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Odpusť nám..., ako aj my odpúšťame

J

ežiš Kristus hovorí jasne: Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský
Otec vám odpustí (Mt 6, 14 – 16). Tieto slová nasledujú hneď po modlitbe Otče náš,
ktorú Spasiteľ naučil svojich poslucháčov (Mt 6, 9 – 13), a v ktorej prosba odpusť nám
naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom je natoľko dôležitá, že ju Pán zdôrazňuje citovaným dodatkom.
Osobná rovina odpustenia. Nijaké iné náboženstvo nekladie na odpustenie taký dôraz ako kresťanstvo. Podľa Kristovho príkazu máme odpúšťať sedemdesiatsedemkrát, čo v symbolickej biblickej reči znamená vždy (Mt 18, 21 – 22). Ale čo to vlastne znamená odpustiť? Nie je to nerealizovateľná utópia, ako to tvrdil v 19. storočí
Nitzche?
O tom, čo je odpustenie a ako odpúšťať, napísal jasne sv. Pavol: Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte Bohu miesto hnevu! Veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím“, hovorí Pán. Ale, keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj
mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu,
ale dobrom premáhaj zlo (Rim 19 – 21).
Podstatou odpustenia podľa Nového zákona sú teda tieto princípy: Nepomstiť sa
a neodplácať sa zlým za zlé a preukazovať lásku blížnym, a to aj tým, ktorí nám ublížili. Ježiš sa totiž odvažuje korigovať aj starozákonnú zásadu „oko za oko, zub za zub“,
ktorá stanovila, že pomsta za spôsobenú krivdu nesmie byť väčšia ako sama krivda
(porov. Mt 5, 38 – 42) a prikazuje milovať aj svojich nepriateľov: Počuli ste, že bolo
povedané: Miluj svojho blížneho a nenáviď svojho nepriateľa! „ale ja Vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí
vás prenasledujú...“ (Mt 5, 43 -- 44).
Nie je to utópia, ale naopak, ušľachtilá realita. Najkrajšie diela svetovej literatúry
sú tie, ktoré predstavujú tému odpúšťania! Spomeniem len niektoré, napríklad Bedári
Viktora Huga, kde hlavný hrdina Jean Valjean odpúšťa svojmu úhlavnému nepriateľovi, policajnému komisárovi Javertovi, a vo chvíli, keď má možnosť pomstiť sa jeho
zabitím, daruje mu život. Henryk Sienkiewicz vo svojich Križiakoch opisuje prípad
stredovekého poľského šľachtica Juranda zo Spychova, ktorého nenávistný komtur
Rádu nemeckých rytierov oslepil, zmrzačil a dcéru mu priviedol k šialenstvu. Keď
sa potom on sám dostal pod Jurandovu moc a mali ho popraviť, Jurand mu odpustil
a nechal ho žiť. Rovnako v dráme ruského spisovateľa Dostojevského Súboj na úsvite vidíme nádherné vyvrcholenie, keď sa poškodený šľachtic napokon pred súbojom
zmieruje so svojím protivníkom a odpúšťa mu.
Tak konali v dejinách aj mučeníci pre Krista nasledujúc svojho Pána a Majstra,
ktorý na kríži prosil za rímskych vojakov, ktorí ho križovali: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia (Lk 23, 34). Podobne prví kresťanskí mučeníci prosili o odpustenie pre
svojich katov na popravisku a vyslovovali slová odpustenia, podobne ako neskoršie tí,
čo položili svoj život pre Kristovo evanjelium, napríklad český kráľ sv. Václav, sv. Tomáš Becket, sv. Peter Veronský, sv. Tomáš Morus a iní. Krásne prípady, keď mučeníci pre Krista odpustili tým, ktorí ich mučili a zabili, nachádzame aj v moderných dejinách, napríklad sv. Maximilián Kolbe v bunkri hladu posilňoval spolu odsúdených
na duchu aj tým, že ich vyzýval, aby odpustili svojim vrahom.
Ale nemusíme spomínať až také drastické príklady. Zosnulý český kardinál prímas Jozef Beran, pätnásť rokov internovaný vtedajšími mocipánmi, od ktorých zakúsil veľa poníženia a násilia, povedal pri príchode do Ríma v roku 1965 pamätné slová: „Bože odpusť im.“ Podobne sa vyjadrili viacerí biskupi, kňazi väznení v čase náboženskej neslobody (mohli by sme k nim prirátať našich slovenských biskupov, kňazov i laikov mučených pre Krista a iste aj zanedlho kanonizovaného Titusa Zemana...
pozn. red.)
Tak sa uskutočňuje Kristova požiadavka odpúšťania, v praxi nie sú to len mimoriadne situácie. Ježiš opäť predstavuje, ako už veľakrát v živote, že je realista a pozná recept na riešenie napätia medzi ľuďmi aj v ťažkých a aj v tých najvšednejších situáciách. Dobré a harmonické manželstvo sa nikdy nezaobíde bez vzájomného odpustenia, lebo každý človek je hriešny a nevyhne sa hriechu ani vo vzťahu k najmilovanejšiemu človeku. Manželstvo bez vzájomnej ochoty si odpúšťať zákonite skrachuje, ako
sme toho, žiaľ, veľmi často svedkami. Netýka sa to len spolužitia manželov, ale aj rodi(dokončenie na s. 2)
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Srdce Márie, dcéry nebeského Otca,
priveď nás k Otcovi.
Srdce Márie, Matky Božieho Syna,
zmier nás so svojím Synom.
Srdce Márie, nevesty Ducha Svätého,
vypros nám plnosť darov Ducha
Svätého.
Srdce Márie, nepoškvrnenej Panny,
obdaruj nás čistotou srdca.
Srdce Márie, našej učiteľky, uč nás.
Srdce Márie, našej sprievodkyne,
sprevádzaj nás.
Srdce Márie, našej hviezdy, svieť nám.
Srdce Márie, našej lekárky, vylieč nás.
Srdce Márie, našej potešiteľky, poteš nás.
Srdce Márie, našej nádeje, zachráň nás.
Srdce Márie, nášho útočiska, tebe sa
odovzdávam celým srdcom.
Srdce Márie, zapáľ nás Božou láskou,
aby sme ťa milovali v nebi. Amen.
Jozef Šuppa Sj:
Vzdychy k Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie, Máriina láska víťazí

Odpusť nám..., ako aj my odpúšťame
(dokončenie zo s. 1)

čov a detí, súrodencov a všetkých vzťahov
medzi blízkymi ľuďmi v každodenných životných situáciách. Bez odpustenia nie
je možné očakávať zmierenie. Kristova
náuka tak opäť dokazuje svoju božskú
silu. Odpustenie, ktoré hlása, nie je vôbec utópiou, naopak, je základom každej plodnej komunikácie medzi ľuďmi,
ktorí spolu žijú.
Spoločenská rovina odpustenia. Existovali však aj myšlienkové prúdy, ktoré
chápali odpustenie ako pasivitu vo vzťahu k zlu (sekta valdénskych v stredoveku, Jednota českých bratov v novoveku, ruský spisovateľ L. N. Tolstoj žiadali, aby štáty netrestali zločincov a aby sa
občania nedomáhali svojich práv, keď
im niekto ublížil). Mal Kristus na mysli svojím príkazom odpúšťať práve toto?
Nie, vyvracajú to samé evanjeliá: Ježiš
hovorí: Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa,
bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský
kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny (Mt 18, 6; Mk 9, 42; Lk 17, 1 -- 2).
Spasiteľ tým sleduje, že súhlasí s prirodzenou zásadou potrestania za spáchaný zločin legitímnou autoritou. Sv. Pavol píše: Lebo vladárov sa nemusí báť ten,
kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš
sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od
nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč.
Je Božou služobníčkou, vykonávateľkou
hnevu na tom, kto robí zle (Rim 3 – 4).
Pred veľkňazom Annášom Ježiš využil svoje právo a bránil sa, keď ho sluha udrel
(porov. Jn 18, 23).
Odpustenie v zmysle Ježišovej náuky
teda nie je návodom na anarchiu, čo sko-

ro pochopili aj valdénski, aj českí bratia, ktorí sa plne začlenili do vtedajších
štátnych štruktúr a opustili svoj pôvodný radikalizmus. Katolík nehreší proti princípu odpustenia, keď sa domáha
svojich práv na súde alebo keď vo funkcii strážcu spravodlivosti vynáša rozsudok nad zločincom. Odpustenie podľa
Spasiteľa spočíva v osobnej rovine uplatnenia spravodlivosti na ochranu spoločnosti. Týka sa mňa a môjho vzťahu k tomu, kto mi ublížil. Ja sa mu nielenže nesmiem pomstiť, ale dokonca mu mám aj
poskytnúť pomoc, ak ju potrebuje, a ak
ma o odpustenie úprimne prosí, nikdy
nesmiem odmietnuť.

Odpustenie má nielen svoj prirodzený, ale aj nadprirodzený efekt. Vedie
ma k pokore. Tým, že odpustím, uvedo
mujem si, že aj ja som hriešnik, ktorý potrebuje odpustenie. Božský Spasiteľ prelial svoju krv na Kalvárii za mňa
ako hriešnika, nie ako za spravodlivého.
Vtedy na Kalvárii sa mi dostalo odpustenie za hroznú cenu ukrižovania. Preto aj

na mne „leží hypotéka odpustenia“, aj ja
som povinný odpustiť druhým, keď som
ja dosiahol odpustenie bez akejkoľvek
svojej zásluhy.
Odpustenie má ale ešte aj ďalší ušľach
tilý dopad práve vo verejnej rovine. Rezignovať na spravodlivé potrestanie zločincov riadnym súdom by bolo jeho karikatúrou. Vlastný princíp odpustenia
chráni pred aktom pomsty a nenávisti
proti páchateľom zla. Aj oni majú nárok
na odpustenie, pretože aj za nich tiekla
na Kalvárii Ježišova krv. Aj oni môžu
byť spasení, keď prejavia ľútosť, a práve
odpustenie zo strany ich obetí sa v dejinách neraz stalo impulzom na pokánie
a obrátenie aj tých najťažších zločincov.
Odpustenie vedie aj k blahodarnému
zmiereniu medzi národmi, ktorých celé generácie žili v ťažkom nepriateľstve
v dôsledku krívd a krvavých masakrov,
ktorých sa vzájomne proti sebe dopúšťali. Presne to mali na mysli poľskí biskupi
v r. 1966, keď pri príležitosti milénia krstu Poľska poslali list nemeckému episkopátu, v ktorom Nemcom odpustili krivdy spáchané na poľskom národe počas
Druhej svetovej vojny. Predtým západonemecký kancelár Adenauer a francúzsky prezident de Gaulle, obidvaja praktizujúci katolíci, pri slávnostnej svätej
omši v remešskej katedrále prehlásili, že
v mene svojho národa odpúšťajú tomu
druhému všetky krivdy, ktorých sa mu
dostalo.
Odpustenie, ktoré prikázal Ježiš Kristus, sa tak javí ako jediná cesta na odbúranie nenávisti medzi ľuďmi a na vzájomné zmierenie. Začína sa v každom
z nás, v našom vnútri voči svojim nepriateľom a končí sa zmierením medzi štátmi a národmi. Vydáme sa na túto cestu?
PhDr. Radomír Malý, Světlo 25/2017
Preložila a pripravila XD

Mariánska úcta v živote
„Mária je vzorom uctievania Boha pre celú Cirkev, ale zrejme je učiteľkou nábožnosti aj jednotlivým kresťanom. Veriaci začali na
ňu včas hľadieť, aby podobne ako ona urobili zo svojho života službu Bohu a zo svojej služby životný záväzok. Už v 4. storočí sv. Ambróz prihovárajúc sa veriacim vyslovil želanie, aby v každom z nich bola duša Márie na Božiu chválu: ,Nech je v každom duša Márie,
aby zveleboval Boha; nech je v každom jej duch, aby plesal v Bohu.‘ Mária je však predovšetkým vzorom Božej služby, ktorou každý
robí zo svojho života Bohu obetu.“ Možno teda bez váhania povedať, že je potrebné znovu sa vrátiť k Márii, keď si chceme uchovať
čistú vieru a pravdu o Ježišovi Kristovi, pravdu o Cirkvi, pravdu o človeku.

K

aždé ľudské spoločenstvo bez matky je neúplné, aj Cirkev. Spoločenstvá, ktoré sa zriekli mariánskej úcty,
dosvedčujú, že v týchto spoločenstvách
chýba. Emeritný pápež Benedikt XVI.
ešte ako kardinál Jozef Ratzinger jasne
hovorí, prečo je mariánska úcta v našich
časoch nevyhnutná. Dovolím si citovať.
„Po prvé: Mariánska úcta udržiava v nás
pravú vieru v Ježiša Krista. Veď Cirkev
vyhlásila dogmy o Panne Márii, aby priamo poslúžila viere v Krista. Najprv vyhlásila za dogmu jej božské materstvo a jej
trvalé panenstvo. Potom po dlhšom dozrievaní proklamovala jej počatie bez dedičného hriechu a jej telesné vzatie do

nebeskej blaženosti. Tieto dogmy obhajujú a berú do ochrany prapôvodnú vieru v Krista ako pravého Boha a pravého
človeka, zabezpečujú náuku, že v Kristovi sú dve prirodzenosti v jedinej osobe. My by sme mohli vyjadriť tento prvý
bod takto: Mária nie je cieľom našej viery, ale ona nás vedie ku Kristovi.
Po druhé: Mariánska úcta obsahuje
v sebe správny vzťah medzi Bibliou a tradíciou. Štyri mariánske dogmy majú totiž základ v Písme, ale sú iba klíčkom,
ktorý rastie a prináša ovocie v živote tradície.
Po tretie: Mária vo svojej osobe životne a nerozlučiteľne spája do jednoty Sta2

rý a Nový zákon. Ona je židovským dievčaťom a stala sa Matkou Mesiáša. V nej
sa spája Izrael a kresťanstvo, synagóga
a Cirkev. V mariánskej úcte prežívame
jednotu celého Svätého písma.
Po štvrté: Mariánska úcta zaručuje
našej viere správnu koexistenciu rozumu a srdca. V našom náboženstve človek nie je iba rozum, ale rovnako nie je
iba cit. Človek je jednota obidvoch týchto dimenzií. Hlava musí jasne uvažovať
a srdce sa musí vedieť rozohniť. Mariánska úcta zaručuje našej viere túto plnú
ľudskú dimenziu.
Po piate: Vieme, že podľa koncilu je
Mária symbol, obraz alebo model Cirkvi.

Keď teda hľadíme na Cirkev v spojitosti
s Máriou, zbavujeme sa zmaskunilizovaného, čiže zmužšteného obrazu Cirkvi,
ktorý by ju chcel mať ako vykonávateľa
spoločensko-politického programu. Ale
v Márii, v jej podobe a v jej predobraze
Cirkev znova objavuje svoju vlastnú tvár
ako tvár Matky.
Po šieste: Mária bola ustanovená zároveň za Pannu i Matku a takto z nej ustavične žiari svetlo na to, čo Stvoriteľ zamýšľal so ženou na všetky časy, teda aj na
naše. Ba, lepšie povedané, práve pre naše časy, keď ako vieme, je podstata ženskosti ohrozená. Máriinou panenskosťou a jej materstvom dostáva sa mystérium ženy do veľmi vysokého určenia. Mária nebojácne ohlasuje Magnifikat, ale na druhej strane miluje aj tichý
a skrytý život. Mária sa nebojí stáť pod
krížom, ale na druhej strane v tichu svojho srdca rada zvažuje, čo počula a skúsila. Mária ako stvorenie viery, odvahy
a poslušnosti je príkladom nielen pre ženy dnešných čias, tak má na ňu hľadieť
každý kresťan, žena i muž.“ Toľko hovorí o dôvode mariánskej úcty v tomto období Jozef Ratzinger – Benedikt XVI.
Samozrejme, niet pochýb, že úcta
k Panne Márii od začiatku vychádza
z biblických textov. Na základe biblických prameňov by sme mohli ísť k vyhláseniu pápeža Pavla VI., ktoré povedal vo
svojej reči na záver 3. koncilového zasadnutia v r. 1964. „Na slávu Panny Márie
a na našu útechu prehlasujeme presvätú
Máriu za Matku Cirkvi, t. j. celého Božieho ľudu, tak veriacich, ako aj pastierov, ktorí ju nazývajú svojou preláskavou
Matkou. Chceme, aby bola v budúcnosti pod týmto menom ešte viac uctievaná a vzývaná od všetkého kresťanského
ľudu.“ Toľko pápež Pavol VI. Vyvolalo
to, najmä u nekatolíckych kresťanov, určité pozdvihnutie. Čo tým chcel pápež
sledovať? No práve túto analógiu môžeme nájsť v Biblii, keď hovoríme o Panne
Márii. Tu je takým predobrazom postava Abraháma.
Porovnanie medzi Abrahámovou vierou
a vierou Máriinou je naznačené v správe
o zvestovaní. V Abrahámovom živote nachádzame dva veľké úkony viery. Prvý
bol, keď Boh Abrahámovi hovoril, že bude mať syna, a druhý, keď ho Boh skúšal, aby obetoval svojho syna Izáka, aj
keď dostal prisľúbenie, že z neho bude
mať potomkov, ako sa píše v liste Hebrejom. V živote Márie nachádzame dva veľké úkony viery. Mária uverila, keď Boh
zvestoval narodenie jej Syna ako Panne,
ktorý bude dedičom všetkých prisľúbení, uverila aj vtedy, keď Boh od nej žiadal, aby bola svedkom obety svojho Syna,
ktorého jej dal. Tu naozaj človek vstupuje do temnôt viery. Od Márie sa žiadalo viac než od Abraháma. U Abraháma
sa Boh v poslednom okamžiku zastavil
a ušetril život Izáka, u Panny Márie nie.
Keď z toho vyvodíme záver, že ak Abrahám si zaslúži za to, čo urobil v Biblii,
označenie otec, otec nás všetkých, otec

veriacich, môže byť divné, že nazývame
Božiu Matku matkou nás všetkých, Matkou všetkých veriacich?
Pripomeňme si postoj Panny Márie
na svadbe v Káne Galilejskej, ako to zaznačil sv. Ján evanjelista. Ako vyplýva z kontextu, Ježiš nemal v úmysle urobiť prvý zázrak v tej chvíli. Božia Matka
vedela, že bude jej prosba vypočutá, preto povedala Urobte všetko, čo vám povie
(Jn 2, 5). Z toho vidíme, aká bola účinná jej prosba. Nemal by nikto spochybniť Máriin mocný príhovor u Boha, jej
Syna. Ona má neustále vnímavé a pozorné srdce pre potreby Cirkvi aj po skončení
pozemského života.

Je mariánska úcta problémom?
Vieme, že dnešní kresťania nie sú
zjednotení v jednej Cirkvi, ale naopak
existujú rôzne kresťanské cirkvi či kresťanské spoločenstvá, ktoré sa zhodujú
v tom základnom, no hovorí sa, že najmä tie, ktoré vznikli vplyvom reformácie, majú trošku odlišný pohľad práve na
Božiu Matku. Je naozaj mariánska úcta
problémom v ekumenickom snažení?
V tomto roku je 500 rokov od reformácie. Pozrime sa teda na Martina
Luthera a jeho vzťah k Márii a k mariánskej úcte. On z obavy, že sa stvoreniu preukazuje božská úcta a zanedbáva sa jediné prostredníctvo Krista, ostro
kritizoval rôzne formy mariánskej úcty,
ale čo je zaujímavé, pridržiaval sa doterajšej viery v Božie materstvo a ustavičné Máriino panenstvo, ako aj Nepoškvrneného Počatia, aj Máriinho príhovoru.
Dokonca ju dával za vzor viery a pokory a odporúčal prosiť o jej príhovor. Je
známe, že je autorom výkladu Magnifikat v rovnomernom diele z r. 1521. Dovolím si spomenúť niektoré jeho výroky
smerom k Božej Matke, ktoré sú veľmi
hlboké a veľmi krásne, aj keď nebudú určite všetky. Martin Luther v jednej kázni na vianočnej omši povedal aj tieto slová: „Toto je útecha a prekypujúca Božia
dobrota, že človek, ak verí, môže sa pochváliť takým vzácnym dobrom, že Mária je jeho pravou matkou, Kristus je jeho
bratom a Boh jeho Otcom. Ak veríš tomu, sedíš teraz opravdivo na lone Panny Márie a si jej milým dieťaťom.“ Pápež Ján Pavol II. pri jednej audiencii citoval Martina Luthera a povedal: „Hymnus“, myslel na Magnifikat, „ktorý zjednocuje mysle a Kristových učeníkov mimo
všetkých dejinných treníc, ktoré sa v záujme plného spoločenstva usilujeme premôcť, treba v súčasnej ekumenickej klíme využiť to, že Martin Luther tejto svätej piesni požehnanej Božej Matke, ako
sa sám v r. 1521 v známom komentári vyjadril, že tento spev chvály sa majú všetci naučiť a že si ho majú pamätať“, lebo,
povedal svätý pápež citujúc Lutherove
slová, „v Magnifikate nás Mária učí, ako
treba Boha milovať a chváliť. Chce byť
najvyšším príkladom Božej milosti a nabádať všetkých k dôvere, chvále a milosti Boha.“
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Aj reformátor Martin Luther pripočítava chválospev Magnifikat Panny Márie k mimoriadnemu pôsobeniu Ducha
Svätého. Hovorí: „...aby sme dobre porozumeli tomuto svätému chválospevu, požehnaná Panna Mária hovorí z vlastnej
skúsenosti, lebo bola osvietená a ovládaná Duchom Svätým. Veď nikto nemôže
správne porozumieť Bohu ani Božiemu
slovu, ak mu to nedá priamo Duch Svätý. Ale prijať taký dar od Ducha Svätého znamená mať s ním skúsenosť, presvedčiť sa o ňom, pocítiť ho. Skúsenosť
je vlastná škola Ducha Svätého. Okrem
nej sa človek naučí len slabým rečiam.
Keď teda svätá Panna zakúsila, že v nej
Boh koná veľké veci, pretože je nepatrná, chudobná a ponížená, vyučuje ju
Duch Svätý bohatému poznaniu múdrosti. Podľa nej je Boh Pán, ktorý s obľubou povyšuje, čo je nízke, a ponižuje
to, čo stojí hore.“ Martin Luther hovorí aj to, že Máriina jednoduchosť vyvolala aj nasledujúcu chválu. V tomto čistom
duchu sa naozaj prejavuje Božia Matka
Mária. Uprostred mnohých bohatstiev
nie je na ne naviazaná, nehľadá v nich
svoj záujem, ale uchováva svojho Ducha
v čistej láske, chváli len Božiu dobrotu. Ďalej poukazuje na to, že je ochotná
podriadiť sa Bohu vo všetkom a že zanecháva všetky dobrá, ktoré ctí, nezakladá
si na nich svoju slávu, nehľadá svoj záujem. Preto môže naozaj a skutočne spievať Velebí duša moja Pána. Luther hovorí
o Panne Márii aj toto: „Žiadny obraz ženy nevzbudzuje v mužovi také čisté myšlienky ako táto Panna.“

Nanebovzatá
V auguste, 15., slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tento sviatok je pre katolíckych veriacich prikázaným sviatkom. Je to posledná definícia Cirkvi, posledná dogma, ktorú vyhlásil 1. novembra 1950 Pius XII., že Panna
Mária, vždy Panna, bola po skončení pozemskej životnej púte s telom i s dušou
vzatá do nebeskej slávy. Je to tajomstvo,
ktoré prví kresťania slávili od začiatku,
verili a veria, že Panna Mária bola výnimočne omilostená a že jej telo nebolo
porušené. Sviatok Nanebovzatia Márie
s telom a s dušou do neba je sviatkom
nádeje pre všetkých ľudí, ktorí seba prijímajú a vážne berú seba s telom a s dušou, tzn. v celej svojej celistvosti.

Kde sú korene mariánskej úcty
v našom národe?
U Slovákov siahajú až do čias sv. Cyrila a Metoda, ktorí veľmi dobre poznali jej titul Theotokos – Bohorodička, ktorý bol vlastne potvrdený na Východe. Iste šírili intenzívne mariánsku úctu, ako
to tvrdí aj Bulharský proložný život Konštantína a Metoda. Metod bol pochovaný vo veľkomoravskom chráme na ľavej
strane v stene za oltárom Presvätej Bohorodičky. Žiaľ, nevieme, kde ten chrám
stál a kde je Metodov hrob, ale je to dô-

kaz mariánskej úcty. Celé uhorské kráľovstvo aj po páde Veľkej Moravy bolo od začiatku zasvätené Panne Márii
„Regnum Marianum“ a táto úcta bola
aj na Slovensku. Medzi najstaršie mariánske pútnické miesta na Slovensku
patrí Levoča, už jej počiatky siahajú do
čias tatárskych vpádov v 13. storočí. Marianka 13. storočie, Nitra-Kalvária tiež
13. storočie. Šaštín – úcta doložená už
v r. 1564, Staré Hory 14. storočie, Rajecká Lesná – Frívald – 16. storočie a ďalšie. Mohli by sme povedať, že mariánska
úcta u nás sa dostávala s vierou a s materským mliekom do života predchádzajúcich pokolení. Ak si chceme zachovať
pravú vieru, nemôžeme sa zrieknuť mariánskej úcty aj z toho hľadiska, že Panna
Mária sa môže stať ideálnym vzorom ľudí našich čias. Panna Mária môže aj modernému človeku 21. storočia byť naozaj
skvelým vzorom a príkladom, ako riešiť jednotlivé životné situácie, aby sme
išli po ceste, ktorú nám ponúka Boh.
Správne pochopená mariánska úcta môže byť veľkým obohatením aj pre kresťanov tohto obdobia a podľa vzoru Panny Márie môže náš život naplniť hodnotami, ktoré privádzajú každého z nás
k naplneniu života, k radosti, spokojnosti a šťastiu, a sú zárukou aj toho budúceho života.
Mariánska úcta sa však nemá prejaviť iba v modlitbe alebo v putovaní, ale
najmä v uskutočňovaní jej výziev z viacerých zjavení ľudstvu, ktoré dokazujú,
že aj dnes Mária túži po našej záchrane. Bolo by neprezieravé nepripomenúť
v roku stého výročia fatimských zjavení
jej žiadosť z 19. augusta 1917.

Modlite sa, veľa sa modlite
Nie nepomýlili sme sa, je to správne,
lebo mesiac august je jediným mesiacom, kedy sa Božia Matka deťom nezja-

vila 13. v mesiaci, ako im to oznamovala a od nich žiadala, aby prišli na miesto
zjavení aj 13. augusta. V ten deň prišlo
totiž do Cova da Iria už množstvo ľudí.
Zjavenia Panny Márie však veľmi dráždili slobodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Ourém prišiel
13. augusta do Fatimy na faru za pánom
farárom a žiadal si predvolať deti. Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich zobral do auta a odvádzal ich do
svojej vily v krajskom meste. Tam deti
vypočúval a zastrašoval, žiadal ich, aby
odvolali zjavenia, aby pripustili, že klamali. Hyacintke hovoril, že ak toto všetko neodvolá, má tam kotol s vriacim olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do
svojej vily zavolal psychiatra a deti nechal vyšetriť. Psychiater mal za úlohu vyhlásiť, že deti majú halucinácie a že sú
psychicky choré. No keď ich vyšetril, zistil, že deti sú úplne v poriadku.

Modlite sa, veľa sa
modlite a prinášajte obety
za hriešnikov, lebo veľa
ľudí prichádza do pekla,
pretože sa za nich nikto
neobetuje a nemodlí.
Panna Mária deťom 19. augusta 1017

Ľudia prichádzali do Cova da Iria.
Okolo poludnia všetci uvideli žiaru,
v ktorej Panna Mária prichádza, ale deti
neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Napriek tomu boli zhromaždení presvedčení, že Panna Mária sa zjavila. Všet-

ci potvrdzovali, že videli sprievodné javy zjavenia – blesky, silné hromobitie,
okolo duba sa utvoril biely obláčik, ktorý sa asi po desiatich minútach vzniesol
a zmizol. Tento neobyčajný jav, čiastočne viditeľný už v predchádzajúcich zjaveniach, bol teraz omnoho výraznejší.
Fatimským udalostiam začalo pripisovať
vierohodnosť veľké množstvo ľudí. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že
starosta deti uväznil. A tak sa zdvihla vlna odporu voči starostovi. Starosta musel deti vrátiť naspäť do Fatimy.
V nedeľu 19. augusta sa Lucii, Františkovi a Hyacinte neočakávane zjavila
Panna Mária vo Valinhos. A tu im aj sľúbila, že v októbri urobí zázrak. Žiadala
ich, aby sa veľa modlili a prinášali obety za hriešnikov. „Modlite sa, veľa sa
modlite a prinášajte obety za hriešnikov,
lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“
A aká bola reakcia na túto výzvu? Typicky ľudská. Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prosbami, aby ich predkladali Panne Márii. Lucia všetky prosby odovzdávala Panne Márii. Panna Mária im hovorila, že niektorých uzdraví,
ale niektorí ostanú so svojou chorobou,
so svojím utrpením, pretože to pre spásu
ich duše je oveľa lepšie.
No a tu je výzva nám: Pochopíme už
konečne výzvu z Fatimy? Začneme ju
uskutočňovať, alebo sa budeme tváriť,
že viac potrebujeme prosiť o splnenie
našich osobných záležitostí, o zdravie
a mnohé iné naše dobrá? Nie je mariánsky ctiteľ ten, kto nenaplní žiadosť Božej Matky: Modlite sa, veľa sa modlite a
prinášajte obety.
Daniel Dian
V príspevku autor použil niektoré myšlienky Mons. V. Judáka, ktoré zazneli vo vysielaní Slovenského rozhlasu.

Štvrtá vizionárka Fatimy
V nedeľu 25. apríla 2004 vyhlásil sv. Ján Pavol II. za blahoslavenú Alexandrinu da
Costa (1904 – 1955) z Portugalska, ktorá sa stala misionárkou fatimského posolstva,
charizmatickou stigmatizovanou mystičkou a saleziánskou spolupracovníčkou. V Portugalsku je známa ako „štvrtá vizionárka“ Fatimy. Jej spomienka sa v saleziánskej rodine slávi 13. októbra. Keď mala Alexandína štrnásť rokov, bola ochotná riskovať telesný život, aby si zachránila čistotu duše, bola totiž obeťou násilného činu. Svoje telesné a duchovné utrpenie v zmysle fatimskej a saleziánskej spirituality, podľa ktorej žila, obetovala za obrátenie a spásu hriešnikov, zvlášť mladých, hoci pripútaná na lôžko.

A

lexandrina da Costa sa narodila
30. marca 1904 v malej portugalskej obci Balasar, v ktorej prežila celý
svoj pozemský život. Pochádzala z chudobnej rodiny. Od detstva musela pracovať. Na Bielu sobotu roku 1918, keď
mala štrnásť rokov, pokúsil sa ju znásilniť jej bývalý zamestnávateľ. Pre záchranu čistoty svojej duše nebála sa riskovať
telesný život a vyskočila z okna domu,
z výšky takmer štyroch metrov. Trvale si
poškodila chrbticu. Jej zdravotný stav sa
postupne zhoršoval. Ako dvadsaťdvaroč-

ná (14. apríla 1924) úplne ochrnula a až
do smrti (31 rokov) ostala pripútaná na
lôžku. Hoci sa nikdy nevyliečila, stala sa
aktívnou misionárkou fatimského posolstva. V zmysle Máriinho odkazu z portugalskej Fatimy (1917) rozhodla sa obetovať svoje utrpenie Pánovi na odčinenie
hriechov a za obrátenie a spásu hriešnikov. V roku 1931, keď upadla do svojej
prvej extázy, počula Ježiša, ako potvrdil
jej povolanie byť zmiernou obetou. Vtedy jej povedal: „Miluj, trp a čiň pokánie.“
Keď mala Alexandrina tridsať rokov,
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Pán Ježiš jej povedal: „Daj mi svoje ruky,
lebo ich chcem ukrižovať spolu s mojimi;
daj mi svoje nohy, lebo ich chcem ukrižovať spolu s mojimi; daj mi svoju hlavu, lebo ju chcem korunovať tŕním tak, ako to
urobili mne. Daj mi svoje srdce, pretože
ho chcem prebodnúť tak, ako bolo kopijou
prebodnuté moje Srdce. Zasväť svoje telo
mne, úplne sa mi odovzdaj... Pomôž mi pri
vykúpení ľudstva.“ Alexandrina súhlasila,
a tak sa jej utrpenie v porovnaní s predchádzajúcim ešte zintenzívnilo. Okrem
toho diabol začal na ňu útočiť, aby jej
bránil v poslaní byť zmiernou obetou za
obrátenie a spásu hriešnikov.
Okolo roku 1935 dostala Alexandrina
od Pána Ježiša sériu duchovných vnuknutí varujúcich pred druhou svetovou
vojnou. Tá mala prísť ako trest za hriechy ľudstva a odvrátiť ju mohlo iba zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu

Panny Márie. Pán Ježiš jej vtedy povedal: „Ako znak mojej vôle, aby bol svet
zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu mojej
Matky, nechám ťa vytrpieť moje umučenie, až kým Svätý Otec nevykoná zasvätenie.“ Keď Alexandrina súhlasila podstúpiť toto utrpenie, aby tak pomohla
dosiahnuť zasvätenie, dostala od Ježiša
znepokojujúce videnia o nebezpečnom
stave duší a obludnosti hriechu vo svete. Mala aj vízie o druhej svetovej vojne.
V roku 1936 dostala od Ježiša pokyn, aby sprostredkovala vtedajšiemu
pápežovi Piusovi XII. výzvu na zasvätenie sveta Pánovmu Srdcu skrze Máriino
Srdce podľa fatimského posolstva. Túto žiadosť opakovala až do roku 1941.
Napokon Pius XII. zasvätil svet až dvakrát: prostredníctvom rozhlasového vysielania 31. októbra a v Bazilike sv. Petra Ríme 8. decembra. V tomto období,
takmer päť rokov (1938 – 1942), prežívala každý piatok Pánovo utrpenie na
krížovej ceste a na kríži. Na Veľký piatok roku 1942 začala Alexandrina úplný
pôst, ktorý trval posledných trinásť rokov jej pozemského života. Nič nejedla ani nepila. Jej zdravotný stav sa pritom vôbec nezhoršoval. Žila len z Eucharistie, ktorú prijímala s veľkou oddanosťou každý deň (1942 – 1955). Ježiš jej povedal: „Žiješ z Eucharistie, pretože chcem svetu ukázať jej silu a silu môjho života v dušiach.“ Jedenásť rokov pred
odchodom do večnosti sa stala členkou
saleziánskych spolupracovníkov (1944 –
1955) obetujúc svoje utrpenie a modlitby za spásu všetkých, ale hlavne za spásu mladých v jednote so saleziánmi po
celom svete.
Počas týchto rokov ju čoraz viac ľudí navštevovalo, čo jej pridávalo na utrpení, ale ona sa vždy správala zdvorilo
a bola milá. V duchu sa stále modlila:
„Ježišu, polož na moje pery úsmev, v ktorom môžem ukryť všetko utrpenie mojej
duše. Už to je dosť, keď ty vieš o tomto utrpení.“ Počas posledných rokov sa Alexandrina stále modlila za Cirkev, lebo
Ježiš jej povedal, že bude čeliť veľkej kríze: „Povedz mojim služobníkom, aby bdeli, lebo diabol pripravuje masívny útok na

Cirkev...“ Počas pozemského života podstúpila celý rad hlbokých mystických zážitkov.
Ráno 13. októbra 1955 na 38. výročie posledného zjavenia Panny Márie
vo Fatime, v deň, keď sa stal zázrak so
slnkom, mala Alexandrina zjavenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá jej povedala: „Prišla som ťa vziať.“ Alexandrina dostala poslednýkrát sväté prijímanie a o ôsmej hodine ráno odovzdala ešte poslednú dojímavú správu prítomným a celému svetu: „Nehrešte. Radosti tohto života za nič nestoja. Prijímajte Eucharistiu a modlite sa ruženec každý
deň. Toto zahŕňa všetko.“ Alexandrina celý deň trpela nesmiernou bolesťou, ktorú niesla s úžasnou statočnosťou až do
konca. O ôsmej hodine večer poslednýkrát pobozkala kríž a o 20,29 hodine
zomrela (porov. Alexandrina da Costa,
ZAEX – Náboženská literatúra, Doľany 2017, 88 s., s cirkevným schválením).

Pri príležitosti 100. výročia f atimských
zjavení a pri príležitosti 70. výročia zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa uskutočnilo na Starých Horách 6. júla 1947, sme si obnovili toto zasvätenie na slávnosť našich
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 5. júla v Nitre. Naši biskupi nám napísali
v pastierskom liste, ktorým nás pozvali na zasvätenie (25. júna 2017), aj tieto slová: „(...) naše zasvätenie sa Bohu a
Panne Márii nie je formalita, ale uvedomelé prijatie Ježišových hodnôt do nášho
života. Zasvätenie je ako kadidlo: cítiť jeho vôňu len vtedy, keď sa vloží na rozžeravené uhlie, ktoré horí v našom srdci odhodlanom na ochotnú službu a obe-

tu.“ (Pastiersky list k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 25. júna
2017)
Zasvätiť sa Pánovi znamená vložiť celý
svoj život, každý skutok, do služieb Bohu
podľa vzoru Panny Márie, aby sme sa zachránili pre večný život. Zasvätenie, ktoré
potvrdzuje naše krstné ponorenie sa do
Krista, vyžaduje konkrétne skutky, skrze
ktoré sa prejavuje v našom bežnom živote základné rozhodnutie patriť Bohu
a budovať náš pozemský život na vzťahu
k nemu. To predpokladá z našej strany
neustále vnútorné obrátenie a skutky pokánia. Toto je jediná správna – evanjeliová – cesta, aby náš kresťanský život prinášal dobré ovocie, ktoré účinne pôsobí
v spoločnosti a v národe, aby ich zvnútra pretváralo. Dnes máme byť vo svete
i v národe my Ježišovými svedkami, ktorí
hľadia Božími očami, cítia Božím srdcom
a hovoria Božími slovami (porov. pápež
František: Múdrosť znamená vidieť Božími očami, Generálna audiencia, 9. apríla 2014).
V modlitbe zasvätenia Najsvätejšiemu
Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie sme 5. júla okrem
iného prosili: „Pane Ježišu, ty si prišiel
volať nie spravodlivých, ale hriešnikov,
aby sa kajali. Daruj nám všetkým milosť
úprimného obrátenia, aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu a osloboditeľa
z otroctva hriechu. Daj, aby sme prijali
tvoj dar nového života a tešili sa z toho,
že sme Božími synmi a dcérami, že sme
súčasťou tvojho tajomného tela – Cirkvi.
Aby sme tak účinne spolupracovali vedení tvojím Svätým Duchom, aby si mohol
cez nás obnovovať tvár našej zeme, a tak
aby sme kráčali týmto životom ako dedičia Božieho kráľovstva v ústrety dobrám, ktoré si nám pripravil v dome svojho Otca.“ (Pripojme sa duchovne k zasväteniu Slovenska. Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
(Nitra, 5. júla 2017), in Katolícke noviny,
2. 7. 2017, roč. 132, č. 26, s. 9 [8 – 9])
ThDr. Michal Vivoda

Dedičstvo otcov
V súvislosti so slávnosťou svätých Cyrila a Metoda, ktorú sme slávili minulý mesiac
(5. 7.) v jednej televíznej relácii zaznela otázka: „Čo je to vlastne to Dedičstvo otcov,
o zachovanie ktorého tak prosievame?“ Iste, jednoducho by sa táto otázka dala zodpovedať slovom viera, ktorú sme zdedili, ale je to len naša osobná viera, alebo táto prosba zahŕňa v sebe aj niečo viac. Odpoveď sme našli v homílii Mons. Jána Dudu. A pretože zachovanie odkazu našich vierozvestov nie je len otázka ich oslavy v deň slávnosti,
prinášame fundovanú odpoveď, ako túto prosbu máme nielen vyslovovať, ale sa aj usilovať o jej napĺňanie.
edičstvom našich otcov je viera vo
Na počiatku príbehu sv. Cyrila a Mevšemohúceho Boha, ktorú nám pri- toda stojí historická udalosť. Knieža
niesli „naši otcovia viery“ sv. Cyril a Me- Veľkej Moravy Rastislav požiadal v rotod, sprostredkovali naši rodičia a teraz ku 863 byzantského cisára Michala III.,
sme na rade my, aby sme túto vieru sta- ktorý sídlil v Carihrade (dnešný Istantočne vyznávali, žili a odovzdali ju ďalším bul), aby poslal jeho krajine učiteľov viegeneráciám.
ry, ktorí by poznali slovanskú reč. Medzi
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Veľkou Moravou a Byzanciou už vtedy
vládli živé kultúrne a hospodárske styky a nejeden vzdelaný Grék si osvojil jazyk Slovanov. Tým sa historicky vysvetlí, prečo východný a nie západný Rím
dal Veľkej Morave najväčších apoštolov
(Špirko, I., 223).
Konštantín a Metod prišli na Veľkú
Moravu v roku 864. Konštantín v Ríme vstúpil do benediktínskeho kláštora sv. Klementa, zvolil si meno Cyril a zomrel ako 42-ročný 14. februára
869. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu,
kde zomrel v roku 885 a bol pochovaný vo svojom katedrálnom chráme, kto-

rého miesto však nepoznáme (Špirko,
I., 227). Podnety z ich života na tomto
mieste nebudú historické, ale duchovné:
biblické, liturgické a pastoračné.

Biblický výklad
Biblický výklad opierame o úryvok
evanjelia, ktorý sa číta na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (Mt 28, 16 -- 20). Ide vlastne o Matúšov opis Ježišovho nanebovstúpenia v Galiley, kde Ježiš zveril apoštolom misijné posolstvo (Harington,
154), ktoré obsahuje tri východiská a naznačuje tri zásadné ciele:
(1) Daná mi je všetka moc na nebi i na
zemi (verš 18). To znamená, že Ježiš tu
hovorí ako autorita: jeho misijné poslanie nie je prosbou, ale príkazom, ktorý
musíme plniť.
(2) Choďte, učte všetky národy a krstite
ich... (verš 19). Učiť všetky národy a krstiť ich znamená, že misijné poverenie
má jasný cieľ: ohlasovanie evanjelia nemá byť jalové, ale plodné; nemá byť iba
odovzdaním nejakého poznania, ale toto
poznanie má urobiť z iných ľudí Ježišových učeníkov, čo sa robí krstom.
„Spoznávame Boha v sebe samom?
Spoznávame ho v živote a konaní našich
súčasníkov?”
(3) A ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta (verš 20). Spôsob súčasnej Ježišovej prítomnosti sa vykladá
rôzne. Benedikt XVI. túto Ježišovu prítomnosť vykladá v súvislosti s liturgickým bdením, pri ktorom sa ľud modlí
a prosí o „príchod Ježiša“ (Marana tha
– Pane, príď), pričom sa odvoláva na
sv. Cypriána, biskupa Kartága (zomrel
v roku 258), ktorý vyzýval svojich veriacich, aby sa neprestávali modliť za Ježišov druhý príchod, a na Didaché, kde pri
slávení Pánovej večere bola súčasťou liturgickej modlitby aj prosba/zvolanie
o blízky druhý príchod Ježiša. A uzatvára, že „nejde o modlitbu zameranú výlučne na budúcnosť. Ježiš je s nami aj teraz,
a najintenzívnejším spôsobom je s nami
v eucharistickej prítomnosti“ (Ježiš Nazaretský, II., 281).
Matúšovo evanjelium (28, 16 -- 20)
vhodne dopĺňa úryvok z Knihy Sirachovcovej (prvé čítanie sviatku), kde sa
píše o tom, kde možno objaviť „Božiu
slávu“ (čiže Božiu prítomnosť). Božiu
prítomnosť je možné objaviť v prírode
(Sir 42, 15 – 43, 33), ale aj v ľudských

dejinách, resp. v dejinách konkrétnych
ľudí (Sir 44).
Čiže Boha možno spoznať v živote
a diele našich duchovných otcov, v tomto prípade v živote a diele sv. Cyrila a
Metoda. Boha však možno spoznať aj
v živote ich duchovných detí, čiže nás,
ktorí sme ich duchovnými deťmi a nesieme ich duchovné posolstvo, ktoré sme
prijali od našich otcov a máme ho odovzdať ďalším generáciám. Spoznávame
Boha v sebe samom? Spoznávame ho
v živote a konaní našich súčasníkov?
Ježišovo misijné posolstvo (Mt 28,
16 -- 20) vhodne dopĺňa aj Výzva na jednotu od apoštola Pavla vyjadrenú v liste Efezanom (Ef 4, 1 -- 7). Apoštol Pavol predpokladá tri nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú jednotu Ježišových učeníkov: (1) nezhody medzi členmi cirkevnej
komunity; (2) deľba cirkevných úradov,
kde sú nevyhnutne prítomné aj ľudské
kalkulácie; (3) bludárske náuky (Jeruzalemská biblia, 232, pozn. a).
Musí byť v záujme každej (teda aj
tej našej) kresťanskej komunity, aby sa
v maximálnej miere vyhýbala uvedeným
nebezpečenstvám, alebo ich aspoň minimalizovala, ak sa im vyhnúť nedá.

Liturgický výklad
Liturgický výklad slávnosti sv. Cyrila a Metoda opierame o text „modlitby
dňa“. Po výzve kňaza „modlime sa“ všetci veriaci sa majú v tichu modliť a predkladať svoje prosby a modlitby. Potom
kňaz tieto modlitby a prosby ľudu duchovne zozbiera (preto sa „modlitba
dňa“ v latinčine nazýva „collecta“ – zozbieranie) a zhrnie ich do jednej predsedníckej modlitby, ktorou sa obráti
priamo na Pána Boha: „Všemohúci a večný Bože...“ a napokon vysloví túto modlitbu: „aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru
a podľa nej aj žili“ (Rímsky misál, 713).
Je to veľmi výstižné. Dedičstvom našich otcov je viera vo všemohúceho Boha, ktorú nám priniesli „naši otcovia viery“ sv. Cyril a Metod, sprostredkovali
naši rodičia a teraz sme na rade my, aby
sme túto vieru statočne vyznávali, žili
a odovzdali ju ďalším generáciám.

Pastoračný výklad
Pastoračný výklad slávnosti opierame
o encykliku Slavorum apostoli sv. pápeža

Jána Pavla II. (1985). Pápež v tejto encyklike okrem iného oceňuje u sv. Cyrila a Metoda ich pastoračný prístup pri
ohlasovaní Ježišovho evanjelia. Ak to
veľmi zjednodušíme, môžeme ich pastoračný prístup zhrnúť do troch zásad:
(1) Hovoriť o Bohu, modliť sa a konať bohoslužby treba v jazyku, ktorý
je ľuďom zrozumiteľný; toto nie je len
o latinčine alebo iných moderných jazykoch, ale aj o „teologickom jazyku“, ktorý je mnohým ľuďom dnes nezrozumiteľný: naše ohlasovanie evanjelia musí
byť ľuďom zrozumiteľné.
„Kultúra je ,pokrmom duše‘ a ak sa
evanjelium podáva spolu s kultúrou, je
to mimoriadne bohatá duchovná potrava pre tuzemský i budúci nebeský život.“
(2) Otázka pastoračnej zrozumiteľnosti sa dotýka aj mentality a charakteru ľudí a národa. Inú má Nemec, inú Talian, inú Slovák... Misijné poslanie sv.
Cyrila a Metoda bolo aj preto úspešné,
lebo ich mentalita bola blízka mentalite a charakteru našich predkov. Rozdielnu mentalitu majú aj jednotlivé regióny Slovenska či dokonca jednotlivé farnosti. Misijné poslanie kňaza vo farnosti nemôže byť úspešné, ak sa neoboznámi s mentalitou svojich veriacich a svoje
pôsobenie neprispôsobí ich zmýšľaniu.
(3) Dielo solúnskych bratov pretrvalo
aj preto, že evanjelium vsádzali do kultúry (spôsobu života) našich predkov. Kultúra je „pokrmom duše“ a ak sa evanjelium podáva spolu s kultúrou, je to mimoriadne bohatá duchovná potrava pre
tuzemský i budúci nebeský život, ku ktorému nás Pán pozýva (Duda, 136).

Záver
Našli sme v tomto výklade aj svoju misijnú úlohu? Som presvedčený, že
ak sme pozorne spolu uvažovali, určite
áno. Príbeh sv. Cyrila a Metoda nie je
iba historickým, ale aj duchovným príbehom. Je nastaveným zrkadlom, v ktorom možno rozpoznať, či sme ich duchovnými deťmi, či sme nositeľmi ich
posolstva, ktoré je vlastne Ježišovým posolstvom nášho vykúpenia a spásy a vôbec kresťanskej kultúry.
Prof. Ján Duda,
súdny vikár Spišskej diecézy,
in: postoj 4. 7. 2017

Po piatich rokoch
Po piatich rokoch opäť vítame vo farnosti a aj na stránkach nášho BLUMENTÁLU dôstojného pána Vladimíra
Mikulca, ktorý v roku 2012 bol v našej farnosti počas prázdninovej praxi ako diakon. Teraz prichádza ako kaplán
namiesto pána kaplána Stanislava Čúzyho. V čase, keď „praxoval“ v našej farnosti, poskytol nám rozhovor, v ktorom sa našim čitateľom predstavil. Aby sme otázky neopakovali, ponúkame rozhovor spred piatich rokov našim čitateľom. Veríme, že v niektorom z nasledujúcich čísel pán kaplán svoje odpovede doplní, kde a ako prežil roky po
vysviacke a čo odkazuje našim čitateľom. Vitajte teda, pán kaplán, opäť v Blumentáli.
• Povedzte prosím, pán diakon, našim
čitateľom niečo o sebe: Odkiaľ pochádzate, kde a ako ste strávili svoje detstvo

a študentské roky, aká bola Vaša cesta ku
kňazstvu...?
– Pochádzam z Bratislavy-Dúbravky,
6

kde som žil až do nástupu do kňazského
seminára. Potom sa moji rodičia presťahovali do Lozorna. Mal som šťastné det-

stvo a mám z neho množstvo pekných
zážitkov aj napriek tomu, že sme nikdy
nemali peniaze nazvyš, a teda som nemohol mať všetko, čo mali moji rovesníci. Mám troch bratov, milujúcich rodičov a mnoho priateľov. Okrem vzťahu k Bohu práve tieto vzťahy v rodine a
priateľstvá ma formovali v láske a službe blížnym. Po ukončení ZŠ som študoval na SPŠ stavebnej a na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde som potom
externe ako zamestnanec Ústavu Hydrológie SAV obhájil aj doktorát. V rodnej
farnosti som bol členom viacerých speváckych zborov, venoval som sa birmovancom a samozrejme som aj miništroval. Povolanie ku kňazstvu som pociťoval už od mladosti. Pán dáva do srdca
tým, ktorých povoláva do kňazstva, podobnú podmienku ako bohatému mladíkovi z evanjelia: „Predaj všetko, čo máš a
nasleduj ma!“ Ak sa človek odovzdá do
Pánových rúk, dostáva oveľa viac, ako
keď nasleduje iba svoje plány. To som
napokon pocítil aj ja.
• Nepomysleli ste niekedy aj na inú životnú cestu ako na cestu kňaza? Pán Vás
obdaril krásnym hlasom a je nádherné
spevom velebiť Boha – prežívame to pri
adoráciách, ktoré vediete –, no nikdy ste
nechceli byť napríklad spevákom?
– Iste, Pán Boh prirodzene povoláva do manželstva a ja som sa vo vedomí zodpovednosti za budúcnosť svojej
eventuálnej rodiny snažil čo najlepšie
pripraviť do života. Lásku k hudbe a spevu som zdedil z rodiny. Hudbu som vždy
vnímal ako najobľúbenejší koníček, ale
nepomýšľal som sa ňou živiť. Chcel som
byť vo svojom odbore vedeckým pracovníkom, čo sa mi aj podarilo. No Boží
hlas, ktorý neustále znel v mojom srdci,
si ma pritiahol k sebe a ja som sa rozhodol ísť za ním.
• Spomenuli sme, že mnohí naši veriaci Vás pokladali za kňaza. A hoci sme už
v našom časopise písali o tom, čo je diakonát, povedzte, prosím, našim čitateľom
niečo o službe diakona stále ešte študenta bohoslovia – na rozdiel od trvalého diakona.
– Na diakonov sa vkladajú ruky nie na
kňazstvo, ale na službu (LG 29). Úlohou diakona je teda v osobitnej spätosti so svojím biskupom pomáhať a slúžiť biskupom a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať
evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám. Kandidáti,
ktorí sú určení na kňazstvo, môžu sa pripustiť k diakonátu po zavŕšení dvadsiateho tretieho roku života iba po skončení piateho roku filozoficko-teologických
štúdií. Pred povýšením do kňazského rádu sa diakoni majú zúčastňovať na pastoračnej starostlivosti vykonávaním posvätného rádu diakonátu. Medzi diakonskou a kňazskou vysviackou treba zachovať časový odstup aspoň šiestich mesia-

cov. Neženatý kandidát na trvalý diakonát sa môže pripustiť k diakonátu po
ukončení času formácie a zavŕšení dvadsiateho piateho roku života; ženatý kandidát na trvalý diakonát tiež po ukončení času formácie, zavŕšení tridsiateho
piateho roku života a so súhlasom manželky (CIC 1031 – 1032).
• Ako sa cítite v našej farnosti? Naplnila sa Vaša predstava o diakonskej praxi?
– Vo farnosti sa cítim veľmi dobre. Je
tu veľké spektrum živých spoločenstiev,
a preto aj možnosť slúžiť a nadviazať
mnohé vzťahy.
• Poznali ste blumentálsku farnosť
bližšie aj pred príchodom na prázdninovú prax?
– Ako rodený Bratislavčan som niekoľkokrát blumentálsku farnosť navštívil, najmä pri svätých omšiach ráno, cestou do školy či do práce.
• Nedá mi neopýtať sa, či ste vedeli,
že v našom chráme sa nachádza milostivý
obraz Matky dobrej rady?
– Nevedel som o tomto milostivom
obraze, ale Panna Mária je takto iste
dobrou pomocou pre farníkov, keď potrebujú urobiť vážne rozhodnutia vo svojom živote. Ona sa v celom svojom živote slobodne rozhodovala konať vždy
v súlade s Božou vôľou.
• Čo pre Vás znamená Panna Maria?
– Panna Mária je pre mňa v prvom rade matkou. Cez ňu, Matku Božieho Syna, darovanú nám za matku na kríži, stávame sa synmi a dcérami Nebeského Otca. Ona je predobrazom našej budúcej
slávy, ak budeme svoj život riadiť podľa Božieho plánu s nami. Ona sa neustále prihovára za nás u Syna, v ktorého rukách je všetok súd.
• V jednej z prvých Vašich kázní ste
v nadväznosti na čítania hovorili o slobode. Žijeme v časoch, kedy je toto slovo veľmi frekventované a často zneužívané, akoby v mene slobody bolo dovolené
čokoľvek. Kde sú hranice, ktoré by človek v bežnom živote nikdy nemal prekročiť? Mám na mysli oblasť medziľudských
vzťahov, morálky v užšom i širšom zmysle slova..., ale aj, a to (nielen veriaci) predovšetkým, vo vzťahu k Bohu a Cirkvi?
– Hranice slobody človeka v širšom
zmysle vyplývajú z toho, ako bol stvorený. To jednoducho povedané znamená,
že človek má slobodu, ktorú obmedzuje jeho človečenstvo. Ďalej slobodu človeka vymedzuje sloboda ostatných ľudí,
s ktorými žije. Ďalším mantinelom slobody človeka je Boží zákon, ktorého časťou je prirodzený morálny zákon vpísaný do vnútra každého človeka bez ohľadu na kultúru, rasu a pohlavie, podľa
ktorého vie, že čo nechce, aby druhí robili jemu, nemá robiť ani on iným. Pre
kresťana je záväzný aj Boží pozitívny zákon, ktorý je sčasti aj pozitivizáciou prirodzeného morálneho zákona, čo môžeme vidieť aj pri rozbore desatora. Ďalej
sú pre kresťana záväzné aj ľudské pozitívne zákony v spoločnosti, v ktorej žije, ale len nakoľko neprotirečia Božie7

mu zákonu. Aj ľudské pozitívne zákony
by mali byť iba pozitivizáciou a aplikovaním Božieho zákona do detailov, ktoré
si vynucujú pomery danej spoločnosti,
aby sa zamedzilo anarchii, aby sa udržal
a rešpektoval poriadok, spoločné dobro,
ale aj dobro jednotlivcov.
Za rozhovor ďakuje X. Duchoňová

Poznáme naše osobnosti?
Juraj Selepčéni – Pohronec,
arcibiskup – prímas a miestokráľ
Rodák zo Slepčian, dieťa poddanských rodičov, ktorých zavraždili Turci.
Nadaného mladého Juraja objavil Peter Pázmáň a poslal ho na štúdiá do Ríma. Tam získal doktorát z filozofie a teológie, ako aj poznatky o minulosti Slovákov, ktoré čerpal z rímskych archívov.
Po návrate ne Slovensko sa stal farárom v Senci, kanonikom v Trnave a od
r. 1648 biskupom v Nitre, Ako vyslanec
cisára Ferdinanda niekoľkokrát navštívil
Istanbul Cisár Leopold vymenoval Selepčéniho za jeho zásluhy pri vyjednávaní mieru s Turkami za kaločského arcibiskupa a po smrti arcibiskupa Lipaia za
prímasa Uhorska.
Po odhalení povstania uhorskej šľachty v roku 1670 bol poverený funkciou
miestokráľ Uhorska. Vysoké spoločenské postavenie umožnilo Selepčénimu
uskutočniť rozsiahly rekatolizačný a národnobuditeľský program. Podporoval
rodákov na štúdiách v zahraničí, zakladal a zveľaďoval školy, povolával nové
rehole. Podporoval publikačnú a vydavateľskú činnosť Trnavskej univerzity. Pričinil sa o výstavbu nových kostolov a obnovu pútnických miest.
Nehanbil sa za svoj pôvod a hrdo sa
hlásil k svojej národnosti. Medzi prvými upozornil na význam cyrilometodskej tradície a na príspevok Slovákov do
formujúceho sa Uhorského štátu v svätoštefanských časoch. Životným cieľom
Selepčéniho bolo prispieť k zastaveniu
tureckého nebezpečenstva a k vyhnaniu Turkov z Európy. Niekoľkokrát navštívil Poľsko a dohodol účasť poľských
a litovských vojsk pod vedením Jána Sobieského na obrane Viedne. V lete 1683
poskytol obrancom Viedne vysokú finančnú a materiálnu pomoc.
Dožil sa vysokého veku. Svoj majetok
testamentom poručil školám, farám, reholiam. Zomrel na svojom majetku v Letoviciach na Morave. Pochovali ho v mariánskej bazilike v Mariazelli, kde dal vybudovať kaplnku sv. Ladislava. Vychoval skupinu kňazov- vzdelancov, ktorí sa
podľa neho nazývali selepčéniovci. -du-

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA august

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 mobil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

Všeobecný: Prosme, aby súčasní umelci vďaka svojmu talentu mnohým pomáhali objavovať krásu stvorenia
Úmysel KBS: Aby všetci lepšie spoznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia

SVÄTÉ OMŠE

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

• 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 sviatok:
podľa oznamov.

4. 8. Sv. Jána Vianneyho, kňaza
6. 8. Premenenie Pána
9. 8. Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice,
patrónky Európy
15. 8 Nanebovzatie Panny Márie
22. 8. Panny Márie kráľovnej
24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola
28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
29. 8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri
sv. omši o 16,30 h; • v prvopiatkový týždeň aj pri rannej 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.

OZNAMUJEME:
•• Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – patrocínium.
Sväté omše vo štvrtok 15. augusta budú doobeda o 5,45; 6,30;
9,00 a 12,00 h a popoludní 16,30, 18,00 a 19,00 h. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie oslávime aj patrocínium nášho kostola. To znamená, že náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky sú: svätá spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Navyše je potrebné v kostole sa ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.
Tzv. hodová svätá omša bude v nedeľu 13. 7. h o 9,00 h.
•• Farská knižnica svätej Kataríny bude v auguste zatvorená.
Knižnica bude záujemcom k dispozícii v obvyklých hodinách
opäť v septembri.

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.

Farská knižnica informuje

kino detstvo, rodičov, súrodencov, širšiu rodinu, jej školské roky, náboženskú prípravu na prijatie sviatostí, jej duchovný vývoj a zrenie. Keď jej zomrela mamička, sama sa musela postarať o otca, brata, ale aj o širšiu rodinu. Bežná, rutinná každodennosť je jej škola svätosti. Ale politická situácia hustla a vypukla 2. svetová vojna. Život v dedine išiel svojím tempom, ale
poznačený strachom z budúcnosti. Kolobeh života dovoľoval
na chvíľu zabudnúť, no správy z prichádzajúceho frontu boli
čoraz hroznejšie. Zdalo sa, že rok 1944 bude prelomový, väčšina obyvateľstva bola poukrývaná v pivniciach, vyzeralo to,
akoby sa život presunul do podpalubia. Nemci ustupovali, Rusi postupovali posilnení víťazstvami, pričom často aj v alkohole hľadali silu a zrazu bolo ťažko rozoznať, kto je nepriateľ. Jeden takýto neznámy anonymný ruský vojak, ktorý nevedel odolať kráse Aničky, zatúžil po nej, chcel si ju chvíľkovo ukoristiť,
majetnícky vlastniť. – Po jej odpore a vehementnom nesúhlase,
ju pred očami rodiny a blízkych surovo zastrelil. Zomrela ako
mučeníčka čistoty. Nedala prednosť životu za cenu zrady Boha
a svojich zásad plynúcich z kresťanskej viery. Obrovský smútok a strach zaľahol na tých, čo prežili, všetci si dobre zapamätali Ankin príklad vernosti Bohu až za hrob. Pán farár do matriky zapísal pravdivú príčinu smrti, i keď nasledujúce desaťročia tú pravdu chceli zabieliť a sfalšovať. Medzi ľuďmi sa ale šírila pravda, pribúdali aj vypočuté modlitby na Ankin príhovor.
A tak môžeme byť dnes svedkami mohutného hnutia medzi
mladými, ktorí prosia na jej hrobe o silu v každodennom boji
o vernosť Bohu a jeho prikázaniam.
Kniha je písaná veľmi svižným, autentickým štýlom, výborne sa číta a čitateľov formuje vo vernosti v šedej každodennosti. Vrelo odporúčam.
Monika Šandorová

V

ždy keď som počula niečo o Púti radosti alebo zrelosti, alebo o akejkoľvek duchovnej akcii, ktorá sa odohrávala vo Vysokej nad Uhom, vo svojom vnútri som sa veľmi hanbila. Vôbec som netušila, kde je Vysoká. Matne som si pamätala zo zemepisu,
že rieka Uh tečie na východnom Slovensku
a meno dievčiny, s ktorou sú tieto akcie spájané – Anička Kolesárová – mi nič nehovorilo. O to väčšia bola moja radosť, keď som
vo farskej knižnici objavila horúcu novinku – Magdaléna Rusiňáková: Anka Kolesárová (Lúč – vydavateľské družstvo, Bratislava, 2017, 141 s.).
Konečne som si mohla prečítať súvislé informácie o živote,
ale aj o hrdinskej smrti 24-ročnej dievčiny, ktorej diecézna fáza
procesu blahorečenia bola ukončená v roku 2012 a teraz sa už
len čaká na verdikt Kongregácie pre kauzu svätých.
Autorke životopisu sa podarilo veľmi pútavo vykresliť celé
historické obdobie medzivojnového života v malej obci na východnom Slovensku. Vďaka nej sme svedkami všetkých peripetií, ktoré sa dotýkajú širokej rodiny Kolesárovcov. Spoznávame ťažkosti života jednotlivých členov rodiny, tých, ktorí sa
vysťahovali do Ameriky, ale aj tých, ktorí ostali doma. Obe línie sa vyznačujú veľmi hlbokou kresťanskou vierou a vzájomnou láskou.
Opisovaný dej nás úplne vtiahne do svojho stredu a ani nezbadáme, že sme skoro fyzicky účastní Ankinho krstu 14. 7. 1928,
druhý deň po narodení. Postupne máme možnosť sledovať An-
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