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Ročník XXVIII Číslo 12 December 2017

ImmacUlata

Ochrana životného prostredia je v súčasnosti veľmi aktuálne úsilie. Pribúda akti-
vistov za čistý vzduch a zelené lúky, množstvo tých, ktorí protestujú proti ató-

movým elektrárňam a betónovým púšťam. Toto úsilie si vkladá dnes do programu 
takmer každá politická strana. Ani Cirkev v tomto úsilí nestojí bokom. Prečo vlastne? 
Je to azda jeden z módnych javov, ku ktorému sa Cirkev pridala, len aby bola časová 
a moderná? Až natoľko, že sa táto téma vtiera do tajomstva slávnosti Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie? Ani zďaleka nie!

Avšak priznajme, miera našej tolerancie voči neporiadku, špine, nanútenému hlu-
ku a rozšírenému smogu je často naplnená. Už sme sa určite presvedčili, že ani v tej-
to oblasti nestačí len apelovať a rozdať trestné oznámenia. Ide o viac: treba dosiah-
nuť zmenu zmýšľania. A to nie je otázka módy, ktorá sa dnes natláča ako novosť 
a iné sa odsúva bokom ako staré a neaktuálne. Zmena zmýšľania patrí k človeku, 
kým žije. Zmena zmýšľania je aj motto, ktoré spája našu tému s týmto sviatkom. En-
cyklika Veritatis splendor (93) za najstrašnejšie nebezpečenstvo, ktoré môže postih-
núť občianske alebo cirkevné spoločenstvo, považuje zotretie hranice medzi dobrom 
a zlom. Nakoniec ani antický filozof nesúhlasil so zľahčovaním nadčasových etic-
kých princípov, keď hovorí: „Ľudia, ktorí hovoria, že je dovolené zabiť matku, si 
nezaslúžia argument, ale potrestanie. Možno povedať, že taký človek by potreboval 
priateľa. Ale je otázne, či by bol schopný priateľstva. Skutočnosť, že on ani argumen-
ty nepočúva, neznamená, že proti nemu argumenty nejestvujú.“ – tvrdí Aristoteles.

Súčasná doba stojí oboma nohami v oveľa extrémnejšej situácii, keď morálne pra-
vidlá nielenže sa porušujú, ale vlastne neplatia. Keďže neexistujú, nie je čo prestupo-
vať ani obhajovať, a z toho bezprávia a bezvýrazovosti sa odvíja rozklad, nuda, bez-
tvarosť, lebo život bez autentického náboja vlastne nemá čím človeka naplniť. Čeliť 
tomuto problému, alebo ho aspoň zminimalizovať, značí vážne sa zaoberať vnútor-
nou prevýchovou človeka, po ktorej volajú psychológovia, sociológovia aj teológovia, 
a predovšetkým oni.

Kto chce uchovať svet človeka a nielen prírodu čistú, kto by chcel vytvoriť čas a de-
jiny pozitívne, ten sa musí pýtať na cieľ a zmysel tohto úsilia. Poznáme odporúčanie 
mnohých, aby sme sa pridali do prúdu života a včlenili sa do rytmu prírody, skrát-
ka, treba žiť prirodzene podľa prírody. Čo to však znamená pre osobnú existenciu?

K odpovedi na nastolené otázky nám pomôže tajomstvo mariánskeho sviatku Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie. Mária dáva odpoveď na Božie pozvanie: Som 
služobnica Pána... (Lk 2, 38). Toto často počuté a nezriedka prepočuté priznanie chce 
vyjadriť to, čo nás tu spája s touto mladou ženou, s ohláseným materstvom Božieho 
Syna, ktoré chce prijať, dôverujúc tomu, ktorému nič nie je nemožné. Panna z Naza-
retu sa prejavuje celkom ináč ako tá žena a ako aj jej muž na začiatku dejín, ktorá by 
chcela „autonómne“ určovať svoju cestu, ktorá si myslí, že má sebaorientáciu života 
v rukách a môže ho sama riadiť. Myslí sa tu, samozrejme, na biblickú udalosť o de-
dičnom hriechu, ako to prináša starozákonná kniha Genezis (Gn 3, 1 – 14). Scéna, 
ktorá stojí na začiatku rozprávania o tejto ľudskej pohrome. Tu sa človek nazdával, 
že vytvorí vo vlastnej kompetencii čas a dejiny. A také precenenie seba je dodnes prí-
činou nepožehnania, ktoré leží nad našimi dejinnými i každodennými cestami. Mož-
no teda povedať podľa myšlienok v úvode: Hriech včerajška, ako ten z dneška, je prí-
činou disharmónie a chaosu. Vlastnou príčinou zničenia životného prostredia dejín.

Vzhľadom na to, Božie slovo zo sviatku Nepoškvrneného počatia hovorí o obra-
te. Na tomto sú zúčastnené dve podstatné osoby. Na jednej strane predpovedaný Syn 
Najvyššieho, Ježiš, a na druhej strane Mária, jeho matka. On, tak hovorí apoštol Pa-
vol (Rim 5, 12 – 21), je nový Adam, podľa toho nazývajú cirkevní otcovia Máriu no-
vou Evou. Oproti praotcovi hriešneho ľudstva stojí Kristus ako druhý Adam, on je 
vodcom tých, čo sa dajú viesť k novej Božej spravodlivosti. A Mária sa javí ako tá, 
ktorá súhlasí s touto cestou Boha a nezahatá ju vlastným sebaprecenením: Som slu-
žobnica Pána... Božie dejiny, cesta k obnoveniu ľudstva sa začína tam, kde títo berú 
svoje sebaprecenenie späť a nasledujú Krista, nového Adama. To chce Mária urobiť a 
k tomu chce učeníkom dodať odvahu: Čo vám povie, to urobte (Jn 2, 5).

Veľký teológ 20. storočia Karl Rahner dáva sviatku Immaculaty meno: Sviatok svä-
tého začiatku je, – samozrejme --, ako všetky sviatky cirkevného roka – najprv sviat-
kom viery. Ide o začiatok Márie. Ale aj o nás.

Hľa, služobnica Pána (Lk 1, 38), 

vraví Panna Mária.

Ona sa obracia na anjela Gabriela, 

ktorý jej zvestuje Božie povolanie

stať sa Matkou jeho Syna. 

Vtelenie Slova je rozhodujúcim 
momentom

v pláne, ktorý Boh vyjavil 

od samého začiatku ľudských dejín

po prvotnom hriechu. 

On chcel sprostredkovať ľuďom 

svoj vlastný život, pozývajúc ich, aby sa 
stali jeho deťmi.

Je to povolanie, 

ktoré očakáva odpoveď 

od každého jednotlivca. 

Boh nenanucuje spásu, 

on ju ponúka ako iniciatívu lásky , 

na ktorú treba odpovedať slobodným 
rozhodnutím, 

tiež motivovaným láskou. 

Dialóg medzi anjelom a Máriou, 

medzi nebom a zemou je v tomto zmysle

pre nás vzorom: 

pokúsme sa nájsť v ňom nejaké poučenie 
pre seba 

Ján Pavol II.: milovanému slovenskému 
národu

Kňazský seminár sv. Františka  
Xaverského, Badín 2004(dokončenie na s. 2)
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„Nepoškvrnené počatie“ alebo „Bez 
hriechu počatá Panna a Matka Božia 
Mária“ – zabudnite na jazykové bariéry 
– znamená: Boh sám si vytvorí v Márii 
pre Syna živý chrám. Samozrejme, čím 
je a čo sa z nej stalo, nebola len jej zá-
sluha a jej výkon, ale dar milujúceho Bo-
ha, dar, ktorý v jazyku Cirkvi voláme mi-
losťou. Áno, ona je dokonca milostiplná, 
a to už v okamihu, kedy človek zo seba 
ešte vôbec nič nemá, alebo to zo seba 
nemohol urobiť.

Chápem. Napriek vypovedanému sa 
ešte stále pýtate: Čo teda znamená Ne-
poškvrnené počatie Panny Márie? Uče-
nie Cirkvi o tom jednoducho hovorí, že 
Panna Mária vzhľadom na zásluhy Je-
žiša Krista bola Bohom od prvého oka-
mihu svojho počatia oslobodená od de-
dičného hriechu a jeho následkov. Ma-
la teda vo svojej duši od prvého okami-
hu svojej existencie plnosť Božej milosti, 
ako to vyjadril anjel pri Zvestovaní Pan-
ny Márie slovami Milosti plná. Preto bo-
la od počatia až do smrti obdarená vý-
kupnou a posväcujúcou Božou láskou. 
Túto pravdu viery vyhlásil pre celú Cir-
kev pápež Pius IX. v r. 1854 ako katolíc-
ku pravdu viery.

Nepoškvrnené počatie ďalej zname-
ná, že Boh obklopil Pannu Máriu milu-
júcou vernosťou. Začiatok jej ľudskej 
existencie bol čistý a blažený a Boh sa 
rozhodol sprevádzať jej život až do kon-
ca posväcujúcou a pomáhajúcou milos-
ťou, takže sa nedopustila žiadneho osob-
ného hriechu, čo, samozrejme, nie je ne-
dostatok, ale dokonalosť. Táto milosť 
umožňuje človeku žiť vo svetle Božích 
právd a v otvorenosti voči Bohu a jeho 
zákonom.

Svätý Pavol napísal do Korintu v sú-
vislosti so vzkriesením Ježiša: Veď ako 
všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všet-
ci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké 
mu patrí: Prvotinou je Kristus...“ (1 Kor 
15, 23). V tomto zmysle tajomstvo Ne-
poškvrneného počatia nám chce pove-
dať: Skutočne existuje aj poradie: Prvá je 
Mária. Ona prijala bez krstu, čo sa nám 
darovalo v krste, dôstojnosť Božieho 
dieťaťa. Milosť nášho Pána Ježiša Kris-
ta, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha 
Svätého boli od prvého okamihu jej živo-
ta v matkinom lone s ňou. A žiadna vi-
na sveta okolo nej ju nemohla zasiahnuť 
a negatívne ovplyvniť.

Mária úplne dôverovala Bohu, že ju 
miluje a bola Bohom celkom naplnená. 
Bola plná milosti. Nič ju neoddeľovalo 
od Boha.

Ako je to však s nami, priatelia? Kde 
sú dotykové body tohto sviatku s naším 
životom? Na začiatku Listu Efezanom 
stoja dôležité vety, ktoré neplatia len 
o Márii, ale o nás všetkých: Nech je po-
chválený Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všet-
kým nebeským duchovným požehnaním. 
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta 
vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí 

(dokončenie zo s. 1)

moji milí Blumentálci a návštevníci kostola, približujúce sa Vianoce patria medzi 
moje obľúbené sviatky z viacerých dôvodov. a nemyslím si, že som sám. Spomienky na 
detstvo, modlitby, darčeky, štedrá večera, polnočná svätá omša, sneh, stromčeky, sve-
tielka, koledovanie a návštevy.

tri dary
Čím som bol starší, tým viac som sa 

tešil na to, ako urobiť radosť aj iným, 
osobitne nájdením darčeka, ktorý by po-
tešil najviac (a bol v rámci mojich naku-
povacích schopností a možností). Ne-
skôr som začal pridávať tri dary, ktoré 
osobne pokladám za najdôležitejšie:
– dať odslúžiť svätú omšu za toho, ktoré-
ho som chcel obdarovať,

– nájsť knihu, ktorá inšpiruje a
– dať predplatné hodnotného časopisu 
(odporúčam Milujte sa!, Posol alebo Slo-
vo medzi nami).

Dar svätej omše
Či nie je dar svätej omše tým najvzác-

nejším darom, ktorý môžeme niekomu 
darovať? Či tomu ten človek úplne rozu-
mie alebo nie, vo svätej omši prichádza-

a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dob-
rotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, 
aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi... (Ef 1, 3 – 5). To je 
božský preddavok pre náš život, pozitív-
ne predznamenanie na začiatku nášho 
života: Požehnaný, vyvolený z lásky a to 
všetko grátis, vzácna milosť, najcennej-
ší krstný Boží dar. Iste, narodíme sa do 
sveta, ktorý má punc viny. To je to dedič-
stvo, do ktorého vstupujeme na začiat-
ku svojho života. Malé dieťa je, samo-

zrejme, osobne nevinné, ale prichádza 
do sveta poznačené následkom určité-
ho nedostatku, poznačeného odmietnu-
tím Boha. Nie zriedka stojí na začiatku 
nového života nepriaznivá rodičovská 
zvesť, ktorá obsahuje: „Prijatie sa zamie-
ta. Nechceme ťa, nemáme ťa radi. Pre-
kážaš nám.“

Do tejto chaotickej situácie dedičné-
ho hriechu je oslobodzujúce počuť Bo-
žiu zvesť už na začiatku života pri na-
šom krste: Chcem ťa, si prijatý kladne, 
milovaný. Si môj milovaný syn, moja mi-
lovaná dcéra. Na Božej Matke to vidíme: 
silou prísľubu a priklonenia Boha nemu-
síme prepadnúť ťahu Zlého. Nemusíme 
sa potopiť v bahne hriechu. Na základe 
bezpodmienečného prijatia Bohom mô-
žeme seba prijať a vydržať napätie me-
dzi dobrým a zlým. Vo svetle Márie vi-

díme obraz človeka, ako si ho Boh vy-
sníval.

S teológom Romanom Guardinim sa 
preto môžeme modliť: „Neustále sa pri-
jímam z tvojich rúk, to je moja pravda 
a moja radosť. Neustále sa pozeráš na 
mňa a ja z toho pohľadu žijem. Ty si môj 
Stvoriteľ a moja spása. Uč ma v tichos-
ti tvojej prítomnosti porozumieť tajom-
stvu, ktoré som, a ktoré som skrz teba 
a pred tebou a pre teba.“

To nasmerovanie Panny Márie na Bo-
žiu ekonómiu spásy má na mysli sviatok 
Nepoškvrneného počatia. Oslavuje ju 
ako ženu, ktorej celá existencia sa vzťa-
huje na Krista, a ešte viac: na ktorú kvôli 
Synovi platí pozdrav: „Milostiplná, Pán 
s tebou“ (Lk 1, 28). Keďže Boh je s ňou, 
keďže ju napĺňa jeho blízkosť, môže 
bez výhrady kladne odpovedať na anjel-
ský pozdrav. Boh je pre ňu ozaj Bohom 
a pred ním sa cíti ako otvorený človek 
ochotný dať sa poučiť. Jej viera a pripra-
vené srdce stať sa Matkou Vykupiteľa je 
predobrazom pre každé veriace stretnu-
tie s Kristom.

Možno to má niečo v sebe, niečo ak-
tuálne či módne, hovoriť v tento sviatok 
o ochrane životného prostredia. Pokiaľ 
však nejde v aktuálnej diskusii o zelené 
lúky a modrú oblohu, ale o otvorených 
ľudí, zanecháme tieto heslá za sebou. 
Úctivý pohľad na tú: ktorá verila, že sa 
splní čo jej Pán povedal (Lk 1, 45) chce, 
aby sme videli: obnovené dejiny a exis-
tenciu vyliečeného sveta, teda aj príro-
dy. Ony začínajú tým, aby sme prijali Bo-
ha do svojho každodenného života. Veď 
tak, ako túžime po perfektných a doko-
nalých hodnotách v každej oblasti náš-
ho života, bolo by nezodpovedné odmie-
tať ich v našom osobnom živote. Sme 
už dostatočne poučení, že keď sa tento 
vzťah naruší, nie sú následkami len jed-
notlivé disharmónie, ale celkový nepo-
riadok a chaos. Stvorenie a život stráca-
jú rovnováhu. Aby sme ju znova našli 
každý deň, priatelia, je jeden zo silných 
impulzov, ktorý vyviera z tohto sviatku.
Viliam Judák, Na ceste k všednému dňu. 
myšlienky z éteru VII. Kňazský seminár 

sv. Gorazda v Nitre 2004
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me k Otcovi – môjmu, tvojmu, nášmu, 
k nebeskému Otcovi spolu s niekým, 
koho náš Otec nemôže odmietnuť, pri-
chádzam s Ježišom. Ja nie som dokona-
lý, ale on je dokonalý, a tak aj svätá om-
ša, s ktorou sa prihováram a prichádzam 
k Otcovi, bude dokonalou modlitbou – 
Ježišovou aj mojou. Vždy som bol veľ-
mi rád, keď mi ľudia povedali, že dali za 
mňa odslúžiť svätú omšu. V niektorých 
farnostiach majú aj také „omšové karty“, 
v ktorých je zvýraznený deň, kedy sa bu-
de svätá omša sláviť.

Dar knihy
Som presvedčený, že knihy sú stále 

aktuálne. Poskytujú nielen informácie, 
ale aj inšpirujú. Najlepšie je, ak sami po-
znáte knihu, ktorú kupujete, lebo budete 
lepšie vedieť, či sa taká kniha obdarova-
nému hodí. Veľmi odporúčam do daro-
vanej knihy vpísať aj venovanie.

Týždeň pred blahorečením Titusa 
Zemana mi pán farár z Dómu svätého 
Martina daroval knihu o Titusovi Zema-
novi. Asi za tri dni som ju mal prečítanú 
a tak sa mi zapáčila, že som kúpil ďalšie 
tri či štyri pre ľudí, s ktorými som sa plá-
noval v najbližších dňoch stretnúť.

Dar predplatného
Tento dar je veľmi podobný predchá-

dzajúcemu, len s tým rozdielom, že dar-
ček bude prichádzať každý mesiac, ale-
bo podľa toho, ako často daný časopis 
vychádza. Ako som naznačil, veľmi od-
porúčam objednať a predplatiť časopis 
Milujte sa! a časopis Posol. Tieto časo-
pisy dokážu osloviť takmer všetky veko-
vé kategórie, tak mladých, ako aj dospe-
lých. Nie sú písané pre malé deti. Kaž-
dé číslo, ktoré som doteraz videl, bolo aj 
pre mňa ako kňaza vynikajúce. Taktiež 
povzbudzujem predplatiť časopis Slovo 
medzi nami. V ňom nájdete úvahy k čí-
taniam zo Svätého písma na každý deň. 
Tieto čítania sledujú tie, ktoré sa použí-
vajú pri svätých omšiach.

meno Ježiš
Predvianočný čas mám veľmi rád ešte 

z jedného dôvodu: Meno Ježiš, Ježiško, 
Boh sa vyslovuje viac ako kedykoľvek 
inokedy. Vďaka koledám, piesňam, ob-
razom, jasličkám a vianočným zvykom 
či prianiam, ktoré odznievajú v rádiách 
či televízii. Svätý Pavol sa tešil z toho, 
že sa Kristus ohlasuje. Akýmkoľvek spô-
sobom. A tak sa aj ja teším, že sa Ježiš 
Kristus a jeho meno ohlasuje aj v takom-
to kontexte. Navyknime si vkladať me-
no Ježiš do všetkých vianočným vinšov 
a želaní, zvlášť na pracovisku, pri osla-
vách, rodinných stretnutiach. Je to veľ-
mi jednoduchý spôsob, ako uchovať Je-
žiša v centre pozornosti predvianočné-
ho a vianočného obdobia. V Amerike sa 
často hovorilo: „Jesus is the reason for 
the season,“ Ježiš dáva zmysel nastávajú-
cemu obdobiu.

On je ten, kvôli ktorému existujú Via-
noce. On je ten, s kým sa Vianoce zača-
li. Ježiš – najvzácnejší dar nebeského Ot-
ca pre teba, pre mňa, pre každého z nás.

Pozývanie
Veľmi nám všetkým odporúčam, po-

zývajme členov rodiny, príbuzných, pria-
teľov, spolupracovníkov, spolužiakov, ba 
i neznámych na sväté omše nazývané ro-
ráty (je to prvá ranná svätá omša v Ad-
vente), na svätú spoveď, na vianočné 
koncerty, na jasličkové predstavenia či 
pobožnosti. Nebojme sa takéto pozvanie 
zopakovať aj viackrát. Ktosi raz „vypočí-
tal“, že na každých desať pozvaní dosta-
neme priemerne jedno áno. Predvianoč-
né a vianočné obdobie sa dotýka srdca 
človeka ako žiadne iné v roku. Ježiš sa 
bude dotýkať ľudí cez vás.

Osobný advent – adventný veniec
Ježiš bude konať cez teba a cezo mňa, 

keď si nájdeme na neho čas. Využime 
adventný veniec ako viditeľnú pripo-
mienku na vytvorenie kruhu, kruhu rodi-
ny či spoločenstva, alebo sa aspoň v du-
chu pridajme k tým, ktorí sa modlia a 
očakávajú príchod Mesiáša.

Kdesi som videl slogan: „Vypni ,tel-
ku‘, zapni seba.“ Vypni ,telku‘, vyp-
ni mobil, zdvihni sa od internetu a za-

pni seba, prepni na Boha, prepni na Bo-
žiu prítomnosť. „V tajomnom tichu, nad 
Betlehemom polnočná chvíľa zázrak ča-
ká...“, tak sa spieva v jednej kolede. Boh 
si zvolil ticho Betlehema, aby vstúpil do 
života ľudí. Bolo to historické adventné 
ticho Máriinho lona a Jozefovho váha-
nia a rozhodnutia, v ktorom Ježiša s lás-
kou očakávali a Mária porodila.

Deviatnik Dávanie prístrešia
Veľmi príťažlivá modlitbová príprava 

na Vianoce je Deviatnik Dávania prístre-
šia Svätej rodine. Spočíva v pripomenutí 
si historickej udalosti o Márii v požehna-
nom stave a o Jozefovi, keď išli do Bet-
lehema kvôli nariadenému súpisu obyva-
teľstva. Žiadne prístrešie nenašli. Maš-
taľ im musela byť dobrá. V tomto de-
viatniku ponúkame vynáhradu Svätej ro-
dine za odmietnutie pomoci, keď ju po-
trebovali, ale zároveň má tento deviatnik 
aj rozmer odprosenia za všetky si tuácie 
v našich životoch, keď sme odmietli Je-
žiša. Táto modlitba môže mať jednodu-
chú formu: zapáliť sviečku a pomodliť sa 
akúkoľvek modlitbu (odporúčam desia-
tok z radostného ruženca); alebo aj roz-
vinutú formu (vhodnú pre rodiny): nie-
ktorí z rodiny prinesú obraz Svätej ro-
diny, zaklopú na obývačkové dvere a tí, 
čo čakajú v obývačke, odpovedia pozva-
ním Svätej rodiny dnu, spolu si zaspie-
vajú náboženskú pieseň a pomodlia sa. 
Dúfam, že sa vám to podarí.

Ježiš sa chce duchovne zrodiť znovu 
hlbším spôsobom v tvojom živote. Ticho 
mu dáva priestor. Otvorené a čítané Svä-
té písmo oživuje Ducha. Vezmi ho a čí-
taj. Uvažuj a vnášaj do života.

Nech Pán Ježiš v Svätej noci – nenechá 
vás bez pomoci. – Stále verný svojmu slovu 
– duchovne sa zrodí znovu. Aj keď tento 
vinš budete čítať ešte pred Vianocami, 
myslím si, že najlepšie vyjadruje Advent 
aj Vianoce. Ja som sa tento vinš naučil 
od jezuitského pátra Milana Hromníka a 
veľmi rád ho odovzdávam vám všetkým.

Benjamín Kosnáč

Naša FarSKá UNIVerzIta

advent – je alebo nie je pôstny čas?
Nedávno som dostal otázku, ako prežíva advent liturgista, zanietenec pre dôstojné 

slávenie liturgie a ako do toho patria staré tradície. Je vôbec možné zosúladiť tradíciu 
s dnešným pohľadom cirkvi na advent? Otázka vyplynula z dávnejšie uverejneného prí-
spevku v Katolíckych novinách, v ktorom šéfredaktor najstaršieho teologického periodi-
ka Duchovný pastier, ktoré v novembri oslávilo storočné jubileum, povedal niečo, čo do-
slova odštartovalo spŕšku protestov.

Protesty sa netýkali podstaty, ale po-
družných vecí. Šéfredaktor na otáz-

ku kolegu – vtedajšieho šéfredaktora Ka-
tolíckych novín Mons. Mariána Gaven-
du: „Čo jedávate na Štedrú večeru“, od-
povedal, že ryba nepatrí do jeho jedál-
nička, preto na večeru má obvykle vy-
smážane kuriatko alebo bravčovú krko-

vičku, resp. rezeň z nej. No a začali sa 
hrnúť protesty! Ako to? Veď je pôst a on 
si dá na Štedrý deň mäso! Nuž nechce-
lo sa mi každému zvlášť vysvetľovať, ale 
uvedomoval som si, že sa nedá nereago-
vať a konkrétna odpoveď musí byť daná! 
Tak poďme na okamih do histórie Ad-
ventu a jeho prežívania, aby sme mohli 

uspokojiť odpoveďou, ale nielen to, ale 
hlavne, aby sme sa zbavili akéhosi „fa-
lošného hriechu“, že sme na Štedrý ve-
čer na stole mali na tanieri rezeň. Na za-
čiatku si však potrebujeme uvedomiť, že 
Katolícka cirkev má dve vetvy: východ-
nú a západnú. Obe sú jedna Katolícka 
cirkev, ale majú svoje osobitosti, zvyky, 
liturgiu a, samozrejme, i pôstnu disciplí-
nu, ktorá je dosť od západnej.

advent vo východnej cirkvi
Východná Cirkev pred sviatkom Na-

rodenia Pána prežíva pôstne obdobie, 
ktoré je známe aj pod názvom Filipov-
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ka (Pilipyvka). Cieľom tohto štyridsať-
dňového pôstneho obdobia je duchovná 
príprava veriacich na slávenie sviatkov 
Narodenia Pána a Bohozjavenia. V by-
zantskej cirkvi bol tento pôst definitív-
ne zavedený niekedy medzi 6. a 8. sto-
ročím, hoci o ňom máme zmienky už 
aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ zís-
kal preto, lebo sa začína deň po sviatku 
sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začí-
na sa 15. novembra a trvá do 24. decem-
bra, teda štyridsať dní. Je jedným zo šty-
roch pôstnych období v byzantskom ob-
rade (Filipovka čiže Pôst pred Narode-
ním Pána, Veľký pôst čiže Svätá Štyrid-
siatnica, Apoštolský alebo Petro-pavlov-
ský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia 
presvätej Bohorodičky čiže Spasivka). 
Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy 
miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyrid-
saťdňový pôst pred Paschou. Gréckoka-
tolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže 
iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých po-
krmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého 
pôstu Filipovka nemá vlastné liturgické 
predpisy.

advent v západnej cirkvi
V Ríme sa adventná predvianočná prí-

prava spomína už za pápeža Leva I. Veľ-
kého v rokoch 440   -- 461. Iný záznam 
o Advente pochádza z Francúzska, kde 
koncil v meste Macon v roku 582 naria-
dil, aby sa príprava na slávenie vianoč-
ných sviatkov začala od prvej nedele po 
sviatku svätého Martina. Adventné ob-
dobie v tejto forme zahŕňalo šesť nedieľ 
a malo pôstno-kajúcny charakter. Na šty-
ri nedele skrátil adventné obdobie Gre-
gor I. Veľký (pápežom bol v rokoch 590 
– 604), symbolizovať to malo štyritisíc 
rokov čakania na Mesiáša od vyhnania 
prvých rodičov z raja. Definitívnu formu 
nadobudol Advent v 8. a 9. storočí. V ro-
ku 1362 Urban V., ktorý aj po svojom 
zvolení za pápeža žil ako benediktínsky 
mních, zaviedol pre adventné obdobie 
pôstne pravidlá, uvádza KBS. Pojem Ad-
vent pôvodne pochádza z gréckeho poj-
mu πιφανεία (epifaneia – zjavenie), kto-
rý označoval príchod božstva do chrá-
mu alebo návštevu kráľa.

adventné obdobie má kajúci charak-
ter, no nechápe sa ako čas pokánia v tom 
zmysle, ako je to vo Veľkom pôste (napr. 
stále sa spieva Aleluja). Kajúcnosť zna-
mená obrátenie sa naplno k Bohu. Ob-
dobie prípravy na slávenie Narodenia 
Pána sa v 4. storočí dostalo z kresťan-
ského Východu do Galie a Španielska. 
Odtiaľ pochádza zvyk spájať Advent 
s eschatologickým očakávaním Krista 
na konci čias. V Galii1 sa od 5. storočia 
Advent začínal už na sviatok sv. Marti-
na a v Španielsku 24. novembra. V rím-
skej liturgii trvalo obdobie Adventu dva 
týždne a malo charakter očakávania či 
prípravy na vtelenie Božieho Syna. Via-
nočné obdobie (v širšom zmysle Advent 
a Vianoce) sa od 4. storočia pohybova-
lo medzi 11. novembrom a 6. januárom, 
na ktorý pôvodne pripadala oslava naro-

denia Ježiša Krista (dnes slávnosť Zja-
venia Pána čiže Epifania). Týchto osem 
týždňov predstavovalo (s výnimkou ne-
dieľ, ktorými si kresťania stále pripo-
mínajú vzkriesenie) spolu štyridsať dní. 
Začiatky Adventu siahajú do 4. sto-
ročia, kedy sa oslavoval určitý počet 
(2 až 6) adventných nedieľ. Až rímsky 
pápež Gregor Veľký († 604) stanovil 
adventný čas na 4 týždne. Adventné ob-
dobie je teda nielen prípravou na Viano-
ce, sviatky Narodenia Pána, ale je pre-
dovšetkým v prvej časti, ktorá trvá do 
16. decembra vrátane, pripomenutím si 
historického obdobia očakávania Mesiá-
ša a zároveň je aj pripomienkou a prí-
pravou na druhý príchod Ježiša Krista. 
advent nám pripomína, že Kristus príde. 
a život veriacich je neustálym a bdelým 
očakávaním tohto príchodu. Nejde teda 
iba o to, aby sme si pripomenuli histo-
rickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 
rokmi v malej judejskej dedinke. Ove-
ľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš 
život musí byť Adventom, bdelým oča-
kávaním nového konečného príchodu 
Krista. A práve preto musíme žiť napl-
no evanjelium. Zachovávať všetko, čo 
nám Boh zjavil a čo od nás žiada.

roráty
V minulosti bol zvyk intenzívne sláviť 

tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. 
Ňou sa naznačovalo smutné položenie 
ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu 
narodenie Krista neprinieslo svetlo, svet-
lo Božieho zjavenia, ako aj blaživú ná-
dej na vykúpenie. Slovo rorate je zo za-
čiatku antifóny Rorate,  caeli desuper či-
že Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifó-
nou sa začínala votívna omša k cti Pan-
ny Márie v Advente. Vždy sa počas ce-
lého Adventu slávila v bielej farbe. Tou-
to svätou omšou sa vo veriacich Cirkvi 
obnovovala túžba, s ktorou praotcovia 
očakávali príchod Vykupiteľa. Túto svä-
tú omšu môže kňaz sláviť aj po liturgic-
kej reforme Druhého vatikánskeho kon-
cilu v adventných fériách do 16. decem-
bra na úsvite dňa, samozrejme, s osobit-
nými čítaniami na každý deň. Rorátnu 
svätú omšu možno sláviť aj tak, že sa be-
rie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva 
Anjel Pána s antifónou Rorate. Z pasto-
račných dôvodov, a možno aj ako odpo-
veď na komerciu, ktorá zatláča Advent 
masívnou kampaňou Vianoc už dobre že 
nie od septembra, sláviť Roráty a vrátiť 
Advent do nášho života.

Bezprostredná príprava  
na Vianoce

Od 17. decembra sa začína bezpro stred-
ná príprava na slávenie Vianočných 
sviatkov, kedy si pripomíname Narode-
nie Ježiša Krista. V adventnom obdo-
bí rímska liturgia slávi plán spásy, v kto-
rom milosrdný Boh povolal patriarchov 
a pripútal si ich zmluvou lásky. Knihy 
Starého zákona predpovedajú Kristov 
príchod, a „čoraz častejšie poukazujú na 
postavu ženy, Matky Vykupiteľa“ (LG 
55), totiž postavu Panny Márie, ktorú 
Cirkev velebí ako radosť Izraela a vzne-
šenú dcéru Siona. V adventnom obdo-
bí liturgia denne slávi Gabrielovo posol-
stvo preblahoslavenej Panne márii. Práve 
toto je podstatou toho, že adventné ob-
dobie nie je pôstnym časom, ale radost-
ným očakávaním Krista, obdobím náde-
je a má sa vyznačovať žitím lásky. Žitie 
lásky nás volá, aby sme sa dokázali de-
liť s inými a možno práve uskromňova-
nie sa v jedle v tomto období nám pomá-
ha šetriť a dávať tým, ktorý to potrebujú. 
Zdržovať sa nejakého jedla alebo zába-
vy je výrazom – prejavom nášho obráte-
nia naplno ku Kristovi ako zdroju rados-
ti a túžby.

Pôstna disciplína po Druhom 
vatikánskom koncile

Pochopiteľne po reforme Druhého 
vatikánskeho koncilu tak liturgia, ako 
aj pôstna disciplína prešli veľkými zme-
nami. Pôstna disciplína bola uprave-
ná vo všetkých svojich formách. Prísny 
pôst ostáva na Popolcovú stredu a Veľ-
ký piatok. Každý piatok je kajúci deň, 
ale forma pôstu má rôzne podoby. Už 
nie je striktný príkaz nejesť v piatok mä-
so, ale je tam viacero možností. Rovna-
ko ani Štedrý deň sa nenachádza ako 
pôstny deň. Rovnako ako na Svätú sobo-
tu aj tu možno zachovať isté zdržovanie 
sa, ale výslovne sa nespomína v pôstnej 
disciplíne odporúčanie zachovávať na 
Štedrý deň pôst. Biela sobota má charak-
ter úplného stíšenia sa po Veľkom piat-
ku a k nemu akosi patrí aj pôst a tiché 
rozjímanie pri Božom hrobe. Štedrý deň 
nemá charakter Bielej soboty, ale má ná-
dych radostného očakávania Narodenia 
Pána. Navyše popoludní sa už slávi vigí-
lia Narodenia Pána, ktorej čas slávenia 
býva okolo 16. hodiny a všetky liturgic-
ké texty už hovoria o Narodení Pána. Po 
nej zvyčajne sa pristupuje k požívaniu 
štedrej večere, takže pôst ako taký pri 
oslave Narodenia Pána nemôže byť. Pri-
chádza ženích, vyjdite mu v ústrety. Sám 
Ježiš hovorí, keď vezmú ženícha, treba 
sa postiť. Takže nik by sa nemal pohor-
šovať, ba priam hovoriť o hriechu, ak za 
takýchto okolností už niekto požíva pri 
štedrej večeri mäso. Nakoniec ryba dnes 
nie je prejavom pôstu, ak na ňu poze-
rám z hľadiska ceny. Takže nekazme si 
radosť príchodu Božieho Syna videním 
hriechu, kde hriech na podklade jedenia 
mäsa na Štedrý deň ani nie je. To však 
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PlINIO cOrrêIa De OlIVeIra, aPOštOl FatImy

V roku 1996 vyšiel prvý životopis o brazílskom kresťanskom filozofovi, politikovi a aktivistovi, antikomunistovi a mariánskom cti-
teľovi Pliniovi corrêiovi de Oliveirovi (1908 – 1995). Jeho autorom je súčasný taliansky mysliteľ roberto de mattei (1948), ktorý 
definuje Plinia de Oliveiru ako križiaka 20. storočia (Il crocciato del secolo XX). V tomto roku vydal roberto de mattei ďalšiu kni-
hu o de Oliveirovi, v ktorej ho nazýva apoštolom Fatimy a prorokom máriinho kráľovstva (Plinio Corrêa de Oliveira. Apostolo di Fa-
tima. Profeta del Regno di Maria). Nechajme sa inšpirovať životným svedectvom a dielom tejto významnej osobnosti minulého storo-
čia, ktorá nám mohla byť doteraz neznáma, aby sme v našich časoch vydávali hodnoverné svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Plinio Corrêia de Oliveira pochádzal 
z aristokratickej rodiny v Sao Pa-

olo. Vychovávali ho jezuiti. V mladosti 
ho ovplyvnil život a dielo mariánskej spi-
rituality sv. Ľudovíta Marie z Montfor-
tu, kňaza, rehoľníka a apoštolského mi-
sionára Francúzska (1673 – 1716), kto-

rého životným heslom bolo: Cez Máriu 
k Ježišovi. V roku 1928 vstúpil Plinio 
do Ma riánskej kongregácie v Sao Paolo 
a zasvätil sa Panne Márii podľa Mont-
fortovho vzoru. V roku 1929 sa podieľal 
na založení Katolíckej akcie na univerzi-
te v Sao Paolo, neskôr i v miestnej arci-

diecéze, kde do roku 1944 bol jej predse-
dom. V roku 1943 napísal knihu Na ob-
ranu Katolíckej akcie proti modernistic-
kým vplyvom v tomto hnutí. Okrem to-
ho viedol časopis Katolíckej akcie Legio-
nario (1935 – 1947). V roku 1933 pomá-
hal pri založení politickej strany Kato-

nie je nejakým násilným popretím sta-
rej tradície. Kde sa zachová, je to chvály-
hodné, ale autor príspevku chcel pouká-
zať na skutočnosť, aby sme „nevyrábali 
hriech“, kde nie je.

Symboly adventu
roráty sú jedinečným spôsobom veľ-

kým symbolom adventu. Až oveľa neskôr 
sa symbolom stáva adventný veniec. Ve-
niec je od nepamäti symbolom víťazstva 
a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovo-
rí o venci ako o prejave úcty, radosti a ví-
ťazstva. Adventný veniec vzdáva hold to-
mu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň 
prichádza ako víťaz, ako kráľ a oslobo-
diteľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich 
sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, 
ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pre-
tože on je Svetlo sveta (Jn 8, 12).Tradí-
cia adventných vencov začala v prvej 
polovici 19. storočia. Na jej začiatku 
stojí nemecký protestantský teológ Jo-
hann Henrich Wichern z Hamburgu. 
Wichern tu založil školu pre chudob-
né deti a tie na neho v predvianočnej 
dobe ustavične dotierali otázkou: ke-
dy už budú Vianoce? Rozhodol sa to 
teda deťom znázorniť a vyrobil pre ne 
akéhosi predchodcu dnešných advent-
ných vencov: na drevené koleso pripev-
nil devätnásť červených a štyri biele 
sviece a každý deň jednu z nich zapá-
lil. V nedeľu vždy bielu sviecu. Postup-
ne sa tento zvyk – rôzne modifikova-
ný – uchytil nielen v Hamburgu, ale aj 
v ostatných protestantských častiach 
Nemecka, a nakoniec aj v katolíckych 
regiónoch. adventný veniec symbolizu-
je Kristov kríž, ktorý šíri požehnanie 
do štyroch svetových strán. Kruh ven-
ca je zase symbolom Božej večnosti. 
Štyri sviečky predstavujú štyri týždne, 
ktoré predchádzajú Vianociam. Svie-
ca v Cirkvi je symbolom Ježiša, preto 
sa so sviecou v liturgii stretávame naj-
mä vo veľkonočnej vigílii pri speve chvá-
ly na sviecu, tzv. Exultet, ale aj na svia-
tok Obetovania Pána, ľudovo nazývané-
ho Hromnice, kde Simeon predstavil Je-
žiša ako svetlo na osvietenie pohanov. 
Rovnako aj pri liturgii slávenia krstu, 

kde novokrstenec dostáva sviecu so slo-
vami: Prijmi svetlo Kristovo. Svetlo svie-
ce symbolizuje teda potom samotného 
Krista, ktorý je svetlom sveta.

zhrnutie adventu je istým spôsobom 
v modlitbe anjel Pána, ktorá sa v adven-
te zvyčajne spieva. Iste si potrebujeme 
uvedomiť, že Advent nie je časom, ktoré-
ho prioritou je nákupná horúčka. advent 
je obdobie, ktoré nám pomáha uvedomo-
vať si svoju zaangažovanosť pre osob-
nú spásu i spásu našich bratov a sestier. 
a práve tu sa dostávame k jadru veci, ako 
chápať pôst v tomto období. Pôst – seba-
zápor, nie prostriedok na získanie men-
šej váhy, štíhlej línie, ale je to prostriedok 
na dokázanie sebe, že sme schopní konať 
aj niečo, čo je ťažšie, vyžaduje námahu, 
obetovanie – vzdanie sa niečoho pre nie-
koho. Ak Kristus ide do krajnosti, potom 
teda aj ja ako jeho brat či sestra chcem 
ukázať, že chcem spolupracovať na die-
le spásy spolu s ním, a v ňom nájsť inšpi-
ráciu k otvoreniu srdca a vyliatiu lásky. 
Lásky, ktorá je výslednicou uvedomenia 
si mojej podobnosti s ním vo všetkom. 
Pôst v Advente nie je cieľ, je prostrie-
dok, nie zotročovateľ, nie on mne urču-
je spôsob a trvanie, ale ja si určujem ke-
dy, ako a koľko sa budem postiť pre zís-
kanie niečoho, čo môžem potom daro-
vať. Pôst preniknutý radosťou z dávania.

V ľudovej kultúre Slovenska má Ad-
vent magický charakter začiatku, kedy 
môže pozitívne či negatívne ovplyvniť 
budúcnosť, nadprirodzené sily (stridžie 
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyča-
je a povery, ako veštenie, vinšovanie, 
zatváranie dvier pri rannom zvonení a 
podobne. Varujme sa toho, aby sme dali 
akýsi nádych mágie aj pôstu, dajme mu 
radostný rozmer všeobjímajúcej lásky.

A možno na záver jedna myšlienka 
pôstu, pri ktorom nejde o zrieknutie sa 
mäsa, ale času, času, ktorý zmeníme na 
peknú, možno takúto modlitbu:

Milosrdný a dobrý Bože, ty si prameňom 
všetkého požehnania.
Prosím ťa, požehnaj nám celé toto 
adventné obdobie, nech sa znova zacelí 
a zahojí všetko, čo sa počas uplynulého 
roka pokazilo.

Prosím ťa, požehnaj ma aj všetkých ľudí, 
ktorí mi ležia na srdci.
Rozprestri svoju žehnajúcu pravicu nad 
všetkých ľudí. Požehnaj dielo mojich rúk, 
aby sa moja práca stala požehnaním pre 
druhých.
Ale požehnaj aj prácu tých, ktorí sa 
s láskou a obetavosťou venujú tým, čo to 
potrebujú, chorým a utrápeným.
Požehnaj všetkých, ktorí sa necítia 
milovaní. Pošli im svoje požehnanie 
v podobe lásky. Zošli svoje požehnanie 
v podobe nádeje všetkým zúfajúcim a 
zúfalým, zošli svoje požehnanie ako nový 
život meravým, ako svetlo tým, ktorým sa 
v srdciach zotmelo.
Požehnaj tých, ktorí sú chorí a trpia 
samotou, aby dokázali načerpať novú 
nádej.
Požehnaj umierajúcich, aby svojím 
umieraním žehnali to, čo mizne, a tak sa 
stali sami požehnaním pre všetkých, ktorí 
ešte žijú v časnosti.
Požehnaj nás všetkých, aby sme sa stali 
požehnaním jedni druhým.
Naplň svojím požehnaním celý svet, aby 
sme aj my dokázali vnímať tvoj svet ako 
jedno veľké požehnanie.
Daj, nech dnes všade vnímame tvoje 
žehnanie: v tichu, v modlitbe, v stretnutí, 
v rozhovoroch, pri práci a vôbec vo 
všetkom, čo prežívame.
Požehnaj nás a všetkých našich blízkych, 
náš dobrotivý a milosrdný Bože a Otče. 
Amen.

Daniel Dian 

1 Za cisára Augusta bola Galia rozčlenená, 
okrem skôr pripojeného územia Galie nar-
bonskej, na Aquitániu, Galiu Lugdunensis 
(Galiu lyonskú) a Belgicku. Ide teda o časť 
dnešného Francúzska a Belgicka.  Obyvatelia 
Galie získali plné rímske občianstvo, vhod-
nejším než Gali sa stalo označenie Galoro-
máni. Tretie storočie potom prinieslo pravý 
opak tohto mierového obdobia. Galoromá-
ni a najmä ich najvyšší predstavitelia sa často 
zapájali do mocenských bojov v Ríme. Oby-
vatelia boli zaťažovaní stále vyššími daňami a 
predtým bohaté mestá začali pomaly upadať. 
Od druhej polovice 3. storočia sa na území 
Galie začali usádzať Germáni.
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líckej ligy. O rok neskôr ako 24-ročný sa 
stal najmladším kongresmanom v brazíl-
skom parlamente za túto stranu. V roku 
1951 spoluzakladal mesačník Catolismo, 
do ktorého do roku 1990 pravidelne pri-
spieval. Počas Druhého vatikánskeho 
koncilu (1962 – 1965) viedol výkonný 
sekretariát niekoľkým brazílskym bisku-
pom. Ešte pred koncilom v roku 1960 
založil brazílsku spoločnosť na ochranu 
tradičných katolíckych hodnôt s názvom 
Tradicao, Familia e Propriedade (TFP – 
Tradícia, Rodina a Vlastníctvo). V roku 
1976 napísal knihu Revolúcia a Kontrare-
volúcia, ktorá pomohla rozšíriť idey tej-
to spoločnosti do dvadsiatich krajín sve-
ta. Okrem toho Dr. Plinio, ako ho vše-
obecne volali, napísal knihu Cirkev a Ko-
munistický štát. Nemožné spolužitie. Po-
čas celého svojho života sa usiloval, aby 
si ľudia osvojovali pravé hodnoty tradič-
ného katolíckeho učenia a prenášali ich 
do konkrétneho života v spoločnosti. Ta-
kýmto spôsobom sa usiloval, aby sa sku-
točne šírilo a vzmáhalo Božie kráľovstvo 
skrze mariánsku úctu a službu vo svete 
minulého storočia.

V roku 1944 povedal Plinio de Olivei-
ra vo Fatime nasledujúce slová, ktoré sa 
týkajú aj našich čias: „Technokrati – tí, 
ktorí ovládajú svet skrze bankárov – sa 
stretli et convenerunt in unum adversus 
Dominum (a spolčili sa proti Pánovi; po-
rov. Sk 4, 26). Budujú pokoj bez Kris-
ta, pokoj proti Kristovi. Svet padá vždy 
hlbšie do hriechu a ignoruje posolstvá 
Našej Panej. Vo Fatime sa rozmnožilo 
množstvo zázrakov, stovky, tisíce. Dia-
li sa tam, prístupné všetkým, jasné vý-
skumy lekárov všetkých náboženstiev 
a rás. Obrátení bolo nespočetné množ-
stvo. Napriek všetkému dodnes nikto ne-
dbá na Fatimu. Niektorí pochybujú bez 

toho, aby ju študovali. Iní ju popierajú 
bez toho, aby skúmali. Ďalší veria, ale 
nemajú dostatok odvahy priznať to. Ne-
zaujímajú sa o hlas Našej Panej. Hlas Fa-
timy k nám dnes hovorí: Nezatvrdzujte 
svoje srdcia a berte na vedomie jej posol-
stvo, aby ste mohli uniknúť súdu dejín.“ 
(Gaudius Radelli, Triumf Srdca, Vydava-
teľstvo de Sales, Bratislava 2017, s. 43)

Napokon nezabúdajme ani na  slová 
Benedikta XVI., ktorý 13. mája 2010 po-
vedal: Klamal by sám seba ten, kto by si 
myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je 
ukončené. Buďme aj my pravými svedka-
mi Ježiša Krista v súčasnom svete, jeho 
križiakmi, apoštolmi Fatimy a Božieho 
kráľovstva v našom národe, v spoločnosti 
a po celom svete.     thDr. michal Vivoda

V našej blumentálskej farnosti sa pri-
pravujeme na slávnostné založenie 

združenia zázračnej medaily (zzm) 
slávnostným obradom.

Združenie Zázračnej medaily je me-
dzinárodné verejné združenie veriacich, 
pričom plnenie jeho cieľov je spojené 
s poslaním Cirkvi. Združenie rozvíja 
v členoch ducha evanjeliovej lásky pod-
ľa charizmy sv. Vincenta de Paul. Jeho 
vznik je spojený so živou a stálou spo-
mienkou na zjavenia Panny Márie Nepo-
škvrneného počatia svätej Kataríne La-
boure v r. 1830. Vzniklo s cieľom hlb-
šie poznať Pannu Máriu Zázračnej me-
daily a šíriť jej posolstvo. Zázračnou na-
zvali medailu sami ľudia pre nespočetné 
milosti, ktoré jej prostredníctvom udeľo-
val Boh.

Najrozšírenejší apoštolát ZZM je po-
domová putovná návšteva Panny Má-
rie Zázračnej medaily ako pomoc a zá-
chrana pre rodiny. Panna Mária si želá, 
aby sme si sadli blízko nej a rozprávali 
sa s ňou, ako to robievala sv. Katarína 
Labouré. Taký dialóg lásky a dôvery nás 
určite povzbudí, posilní a pomôže nám 
premeniť naše životy.

Tí, čo sa do Združenia zázračnej me-
daily prihlásia, budú zapojení ako vše-
obecní členovia, nebudú mať nijaké zá-
väzky ani povinnosti, iba milovať Pan-
nu Máriu, dôverovať jej vo všetkých si-
tuáciách, modliť sa povzdych: Bez po-
škvrny počatá Panna Mária, oroduj za 
nás, ktorí sa k tebe utiekame, spájať sa 
a zjednocovať sa ako rodina cez spoloč-
nú modlitbu vo všetkých potrebách, ťaž-
kostiach i radostiach, prosiť za svoje ro-
diny a za spásu duší aj prostredníctvom 
návštev kaplnky Panny Márie Zázračnej 
me daily.

Slávnostný obrad odovzdania sa usku-
toční v kostole pri dostatočnom poč-
te prihlásených členov na jednu kapln-
ku, t. j. 25 prihlásených. Tam dostanú aj 
podrobnejšie informácie. Kaplnka ostá-
va vo farnosti natrvalo. Vedúci skupinky 
a koordinátor pripravia zoznam, ku ko-
mu a kedy Panna Mária príde. Do kaž-
dej prihlásenej domácnosti prichádza 
Panna Mária na týždeň približne dva-
krát do roka. Pozývame všetkých, kto-
rí chcú patriť do Združenia Zázračnej 
medaily, aby sa prihlásili u ružencových 
horliteliek a u Magdalény Jančovičovej 
(t. č. 0944 543 077) a Vierky Mižunovej 
(t. č. 0902 196 092).

Vyprosujeme všetkým veľa Božích mi-
lostí a duchovných zážitkov v prítom-
nosti Panny Márie.

magdaléna Jančovičová

združenie zázračnej medaily

Pápežské slovenské kolégium sv. cyrila a metoda v ríme jubiluje

ako sme mohli zachytiť na strán-
kach TK KBS, v Ríme si v so-

botu 18. novembra 2017 Pápežské 
slovenské kolégium sv. Cyrila a Me-
toda pripomenulo dvadsiate výro-
čie svojho vzniku. Slávnostnej svä-
tej omši predsedal kardinál Jozef 
 tomko, emeritný prefekt Kongre-
gácie pre  evan jelizáciu národov, kto-
rý vo svojej homílii pripomenul his-
tóriu vzniku Slovenského ústavu sv. 
cyrila a metoda v ríme, ktorý bol 
predpokladom pre neskorší vznik ko-
légia. Kardinál Tomko napriamil 
pozornosť prítomných na konkrét-
ne historické požiadavky doby, v ktorej 
inštitúcia vznikala, ale predovšetkým na 
nepretržitý odkaz vierozvestov sv. Cy-
rila a Metoda, „ktorých tradícia sa za-
chovala ako plameň horiaci naprieč stá-
ročiami“. Kardinál pripomenul udalos-
ti 90. rokov minulého storočia, kedy sa 
zo základov položených Ústavom zača-

la rodiť ďalšia, nová inštitúcia: Pápežské 
slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, 
ktoré vo svojom názve dostalo hrdý od-
kaz na svoj pôvod i smerovanie k jedno-
te so Svätým Otcom.

Pápežské slovenské kolégium sv. Cy-
rila a Metoda v Ríme bolo založené 
15. septembra 1997. Zriadil ho pápež 
sv. Ján Pavol II. na žiadosť Konferencie 

biskupov Slovenska, aby poskytova-
lo ubytovanie slovenským kňazom, 
ktorí na Pápežských univerzitách 
a inštitútoch v Ríme  absolvujú po-
stgraduálne štúdium. Počas dvadsia-
tich rokov svojej existencie sa stalo 
domovom pre desiatky kňazov všet-
kých slovenských diecéz, ktorí dnes 
vďaka získanému vzdelaniu kvalifi-
kovane napomáhajú realizácii po-
slania Cirkvi na Slovensku, ale aj 
vo svete. V súčasnosti v kolégiu bý-
va sedemnásť kňazov – študentov. 
Jeho správu má na starosti rektor 
Pavol Zvara a vicerektor Viliam Ze-

mančík. Komunitu dopĺňa päť sestier 
z Kongregácie milosrdných sestier sv. 
Vincenta – Satmárok.

Dvadsať rokov svojej existencie si Pá-
pežské kolégium sv. cyrila a metoda 
v ríme pripomenulo už 17. septembra. 
Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhla-
su pri tejto príležitosti oslovila jeho rekto-



7

ra Pavla zvaru, s ktorým sa porozprával 
redaktor Jozef Bartkovjak SJ.

Na otázku, ako vyzerá život v tejto in-
štitúcii dnes, mu jej rektor Pavol Zvara 
odpovedal:

– Ako ste správne spomenuli, 15. sep-
tembra, teda na sviatok našej patrónky 
Panny Márie Sedembolestnej, v roku 
1997 Svätý Otec Ján Pavol II. zriadil pro-
stredníctvom Kongregácie pre výchovu 
Slovenské pápežské kolégium sv. Cyri-
la a Metoda v Ríme. Samozrejme, tomu-
to zriadeniu už predchádzala aj iná inšti-
túcia, a tou bol Ústav sv. Cyrila a Meto-
da, veľmi dobre známy medzi Slovákmi 
v zahraničí, ale aj doma na Slovensku. 
Vlastne v rámci Ústavu sv. Cyrila a Me-
toda a jeho priestorov vzniklo pred 20 
rokmi kolégium, ktoré je určené pre kňa-
zov, ktorí prichádzajú na postgra duálne 
štúdiá na rímske pápežské univerzity. Je 
to naozaj veľký dar Svätého Otca Jána 
Pavla II., že dal takúto možnosť a zria-
dil túto inštitúciu pre slovenských kňa-
zov. Iné národy takéto kolégiá mali už dl-
hé desaťročia pred nami, alebo aj stáro-
čia. Teda mohli formovať svojich kňazov 
priamo tu v centre našej viery a títo po 
skončení svojich štúdií prichádzali do-
mov, aby obohacovali svojimi poznatka-
mi, životom viery práve to spoločenstvo, 
medzi ktorým doma vo vlasti slúžili. Ta-
káto možnosť bola teda umožnená aj na-
šim kňazom a dodnes sa v našej inštitú-
cii formujú.

● zakrátko sa na rímskych pápežských 
univerzitách začne akademický rok. Kedy 
sa rozbehne po prázdninách vaša sloven-
ská komunita kolégia a v akej budete zo-
stave?

– Kňazi do nášho kolégia prichádzajú 
každý rok po 15. septembri, je to stano-
vené štatútom kolégia. Nasledovne pre-
biehajú zápisy na jednotlivých univerzi-
tách podľa toho, kto aký odbor študuje. 
Väčšinou akademický rok začína okolo 
5. alebo 6. októbra, to záleží od jednot-
livých univerzít. Tento rok v našom ko-
légiu bude 17 kňazov z piatich sloven-
ských diecéz. Študujú rozličné teologic-
ké disciplíny, medzi nimi biblickú teo-
lógiu, kánonické právo, dokonca študu-
jú aj psychológiu, ekumenizmus a ďal-
šie jednotlivé odbory, ktoré budú potom 
využívať pri pastoračnej a akademickej 
činnosti na Slovensku.

● Slovenské pápežské kolégium má aj 
svoju známu kaplnku, ktorú poznajú naj-
mä pútnici. Podobne ako sú tam znázor-
není sv. cyril a metod na vzácnej mo-
zaike od Jozefa cincíka, je tam aj krás-
na mozaika Sedembolestnej Panny má-
rie. Je táto kaplnka v povedomí aj u ľu-
dí z okolia?

– Áno, naša kaplnka je aj v povedo-
mí ľudí z okolia. Radi prichádzajú zo 
štvrte, v ktorej bývame, naši talianski 
spolubratia a spolusestry. Každú nede-
ľu o 10,30 h mávame pre nich talian-
sku svätú omšu a môžem naozaj úprim-
ne povedať, že mnohí radi prichádza-
jú do tohto priestoru, lebo je veľmi sil-

ný čo sa týka duchovného odkazu a Bo-
žej prítomnosti, radi majú toto miesto. 
Autorom mozaiky je slávny slovenský 
umelec Jozef Cincík, ktorý okrem našej 
ústavnej, kolegiálnej kaplnky vyzdobil aj 
množstvo kostolov v USA alebo v Juž-
nej Amerike. Táto mozaika vznikla v ro-
ku 1964; vtedy bola zhotovená, no samo-
zrejme, príprava trvala omnoho dlhšie. 
Predstavuje práve sv. Cyrila a Metoda 
a skupinu ich učeníkov. Zároveň sú na 
nej znázornené výjavy zo života sv. Cy-
rila a Metoda, ktoré absolvovali a preži-
li v rímskom prostredí. Na pravej strane 
kaplnky sa nachádza mozaika Sedembo-
lestnej Panny Márie. Je to mozaika po-
merne známa, pretože jej fotografia bola 
aj v priebehu Roka Sedembolestnej Pan-
ny Márie na plagátoch, a tieto plagáty 
sa, myslím, dostali do všetkých kostolov 
a farností na Slovensku. A samozrejme, 
je aj známa pre tých, ktorí náš dom na-
vštívili. Väčšinou pútnici dostávali obrá-
zok Sedembolestnej Matky, ktorá je na-
šou patrónkou a najmä v časoch totali-
ty si veľmi, veľmi vážili práve takýto ob-
rázok, pretože im pripomínal Slovenský 
ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý 
bol nádejou pre vieru, a nádejou aj pre 
slobodu, národnú slobodu.

● Prichádzajú pútnici pravidelne? ako 
by sme mohli v dnešnej dobe zhodnotiť 
túto aktivitu zo Slovenska? Prichádzajú 
k vám?

– Do nášho domu prichádzajú pútnici 
zo Slovenska, možno to nie je v takej in-
tenzívnej miere ako to bolo v 90. rokoch, 
keď sa otvorili hranice a ľudia koneč-
ne mohli navštíviť posvätné miesta na-
šej viery, ale každého, kto príde, každú 
farnosť, ktorá sa nahlási, aj individuál-
nych pútnikov, radi prijmeme. Väčšinou 
ich prijímame v stredu po audiencii pod-
večer, mávajú u nás svätú omšu v Kapln-
ke sv. Cyrila a Metoda, potom majú ma-
lé občerstvenie. A samozrejme, vysvetlí-
me im dejiny domu a aj dejiny cyrilome-
todskej misie, pretože tento dom bol za-
ložený na šírenie poznania cyrilometod-
skej misie vo svete, to je jedna z úloh, je-
den z cieľov. A ďalším z cieľov je samo-
zrejme to, že sa staráme o pútnikov, ví-
tame ich a môžu v našom prostredí, tak-
povediac „na slovenskej pôde“ počas 
svojho pobytu v Ríme pookriať. A na-
ozaj, z úst viacerých sme zaznamena-
li, nielen teraz, ale aj v minulosti, že na 
tomto mieste sa aj mnohí obrátili alebo 
prinavrátili sa k životu viery, pretože to 
miesto je premodlené. V kaplnke máme 
relikviu sv. Cyrila, je veľmi vzácna, má-
me tam relikviu sv. Klimenta Ochridské-
ho, ktoré je možné si uctiť. Takže mohli 
by sme povedať, že po Bazilike sv. Kli-
menta v Ríme je aj naša ústavná kaplnka 
takým malým pútnickým miestom pre 
našich veriacich.

● toto miesto je zároveň aj miestom dl-
horočného pôsobenia viacerých význam-
ných osobností. Spomedzi nich sme si 
práve v uplynulom týždni pripomenuli ot-
ca biskupa štefana Vrableca, ktorý sa už 

odobral na večnosť. Práve pred dvadsiati-
mi rokmi bol on rektorom. ako to Vy, ako 
nový rektor, dnes vnímate, že je tu táto 
štafeta, v ktorej pokračujete?

– Je to zaiste veľmi náročné nadvia-
zať na prácu týchto velikánov nášho ná-
roda, či už to bol Mons. Štefan Náhalka, 
Mons. Dominik Hrušovský alebo Mons. 
Štefan Vrablec. Povedal by som naozaj, 
že sa zapísali zlatými písmenami nielen 
do dejín tohto domu, ale aj do dejín náš-
ho národa, a urobili veľmi veľa pre vieru 
a slobodu nášho národa. Samozrejme, 
my sa usilujeme aspoň čiastočne nadvia-
zať na ich prácu, na ich činnosť, najmä 
sa snažíme, aby toto dielo zostalo živé. 
Veľmi účinne nám v tom pomáha aj pán 
kardinál Jozef Tomko, ktorý je posledný 
zo spoluzakladateľov tohto domu. Pravi-
delne nás navštevuje, často práve svojimi 
dobrými radami a naozaj takou úprim-
nou spriaznenosťou duše napomáha stá-
le tomuto dielu, čomu sa veľmi tešíme. 
Pán biskup Vrablec stál pri vzniku Ko-
légia sv. Cyrila a Metoda, aj pri povýše-
ní Ústavu sv. Cyrila a Metoda na Pápež-
ský ústav sv. Cyrila a Metoda; samozrej-
me, v spolupráci s vtedajšími slovenský-
mi biskupmi. Nebola to len výlučne je-
ho záležitosť, ale záležitosť všetkých, 
ktorí v tomto dome pracovali. Pretože 
za uplynulé desaťročia si tento dom vy-
budoval svoje meno aj svoju kredibilitu 
pred talianskymi inštitúciami i pred cir-
kevnými inštitúciami. A tak po tridsia-
tich piatich rokoch mohol potom byť 
dom povýšený na pápežský a zároveň 
mohlo byť zriadené kolégium, ktoré tak-
isto nosí titul Pápežské kolégium.

zo stránok KBS prevzala XD

mám veľkú radosť, 
veľmi sa teším, mu-

sím sa hneď so všetkými 
podeliť o obrovskom du-
chovnom poklade, ktorý 
sa objavil na poličke na-
šej farskej knižnice. Vy-
davateľstvo Lúč má no-
vú edíciu Spiritualita. 
Prvá publikácia tejto edí-

cie je priam duchovný poklad, autorom 
je francúzsky trapistický mních, ktoré-
ho knihy sme doteraz mali možnosť čí-
tať len v českom jazyku (teda my, ktorí 
nie sme polygloti a neovládame iný sve-
tový jazyk). Úžasné je, že máme mož-
nosť vziať do rúk a čítať spisy duchov-
ného učiteľa, ktorý ovplyvnil celú gene-
ráciu kontemplatívnych mníchov a učil 
ich tomu najpodstatnejšiemu v ich živo-
te – modlitbe a kontemplácii. Otec Hie-
ronym: Žeravé uhlíky (lúč, vydavateľské 
družstvo, Bratislava, 2017, 288 s.) s pod-
titulom Nad pahrebou spirituality je urči-
te jedna z najlepších kníh o duchovnom 

Farská knižnica informuje

(dokončenie na s. 8)
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ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE
doobeda Po – Pi: 9,00 – 11,00 h; poobede Po – Št: 14,30 – 16,15 h; 
 telefón (kancelária): 55 56 23 19, 0904 555 566; zaopatrovací mo-
bil: 0948 313 363 (slúži výlučne na zaopatrovanie chorých).

SVÄTÉ OMŠE
• nedeľa a prikázané sviatky: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 
12,00; 16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; • pracovný 
deň: 5,45; 6,30; 12,00 (okrem soboty); 16,30 h; • so-
bota: 6,30; 18,00 h; •  sviatok v pracovný deň: podľa 
 oznamov; • deň pracovného pokoja, ktorý nie je cirkev-

ne prikázaný svia tok: podľa  oznamov.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
• vo všedné dni ráno pri sv. omši o 6,30 h, večer pri 
sv. omši o 16,30 h; • v prvopiat kový týždeň aj pri ran-
nej sv. omši o 5,45 h (pondelok až piatok); vo štvrtok 
a piatok od 15,00 h; • v sobotu pri rannej sv. omši, 
ktorá začína o 6,30 h a večer pri sv. omši o 18,00 h; 
• v nedeľu dopoludnia pri sv. omšiach o 7,30; 9,00; 

10,30; 12,00 h, aj pri popoludňajších svätých omšiach o 16,30 
a 19,00 h.

FATIMSKÁ SOBOTA
2. 12. po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 h, teda asi o 7,15 h, kedy sa 
chceme stretnúť pri modlitbe posvätného ruženca.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
v sobotu 16. 12. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 6,30 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. 
 Spolupracovník:  Daniel Dian. S povolením Arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 16. 12. 1997 č. 4264/97.  Príspevky v rozsahu maxi málne dve normo-
strany, návrhy a pripomienky k farskému časopisu môžete dať v zalepenej obálke do sakristie farského kostola alebo do  farskej kancelárie pod zn. časopis 
 Blumentál, resp. poslať na mailovú adresu: blumdux@centrum.sk.  Redakcia si vyhradzuje právo úpravy príspevkov.
 Sadzba: Forma, s. r. o. Tlač: VEDA, Bratislava. Internet: www.blumental.sk.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER
evanjelizačný: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá 

podporovali starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou i skúse-
nosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove no-
vých generácií.

Úmysel KBS: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar je-
ho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka 
od počatia po prirodzenú smrť.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
 3. 12.  Prvá adventná nedeľa
 6. 12.  Sv. Mikuláša, biskupa
 7. 12.  Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 8. 12.  Nepoškvrnené počatie Panny márie
 10. 12.  Druhá adventná nedeľa
 13. 12. Sv. Lucie, panny a mučenice
 14. 12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
 17. 12.  tretia adventná nedeľa, nedeľa gaudate
 24. 12. štvrtá adventná nedeľa 

Vigília Narodenia Pána

OZNAMUJEME
 • sväté omše 8. decembra budú o 5,45; 6,30; 9,00; 10,30 (škol-
ská); 12,00; 16,30; 18,00 (v slovenskom jazyku) a 19,00 h;

 • do 12. decembra treba nahlásiť chorých a požiadať o návšte-
vu kňaza v rodine a vyslúžiť chorým farníkom sviatosti. (aby 
bol čas chodiť po chorých, lebo potom je už je predvianocné 
spovedanie). Záujemcov treba nahlásiť v kancelárii FÚ alebo 
v sakristii kostola;

 • vianočné spovedanie: od 16. decembra začíname spovedať 
k vianočným sviatkom: vo všedné dni od 5,45 do 8,00 h a po-
poludní od 15,00 do 19,00 h, resp. podľa potreby aj dlhšie.

živote, ktorá sa objavila na tohtoročnom vianočnom knižnom 
trhu. Nie je to ľahké čítanie, ale vynaložená námaha stojí za to.

Dozvedáme sa priamo, akoby z prvej ruky, podstatné prvky 
jasného duchovného života postaveného na spiritualite sv. Be-
nedikta pod uhlom reformy sv. Bernarda z Clairvaux. Otec 
Hieronym je duchovný učiteľ celej generácie trapistov vo fran-
cúzskom kláštore Sept Fons. Práve v tomto kláštore sa začala 
duchovne formovať skupina mníchov, ktorí tvoria teraz základ 
prvého českého trapistického kláštora v Novom Dvoře, kde sú 
už aj niekoľkí bratia zo Slovenska. Práve oni majú podstatný 
podiel na tom, že sa aj my dostávame k prameňom duchovnos-
ti, ktorá ich najviac formovala napriek tomu, že otec Hieronym 
zomrel v roku 1985 a väčšina súčasných bratov komunity ho 
pozná len z rozprávania spolubratov alebo z čítania jeho diel.

Žeravé uhlíky je výber z toho najlepšieho, čo otec Hieronym 
napísal alebo prečítal. Je to jeho vlastný výber, o ktorý ho po-
žiadal jeden z mníchov, jeho žiak, súčasný opát v Sept Fons, 

otec Patrick, aby pripravil svoje výpisky, ktoré by chcel poskyt-
núť iným. Tak vzniklo jedno nové, celistvé dielo o podstate du-
chovného života, o podstate spirituality, ktorá je dostupná všet-
kým, nielen mníchom. Môžeme čerpať z prameňov spásy, kto-
rý bol doteraz pre nás neprístupný. Publikácia je popretkáva-
ná autentickými obrázkami otca Hieronyma, čo veľmi prispie-
va k pocitu jeho blízkosti ako nášho duchovného učiteľa. Na 
prebale knihy je veľmi sugestívna fotografia, na ktorej vidíme 
zástup mlčanlivých mníchov v bielych habitoch s kapucňami, 
kráčajúcich kláštornou chodbou na modlitby na chór. A zrazu 
máme obrovskú chuť pripojiť sa a vzdávať Bohu chválu za všet-
ko, čo nám dal v otcovi Hieronymovi, lebo kdekoľvek knižku 
otvoríte a prečítate si pár riadkov, všade sa dozviete niečo pod-
statné pre svoj autentický duchovný život. Zaujímavé na tom 
je, že každý sa dozvie práve pre svoj duchovný život to, čo po-
trebuje. Jeho rady sú veľmi osobné a vnútorné, a preto sú také 
vzácne ako šafran.

Verím, že budete so mnou prežívať moju radosť a nadše-
nie z otca Hieronyma...                           monika šandorová

Požehnaný advent  
všetkým prispievateľom a čitateľom  

želá redakcia
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