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Ročník XXVIII Číslo 7 Júl 2017

Slová aktuálne aj po rokoch

Čím bol a čím by mal byť pre nás každý opravdivý sviatok? Mal by byť prerušením 
práce, prerušením všednosti, chvíľou osvieženia ducha, ale aj stretnutím s nie-

čím, čo neumiera. V našej kultúre bola od stáročí jedným z takýchto sviatkov nedeľa. 
Taký by mal byť aj obsah sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Sviatočný deň 5. júl, ako deň najväčších osobností našich dejín, je jediný sviatok, 
ktorý slávi naše Slovensko ako štát i veriaci Cirkvi. Oba si ho ctia s rovnakou úc-
tou pre jeho obsah, hĺbku i význam. Svedčia o tom slávnosti na mnohých miestach, 
v Nitre i na Devíne. Ešte pri vzniku Slovenskej republiky a jej Ústavy, ba v jednom 
denníku ešte aj včera niektorí mudrovali, že cyrilo-metodská tradícia je mýtus. Nie je 
to mýtus. Je to najskutočnejšia história.

Dnes si oživujeme korene nášho slovenského národného života v osobnostiach gé-
niov a svätcov Konštantína a Metoda, ich diela a ich tradície pretrvávajúcej stáročia. 
Keď prišli k nám roku 863 ako učitelia z Carihradu na prosbu nášho rozhľadeného 
vladára Rastislava, cisár Michal III. mu po nich poslal posolstvo slovami: „Aby ste sa 
aj vy stali národom veľkým.“

Dielo určené stáročiam sa začalo. Konštantín a Metod vynašli pre staroslovien-
sky jazyk našich predkov písmo, preložili zázračne celú Bibliu, poklad európskych 
národov, v Ríme neuveriteľne dosiahli potvrdenie staroslovienčiny ako štvrtého li-
turgického jazyka Cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine, založili Vysokú školu 
s  výučbou matematiky, hudby, filozofie a štúdia Písma, kde sa od roku 863 v Nitre a 
na iných miestach formovali nielen budúci kňazi, ale i vzdelaní laici. Rastislav hneď 
na začiatku vybral na štúdium na tejto vysokej škole 50 nadaných mladíkov, Koceľ 
neskôr 50 ďalších, každým rokom potom pribúdalo nových. Spolu za dvadsať rokov 
vyrástlo niekoľko sto vzdelancov.

Naši predkovia, ponorení dovtedy v prítmí pohanstva, mali od tej chvíle možnosť 
dostať sa na úroveň najvyspelejších národov Európy. Začalo sa tým u nás kolosálne 
dielo duchovného, kultúrneho, národného i štátotvorného pohybu nášho národa i os-
tatných slavianskych národov. Ako ktosi povedal, tu bola prekonaná nultá hodina na-
šej intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej nemoty.

Naši predkovia prehovorili. Veď do cyrilo-metodského diela bol zapojený aj náš vy-
nikajúci muž Gorazd a s ním mnohí naši ďalší muži (tzv. sedempočetníci – pozn. re-
dakcie). Naši predkovia začali prijímať pravdu o živote, vyspelé kresťanstvo Carihra-
du a Ríma a spoznávať pravdivosť slov žalmu: Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. 
Konštantín-Filozof to vyjadril v mohutnej básni Proglas. Príchod Konštantína a Me-
toda znamenal aj začiatok náročnej a zodpovednej úpravy právnych pomerov štátu 
a pevné životné a mravné normy spoločenstva. To všetko bolo vyjadrené právnickou 
knihou Zákon sudnyj ljudem. Z právnických spisov sv. Metoda je známe aj tzv. Napo-
menutie vladárom, ktoré malo slúžiť zdravému organizovanému štátnemu životu na-
šich predkov.

Cyrilo-metodská misia z roku 863 priniesla pre naše Slovensko okrem iného eš-
te jednu mimoriadnu udalosť. Pápež Ján VIII. bulou Industriae tuae, adresovanej 
milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu kniežaťu, založil v júni roku 880 diecézu 
sanctae ecclesie nitrensis – svätej cirkvi nitrianskej. Bola to a je to prvá diecéza medzi 
slavianskymi národmi založená takmer sto rokov pred Prahou, pred Ostrihomom 
i Krakovom. Duchovné, kultúrne, náboženské i národné základy spoločenstva zosta-
li u nás živé aj po páde Veľkej Moravy roku 907. Naši predkovia boli síce vojensky 
porazení, ale kultúrne sa stali aj oporou nového štátu od čias sv. Štefana v Uhor-
skom kráľovstve. Toto kráľovstvo prebralo od Veľkej Moravy mnohé prvky politické-
ho zriadenia, poriadky administratívy, života práce i náboženského života a cirkevné-
ho zriadenia. Svedčí o tom veľké percento terminológie v maďarčine – dvor – udvar, 
brázda – barázda, anjel – angyal...

Cyrilo-metodská tradícia pretrvávala potom na Slovensku po celé stáročia v pies-
ňach, povestiach, no najmä v chrámoch a medzi vzdelancami. Národ žil – jazy-
kom i vierou. Svedčia o tom záznamy v misáloch, v Kódexoch či záznamoch sviat-
kov sv. Cyrila a Metoda od čias okolo roku tisíc až do 17. storočia. Potom od roku 
1655, keď vyšiel spevník Cantus catholici, objavujú sa zmienky o cyrilo-metodskej 
tradícii čoraz viac a podstatnejšie, a to u katolíkov i evanjelikov až po bernolákov-

Za Slovensko a európu v duchu 

svätých cyrila a Metoda

Rozpomeň sa, milosrdný Otče, na chvíľu,

keď svätí solúnski misionári

priniesli našim krajinám svetlo evanjelia,

vďaka, ktorému sme poznali a prijali teba,

pravdivého Boha.

Nech všetci kresťania podľa svojho 

svedomia

nasledujú tvoj hlas na cestách svojho 

života

a dobrom prekonávajú každú nenávisť 

a zlo.

Trojjediný Bože,

na príhovor svätých solúnskych bratov

dopraj celej Európe náboženskú 

a kresťanskú jednotu

a bratské spoločenstvo všetkých národov.

Tebe, Bohu všemohúcemu Otcovi, Synovi 

i Duchu Svätému.

zverujeme dnešnú i budúcu Cirkev

a ďakujeme za spoločenstvo viery, nádeje 

a lásky.

Amen.

Modlitba inšpirovaná  

encyklikou Slavorum apostoli  

pápeža sv. jána pavla II. (dokončenie na s. 2)
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výZnaM ZaSvätenIa SlovenSka BožSkéMu Srdcu 
a nepoškvrnenéMu Srdcu panny MárIe

uplynulú nedeľu nám naši otcovia biskupi poslali pastiersky list. upozornili nás v ňom na naše dejiny, a pozvali nás, aby sme sa 
zúčastnili úkonu, ktorý má nesmierny význam. v liste píšu:

„v dejinách nášho národa vidíme 
mnohoraké Božie zásahy, Bohom 

ponúkané riešenia zložitých situácií, ale 
zároveň aj prejavy ľudskej nevôle pri-
jať Božie prostriedky záchrany. Pohľad 
do dejín má byť preto vďačným, pokor-
ným a duchovným krokom, ktorým sa 
dá vstúpiť do spásnej sily daného okami-
hu. Takýmto jedinečným okamihom, pri 
ktorom je potrebné sa zastaviť, je nepo-
chybne 70. výročie zasvätenia Slovenska 
Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie.

Modlitbu zasvätenia 6. júla 1947 v rám-
ci celokrajinských misijných slávností na 
Starých Horách predniesol nitriansky ar-
cibiskup Karol Kmeťko. vtedajší sloven-
skí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľ-
né a zbožné zasvätenie prinesie nášmu 
národu Božie požehnanie.

Všimnime si dejinný rámec tohto za-
svätenia. Bolo to dva roky po druhej sve-
tovej vojne a katolíci boli vyradení z po-
litického života. neprajnosť, ba otvorené 
nepriateľstvo voči cirkvi už bolo cítiť vša-

de (poštátnenie škôl, zatknutie biskupov 
jána vojtaššáka a Michala Buzalku, do-
mová prehliadka karola kmeťka, zatýka-
nie kňazov a laikov, udavačstvo, politic-
ké väznenia, potláčanie ľudskej slobody a 
dôstojnosti). Vtedajší režim sa hneď po 
vojne pripravoval na prevzatie celej mo-
ci v štáte, čo sa v plnej miere uskutočni-
lo po roku 1948. v akte zasvätenia Slo-
venska vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že 
Božské Srdce ježišovo a nepoškvrnené 
Srdce panny Márie bude posilou v tých-
to neľahkých časoch. Celkom iste neušlo 
ich pozornosti, že po zasvätení Cirkvi a 
celého ľudstva Srdcu Panny Márie, kto-
ré vykonal pápež Pius XII. 8. 12. 1942 
v poslušnosti fatimskému proroctvu, na-
stal sled významných zvratov v práve 
prebiehajúcej vojne.

dnes síce žijeme v spoločnosti, ktorá 
nám navonok zaručuje vyznávať a prak-
tizovať našu vieru, avšak nachádzame sa 
v situácii, keď sme ohrození z viacerých 
strán. Ideologický materializmus padol 
so systémom, ktorý bol diktatúrou a na 

jeho miesto nastúpil materializmus prag-
matický, zameraný na pohodlie, zábavu a 
pôžitok. nášmu správaniu nič nevnucuje, 
nevedie s nami názorové spory, avšak kva-
litu svojho života meriame tovarom. V ta-
komto myšlienkovom svete nie je miesto 
pre náboženstvo. Ak áno, tak nepravé, 
bez kríža, zúžené na témy šťastia a po-
hody, bez chorôb, staroby, utrpenia, obe-
tí a smrti. V strede takejto falošnej ná-
božnosti stojí individuálna emocionali-
ta, túžba zvíťaziť nad rutinou všednosti, 
potreba prekonať stres, či kompenzovať 
psycho-sociálnu nerovnováhu. Je to kon-
zumné myslenie, ktorému chýba vzťah 
s osobným Bohom. Naša náboženská 
skúsenosť však hovorí, že ak niet v na-
šom živote pravého trojosobného Boha, 
všetko ostatné bude márne. To je tak, 
akoby sme si zle zapli prvý gombík na 
košeli: vtedy všetky ostatné budú zle za-
pnuté a treba začať znovu zhora. ak zák-
ladný vzťah – vzťah k Bohu – nie je správ-
ny, všetky iné vzťahy, z ktorých sa skladá 
a buduje náš život, nemôžu byť správne.“

cov, Jána Hollého, kardinála Rudnaya, 
cez veľké hnutie štúrovcov, až po Moy-
zesa a Kuzmányho, Maticu slovenskú a 
SSV. V ďalších dejinách je v slovenskej 
kultúre priam záplava písomností o tejto 
téme až podnes.

Sme hrdí na pamiatky, ktoré nám ob-
javujú z čias cyrilo-metodských i prvších 
naši archeológovia po celom Slovensku. 
Najmä na Devíne, v Nitre, na východ-
nom Slovensku a najnovšie aj v Bojnej. 
Sú to vzácne doklady, že naši predkovia 
tu žili a tvorili a že ich oživovalo kresťan-
stvo. Ale je tu aj iná, veľká a živá skutoč-
nosť – je tu živé kresťanstvo, živé chrá-
my katolícke i evanjelické, je tu živá Cir-
kev, je tu živá Nitrianska diecéza zalo-
žená roku 880. V našich gréckokatolíc-
kych i pravoslávnych chrámoch zaznie-
vajú dodnes prastaré modlitby a spevy 
v staroslovienčine. To všetko živo prekle-
nuje tisíc rokov našich dejín – Konštan-
tín a Metod sú medzi nami stále živo prí-
tomní svojím životom a dielom. Čo to 
pre nás znamená?

V žalme sa hovorí: Postojte na ceste! 
A zamyslite sa! Skúmajte staré chodní-
ky. Hľadajte ďalšiu dobrú cestu a kráčaj-
te po nej. V cyrilo-metodskej tradícii má-
me vzácne dedičstvo kultúrneho, nábo-
ženského, národného, ba i štátneho ob-
sahu. Máme dedičstvo, ktoré je potrebné 
ďalej zdravo rozvíjať. Vieme, v čom všet-
kom je to potrebné. 

Máme na Slovensku dosť, až mno-
ho nedostatkov. Mnoho nám chýba do 
národnej zrelosti. Príslušníci iných ná-
rodov si kladú ruku na srdce pri speve 
štátnej hymny a pri úklone pred štátnym 
znakom. U nás niektorí, a to nielen mla-
dí ľudia, sa správajú ako národní bezdo-
movci – nevedia si ceniť ani národ, ani 
si nectia štátny znak, ani štátnu hymnu. 
Je to smutnejšia stránka nášho života 
v našej Slovenskej republike. Nedostat-
kov a nerestí máme na Slovensku viace-
ro skôr nahlodávajú a podkopávajú. Pri 
rozdielnych názoroch na niektoré prob-
lémy nevieme, čo je ľudský dialóg. Pro-
tivníka v názore pokladáme často za ne-
priateľa...

Popri nedostatkoch máme našťastie aj 
veci povzbudzujúce a príkladné. Niekto-
rí naši verejní činitelia, naši vedci, učite-

lia, umelci a spisovatelia sú v duchu cy-
rilo-metodskej tradície príkladom obeta-
vého života pre dobro národa i oddanos-
ti Slovenskej republike, ktorej sme sa po 
tvrdých stáročiach dožili... Môže to na-
značovať, že sviatok sv. Konštantína a 
Metoda neslávime plytko a naprázdno, 
ale ako ozajstný sviatok národa, celého 
Slovenska aj s jeho národnosťami, s ľud-
skou opravdivosťou a hĺbkou i radosťou 
ducha... Cyrilo-metodská tradícia vstúpi-
la v priebehu stáročí do všetkých odvet-
ví národného, náboženského a kultúrne-
ho života Slovákov. Stala sa tradíciou ná-
rodotvornou.

Bolo prirodzené, že Slovensko pri 
tvorbe svojej Slovenskej republiky do 
preambuly Ústavy, svojho najvyššieho 
zákona, zakotvilo cyrilo-metodský od-
kaz. Tým pripomíname sebe, Európe 
i svetu tisícročné korene nášho kultúr-
neho, duchovného a národného života, 
ba aj svoju dávnu štátnosť. To je výraz 
našej hrdosti. Má to význam pred Euró-
pou a svetom. A pre nás je to výzva. Vý-
zva pre našu generáciu. Zdravo rozvíjať 
národný život, jeho materiálne i duchov-
né hodnoty, a tým vernosť kresťanským 
zásadám života, ktoré nás zachraňovali 
v celých dejinách. O toto všetko sa hod-
no usilovať a za toto všetko sa hodno 
i modliť slovami žalmu: „Bože, nauč nás 
rátať naše dni, aby sme nadobudli múd-
rosť srdca!“

kardinál ján chryzostom korec, 
slávnosť svätých cyrila a Metoda, 

 5. júla devín 2007

Slová aktuálne aj po rokoch
(dokončenie zo s. 1)
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Takto sa prihovárajú biskupi nám všet-
kým v pozvaní na cyrilometodskú púť 
do Nitry, kde bude celá slávnosť prebie-
hať. V tejto súvislosti si naozaj potrebu-
jeme uvedomiť, aký je náš vzťah k Bohu, 
ako vnímame Božské Srdce a aké miesto 
v našom živote má Panna Mária!

prečo úcta k ježišovmu Srdcu?
to je otázka, ktorá je dnes v spoloč-

nosti zameraná skôr na činnosť, ako na 
adorovanie Boha a rezonuje čoraz viac a 
viac. problém s adorovaním majú aj na-
ozaj horliví kresťania, lebo vraj nemajú 
čas. Čo máme za danej situácie robiť? 
rovnako, ako v časoch jansenizmu, tre-
ba Boha iba adorovať a adoráciou od-
prosovať, a pre svoju neschopnosť dosta-
točne milovať Boha, iba výnimočne pri-
stupovať k Eucharistii? Sväté prijímanie 
sa stávalo odmenou za čnosť a nie po-
krmom posilňujúcim vieru a lásku. Dô-
sledkom jansenizmu v živote dnešných 
kresťanov je často sa objavujúci strach 
z Boha, to, že v ňom vidia len spravod-
livého Sudcu. Adorácia je pokračovaním 
stretnutia sa s Ježišom vo svätom prijí-
maní. osobný a živý vzťah ku kristovi je 
jeden z najistejších prejavov pravej zbož-
nosti, aká sa vyskytuje iba u kresťanov. 
túžba po osobnom vzťahu ku kristovi 
si našla rôzne formy vyjadrenia v modlit-
bách. Jednou z nich je aj úcta k Ježišov-
mu Srdcu, ktorá vyplýva z úcty k trpiace-
mu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharis-
tii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obe-
tu a zároveň je v nej prítomný aj s oslá-
venými ranami svojho umučenia. Zákla-
dy tejto úcty pramenia vo Svätom písme: 
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok 
a hneď vyšla krv a voda (Jn 19, 34).

Úcta k ježišovmu Srdcu vznikla ako 
reakcia proti abstraktnému, prehnané-
mu, studenému chápaniu Boha, kto-
ré sa šírilo medzi európskymi vzdelan-
cami v 17. storočí. osobitná úcta k je-
žišovmu Srdcu začala v 12. storočí. Bo-
li to: sv. Anzelm (†1180), sv. Bernard 
(†1154), bl. Jozef Hermann, sv. Luitgar-
da (†1246), sv. Mechtilda Mag deburská, 
sv. Gertrúda (†1302), sv. Bo naventúra 
(†1274), sv. Albert Veľký (†1280), bl. 
Henrich Suso (†1366), sv. Katarína 
Sienská (†1380), sv. Kanízius (†1597), 
sv. František Saleský (†1622), sv. Ján 
Eudes (†1680), sv. Margita Mária Ala-
coque (1648 -- 1690) a mnohí iní. Jej sa 
zjavil Ježiš, ukázal na svoje srdce slova-
mi: Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak 
milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčer-
palo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svo-
ju lásku. Dostávam však miesto uznania 
iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, 
chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne 
v tejto sviatosti lásky.

Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spočiatku 
stretávala s ťažkosťami. Cesta bola veľ-
mi dlhá, ťažká a tŕnistá od prvých ve-
rejných, veľmi skromných prejavov úc-
ty k Ježišovmu Srdcu po dnešné rozší-
renie. Napokon sa rozšírila do celého 
sveta. Cirkev ju prijala za svoju a odpo-

rúčala ju v niekoľkých encyklikách. Bo-
lo však treba bližšie vysvetliť celistvý vý-
raz Božské Srdce. v kristovom srdci vzdá-
vame úctu jeho telu, ktoré sa stalo zdro-
jom posvätenia. Tu je dôvod, prečo sa úc-
ta k Božskému Srdcu spája s Eucharis-
tiou, adoráciami, návštevami svätostán-
ku a najmä s tzv. zmierujúcim prijíma-
ním na prvý piatok v mesiaci. ježišovo 
Srdce však nie je mŕtva relikvia, ale živý 
ústroj Bohočloveka, stred jeho celej osob-
nosti. Tlčúce srdce je symbolom života 
a činnosti. V ježišovom srdci obdivujeme 
všetku prácu, všetky námahy, ktoré vyko-
nal a podstúpil za nás. nechceme patriť 
k tým, ktorí sa mu za to odplácajú iba ne-
všímavosťou a nevďakom. Vo Svätom pís-
me srdce je symbolom vnútorného živo-
ta, toho, ktorý možno navonok zostane 
bez povšimnutia. Úcta k Božskému Srd-
cu preto kladie dôraz na vnútorný ježišov 
život, do ktorého sa túžime vžiť. želáme 
si pochopiť jeho zmýšľanie, sklony, city, 
rozhodnutia, čnosti, milosť.

v úcte k Božskému Srdcu je 
niekoľko cenných prvkov

Myšlienka zmierenia za hriechy iných 
nás privádza k téme kolektívnej viny, 
ktorá je dnes taká časová.

v úcte k Božskému Srdcu sa kladie dô-
raz na sviatostný prvok nášho posvätenia 
a na silu Božieho milosrdenstva, ktoré 
vždy a za každých okolností pomôže to-
mu, kto na svoju úlohu nestačí.

podľa zjavenia sv. Margite Márii ala-
coque sa vypočítava dvanásť prisľúbení 
ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, kto-
rí uctievajú jeho Srdce.

dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú 
sľubuje, nazýva sa aj veľké prisľúbenie. 
Vzťahuje sa na konanie deviatich prvých 
piatkov, deviatich svätých prijímaní v me-
siaci, ktoré musia byť neprerušené. Po-
kiaľ je to možné, treba sväté prijímanie 
prijať počas slávenia Eucharistie. Počet 
deväť nie je nijakou mágiou, ale umož-
ňuje, aby sa niekto naučil verne pristu-
povať k svätému prijímaniu počas dlh-
šieho obdobia, a takto sa stal lepšie dis-
ponovaným prijať väčšie milosti a du-
chovné dary. Najlepšou zárukou sú tu 
Ježišove slová: Kto je moje telo a pije mo-
ju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň... Kto je tento chlieb, bude 
žiť naveky (Jn 6, 54; 58).

vývoj úcty k Božskému Srdcu
Učiteľský úrad Cirkvi vyjadril a pred-

ložil veriacim úctu k Ježišovmu Bož-
skému Srdcu: pápež klement XIII. ro-
ku 1765 schválil svätú liturgiu a vlastné 
hodinky k cti Božského Srdca biskupom 
v poľsku. Čoskoro nato prijali túto úc-
tu aj francúzski biskupi. pius IX. roku 
1856 rozšíril sviatok Božského Srdca na 
celú cirkev a roku 1864 vyhlásil za bla-
hoslavenú Margitu Máriu Alacoque, kto-
rej Pán Ježiš zjavil túto úctu. lev XIII. 
25. mája 1899 vydal encykliku Annum 
Sacrum (Svätý rok) a 11. júna nasledu-
júceho roka svet zasvätil Božskému Srd-

cu. Benedikt XV. kanonizoval roku 1920 
Margitu Máriu Alacoque a Pius XI. roku 
1925 Jána Eudesa. Počas svojho pontifi-
kátu pius XI. 8. mája 1928 vydal encykli-
ku Miserentissimus redemptor (Najmilo-
srdnejší Spasiteľ) a 3. mája 1932 Carita-
te Christi (Kristova láska). Jeho nástup-
ca pius XII. v encyklike Haurietis aquas 
(Čerpajte vodu, v slovenskom jazyku ju 
vydal Spolok sv. Vojtecha v roku 2009) 
zo dňa 15. mája 1956 vysvetlil teológiu 
úcty k Božskému Srdcu. Koncilový pá-
pež, reformátor liturgie bl. pavol vI. ro-
ku 1965 vydal o tejto úcte dva apoštolské 
listy Investigabiles divitias (Nesmierne 
bohatstvá) a Diserti interpretes facti (Vý-
reční ohlasovatelia). Veľký pápež Eucha-
ristie a adorátor sv. ján pavol II. viac-
krát vyzval jezuitov, aby pokračovali v ší-
rení tejto úcty. podstata a cieľ pobožnos-
ti k ježišovmu Srdcu znamená úplne sa 
dať k dispozícii ježišovej láske, dovoliť, 
aby si nás získala a cez nás pôsobila, aby 
sme sa aj sami stali plameňmi v jej žiare.

túžime po lepšom svete
Isté však je, že svet, ktorý sa vzďaľu-

je od Boha, sa nemôže zmeniť na lepší, 
ale na horší. Len život v Božej prítom-
nosti môže garantovať lepší svet. Pre-
to sa potrebujeme aj my oprieť o istotu, 
ktorú nám nezaručí ani politika, ani ve-
da, sociológia, psychológia, či alternatív-
ne duchovné hnutia (ezoterické, okult-
né...). Nijaká ľudská snaha nedokáže 
vyriešiť súčasnú morálnu krízu vo sve-
te. Potrebujeme Božiu pomoc, s ktorou 
chceme zodpovedne spolupracovať. Ži-
vá viera v Boha je najlepší spôsob, ako 
sa postaviť proti prekrútenému chápa-
niu ľudských práv, antikoncepčnej men-
talite, zlu potratov, gender ideológii, eu-
tanázii, degradovaniu rodinného života, 
konzumnej sexualite, pornografii, neve-
re masovo umožňovanej modernými so-
ciálnymi sieťami; proti zneužívaniu de-
mokratických práv, stavu, keď zvráte-
nosť je obhajovaná a protest kriminali-
zovaný, chorobe úplatkárstva, mentalite 
klamu vedúcej k veľkým sociálnym roz-
dielom, slabnúcej vzdelanostnej úrovni; 
úrovni výchovy a sociálnej starostlivosti, 
odlivu mladých ľudí do cudziny, teroriz-
mu, prenasledovaniu kresťanov, krimi-
nalizácii a šikanovaniu Cirkvi na verej-
ných fórach, strate národného povedo-
mia, novopohanstvu a mnohému ďalšie-
mu zlu. Preto potrebujeme ľudí, ktorí sa 
nielen verbálne hlásia k hodnotám Bo-
žieho kráľovstva, ale ich aj s Božou po-
mocou žijú. Biskupi konštatujú, že „vzo-
rom dokonalého súhlasu s Božím plánom 
je panna Mária. ona súhlasila s „veľko-
lepým plánom srdca“. Ona hovorí áno 
Slovu, ktoré neprichádza panovačne, ale 
s prosbou, pokorne. Týmto spôsobom 
vstupujeme do Máriinej viery; rozho-
dujeme sa pre konanie všetkého „s Má-
riou, v Márii a pre Máriu, aby sme to do-
konalejšie robili cez Ježiša, v Ježišovi a 
pre Ježiša“. Tak sa môžeme stať ľuďmi, 
ktorí sa nechajú zasiahnuť v srdci a bu-
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eucharIStIa a FatIMa

Zjaveniam panny Márie vo Fatime pred sto rokmi (13. mája – 13. októbra 1917) 
predchádzalo niekoľko zjavení anjela. posledné zjavenie anjela, ktoré sa uskutočnilo 
koncom leta alebo začiatkom jesene roku 1916, hovorí o tajomstve eucharistie, o pravej 
eucharistickej úcte a o urážkach, ktoré sa dostávajú eucharistii. Ide o aktuálne témy, 
aby sme sa vyhli neúctivému správaniu voči eucharistii a nehodnému svätokrádežnému 
svätému prijímaniu, pripomeňme si udalosti tých čias.

raz v roku 1916 išli ako zvyčajne tri 
portugalské deti Lucia, František a 

Hyacinta pásť ovce. Vyšli k jednej jas-
kyni, kde sa pomodlili modlitbu, ktorú 
ich už predtým naučil anjel: Môj Bože, 
verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba, 
milujem ťa! Prosím ťa o odpustenie pre 
tých, ktorí neveria, neklaňajú sa ti, nedú-
fajú v teba a nemilujú ťa. Zrazu nad se-
bou uvideli svetlo, vstali a zbadali anje-
la. Sestra Lucia spomína: „V ľavej ruke 
držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, 
z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek kr-
vi do kalicha. Anjel nechal kalich vzná-
šať sa vo vzduchu, kľakol si k nám a tri-
krát s nami opakoval: Najsvätejšia Troji-
ca: Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti 
klaniam a obetujem ti telo, krv, dušu a 
božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítom-
ného vo všetkých svätostánkoch sveta, ako 
zmierenie za potupy, rúhania a ľahostaj-
nosť, ktorými je urážaný. Pre nekonečné 
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Ne-
poškvrneného Srdca Márie ťa prosím za 
obrátenie úbohých hriešnikov. Potom sa 
zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi 
svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hya-
cinte a Františkovi, pričom povedal: Prij-
mite telo a pite krv Ježiša Krista, ktorého 
nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte 
pokánie za ich hriechy a tešte vášho Bo-
ha! Kľakol si znovu na zem a opakoval 
s nami ešte trikrát modlitbu Najsvätejšia 

Trojica a zmizol. Zostali sme nehybní a 
opakovali sme stále tie slová. Keď sme 
vstali, videli sme, že je večer a že je čas 
ísť domov.“

Panna Mária poslala k deťom vo Fa-
time anjela, ktorý im predstavil Eucha-
ristiu v súlade s nadprirodzeným zjave-
ním a s cirkevným učením. Na lásku Bo-
žieho Syna v jeho najdokonalejšej obete 
máme odpovedať láskou. Malými obeta-
mi, dobrými skutkami a eucharistickým 
životom máme odčiňovať urážky voči 
Pánovi a Božej Matke. Pravou eucha-
ristickou úctou máme vyprosovať hojné 
milosti nielen pre seba, ale aj za obráte-
nie hriešnikov (porov. Gaudius Radelli, 
 Triumf Srdca, Inštitút sv. Františka Sa-
leského, Bratislava 2017, s. 78 – 83, elek-
tronická verzia).

Pán Ježiš nám ako Boží Syn zjavil naj-
väčšie tajomstvo našej viery: Boh je jeden 
v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý, 
lebo Boh je večná Láska – spoločenstvo 
lásky (porov. Jn 1, 1 – 16; 1 Jn 4, 8.16). 
Kde je Syn, tam je aj Otec i Duch Svä-
tý. Boží Syn sa stal človekom, aby sa za 
nás obetoval na kríži. Pri Poslednej veče-
ri i po zmŕtvychvstaní sám prisľúbil, že 
nás neopustí a že bude stále s nami do 
skončenia sveta (porov. Jn 14, 3.23.28; 
15, 5; Mt 28, 20). Ostáva s nami v spolo-
čenstve lásky. Ponúka nám Božiu (trojič-

deme sa najskôr pýtať: Čo máme robiť? 
(Sk 2, 37), aby sme porozumeli odpo-
vedi, ktorá vystupuje z hlbín Ježišovho 
Srdca: Poďte ku mne všetci... Učte sa odo 
mňa (Mt 11, 28 -- 29). Znamená to, že 
prvenstvo v našom živote budú mať Bo-
žie hodnoty a naše svedomie formované 
v tomto duchu bude pre nás kritériom 
našej činnosti.“ Aj tu je na mieste snaha 
pochopiť tento úkon a nechať sa vtiah-
nuť do tohto zasvätenia Božskému Srd-
cu za pomoci jeho Matky, Panny Márie, 
ako to urobil aj pápež František vo Fati-
me 12. mája 2017.

Zdravas’, život i sladkosť, buď po-
zdravená, nádej naša, ó, putujúca Pan-
na, ó, Kráľovná celého vesmíru, v naj-
intímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvo-
jom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na 
radosti človeka, ktorý kráča smerom 
k Nebeskej vlasti. V najintímnejšom 
vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvr-
nenom srdci, zhliadni na bolesti ľud-
skej rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto 
údolí sĺz. V najintímnejšom vnútri tvoj-
ho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srd-
ci, ozdob nás leskom šperkov tvojej ko-
runy a urob z nás pútnikov, akou si bo-

la ty. S tvojím panenským úsmevom do-
daj silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím 
sladkým pohľadom posilni nádej Božích 
detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spí-
naš k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej 
ľudskej rodiny....

Pomôž nám, aby sme nasledovali prí-
klad blahoslavených Františka a Hya-
cinty a všetkých, čo sa zasväcujú ohla-
sovaniu Evanjelia. Vydáme sa tak kaž-
dým smerom, pôjdeme ako pútnici po-
zdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky mú-
ry a prekonáme každú hranicu, kráčajúc 
smerom k všetkým perifériám, prejavu-
júc Božiu spravodlivosť a pokoj. V evan-
jeliovej radosti budeme Cirkvou odetou 
do bieleho, do belosti opranej v Barán-
kovej krvi preliatej ešte aj dnes vo voj-
nách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. 
A tak budeme ako ty, obrazom ohnivé-
ho stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta, všet-
kým ukazujúc, že Boh existuje, že Boh 
je, že Boh prebýva uprostred svojho ná-
roda, včera, dnes i po celú večnosť.

Zdravas’, Matka Pána, Panna Mária, 
Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehna-
ná si medzi ženami, si obrazom Cirkvi 
odetej do veľkonočného svetla, si cťou 

nášho ľudu, si víťazstvom nad útokom 
zla. Proroctvo Otcovej milosrdnej lás-
ky, Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti 
Syna, Znamenie žiarivého ohňa Ducha 
Svätého, nauč nás, v tomto údolí rados-
tí a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec 
zjavuje maličkým. Ukáž nám silu tvojho 
ochranného plášťa. tvojim Nepoškvrne-
ným srdcom, buď útočiskom hriešnikov 
a cestou, ktorá vedie k Bohu. Zjednote-
ný s mojimi bratmi, vo viere, nádeji a lás-
ke, sa ti zverujem. Zjednotený s mojimi 
bratmi sa skrze teba zasväcujem Bohu, 
ó, Ružencová Panna z Fatimy... A tak aj 
my, ako to píšu biskupi, „chceme sa spo-
lu so sv. Metodom modliť: „Ty však z vý-
sosti, hľaď na nás, túžiacich za tebou, 
vysloboď svojich učeníkov z každého ne-
bezpečenstva a rozširuj pravé učenie... 
aby sme, žijúc tu dôstojne podľa svojho 
poslania, stáli potom s tebou... po pra-
vej strane Krista, nášho Boha a prijali od 
neho večný život.“

Preto tento dejinný úkon zasvätenia 
a zverenia má veľký význam, ktorý, žiaľ, 
stále nevieme naplno pochopiť. Zmení-
me to?                                   daniel dian

nú) lásku! Sýti nás ňou, aby nám pomá-
hal na ceste do neba.

Pri Poslednej večeri Pán Ježiš usta-
novil zvláštny spôsob svojej prítomnos-
ti – Sviatosť (viditeľný svätý znak) svoj-
ho Tela a Krvi – pod podobami premene-
ného chleba a vína. V Eucharistii (v Naj-
svätejšej oltárnej sviatosti) je prítomné 
telo nášho Pána, ktoré sa za nás obeto-
valo na kríži a na tretí deň vstalo z mŕt-
vych. V Eucharistii je prítomná Pánova 
krv, ktorá sa za nás vyliala na kríži a je 
oslávená s jeho vzkrieseným telom v ne-
bi. Boli sme draho vykúpení Telom a Kr-
vou Božieho Syna (porov. 1 Kor 7, 23)! 
Pánova prítomnosť v Eucharistii je mož-
ná vďaka tomu, že Boží Syn je všemohú-
ci. Je schopný vstúpiť do podoby chle-
ba a vína, pričom jeho božstvo sa neme-
ní, čím dokazuje, že je skutočne oprav-
divým Bohom, Pravdou samou (porov. 
Jn 14, 6), keď niečo povie, tak neklame, 
je to pravda. Sestra Lucia neskôr napí-
sala o Eucharistii: „Ježiš Kristus nás uis-
ťuje o svojej skutočnej prítomnosti v tele 
i duši, že je živý tak ako v nebi, kdekoľ-
vek sa nachádza premenený chlieb a ví-
no. On hovorí ,toto je‘, nepovedal ,toto 
bolo‘, ani ,toto bude‘. Ale povedal ,toto 
je‘. V každej chvíli, na každom mieste sú 
premenený chlieb a víno telom a krvou 
Ježiša Krista a sú nimi po celý čas, kým 
sú tento chlieb a toto víno zachované.“

V Eucharistii je teda skutočne prítom-
ný Boží Syn, preto schránka, v ktorej 
sa uchováva Eucharistia, sa nazýva bo-
hostánok a kostol (miesto pre zhromaž-
denie kresťanov) sa nazýva Boží dom. 
Skrze Pánovu prítomnosť v Eucharistii 
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roZhovor na roZlÚČku

po troch rokoch pôsobenia v našej farnosti sa lúčime s pánom kaplánom Stanislavom Čúzym. tento rozhovor by 
mal byť nielen poďakovaním za to, o čo sa pán kaplán usiloval a čo predznačil v prvom rozhovore pre náš farský časo-
pis – za jeho úsilie sprítomňovať kristovu obetu pri svätej omši, vysvetľovať Božie slovo a zodpovedne rozdávať z po-
kladu cirkvi sviatosti tým, ktorí po nich úprimne túžia, ale aj pohľadom na to, ako sme jeho slová a dobre mienené 
rady uskutočňovali.

● pamätáte sa, pán kaplán, na tieto 
vaše slová v úvodnom rozhovore? Myslíte 
si, že Blumentálci pochopili, čo nám po-
núkate a k čomu nás nabádate?

– Áno, pamätám sa veľmi dobre na tie 
slová, pretože celé tri roky som sa usilo-
val presne to konať: čo najúctivejšie slá-
viť svätú omšu, v homíliách vysvetľovať 
Božie pravdy a kto mal úprimný záujem, 
tomu som rozdával z pokladu svätej 
Cirkvi vo forme sviatostí. A musím skon-
štatovať, že veriaci, ktorí sú naozaj aktív-
nejšími farníkmi Blumentálu a s ktorý-
mi som sa denne stretal v chráme, tak tí 
naozaj porozumeli mojim úmyslom a čo 
je najúžasnejšie, mnohí aj prijali a začali 
zachovávať to, k čomu som ich nabádal, 
v súvislosti s prehlbovaním viery.

● niekedy som mala dojem, že nie 
všetci pochopili. narážam na neskoré prí-
chody na nedeľnú svätú omšu, na pasivitu 
pri slávení svätej omše, keď odpovede na 
výzvu kňaza takmer nebolo počuť, a vy 
ste ich museli zopakovať? polepšili sme 
sa po toľkom vašom úsilí?

– Tí veriaci, ktorí sú naozaj Blumen-
tálcami a s ktorými som sa stretal denne 
pri liturgii, tak mnohí z nich porozumeli 
a videl som polepšenie, čo je perfektné! 
Avšak Blumentál je špecifický v tom, že 
viac ako tri štvrtiny ľudí, čo sem chodia, 
sú z najrôznejších častí Bratislavy, ba 
z celého Slovenska a mnohí iba prídu, 
„odbavia“ si omšu, či vykonajú spoveď 
a nejaká formácia kňaza ich príliš neza-
ujíma. Oni len chcú, aby bolo čo najviac 

omší, pri ktorých sa spovedá a aby tie 
omše boli čo najrýchlejšie „vybavené“, 
aby mohli nastúpiť na električku a odísť 
domov. Overilo sa mi to, že Blumentál je 
„zastávkový kostol“... Darmo som jeden 
deň hovoril o úctivých vonkajších preja-
voch tela (zopnuté ruky, slušné obleče-
nie, úctivosť pri svätom prijímaní apod.) 
alebo o neskorých príchodoch, keď na 
druhý deň tu boli úplne iní ľudia, kto-
rí nezachytili dobre mienené kňazské 
poučenia... Ale opakujem – verní Blu-
mentálci, ktorí denne prichádzali na svä-
té omše, tí urobili krásny pokrok, bližšie 
k Pánu Bohu...
● Spomínali ste, že vás prekvapila 

veľkosť nášho kostola pohľadom od oltá-
ra. Musel to byť krásny a povzbudzujúci 

je toto miesto sväté. Ako sa v ňom sprá-
vame? Ako sa správame k Pánovi, ktorý 
je prítomný v Eucharistii? Kostol nie je 
ani tržnica, ani obchodný dom, ani spo-
ločenská miestnosť. Vždy keď vstúpime 
do chrámu, alebo prechádzame popred 
oltár, pred bohostánkom si úctivo pokľa-
káme. Tí, ktorí si nevládzu pokľaknúť, 
sa hlboko uklonia. Toto sú vonkajšie pre-
javy kultu, adorácie, poklony najvyššie-
mu Bohu prítomnému v Eucharistii (po-
rov. KKC, b. 1378). Okrem toho aj naše 
vonkajšie postoje (pohyby a odev) majú 
„vyjadrovať úctu, slávnostný ráz a radosť 
(...) chvíle, keď sa Kristus stáva naším 
hosťom“ (KKC, b. 1387). Avšak najdô-
ležitejšia otázka znie: v akom stave du-
še prijímame eucharistiu? Kto by ju pri-
jímal v stave ťažkého (smrteľného) hrie-
chu, vystavuje sa nehodnému a svätokrá-
dežnému svätému prijímaniu.

Svätý Ján Mária Vianney, farár v Arse 
(1786 – 1859), tento stav opísal v jednej 
kázni nasledovne: „V srdci plnom hrie-
chu Spasiteľ nekoná – On je tam bez po-
hybu, utrpel duchovnú smrť, ktorá je pre 
neho v istom zmysle bolestnejšia ako 
smrť na kríži. Židia ho ukrutne prena-
sledovali iba počas jeho pozemského 
putovania – tí, ktorí nehodne pristupu-
jú k sviatostiam, prenasledujú ho a zne-
važujú dokonca v príbytku slávy. Smrť 
Krista na Golgote bola skutočne straš-
ná a bolestná, ale kvôli nej sa pokryla 
smútkom celá príroda (...). Avšak vo svä-
tokrádežnom svätom prijímaní urážaný 
Spasiteľ nenachádza žiaden súcit. Pod-
lý lajdák križuje Spasiteľa sveta a oko-
lo sa rozlieha hluché mlčanie a nevidno 
žiaden súcit. (...) ako môže kresťan pri-
stupovať k pánovmu stolu s ťažkým hrie-
chom?! peklo nevymyslí nikdy nič horšie 

ako svätokrádež – lebo ona je najbolest-
nejším úderom do Srdca Boha. a ktorí 
ľudia páchajú tento strašný hriech? naj-
prv tí, ktorí sa (...) spovedajú ľahostajne, 
bez najmenšej ľútosti, akoby rozprávali 
nejaký príbeh. potom tí, ktorí sa po spo-
vedi vôbec nepolepšia a stále sa vracajú 
k tým istým hriechom alebo tí, ktorí hrie-
chy, zo strachu či hanby zamlčia, skrýva-
jú. A pýtam sa: Prečo idete k Pánovmu 
stolu v takomto stave? (...) Ale, milova-
ní! Na akom mieste – kde?! – bude Je-
žiš, keď vaše oči sú ušpinené špinavými, 
cudzoložnými pohľadmi, vaše ruky – ha-
nebnými dotykmi, vaše ústa i jazyk – ne-
hanebnými bozkami, keď je vaše srdce 
čierne a hnusné, podobné zuhoľnatené-
mu drevu, ktoré niekoľko týždňov leža-
lo na ohnisku? Priateľ, chceš ísť na svä-
té prijímanie? Choď, úbožiak! Zachovaj 
sa ako Judáš, ktorý predal Božieho Maj-
stra a upadol do zúfalstva! Choď, laj-
dák, predaj Krista satanovi, poukrývaj 
svoje hriechy pri spovedi! Vybuduj kríž 
vo svojom srdci; máš tu v rukách svo-
ju obeť, dokonči ten zločin, stlm výčit-
ky svedomia, pristúp k Pánovmu stolu, 
otvor tie poškvrnené ústa, aby si prijal 
Chlieb anjelov... ale pamätaj: ťažký Boží 
trest sa ťa dotkne. (...) Svätý Pavol hovo-
rí, že Židia by neukrižovali Spasiteľa, ke-
by ho poznali (porov. 1 Kor 2, 8). A ty, 
priateľ, vieš, koho prijímaš, lebo kňaz ti 
pred podaním svätého prijímania hovo-
rí: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hrie-
chy sveta. On – Svätý a čistý! Ak sa teda 
cítiš v hriechu, nepristupuj, lebo Boh by 
ťa mohol potrestať bleskami svojho hne-
vu, a tvoju dušu uvrhnúť do pekla! (...)

Svätý Ján Damascénsky hovorí, že 
v druhom živote Kristus vyleje plnú ča-
šu svojho hnevu zvláštnym spôsobom 

na tých, čo sa dopúšťajú svätokrádeže. 
(...) Keby si človek uvedomoval, aké veľ-
ké zlo je svätokrádež, radšej by tisíckrát 
zomrel, ako by sa jej čo len raz dopustil. 
Svätokrádež je najstrašnejšou nevďačnos-
ťou voči Bohu (...). tento strašný hriech 
sa podobá ostrému meču, ktorým hrieš-
nik zabíja samého seba, pričom korisť 
odovzdáva peklu. Svätokrádežné sväté 
prijímanie neprináša človeku ani úžitok, 
ani útechu, ani poctu – dokonca naopak, 
spôsobuje mu najväčšiu škodu, zaťažuje 
ho strašnými výčitkami svedomia a pri-
pravuje mu nešťastnú večnosť. (...) Nie 
je divné, že svätý Pavol vystríha Korin-
ťanov pred svätokrádežným svätým pri-
jímaním a hrozí Božím súdom tým, kto-
rý zneucťujú Telo a Krv Pánovu (porov. 
1 Kor 11). (...) Za svätokrádežným svä-
tým prijímaním teda obyčajne nasleduje 
zatvrdnutosť srdca a nešťastná smrť.

Niektorí povedia, že lepšie je vôbec 
nejsť k Pánovmu stolu, ako sa vystavovať 
takému veľkému nebezpečenstvu. Dra-
hí bratia! Je vás nechcem odrádzať od 
prijímania Najsvätejšej sviatosti. Chcem 
vám iba otvoriť oči, aby ste čo len trošku 
pochopili, akým strašným hriechom 
je svätokrádež – aby ste sa jej vystríha-
li a vždy prijímali Pána Ježiša s čistým 
a nevinným srdcom. Ak niekto z vás, tu 
prítomných, by sa dopustil tohto zloči-
nu, nech otvorí oči, dokiaľ je ešte čas 
a nech sa zmieri s Bohom, nech napraví 
zlo! Kiežby od dnešného dňa naše spo-
vede a sväté prijímania boli také, aké by 
sme ich túžili mať v hodine smrti, keď 
budeme stáť pred súdom Ježiša Krista! 
A kiežby sme mohli dostať z jeho rúk 
nebeskú odmenu!“ 

thdr. Michal vivoda
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pohľad, keď bol kostol naplnený. ale boli 
chvíle, že by sa bolo žiadalo viac zúčast-
nených.

– Áno, chrám je prekrásny, veľký – 
musím povedať, že som hrdý, že som 
mal od neho kľúče. Niekedy v noci, 
keď som si slávil súkromnú svätú om-
šu, som dlho v tichu sedel v tomto kos-
tole a rozjímal som o Pánu Bohu, ale 
uvažoval som aj o ľuďoch, ktorí sem 
chodili i o staviteľovi kostola vdp. Joze-
fovi  Poeckovi. Kiež by raz tento chrám 
bol znovu plný ľudí – nielen na priká-
zané sviatky, ale aj v bežné dni a kiež by 
v ňom znel z plných hrdiel (naozaj z pl-
ných hrdiel!) spev a modlitby na slávu 
Pána  Boha!
● povedali ste, že Blumentál ste po-

znali ešte ako stredoškolák, zdá sa vám, 
že zmena, ktorú prináša čas v zmýšľaní a 
správaní sa ľudí, poznačila aj Blumentál? 
vtedy ste poznali veci len „zvonka“ po-
hľadom laika. po rokoch a za tri roky pô-
sobenia ako kňaz ste najmä v spovednici 
mohli poznávať veci zvnútra. prekvapilo, 
potešilo či zarmútilo vás niečo?

– V tejto odpovedi budem opatrný, 
keďže sa týka aj sviatostného fóra svä-
tej spovede. Iba naznačím, že keďže Blu-
mentál je charakteristický svojou nepre-
stajnou spovednou službou a ľudia do 
určitej miery využívajú rúšku anonymi-
ty, stretol som sa tu so všetkým – aj čo 
sme v seminári spomínali len na teore-
tickej rovine. O to viac som pristupoval 
v pokore k sviatostiam, ale i k práci vo 
farskej kancelárii, kde som sa tiež stre-
tal s mimoriadne kurióznymi prípadmi. 
Veľa vecí ma prekvapilo, veľa zarmútilo, 
ale niekoľko vecí ma aj potešilo a tie, čo 
ma potešili, tie si chcem uchovať v pa-
mäti, ako spomienku, že keď sa chce, 
s Božou pomocou sa všetko zvládne!
● prispievali ste do nášho BluMen-

tálu pravidelne a väčšinou v ucelených 
celkoch v cykle september – jún. povedz-
te, podľa čoho ste si vyberali témy prí-
spevkov?

– Príspevky som vyberal úplne ciele-
ne a premyslene. Za tri roky som mal tri 
cykly článkov. prvý bol o sviatosti zmie-
renia – veľmi som sa snažil čitateľom 
priblížiť, čo je to sviatosť zmierenia, 
keď že blumentálsky kostol koná v Brati-

slave veľkú službu v oblasti vysluhovania 
sviatosti zmierenia. Túžil som, aby veria-
ci nebrali svätú spoveď ako rutinu, ale 
aby chápali aj hlbší rozmer odpustenia, 
Božej milosti, predsavzatiu o polepše-
nie a veľkej významnosti a cennosti tej-
to sviatosti.

druhý cyklus bol o svätej omši – vní-
mal som, že mnoho ľudí nerozumie 
podstate a dôvodom slávenia Eucha-
ristie. Naozaj som mal dojem, že si ve-
riaci myslia, že svätá omša je tu pre nich 
a kvôli nim. V článkoch som sa snažil 
vysvetliť, že svätá omša je bohoslužba 
konaná jedine a len kvôli Pánu Bohu, 
že je to vďaky vzdávanie Pánovi za všet-
ky dobrodenia a kňaz nie je obradník, či 
moderátor pri oltári, ale je ten, kto mo-
cou kňazskej vysviacky koná sväté úkony 
a sprítomňuje Ježiša Krista pod podoba-
mi chleba a vína a rozdáva milosti veria-
cim, ktorí sa na liturgii majú zúčastňo-
vať celým svojím srdcom, dušou i telom.

a posledný cyklus bol o sväteninách 
– totiž stávalo sa, že mnohí ľudia dáva-
li na vyššiu priečku sväteniny (požehna-
nie na konci pobožností, pohreb, požeh-
nanie predmetov...) ako sviatosti. Niek-
torí nechodili na spoveď alebo na sväté 
prijímanie (alebo išli len dva razy do ro-
ka), ale každú chvíľku nosili požehná-
vať rôzne obrázky a medailóniky... Tou 
sériou článkov som sa usiloval vysvetliť 
rozdiel medzi sviatosťami a sväteninami 
a aj konkrétne objasniť niektoré pobož-
nosti, ktoré sa v Cirkvi konajú.
● Stretali ste sa s reakciou veriacich 

na vaše články?
– Áno, stretol. Potešilo ma, ak sa mi 

doniesla informácia, že som vysvetlil 
niečo, čo ľudia nevedeli alebo na čo po-
zabudli, keďže sa o tom dlho nehovorilo.
● prosím, zopakujte nám všetkým, 

ktorí sme vaše slová nielen pravidelne po-
čúvali, ale aj čítali v našom farskom časo-
pise, to, na čo ste už v prvom rozhovore 
odpovedali – teraz však už ako skúsenej-
ší, zrelší kňaz: Čo by si mal každý veriaci 
katolík uvedomiť, keď prichádza na svätú 
omšu, a čo by mal robiť, aby mu nikdy ne-
zovšednela, a aby mal na nej plnú účasť?

– Uvedomiť si a neustále si vzbudzo-
vať tú skutočnosť, že na svätú omšu 
idem jedine a len kvôli Pánu Bohu, že 

idem počúvať Božie slovo, ktorým Pán 
ku mne prehovára v čítaniach, ale aj 
v modlitbách a že kňaz ide konať najsvä-
tejšiu obetu a mám sa tešiť na príchod 
Pána na oltár v podobe sviatosti Eucha-
ristie. Veď kto sa teší na príchod nieko-
ho, ten to dá aj najavo tak, že dychti-
vo počúva, zapája sa do odpovedí a rád 
spieva Bohu na slávu – QUI CANTAT, 
BIS ORAT!
● do našej farnosti ste prichádzali is-

te s nejakými predstavami. je niečo, čo 
vás prekvapilo, potešilo či zarmútilo? 
Možno Blumentál a mladí?

– Podsunuli ste mi – určite cielene – 
otázku mladých. Je jasné, že tu nie sú zá-
stupy mladých. Ale, tých, ktorých som 
spoznal, tak to sú poklady! Tí, s ktorými 
som mal tú česť byť v kontakte a s kto-
rými som bol aj na niekoľkých výletoch, 
tak to sú ľudia, na ktorých nikdy neza-
budnem a s radosťou sa s nimi budem 
stretať aj v budúcnosti. Nebudem meno-
vať konkrétne, ale boli to mladí z radov 
mládežníckeho spevokolu, boli to mladí 
birmovanci, boli to študenti z gymnázia 
J. Papánka a boli to aj mladí zo „stret-
ka“, ktoré som vo farnosti mával. Ďaku-
jem Pánovi, že som tieto poklady mohol 
spoznať!
● a vaše slovo na záver?
– Chcem z úprimnosti srdca poďako-

vať všetkým veriacim, ktorí sa za mňa 
modlili a ktorí mi pomáhali. Veľmi som 
cítil silu modlitby i tú ľudskú pomoc. 
Ďakujem aj úžasnému kolektívu na fa-
re – súčasnému i predchádzajúcemu – 
spolubratom kaplánom (krásne sme vzá-
jomne kooperovali), pánu farárovi (veľ-
mi som cítil jeho pomoc), obetavému, 
úžasnému kostolníkovi (a jeho pomocní-
kom), pánu diakonovi i neúnavnému pá-
novi organistovi.

aj ja vám, pán kaplán, ďakujem za 
seba i za všetkých Blumentálcov, najmä 
za čitateľov nášho časopisu. hovorí sa, 
že človek si najviac váži to, čo stráca vte-
dy, keď to stráca. vy odchádzate, bude-
te nám chýbať, no vášho nástupcu priví-
tame s otvoreným srdcom tak, ako sme ví-
tali vás. nech vás na novom pôsobisku 
sprevádza naša Matka dobrej rady, odnes-
te si ju v srdci všade, kde vás pán  pošle. 
 Ďakujem za rozhovor.        X. duchoňová

v septembri bude Bratislava dejiskom veľkej cirkevnej slávnosti. titus Zeman, salezián, bude vyhlásený za blahoslaveného. naša 
susedská farnosť panny Márie pomocnice, ľudovo nazývaná Miletička, bola po zlikvidovaní reholí pričlenená k našej farnosti. Mno-
hí starší Blumentálci si musia pamätať na krásnu sochu panny Márie pomocnice kresťanov, ktorá je teraz pred vstupom do kostola 
saleziánov na Miletičovej, mala roky dočasne svoj domov v našom kostole, a aj na to, že v našej farnosti pôsobili saleziánski kňazi 
don vizváry a don kňazovič. pre túto spätosť so saleziánmi sa úprimne tešíme z nového blahoslaveného saleziána dona  TiTusa Ze-
mana. Čím viac sa bude blížiť termín blahorečenia, tým viac údajov z jeho života budeme mať k dispozícii. My vám, milí čitatelia, po-
núkame úryvok z knihy dona ernesta Macáka: Prenasledovaní pre Krista, kde tvorí jeho prvú kapitolu.

obesia ma?
„Myslím si, že jedno z najťažších dob-

rodružstiev saleziánov prenasledovaných 
v rokoch 1949 – 1989 prežil náš nový bla-
hoslavený. Titus Zeman sa narodil 4. má-

ja 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave. Po 
piatej triede gymnázia v Šaštíne vstúpil 
do noviciátu v Hronskom Beňadiku a stal 
sa saleziánom. Tam som sa s ním spoznal 
počas svojho vlastného noviciátu v škol-
skom roku 1935/1936. Ako mladý spolu-

brat – asistent pracoval v oratóriu a čes-
kých novicov hodinu týždenne učil slo-
venčinu“, spomína don Macák.

„Po skončení noviciátu sme 4. augusta 
cestovali do Ostravy do saleziánskeho fi-
lozofického študentátu. Z Beňadika s na-

tItuS ZeMan – nový SlovenSký BlahoSlavený
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mi cestoval aj dvadsaťjedenročný asistent 
Titus Zeman. Nás Slovákov učil sloven-
činu. Bol nadaný, veselý pracovitý, sme-
lý a rozvážny. Mali sme ho radi a v Ostra-
ve nám bol veľkou oporou. Od októbra 
1936 sa ostravský ústav stal sídlom česko-
slovenskej saleziánskej provincie. Prvým 
provinciálom bol don Ignác Stuchlý...

Po roku poslali predstavení Titusa Ze-
mana na teologické štúdiá na Gregorián-
sku univerzitu v Ríme. Kňazskú vysviac-
ku prijal v Turíne 23. júna 1940 a stal sa 
profesorom na biskupskom gymnáziu 
v Trnave. Učil Chémiu a súčasne ju štu-
doval na Slovenskej univerzite v Bratisla-
ve. V tom čase zúrila druhá svetová vojna. 
Len čo sa 9. mája 1945 vojna skončila, no-
vá vláda už 16. mája toho istého roku po-
štátnila všetky cirkevné školy. Základné aj 
stredné. Za obeť padlo aj Biskupské gym-
názium v Trnave.

Potom don Titus pracoval v našom 
ústave v Trnave ako vychovávateľ študen-
tov, ktorí navštevovali (toto už štátne gym-
názium). V druhej polovici mája 1949 
však vtedajšia moc ústav zoštátnila a sa-
leziáni sa museli vysťahovať, preto pro-
vinciál slovenských saleziánov don Jozef 
Bokor po dohode s biskupskými úradmi 
umiestnil vyše dvadsať saleziánov, kto-
rí museli opustiť naše tri ústavy, na fary. 
Bol medzi nimi aj don Titus Zeman, a tak 
počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 
1950, keď u nás zlikvidovali všetky muž-
ské rehole, bol už niekoľko mesiacov kap-
lánom vo farnosti v Šenkvice. Tam sa za-
čalo hrdinské obdobie jeho života. Bližšie 
je opísané v knihe Utečenci pre Krista.

Pripomeňme, že don Zeman začiat-
kom päťdesiatych rokov pripravoval úte-
ky mladých saleziánov za hranice. Začiat-
kom apríla 1951 sa mu kvôli rozvodnenej 
Morave nepodarilo tajne previesť tretiu 
skupinu utečencov a väčšinu z nich (me-
dzi nimi aj Titusa Zemana) na druhý deň 
pohraničná polícia a vojaci pochytali.

Keď sa v justičnom paláci v Bratislave 
konal súd, prokurátor žiadal pre dona Ze-
mana trest smrti. Napokon ho odsúdili na 
dvadsaťpäť rokov väzenia, teda praktic-
ky na doživotie. Odsúdení, čo s ním chce-
li ujsť do zahraničia, odchádzali zo súd-
nej siene s osemnástimi, pätnástimi, dva-
nástimi rokmi väzenia. Najmenší trest bol 
osem rokov. Boli to nepochopiteľné súd-
ne výroky. Veď tí ľudia predsa nič proti 
vlastnej krajine nechystali, iba sa chce-
li dostať za hranice, pokračovať v štúdiu 
a stať sa saleziánmi.

viatikum – pokrm na cestu
Počas celých mesiacov väzenia sprevá-

dzala dona Zemana vidina popravy. Vy-
hrážali sa mu, že ho obesia. Po prepustení 
z väzenia síce o tom nehovoril, no čo sa 
dialo v jeho duši, prezrádza udalosť, kto-
rá sa stala počas súdneho procesu s ce-
lou skupinou saleziánov. Po mnohých ro-
koch o nej rozprával don Štefan Sandtner. 
Aj jeho v tomto procese odsúdili. Dostal 
pätnásť rokov väzenia. Don Sandtner spo-
mína:

,Súd s nami sa konal vo februári 1952. 
Hlavným sudcom bol istý Korbuly (Blu-
mentálci – pamätníci to meno dobre po-
znajú – po rokoch chodil vraj po Blu-

mentálskej ulici kolenačky pred náš ob-
raz Matky dobrej rady, aby sa tak kajal za 
to, čo konal v tých rokoch – pozn. redak-
cie). V prvý deň súdu predpoludním nás 
z väzenského oddelenia Justičného palá-
ca v Bratislave z väzenského oddelenia 
priviedli do súdnej siene. Každého obža-
lovaného viedol jeden alebo dvaja prísluš-
níci bezpečnosti. V súdnej sieni nám pre-
čítali obžalobu. Po nej nás všetkých odvá-
dzali späť do väzenia. Súdna sieň v Justič-
nom paláci je na prízemí, väzenie je na pr-
vom poschodí. Brána na prvom poscho-
dí bola zamknutá a bolo treba čakať asi 
päť minút, kým ju otvorili. Naraz sa pri 
nás ocitol spolubrat Titul Zeman. Tichuč-
ko mi povedal: ,Vyspovedaj ma!‘ Vyspove-
dal som ho a stihol som mu ešte pošep-
núť: ,Zajtra Ti prinesiem sväté prijíma-
nie.‘ Na druhý deň, keď nás zasa vyvádza-
li zo súdnej siene, nenápadne som mu po-
dal papierik, v ktorom bolo niekoľko pre-
menených Hostií – eucharistický Ježiš. 
Súd trval štyri dni. Po ňom nás preváža-
li do väzenia v Ilave. Cestou z Justičného 
paláca do väzenského autobusu mi dom 
Zeman stihol pošepnúť: ,Jednu premene-
nú Hostiu som si vtedy nechal a skryl ako 
prípadné Viatikum.‘ Viatikum sa v liturgii 
nazýva sväté prijímanie, ktoré sa podáva 
kresťanovi katolíkovi, keď je vo vážnom 
nebezpečenstve života či už pre chorobu 
alebo pre inú vážnu príčinu. Patrí sem aj 
poprava...

Keď som to počul, bol som ohromený. 
V prvý deň súdu sa don Zeman vyspove-
dal, na druhý deň som mu dal Eucharis-
tiu a na tretí deň mal byť vynesený roz-
sudok. Don Titus vtedy silno premýšľal 
o tom, že ho môžu odsúdiť na smrť, že ne-
dostane od prezidenta milosť a obesia ho. 
Skryl si teda jednu premenenú Hostiu, 
aby mu ju nenašli. Bude ju možno potre-
bovať ako viatikum na cestu do večnosti. 
Don Zeman dostával od Pána ustavične 
veľké milosti, pretože ho strach pred od-
súdením na smrť nevrhol do temného zú-
falstva a beznádeje. Bol si vedomý toho, 
že pri prevádzaní mladých spolubratov za 
hranice mu išlo iba o to, aby dosiahli cieľ, 
na ktorý sa cítili povolaní – žiť a pracovať 
ako saleziáni či už za hranicami, alebo do-
ma vo vlasti.

Dona Zemana napokon odsúdili na 
dvadsaťpäť dokov. Dostal najviac zo všet-
kých obžalovaných. Neodsedel si ich všet-
ky. Z väzenia sa vrátil do Vajnor s poru-
šeným zdravím. Potom pracoval ako ro-
botník. Zomrel na infarkt 8. januá ra 1969 
ako päťdesiatštyriročný. Z jeho hrdin-
skej odvahy a z hrozných zážitkov vo vä-
zení vyrástli v zahraničí desiatky salezi-
ánskych kňazov, traja univerzitní profe-
sori a niekoľko misionárov, spisovateľov 
a vychovávateľov. Splnili sa na ňom Ježi-
šove slová: Ak pšeničné zrno v zemi neod-
umrie, ostane samo. Ak  odumrie, prinesie 
hojnú úrodu.“

ernest Macák: Prenasledovaní pre Krista, 
vydavateľstvo don BoSco 2008.

pripravila Xd

Viac informácií o tých časoch, o osu-
doch saleziánov, o živote autora týchto 
kníh a viac o Titusovi Zemanovi sa, mi-
lí čitatelia, môžete dočítať v ďalších kni-

hách dona Ernesta Macáka: Zápisky spo-
za mreží, Dva roky v katakombách, Utečen-
ci pre Krista, Prenasledovaní pre Krista a 
ďalších...

rozhovor trval asi desať minút. Lucia 
sa zas opýtala: „Čo chcete odo mňa?“ 

A nebeská Pani znova prosila, aby sa vrá-
tili trinásteho budúci mesiac. Znova im 
odporúčala modlievať sa každý deň ru-
ženec. Potom povedala Lucii: „Želám si, 
aby si sa naučila čítať, potom ti poviem, 
čo chcem od teba.“ A čo bolo to tajom-
stvo, to deti nikomu neprezradili, hoci ho 
chceli od nich všelijako vylákať. Povedali 
len toľkoto: „Týka sa nás troch. No nejde 
v ňom o to, aby sme sa tu na zemi stali bo-
hatými alebo šťastnými.“

Asi o desať rokov na rozkaz svojho du-
chovného vodcu a po vrúcnej modlitbe, 
už v reholi, Lucia napísala čosi, čo pouka-
zuje na to tajomstvo, aspoň nakoľko sa už 
splnilo. Lucia prosila: „Prosím vás, vezmi-
te nás všetkých troch do neba.“ 

„Hej,“ odpovedala jej krásna Pani, „čo-
skoro si prídem zobrať Hyacintku a Fran-
tiška; ty však budeš musieť ostať ešte tu 
(na zemi) dlhšie. Ježiš ťa chce použiť na 
to, aby ma skrze teba poznali a milovali. 
On chce ustáliť na zemi a rozšíriť pobož-
nosť môjho Nepoškvrneného Srdca; to-
mu, kto si osvojí túto pobožnosť, sľubu-
jem spásu. Tieto duše budú premilé Bohu. 
Budú akoby kvietky, ktoré položím pred 
jeho trón.“

„Tak teda budem musieť ostať sama?“ 
pýtala sa smutne Lucia. Krásna Pani od-
povedala: „Nie, dieťa moje. Veľa trpíš? 
Len, sa neboj! Moje nepoškvrnené Srdce 
bude ti ochranou a cestou, ktorá ťa zave-
die k Bohu.“

Z tohto právom môžeme usudzovať, 
že tajomstvo sa vzťahovalo na budúcnosť 
omilostených detí a na pobožnosť k Ne-
poškvrnenému Srdcu Panny Márie. Dve 
menšie čoskoro majú umrieť. Lucia má 
vstúpiť do kláštora. Čo im okrem toho eš-
te zverila nebeská Pani, to sa hádam uká-
že v budúcnosti.

Koniec druhého zjavenia rehoľná ses-
tra Lucia takto opisuje: „Keď Panna Má-
ria dopovedala, vystrela ruky a podobne 
ako pri prvom zjavení vyžiarila na deti 
mocné svetlo, pri ktorom videli sa akoby 
ponorené v Boha. Pozdávalo sa, že Fran-
tišek a Hyacinta stoja v žiare, ktorá vystu-
povala k nebesám, a Lucia v tej, ktorá sa 
šírila po zemi. Pred pravou rukou Zjave-
nia bolo vidno srdce, ovinuté tŕním, kto-
ré ho pichalo z každej strany. Deti poro-
zumeli, že je to nepoškvrnené Srdce Pan-
ny Márie, zmučené pre toľké hriechy sve-
ta a ktoré prosí o pokánie a o vynáhradu.“

Lucia dodáva: „Na toto sme mysleli, 
keď sme povedali, že Panna Mária nám 
zjavila tajomstvo v júni. V skutočnosti 
nám tu nekázala mlčať. Ale my sme cíti-
li, že nás Pán pohýna predsa to urobiť.“

podľa https://baranokbozi.com/ 
2017/04/05/fatima-1945-v-druhe-zjavenie-

matky-bozej-13-juna-1917/

druhé posolstvo Fatimy
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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.

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.   
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚL

evanjelizačný: Prosíme, aby tí bratia a sestry, čo sa vzdiali-
li od viery, aj vďaka našej modlitbe a evanjeliovému svedectvu 
mohli nanovo objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kres-
ťanského života.

Úmysel kBS: Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových 
veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 3. 7. Sv. Tomáša, apoštola
 5. 7.  Sv. cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
 11. 7.  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
 17. 7.  Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov 
 22. 7.  Sv. Márie Magalény
 25. 7.  Sv. Jakuba, apoštola
 26. 7.  Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 
 27. 7.  Spomienka sv. Gorazda, žiaka sv. Cyrila a  Metoda

OZNAMUJEME:

 • v stredu 5. 7. na sviatok našich vierozvestov sv. cyrila a Me-
toda budú sv. omše dopoludnia o  6,00; 7,30; 9,00 h a večer 
o 16,30 a 18,00 h; 

KNIŽNICA SVÄTEJ KATARíNY – BLUMENTÁL

Farská knižnica svätej Kataríny ponúka svoje služby: v utorok 
od 15,30 do 17,00 h, v stredu od 9,00 do 11,00 h a vo štvrtok od 
16,00 do 18,00 h. 

Farská knižnica informuje

o pár týždňov bude Bratislavská arcidiecéza, ale aj celá slo-
venská cirkevná pospolitosť svedkom veľkej udalosti. Tou 

mimoriadnou udalosťou bude blahorečenie prvého slovenské-
ho kňaza a prvého slovenského saleziána – dona Titusa Zema-
na v posledný septembrový deň tohto roku.

Domnievam sa, že veľmi dobrou prípravou na túto udalosť 
môže byť siahnutie po podrobnom životopise, ktorý sa v zaují-
mavej knižnej podobe objavil v týchto dňoch medzi novinkami 
našej farskej knižnice. Kvalitná monografia na kriedovom pa-
pieri s bohatou obrázkovou prílohou je rovnako zaujímavá aj 
pre mladých, aj pre tých skoršie narodených.

Michal titus radošinský: Quo vadis, titus? (vydavateľstvo 
Michal vaško, prešov, 2017, 263 s.) je publikácia, ktorá nám 
veľmi pútavým spôsobom priblíži životné peripetie saleziánske-
ho kňaza, narodeného vo Vajnoroch, ktoré sú dnes súčasťou 
Bratislavy, teda dalo by sa povedať, že Bratislavčana, ktorý zo-
stal verný Bohu aj za cenu obrovského tlaku komunistickej ob-
ludnej mašinérie.

Pôvodne mal pred sebou pokojný život, duchovne bol inšpi-
rovaný sv. Don Boscom a počas gymnaziálnych štúdií požia-
dal o vstup k saleziánom. Po teologických štúdiách bol v Ta-
liansku vysvätený za kňaza, na žiadosť predstavených sa vrátil 
na Slovensko, kde sa stal plnohodnotným členom saleziánskej 
komunity. Aby naplnil prianie svojich predstavených, pokračo-
val v štúdiách na Prírodovedeckej fakulte a stal sa riadnym uči-
teľom matematiky a chémie na biskupskom gymnáziu v Trna-
ve. Jeho žiaci si na neho spomínali ako na múdreho a dobrého 
učiteľa, ktorý bol vždy k ním veľmi priateľsky. V čase násilné-
ho zrušenia kláštorov bol ako výpomocný duchovný v Šenkvi-
ciach, preto sa neocitol v sústreďovacom tábore v Podolínci 
ako jeho ostatní spolubratia. Rozhodol sa, že bude pomáhať 

mladým mužom, ktorí v sebe cítia duchovné povolanie tým, že 
im pomôže dostať sa cez zelenú hranicu do slobodného sveta. 
Bol to veľmi odvážny plán, vyžadoval obrovskú odvahu, silnú 
vieru a dôveru v Božiu pomoc. Dvakrát sa akcia podarila, ale 
pri tretej várke saleziánskych bohoslovcov bol prírodný terén 
po dlhotrvajúcich dažďoch zmenený a zradný a akcia bola ne-
úspešná. Nielenže sa nedostali mladí muži do Turína, ale boli 
aj uväznení pre podozrenie zo špionáže. Don Titus bol odsúde-
ný na 25 rokov väzenia. Prešiel viacerými väznicami v celom 
Československu, bol neľudsky mučený, ale nikdy nezradil svo-
ju vieru ani povolanie. Keď sa blížila Pražská jar a politicky te-
ror sa trochu uvoľnil, požiadal o podmienečné prepustenie. Po 
12 rokoch a 11 mesiacoch sa dostal podmienečne na slobodu, 
nevinne odsúdený, zmučený, ale nezlomený. Súrodenci, žijú-
ci vo Vajnoroch ho ihneď prichýlili, ale nemohol pracovať ako 
kňaz, musel sa zamestnať ako skladník. Jeho zdravie bolo dl-
horočným mučením a pobytom aj v uránových baniach veľmi 
podlomené. Koncom roku 1967 dostal súhlas aj na vykonáva-
nie svojich kňazských povinnosti, ale vpád armád Varšavskej 
zmluvy v auguste 1968 mu opäť pripomenul reálnu možnosť 
návratu do väzenia.

Jeho srdce bolo opäť podrobené obrovskému tlaku a strachu 
z obnovenia mučenia, o ktorom nikdy nechcel hovoriť, ale srd-
ce si pamätá... Ani to jeho nevydržalo ten obrovský tlak a ná-
sledne 8. 1. 1969 zomrel. Na jeho pohrebe vyslovil prorocké 
slová jeho spolubrat A. Dermek: „Neodpočívaj v pokoji, neod-
počívaj, ale pomáhaj! Si kňaz, pomáhaj dušiam, pomáhaj mla-
dým dušiam...“ A naozaj pomáha a bude pomáhať, keď sa k ne-
mu budeme utiekať o pomoc...

Verím, že sa 30. septembra stretneme v Petržalke, v areáli 
Kostola Svätej rodiny.

Don Titus Zeman, oroduj za nás, prosím. 
Monika šandorová


