol II. 
v Ríme Pápežský inštitút pre štúdium 

otázok manželstva a rodiny. Jeho vede
ním poveril Carla Caffarru, neskoršie
ho kardinála. Ako prvý predseda inštitú
tu napísal list sestre Lucii, v ktorom ju 
prosil o modlitby za nové dielo. Hoci ne
čakal odpoveď, predsa len prišla. Sestra 
Lucia mu napísala: Posledný zápas medzi 
Pánom a kráľovstvom satana bude o man-
želstvo a rodinu. Nebojte sa. Každý, kto sa 
bude snažiť o posvätnosť manželstva a ro-
diny, bude mať protivníkov a oponentov, 
pretože toto je rozhodujúca otázka. A k to
mu dodala: Panna Mária však už roz-
mliaždila hlavu Satana. Takto si zaspo
mínal kardinál Caffarra na sestru Luciu 
16. februára 2008 v San Giovanni Ro
tondo tri roky po jej prechode do več
nosti. O dva roky neskôr Benedikt XVI. 
počas svojej homílie vo Fatime pove
dal aj tieto slová: Mýli sa ten, kto si mys-
lí, že prorocké poslanie Fatimy sa skončilo 
(13. mája 2010).

Panna Mária 13. júla 1917 vo Fatime 
žiadala zasvätenie Ruska a sveta svoj
mu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa Rus
ko neobráti, rozšíri svoje bludy po sve-
te, tieto vyvolajú nové vojny a prenasledo-
vanie Cirkvi, dobrí budú mučení a Svätý 
Otec bude musieť veľa trpieť, mnohé ná-
rody budú zničené. Vskutku, po skončení 
zjavení vo Fatime v októbri 1917 vypuk
la v Rusku revolúcia, ktorá nastolila bez
božný materialistický režim. Neskôr sa 
vo svete objavili ďalšie nespravodlivé re
žimy, prišla druhá svetová vojna a po nej 
tzv. studená vojna. Dnes pápež Franti
šek hovorí o tretej svetovej vojne po kús
koch. Kresťania sú stále nespravodlivo 
prenasledovaní. Druhá časť fatimského 
posolstva bola zverejnená s prvou čas
ťou (videnie pekla) v roku 1927 na zá
klade dovolenia Panny Márie. Po roku 
1960 mala byť podľa požiadaviek Pan
ny Márie zverejnená aj tretia časť Fatim
ského tajomstva (útok na pápeža a pre
nasledovanie Cirkvi). Na otázku, prečo 
práve rok 1960, sestra Lucia odpoveda
la: „Vtedy to bude jasnejšie.“ Tak sa aj sta
lo. Napokon sv. Ján Pavol II. zverejnil vo 
Svätom roku 2000 celú tretiu časť fatim
ského posolstva (porov. Triumf Srdca, 
s. 109 – 120, 125 – 126).

Z bludov komunizmu a materializ
mu dnes vyrastajú všetky súdobé bludy, 
ktorým čelíme a ktoré nás chcú okla
mať, preto sa v knihe Triumf Srdca píše: 
„Dnešná gender (rodová) ideológia nie 
je nič iné ako ďalší odraz komunistic
kej náuky o rodine. Tá chce ženu zrov

noprávniť s mužom priamo v bytost
nej miere. Feminizmus zas je len iným 
odtieňom podceňovania a vysmievania 
žien, ktoré nebudujú kariéru vo firmách, 
ale snažia sa venovať svoj život výchove 
detí a manželovi. Popieranie a margina
lizácia náboženstva, ktoré dnes zažíva
me v podobe, ako je napríklad prenasle
dovanie kňazov médiami, nie je nič iné 
ako ozvena snahy zničiť Cirkev všetkými 
prostriedkami.

Panna Mária vo svojom zjavení jasne 
poukázala na jednu podstatnú vlastnosť 
,bludov‘, ktorých domovom bolo Rusko, 
poukázala na internacionalizmus. Keď 
hovorí: ,Rusko svoje bludy rozšíri po sve-
te,‘ akoby jednoznačne dešifrovala ko
munistickú ideológiu v jej najpodstatnej
šom a najcitlivejšom bode, v jeho revo
lučnosti s cieľom rozšíriť revolúciu. Ko
munisti sa už vo svojom manifeste, kto
rý napísali Karl Marx a Friedrich En
gels, riadili heslom: Proletári všetkých 
krajín, spojte sa! Medzinárodné rozší
renie bolo teda predpokladom. Z toh
to internacionalizmu sa neskôr vyvinul 
dnešný multikulturalizmus či globaliz
mus. Tie nie sú ničím iným ako snahou 
odstrániť hranice národov a ukradnúť 
im ich vlastnú identitu. Pozorujeme to aj 
v dnešnom chaose, do ktorého sa snažia 
, mocní‘ tohto sveta uvrhnúť najmä Eu
rópu. Zmiešaním všetkých kultúr do jed
nej prinesú absolútny zmätok a vytvo
ria dav, ktorý bude ľahko ovládateľný.“ 
( Triumf Srdca, s. 111 – 112)

Naše časy a ich problémy (vo svete a 
už aj v Cirkvi) sú výsledkom nedbalos
ti o slová Panny Márie. Stále sa však dá 
všetko zmeniť. Ako odpoveď na Márii
nu žiadosť zostavili členovia Inštitútu sv. 
Františka Saleského knihu Triumf Srdca, 
ktorá predstavuje jednoduchú, jasnú ná
boženskú praktickú príručku v duchu fa
timskej spirituality. Cieľom Inštitútu sv. 
Františka Saleského je usilovať sa skôr 
modlitbou a osobnou obetou než spolo
čenským aktivizmom, aby všetko (celý 
svet aj naša vlasť) bolo obnovené v Kristo-
vi skrze Máriu (Instaurareomnia in Chris-
to per Mariam).

Panna Mária nám z Fatimy pripomí
na Pánovu výzvu na pokánie. Na počiat
ku svojho verejného účinkovania v Gali
lei jasne povedal: Naplnil sa čas a priblí-
žilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a ver-
te evanjeliu (Mt 1, 17). Panna Mária nás 
z Fatimy varuje pred nebezpečenstva
mi bezbožníckeho pohanského život
ného štýlu, do ktorého upadajú mnohí 
kresťania. Božia Matka zároveň priná
ša slová nádeje: Jej nepoškvrnené srd-
ce nakoniec zvíťazí, a tých, čo jej budú 
dôverovať, pán Boh spasí. Táto nádej je 
pre všetkých a je len na nás, či modlit
bou posvätného ruženca a životom pod
ľa tejto modlitby stiahneme na seba a na 
svojich blízkych jej ochranný plášť a pri
dáme sa k triumfu jej Nepoškvrneného 
Srdca.                         thDr. mihal vivoda
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naneBovstúpenie a apoštolské poslanie kresťana

počas veľkého týždňa sme na stránkach nášho časopisu sprevádzali pána pomocou myšlienok z knihy Francisca F. Carvalaja: Ho-
voriť s Bohom. aj v tomto čísle vám, naši čitatelia, chceme ponúknuť myšlienky z tejto knihy meditácií na každý deň.

v Evanjeliu Lukáša čítame, že posled
ným gestom Ježiša na zemi bolo je

ho požehnanie (porov. Lk 24, 5). Jede
násti sa vybrali z Galiley na Olivový vrch 
neďaleko Jeruzalema, ako im Ježiš pri
kázal. Keď ešte raz uzreli Ježiša, klaňali 
sa mu ako svojmu učiteľovi a Bohu. Bo
li si oveľa viac vedomí toho, čo dávno 
predtým uverili vo svojich srdciach a vy
znávali, že ich učiteľ je Mesiáš. Poteši
li sa a boli naplnení radosťou z blízkos
ti svojho Pána a Boha. Po štyridsiatich 
dňoch, ktoré strávili v jeho spoločnosti, 
mohli svedčiť o tom, čo videli a počuli. 
Duch Svätý ich mal posilniť v Kristovej 
náuke a priviesť k plnej pravde.

Ježiš s nimi hovoril s plným majestá
tom, povedal im: Daná mi je všetka moc 
na nebi i na zemi (Mt 28, 18)... Posilňo
val ich vieru, poúčal ich, že moc, ktorú 
dostanú, pochádza od Boha, že moc od
púšťať hriechy a moc spôsobiť znovu
zrodenie do nového života, ktorú teraz 
zveruje Cirkvi prostredníctvom krstu, je 
z moci samého Krista a ich poslaním je 
pokračovať v diele, učiť ľudí o Božích 
pravdách a požiadavkách, a pomáhať ľu
ďom pomocou milosti a sviatostí kráčať 
po Božích cestách...

A potom sa pred ich očami vzniesol a 
oblak im ho vzal spred očí (Sk 1, 8 – 9). 
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchá-
dza, zastali pri nich dvaja muži v bielom 
odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo 

stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, kto-
rý bol od Vás vzatý do neba, príde tak, ako 
ste ho videli odchádzať do neba (Sk 1, 10 
– 11).

Podobne aj my stojíme ako vtedy 
apoštoli v nemom úžase a sme smutní 
pri pohľade na Krista, ktorý nás opúš
ťa. Nie je naozaj ľahké zvyknúť si na fy
zickú neprítomnosť Ježiša medzi nami, 
Je až dojemné pomyslieť si, že uchváte
ný láskou odchádza a zároveň zostáva. 
Vystupuje na nebesia a zároveň sa nám 
dáva za pokrm v Eucharistii, chýba nám 
ale jeho ľudské slovo, pohľad, úsmev, 
konanie dobra. Chceli by sme sa na ne
ho dívať zblízka, keď si unavený sadá 
pri studni, keď plače pre Lazára, keď sa 
modlí, keď mu je ľúto zástupov...

Vždy mi pripadalo logické a napĺňa
lo ma radosťou, že Ježiš Kristus vystu
puje do Otcovej slávy, ale tak isto si mys
lím, že smútok spojený s jeho nanebo
vstúpením je dôkazom lásky, ktorú cíti
me k nášmu Pánovi. On dokonalý Boh 
stal sa človekom z mäsa a krvi a teraz 
odchádza od nás do neba. Ako by nám 
nemalo byť smutno za ním?

Anjeli povzbudili apoštolov, aby ne
strácali čas a začali vykonávať svoju 
úlohu „Prečo tu ešte stojíte“... a oni sa 
rozišli a všade kázali (porov. Mk 16, 20). 
Takto sa začali v Cirkvi nové časy: apoš
tolské časy.

S Nanebovstúpením sa končí Kristo

vo pozemské poslanie a začína sa posla
nie jeho učeníkov, teda aj naše poslanie. 
V duchu sa započúvajme do slov, ktorý
mi sa Pán za nás prihovára u Otca: Ne-
prosím, aby si ich vzal zo sveta – zo sve
ta, zo spoločnosti, z rodiny, z práce..., 
ale aby si ich ochránil pred Zlým (Jn 17, 
15). Pán totiž chce, aby každý z nás na 
svojom mieste pokračoval v úlohe po
sväcovať svet – duše, inštitúcie, rodiny, 
verejný život, zdokonaľoval ho a privie
dol k Bohu. Len takto sa svet môže stať 
miestom, kde sa bude vážiť a rešpekto
vať hodnota človeka, kde bude možné 
pokojné spolužitie, ktoré tak veľmi závi
sí od jednoty s Bohom.

Slávnosť Nanebovzatia nám má pri
pomínať, že úsilie o spásu duší je lás
kyplným príkazom Pána, ktorý keď vstú
pil do svojej slávy, posiela nás ako svo
jich svedkov do celého sveta. Naša zod
povednosť je veľká: Byť Kristovým sved
kom totiž v prvom rade predpokladá na
še úsilie konať podľa jeho učenia a sprá
vať sa tak, aby naše konanie pripomína
lo svetu Ježiša, jeho láskavú osobnosť...

Ježiš odchádza, ale zostáva veľmi blíz
ko pri každom z nás. Zvláštnym spôso
bom sa s ním stretneme v najbližšom 
svätostánku.

z meditácií Hovoriť s Bohom: Ježiš 
nás očakáva v nebi (s. 547 – 552) vybrala 
a pripravila XD

znovuzroDenie v krste

prežili sme krásne dni s pánom v jeho utrpení i radosť z jeho slávneho zmŕtvychvsta-
nia. Dni plné podnetov na zamyslenie i symboliky. počas slávnosti Ježišovho vzkriesenia 
bol dominantným symbolom symbol svetla so slávnostným chválospevom, ale aj symbol vo-
dy pri krste dospelých a pri obnove našich krstných sľubov. a práve ku krstu a k záväzku 
vyplývajúceho z obnovy krstných sľubov pre každého z nás mala nás priviesť kázeň dona 
Jozefa krušlaca, z ktorej podstatnú časť prinášame s jeho láskavým dovolením.

„Jeden z prvých gréckych  filozofov 
Talés z Milétu tvrdil, že všetko 

vzniká z vody. Experimentom zistil, že 
všade, kde sa dostane voda, je prejav ži
vota, že je isté, že nič živé, či sú to rast
liny alebo živočíchy, nemôže žiť bez vo
dy. Podobne aj v duchovnej sfére je voda 
symbolom života. Je to krstná voda, kto
rá dostáva silu Ducha, aby sme mohli žiť 
duchovne tu na zemi a potom večne s Je
žišom Kristom v jeho sláve. Spomeňme 
si na rozhovor Ježiša s farizejom Nikodé
mom, v ktorom mu Ježiš pripomína, že 
je potrebné znova sa narodiť – nie teles
ne, ale narodiť sa z vody a z Ducha Svä
tého, aby sme mohli vojsť do Života.

Podmienka je teda jasná: Musíme sa 
znova narodiť: Nový život je znovuzro
denie z vody a Ducha. Sviatosťou krstu 
máme podiel na novom živote. Je to veľ

konočná milosť. Obnova krstného sľu
bu má oživovať túto možnosť v nás a 
stretnutie sa s „veľkonočným“ Ježišom 
Kristom je oživenie tejto milosti.

Vieme, že Nikodém bol popredný 
muž medzi židmi, farizej. Raz prišiel 
v noci za Ježišom s otázkou: Rabbi, vie-
me, že si prišiel od Boha, lebo nik nemôže 
robiť také znamenia, ak nie je s ním Boh. 
Ježiš mu nevyčíta strach pred židmi, že 
prichádza v noci, lebo vidí jeho ochotu 
stať sa jeho žiakom. Chcel sa poučiť. Ve-
ru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenaro-
dí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Bo-
žieho kráľovstva. A Nikodém kladie ďal
šiu otázku: Ako sa človek môže narodiť, 
keď je už starý? (porov. Jn 3, 1 – 6). Je
žiš však hovorí o duchovnom znovuzro
dení. Pán tu žiada radikálnu zmenu náš
ho vnútra. To znamená, že všetko staré, 

hriešne treba odstrániť a pod vplyvom 
Božieho Ducha rozvíjať v sebe nový ži
vot, ktorý prichádza od Boha. Bol to za
ujímavý rozhovor na povznesenie mys
le a vnútorného života. Aj dnes by bolo 
potrebné viesť takéto rozhovory, vyhľa
dať si niekoho, kto by nám vysvetlil veci, 
ktorým nerozumieme. Milosť prichádza 
vždy ako nezaslúžený dar!

Slávny cestovateľ Livingstone keď bol 
v Afrike, dostal od svojich priateľov list 
s otázkou: „Chceme ísť za tebou, ako 
sa dostaneme k tebe? Vedie ta bezpeč
ná cesta?“ Jeho odpoveď znela: „Nedo
siahol by som nič s takými ľuďmi, ktorí 
čakajú, aby som im pripravil cestu. Sem 
nech idú takí, ktorí si prerazia cestu aj 
cez prales.“

Veľká Noc je oslava Krista, ktorý nám 
prerazil cestu cez Prales!“ Pane, pomá
haj nám denne umierať a stále sa zno
vu rodiť, aby sme sa postupne stávali po
dobnými Ježišovi, a aby sa táto podoba 
odrážala v našich skutkoch“. Aj na toto 
pamätajme vždy, keď si budeme obnovo
vať krstné sľuby a kňaz nás pokropí krst
nou vodou.                 z kázne vybrala -d-
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poBožnosti: kresťanský pohreB

Jednou z najznámejších pobožností (teda nie sviatostí) je aj kresťansko-katolícky 
pohreb, ktorému mnohí (najmä menej znalí kresťania) prikladajú väčšiu úlohu, ako 
sviatostiam (napr. birmovke, pomazaniu chorých a pod.).

kresťanský pohreb je predovšetkým 
nábožné odprevadenie mŕtveho člo

veka na cintorín. Pri každom katolíc
kom pohrebe sa akcent kladie predovšet
kým na modlitbu a na prosby za dušu 
zomrelého človeka. Pohreb sa vykonáva 
tak, aby hlavným bodom obradu nebo
la kázeň, či smútočná reč, ale aby zazne
lo Božie slovo a modlitby za zomrelého 
i za pozostalých, ktorých má Pán Boh 
posilňovať v ich žiali. Pri pohre be sa má 
pamätať na to, že odprevádzame telo, 
ktoré bolo stvorené na Boží obraz, v kto
rom prebývala nesmrteľná duša a ktoré 
bolo chrámom Ducha Svätého – preto si 
telo zasluhuje príslušnú úctu.

Svätá Cirkev sa modlí a verí: Očaká-
vam vzkriesenie mŕtvych a život budúce-
ho veku (porov. Nicejskocarihradské vy
znanie viery – Krédo). Kresťanský poh
reb je posvätný úkon, pri ktorom sa Cir
kev – teda spoločenstvo veriacich, kto
ré sa zhromaždilo pri rakve mŕtveho, 
modlí za nesmrteľnú dušu, chce byť pre 
zomrelého duchovnou pomocou a pre 
pozostalých útechou i nádejou v ich žia
li, že všetci pokrstení v Kristovi raz vsta
nú k novému životu. Pri pohrebe svo
jich bratov a sestier majú kresťania vy
jadriť svoju pevnú nádej na večný život, 
a to aj tým spôsobom, že nie je v popredí 
posledné lúčenie so zomrelým, ale nádej 
na stretnutie v nebeskom kráľovstve, kde 
pevne veríme, že aj my sa tam s nimi bu
deme naveky radovať z Božej slávy a kde 
sa nám zotrú všetky slzy z našich tvárí 
a uvidíme Boha z tváre do tváre (porov. 
Tretia eucharistická modlitba).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hoci 
pohrebné obrady vedie kňaz alebo dia
kon, aj všetci zhromaždení sa majú ak-
tívne zúčastňovať na modlitbách i speve. 
Pohreb nesmieme chápať len ako neja
ké spoločenské podujatie, ale ako verej
né vyjadrenie kresťanského postoja, že 
zásluhou Ježiša Krista máme nádej na 
stretnutie sa s našimi blížnymi v nebes
kej vlasti.

poznámky k homílii, ktorú hovorí 
kňaz alebo diakon pri pohrebe

Liturgické smernice v bode 57 pohreb
ného obradu píšu: „Po evanjeliu má na
sledovať krátka homília, v ktorej možno 
spomenúť niektoré okolnosti života ale
bo smrti zomrelého, ale nech to nie je 
chváloreč.“ Nakoľko vo väčšine prípa
dov pochovávajúci v Bratislave zomre
lého nepozná (z dôvodu veľkomestskej 
anonymity), je veľmi dobré, aby kňazo
vi pred obradom v krátkosti zomrelé
ho predstavili – môže to byť aj písom
nou formou – niekoľko viet (5 až 7 viet): 
v akej rodine vyrástol, či viedol nábožen
ský život, či pred smrťou prijal sviatos
ti (svätú spoveď, sväté pomazanie, svä

té prijímanie), či žil v manželstve, koľ
ko detí vychoval a pod. Tieto informá
cie kňaz vhodne použije v homílii, v kto
rej sa usiluje nie opísať život zomrelé
ho, ale vliať nádej pozostalým, že smr
ťou sa život nekončí a poukáže na vie
ru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista. 
V homílii kňaz vysvetlí aj posvätné texty 
a zmysel kresťanského života i kresťan
skej smrti.

poznámky k odobierke, 
resp. k smútočným prejavom

Ak je v mieste konania taký zvyk, po
krvní príbuzní a známi alebo kolegovia 
či priatelia zomrelého môžu tesne po 
skončení pohrebných obradov (po po
žehnaní) predniesť rozlúčkovú reč ale
bo odobierku. Rozlúčková reč nech nie 
je v protirečení s kresťanskou nádejou 
na večný život (nepoužívať nekresťan
skú terminológiu, napr.: „navždy odišiel 
do prázdna“, „už niet nádeje“, „už sa ni-
kdy nestretneme“, „bude žiť už len v na-
šich srdciach“, „jeho hviezda už zhasla na 
nebi“ a pod.). Aj rozlúčková reč nech je 
povzbudením pre pozostalých a záro
veň milou spomienkou na zomrelého, čo 
dobré počas život vykonal – veď kto iný 
ako priatelia či príbuzní vedia o zomre
lom najviac.

Odobierka nie je v našom pohrebnom 
obrade veľmi rozšírená a pokiaľ sa po
zostalí rozhodnú ju uskutočniť, nech je 
v rozumnej dĺžke – teda konkrétne me
novať len najbližšiu rodinu a ostatných – 
vzdialenejšiu rodinu, priateľov, známych 
– začleniť do všeobecnejších skupín. 
Smútočný prejav a odobierku nezvykne 
vyslovovať kňaz, ale buď niekto z rodiny 
alebo z priateľov, alebo obradník pohre
bu.

pozostalí a ich prejav kresťanskej 
viery po smrti blízkeho

Kresťania, ktorí sa zúčastnia pohrebu 
svojho blížneho, nech pamätajú na to, 
že ich modlitby za zomrelého budú čis
tejšie a účinnejšie, ak budú v milosti po
sväcujúcej. Cirkev veľmi kladie na srd
ce všetkým prítomným na pohrebe, aby 
mali úprimnú túžbu modliť sa za dušu 
zomrelého. Zároveň je veľmi dôstojné a 
správne, ak si pozostalí pred pohrebom 
vykonajú sviatosť zmierenia, teda svätú 
spoveď a po nej čím skôr pristúpia k svä
tému prijímaniu. Takto najlepším spôso
bom prejavia lásku k zomrelému a záro
veň navonok prejavia svoju kresťanskú 
vieru v posilňujúci účinok sviatostí.

Za zomrelého je možné odslúžiť zá
dušnú svätú omšu, kedykoľvek po kona
ní pohrebu. Treba sa obrátiť na kňa
za, do farnosti ktorého zomrelý alebo 
zomrelá patril.

uloženie urny s popolom na cintorín
Tento obrad vykonáva kňaz alebo dia

kon, keď ho príbuzní zomrelého požia
dajú, aby uložil urnu s popolom na pri
pravené miesto. Kňaz zároveň miesto 
uloženia urny požehná a pokropí požeh
nanou vodou. Obrad sa môže uskutočniť 
kedykoľvek, treba však včas informovať 
miestneho kňaza alebo diakona (ktorý 
na danom cintoríne pochováva) a ten sa 
s príbuznými dohodne na konkrétnom 
čase, kedy sa uloženie urny uskutoční. 
Je krásne, ak sa na tomto obrade zúčast
nia viacerí z rodiny zomrelého.

starostlivosť o hroby a urnové 
miesta

Veriacim sa má pripomínať, aby na 
hroby umiestňovali symboly zmŕtvych
vstania a večného života, ako aj nápisy 
vzaté zo svätého písma a starokresťan
skej tradície, napr.: „Tu očakáva vzkrie
senie...“, „Ži v Pánovi“ a pod. Je potreb
né dbať o to, aby jednotlivé hroby, či ur
nové miesta boli svedectvom kresťanskej 
viery v zmŕtvychvstanie tela. Starostli
vosť o hroby nemá byť len v čase Spo
mienky na zomrelých (na „Dušičky“), 
ale aj počas celého roka (porov. bod 17 
Liturgickoduchovnej inštrukcie KBS 
o pohrebe a modlitbách za zomrelých).

symboly pri pohrebe
Kríž nie je symbolom smrti alebo jed

noduché označenie hrobu, ale vyjadruje 
Ježišovo víťazstvo nad hriechom i več
nou smrťou, ktoré na dreve kríža vyko
nal, keď sa za nás obetoval. Kríž je zna
kom spásy – Ave crux spes unica!

Veniec je symbolom víťazstva, tak ako 
píše sv. Jakub: „Blahoslavený, kto vydrží 
skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane ve
niec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo 
ho milujú.“ (Jak 1, 12)

inštrukcia „ad resurgendum cum  
chris to“ (skrátená verzia)

Svätý Otec František schválil dňa 
18. marca 2016 túto inštrukciu pre po
chovávanie zomrelých a uchovávania po
pola v prípade kremácie. Je dôležité, aby 
veriaci poznali dôvody, prečo sa urna 
musí uložiť na cintorín a prečo je neprí
pustné, aby sa urna uchovávala napr. do
ma alebo inde – mimo cintorína.

1. Aby sme mohli vstať s Kristom 
z mŕtvych, musíme zomrieť s Kristom, 
„vzdialiť sa z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 
5, 8). Inštrukciou Piamet constantem 
z 5. júla 1963 Sväté ofícium ustanovilo, 
aby sa „verne zachovával zvyk pochová
vať mŕtve telá veriacich“, pričom sa do
dáva, že kremácia „neprotirečí kresťan
skému náboženstvu“ a už sa nemajú 
odopierať sviatosti a pohrebné obrady 
tým, ktorí si želali byť spopolnení. Pla
tí to však za podmienky, že ich želanie 
nie je motivované „popieraním kresťan
ských dogiem, alebo sektárskym zmýšľa
ním, alebo nenávisťou voči katolíckemu 
náboženstvu a Cirkvi“.

3. Nasledujúc najstaršiu kresťanskú 
tradíciu Cirkev neúnavne odporúča, aby 
boli telá zosnulých pochované na cinto
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ríne alebo na inom posvätnom mieste. 
Keď Cirkev pochováva telá zosnulých, 
potvrdzuje tým vieru vo vzkriesenie tela 
a chce zdôrazniť vysokú dôstojnosť ľud
ského tela ako integrálnej súčasti ľudskej 
osoby, s ktorou má telo spoločnú histó
riu. Preto nie sú prípustné také postoje a 
obrady, ktoré by zahŕňali mylné predsta
vy o smrti, považovanej či už za definitív
ne zničenie osoby, za moment splynutia 
s matkou prírodou alebo s ves mírom, ale
bo za istú etapu v procese reinkarnácie či 
definitívne oslobodenie z „väzenia“ tela. 
Pochovávanie na cintorínoch alebo iných 
posvätných miestach navyše primerane 
zodpovedá úcte a náležitému rešpektu vo
či telám zosnulých veriacich a podporuje 
spomínanie a modlenie sa za zosnulých 
zo strany ich rodinných príslušníkov i ce
lého kresťanského spoločenstva.

4. Tam, kde sa z hygienických, ekono
mických alebo sociálnych dôvodov roz
hodne pre kremáciu, ak toto rozhodnu
tie nie je proti výslovnému alebo opráv
nene predpokladanému želaniu zosnu
lého veriaceho, nevidí Cirkev doktrinál
ne dôvody, aby sa takejto praxi bránilo, 
pretože kremácia tela sa nedotýka du
še a nebráni Božej všemohúcnosti, aby 
vzkriesila telo, a teda neobsahuje objek
tívne popieranie kresťanskej náuky o ne
smrteľnosti duše a vzkriesení tela. Cir
kev naďalej uprednostňuje pochováva
nie tiel zosnulých, pretože tým sa preu
kazuje väčšia úcta voči zosnulým; napriek 
tomu nie je kremácia zakázaná, okrem 
„prípadu, že by bola zvolená z dôvodov, 
ktoré odporujú kresťanskej náuke“.

5. Kedykoľvek sa z legitímnych dôvo
dov rozhodne pre spopolnenie mŕtveho 
tela, popol zosnulého sa musí byť ucho
vávať podľa predpisu na posvätnom mies
te, teda na cintoríne, alebo v istých prí
padoch v kostole, alebo na kompetent
nou cirkevnou autoritou určenom mies
te. Uchovávanie popola na posvätnom 
mieste môže prispieť k zmenšeniu rizika, 
že sa zosnulí vytratia z modlitieb a spo
mienok svojich príbuzných a kresťanské
ho spoločenstva. Bráni to tiež zabúdaniu 
a nedostatku úcty – čo sa môže stať naj
mä vtedy, ak sa prvá generácia pominie, 
ale aj neprístojným praktikám či poverči
vosti.

6. Z vyššie uvedených dôvodov sa ne
dovoľuje uchovávať popol v domácnos
ti. Iba v prípade vážnych a výnimočných 
okolností, ktoré závisia od kultúrnych 
podmienok miestneho charakteru, mô
že ordinár so súhlasom biskupskej kon
ferencie alebo synody biskupov východ
ných cirkví udeliť výnimku uchovávať 
popol v domácnosti. Popol sa však ne
smie rozdeliť medzi rôznych členov rodi
ny a musí byť vždy zaistená náležitá úc
ta a primerané podmienky uchovávania.

7. Aby sa vyhlo akémukoľvek dvoj
značnému panteizmu, naturalizmu ale
bo nihilizmu, nedovoľuje sa rozsypať 
popol do vzduchu, zeme alebo vody, či 
iným spôsobom, ani premeniť popol na 
upomienkové predmety, kusy bižutérie 
alebo iné predmety.

8. V prípade, že bolo všeobecne zná

me želanie zosnulého dať sa spopolniť a 
popol rozptýliť v prírode z dôvodov proti
rečiacich kresťanskej viere, musí mu byť 
podľa normy práva odmietnutý cirkevný 
pohreb.                    stanislav čúzy, kaplán

keď svätý apoštol Pavol v roku šesťde
siat stroskotal na Malte (porov. sk. 

28), mal už tento ostrov v Stredozem
nom mori za sebou niekoľko tisícroč
nú bohatú históriu. Dejiny Malty sa za
čínajú písať v piatom tisícročí pred naro
dením Krista. Maltu osídlil neznámy ná
rod, o ktorom svedčia megalitické chrá
my staršie ako egyptské pyramídy. Po eš
te neobjasnenom období megalitických 
chrámov sa na ostrove vystriedali Feni
čania, Kartágijci, Rimania, Byzantínci, 
Arabi, Normani, vládcovia Kastílie, Jo
haniti, Napoleon a v novšom období An
gličania. Nezávislosť od Anglicka získala 
Malta v roku 1964, stále je však členom 
Spoločenstva národov. Členským štátom 
Európskej únie sa stala v roku 2004.

O rozkvet ostrova sa najviac zaslúži
li Johaniti – Maltézski rytieri. Celý ich 
oficiálny názov znie: Zvrchovaný vojen-
ský a špitálsky rád svätého Jána z Jeruza-
lema, z Rodosu a Malty. Pri vzniku Rá
du stála nemocnica v Jeruzaleme, kto
rú založili v roku 1050. Úlohou rádu bo
la starostlivosť o chorých pútnikov do 
svätej Zeme, neskôr najmä ochrana po
svätných kresťanských miesť v Jeruzale
me a pútnikov pred islamom a arabský
mi nájazdmi. Členovia rádu sa delili na 
triedy bojových rytierov, kňazov a bra
tov ošetrovateľov. Potom ako sultán Sa
ladin v roku 1187 dobyl Jeruzalem, pre
sídlil sa rád na ostrovy Akko, potom 
Cyprus a Rodos. Po šesťmesačnom ob
liehaní Rodosu dovolili rytierom odísť 
z ostrova a usídliť sa na Malte. Kráľ Ka
rol V. im venoval Maltu s posvätením pá
peža Klementa VII., kde sa v roku 1530 
usadili. Neskôr sú známi ako Maltézski 
rytieri a majú chrániť Európu pred vpá
dom Osmanskej ríše. Nasledovalo veľa 
osmanských prepadov, ktoré sa rytierom 
podarilo odraziť. Vtedy veľmajster Jean
de Valette založil mesto a pevnosť, ktorú 
potom podľa neho nazvali Valetta a sta
lo sa hlavným mestom Malty. Johaniti 
budovali ďalšie pevnosti a mestá. Z to
ho obdobia sa zachovalo aj veľa palá
cov, chrámov a kostolov po celom ostro
ve. Malte patrí aj priľahlý ostrov Gozo. 
Johaniti prispeli k rozšíreniu katolíckej 
viery na tomto území. V júni roku 1798 
kapituloval rád Johanitov pred vojskom 
Napoleona, ktorý Maltu obsadil pri svo
jom ťažení na Egypt. Rád sa usadil na 
niekoľko desaťročí v Rusku, pričom 
stratil väčšinu majetku, a tým aj význam.

V roku 1879 pápež Lev XIII. rád ob
novil a odvtedy má sídlo v Ríme. Jeho 
dnešná činnosť je zameraná prevažne 

na charitatívne ciele. Na čele rádu bol 
a je veľmajster. V súčasnosti je rád suve
rénnym neštátnym subjektom, bez vlast
ného územia. Má dve malé exteritoriál
ne miesta  v Ríme a v pevnosti st. An
gelo na Malte. Do charitatívnej činnosti 
sa zapája v mnohých štátoch aj u nás na 
Slovensku, konkrétne v Bratislave.

Malťania sú veriaci ľudia, pričom pri
bližne 98 % obyvateľov sa hlási k rím
skokatolíckej cirkvi. Na Malte s rozlo
hou 246 tisíc štvorcových kilometrov 
so štyristotisíc obyvateľmi je 370 kosto
lov a 180 kaplniek. Počas slávenia bo
hoslužieb sú vždy plné. Na najmenších 
svadbách sa zúčastňuje okolo tristo hos
tí, no bežné sú aj svadby s tromi, štyr
mi tisícmi hostí. Každý kostol má svoju 
pozoruhodnú históriu. Katedrála sväté
ho Pavla v Mdine postavená údajne na 
mieste, kde svätý Pavol v roku šesťde
siat obrátil na kresťanskú vieru vtedajšie
ho miestodržiteľa Publia, je klenotnicou 
náboženského umenia. Netypický kos
tol v Moste so štvrtou najväčšou kupo
lou v Európe nazývaný rotunda je zná
my tým, že keď sa tu cez druhú svetovú 
vojnu skrývali ľudia a modlili sa k Panne 
Márii, vletela cez kupolu bomba a nevy
buchla. Odvtedy sa traduje, že to ľudí za
chránila Panna Mária.

Práve tam sme sa na Veľký piatok zú
častnili na krížovej ceste, kde sme si 
mohli uvedomiť veľkú náboženskú za
nietenosť tunajších ľudí. V kostole sa ce
loročne nachádza štrnásť zastavení krí
žovej cesty vo forme oltárov. Každý ol
tár vyzdobený množstvom kvetov vynáša 
osem bielo odetých nosičov von do mes
ta, kde prebieha pobožnosť. Do pobož
nosti sa zapájajú stovky veriacich účin
kujúcich v dobových kostýmoch, ktoré si 
sami zaobstarávajú a vopred určujú, kto 
koho bude predstavovať. Tak sme mohli 
vidieť „živého“ Ježiša, Herodesa, Piláta, 
Judáša s mešcom v ruke a s povrazom na 
krku, Máriu Magdalénu, Veroniku, celú 
veľradu, rímskych vojakov a veľa ďalších 
najmä dobovo odetých detí. V sprievode 
išlo aj niekoľko skutočných kajúcnikov, 
ktorí si v bielom rúchu s kuklou na hla
ve a ťažkými reťazami na bosých nohách 
odpykávajú trest za svoje hriechy.

Hlavné mesto Valetta je majstrovské 
dielo barokového umenia a svedectvo 
najvyberanejšieho umenia a architektú
ry. Katedrála svätého Jána s obrazom 
„Zoťatie Jána Krstiteľa“ od Caravaggia, 
národné archeologické múzeum, palác 
veľmajstrov, pôvodné súkromné rytier
ske záhrady – to všetko je vybudované 
na výbežku do mora, ktorý vyčnieva do 
najväčšieho a najhlbšieho prírodného 
prístavu sveta. Všetky stavby, megalitic
ké chrámy, domy, paláce, kostoly i oplo
tenia na poliach sú z bledohnedého 
mäkkého vápenca, takže pôsobia upra
vene a upokojujúco. Malťania sú v pod
state „pohoďáci“. Nedele okrem kosto
la trávia na výletoch a v reštauráciách za 
účasti široko rozvetvených rodín. Hoci 
sa aj ich dotýkajú všetky civilizačné ne
duhy, uchovávajú si svoj štýl života a ná
boženskú horlivosť.         táňa hrašková

spomienky na  
„veľkonočnú“ maltu
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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; 12,00 (okrem soboty); 16,30 h; • 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.

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. 

PORADNE CHARITY bLUMENTÁL
•  výučba práce s počítačom: každú stredu 17,30 – 19,00 h;
•  psychologická pomoc: pre deti – treba sa vopred prihlásiť na č. t. 

0949 461 361; pre dospelých – treba sa vopred prihlásiť na č. t. 
0940 186 077; v čase od 17,00 –19,00 h.

•   právna: vopred sa prihlásiť na č. t. 0949 461 361.
Poradenstvo je bezplatné, služby sú poskytované v priestoroch 
farského úradu na Vazovovej 8.

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 MÁj

Evanjelizačný: Prosme, aby kresťania v Afrike podľa vzoru 
milosrdného ježiša vydávali svedectvo o zmierení, spravodli-
vosti a pokoji.

Úmysel KBS: Aby každá kresťanská rodina bola verná svia-
tosti manželstva a pestovala hodnoty lásky a spoločenstva.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 1. 5. Spomienka sv. jozefa, robotníka
 3. 5. Sv. Filipa a jakuba, apoštolov
 13. 5. Spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
 14. 5. Sv. Mateja, apoštola
 16. 5. Sv. jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
 25. 5. Nanebovstúpenie Pána

OZNAMUjEME:

 • Májová pobožnosť – od 1. mája sa počas celého mesiaca po 
svätých omšiach o 6,30 a 16,30 h (v sobotu pred večernou svä-
tou omšou o 18,00 h, teda o 17,45 h) v rámci májovej pobož-
nosti budeme sa modliť Loretánske litánie;

 • celodenná výročná farská poklona v našej farnosti bude 5. má-
ja. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená k poklone 
v čase od rána 7,15 do 16,15 h (okrem sv. omše o 12,00 h);

 • Slávnosť Nanebovstúpenie Pána 25. mája je prikázaný sviatok 
a sväté omše budú podľa rozpisu uverejneného vo farských 
oznamoch;

 • slávnosť prvého svätého prijímania v našom kostole sa bude ko-
nať v termínoch:
20. mája deti zo škôl: jelenia, Česká (štátna) a jeséniova,
27. mája deti zo škôl:  Česká (súkromná), Vazovova, Kalinčia-

kova a Sibírska.

FATIMSKÁ SObOTA
6. 5. 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 20. 5. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h.

Farská knižnica informuje

Keby ste mali uhádnuť meno najznámejšieho súčasného ka-
pucína, verím, že väčšine z vás sa vyjaví v mysli postava 

stále usmiateho milého chlapíka, ktorého počúvali a nad jeho 
slovami sa zamýšľali traja poslední pápeži – Raniero Cantala-
messa, populárny pápežský kazateľ v rozhovore s talianskym 
novinárom Aldom Márua Vallimom. Pri príležitosti osemdesia-
tin kazateľa vzniklo unikátne dielo, ktoré tento rok vydal Spo-
lok sv. Vojtecha a do slovenčiny preložil Martin Kramara. Kni-
ha je už medzi novinkami našej farskej knižnice pod názvom 
Chlapec, ktorý nosil vodu s podtitulom Môj život v službe Slova 
(SSV, Trnava, 2017, 171 s.).

V štrnástich kapitolách sa podarilo obom diskutujúcim do-
tknúť sa všetkých dôležitých životných etáp, ktoré sformovali 
životné postoje, názory, duchovnú hĺbku človeka, ktorý sa svo-
jimi kázňami prihovára k srdcu i k mysli najvyšších cirkevných 
hodnostárov – pápeža, kardinálov a ich blízkych spolupracov-
níkov nepretržite od roku 1980. Úctyhodný čas, tridsaťsedem 
rokov, skoro polovica života, ale stále má čo povedať, stále sa 
dobre počúva (aj číta), neopakuje sa, má stále nové a nové pod-
nety a pohľady na večné pravdy. Nastavuje biblické pravdivé 
zrkadlo. Nemá záľubu v šokovej terapii, nehľadá apokryfné 

senzácie, nepsychologizuje, nepranieruje, len sa poctivo modlí 
a študuje Sväté písmo a tradíciu Cirkvi.

Posledné roky žije ako pustovník pri jednom stredotalian-
skom kláštore ses tier klarisiek. Ten ťah na hlbinu rokmi cítiť 
v jeho zverejnených textoch. Nepíše, resp. nekáže veľa, ale keď 
prehovorí, má to svoju hĺbku, pravidelné adventné a pôstne prí-
hovory sú toho jasným svedectvom. Kým dozrel, prešiel mno-
hými zaujímavými duchovnými zastaveniami, ktoré v jednotli-
vých otázkach zvedavého novinára trpezlivo vysvetľuje. Sme 
svedkami jeho detstva, mladosti, rozhodovania sa pre kapucín-
ske povolanie, ktoré dospeje až do sviatosti kňazstva. Veľmi 
plasticky a farbisto vykresľuje svoju akademickú dráhu, ktorú 
opúšťa skoro na vrchole slávy, aby poslúchol výzvu jána Pav-
la II., po porade so svojím generálnym predstaveným všetko 
opúšťa a prijíma miesto pápežského kazateľa.

Okrem životopisných údajov je v knihe aj veľa múdrych po-
strehov z duchovného života, liturgického slávenia, názorov na 
súčasnú i nedávnu politicko-spoločenskú situáciu. je to veľmi 
úprimná a jednoduchá výpoveď, svedectvo života, oslava božej 
milosti a pôsobenia Ducha Svätého v živote jedného z nás, ľu-
dí z mäsa a kostí, ktorý sa nehrá na nikoho dôležitého, hoci by 
aj mohol a jednoducho sa charakterizuje ako nosič vody, Živej 
vody. Neváhajme sa napiť z jeho slov.          Monika Šandorová


