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Odtiaľ, kde slnko vychádza, 
k najvzdialenejším končinám 
nech zaznie pieseň Kristovi, 
ktorý sa z Panny zrodil nám.
 
Pôvodca sveta blažený
v krehké sa telo oblieka, 
aby zachránil stvorenie 
a v tele spasil človeka.

Zamknuté lono rodičky 
preniká svetlo milosti 
a Panna nosí pod srdcom
tajomstvá, plná radosti. 
 
Panenské telo Márie 
mení sa náhle v Boží chrám; 
a slovom počne Ježiša 
tá, ktorá muža nepozná. 
 
Z Panny-Matky sa zrodil Pán, 
ktorého anjel zvestoval, 
a v lone Matky skrytý Ján 
radosťou nad ním zaplesal.
 
On nepohrdol jasľami, 
pokorne leží na sene; 
o trošku mlieka prosí ten, 
čo živí všetko stvorenie.
 
Zástupy v nebi plesajú, 
spievajú Bohu anjeli, 
aby pastieri Pastiera 
a svojho tvorcu videli.
 
Ježišu, z Panny zrodený, 
sláva ti, Bože útechy; 
Otcovi Duchu Svätému 
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Hymnus na ranné chvály  
do slávnosti Zjavenia Pána(dokončenie na s. 2)

NOVÝ ROK 2018 – čo v ňom a čo s ním

Nový rok 2018 začína písať svoju históriu. Otvára sa pred nami a zvyčajne okrem 
mnohých žičení sa pýtame, čo nám prinesie? Prvý január má v tomto roku dva 

prívlastky. Z hľadiska Cirkvi je to deň Bohorodičky Panny Márie. Z hľadiska štátne
ho je to deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Áno, ten prvý deň nového roka je naozaj veľmi významný. Už sám cirkevný sviatok 
ukazuje, pod ochranou koho by sme ho mali prežiť a koho nasledovať. V prvom rade 
pri pohľade na Božiu Matku si azda najviac potrebujeme uvedomiť jej slovo: Urobte 
všetko čo vám povie Ježiš. Viete, odkiaľ alebo kde boli tieto slová vyslovené? Na svadbe 
v Káne, kde ukázala napriek zdanlivému odmietnutiu, že nepočúvala slová o Ježišovi 
zbytočne, nerozjímala o nich zbytočne, ale ich dokonale zužitkovala v danom okami
hu a nám dala vlastne ten najlepší príklad horlivého počúvateľa Božieho slova.

Ako člen Cirkvi a katolícky kňaz si uvedomujem, že napriek tomu, že je začiatok 
nového roka, je svet pohrúžený do bolestí prameniacich z vojen, terorizmu, násilia, 
týrania, ale aj prírodných katastrof či iných nešťastí, neobchádzajúc ani náboženské 
konflikty. Žiaľ, zem Ježiša Krista, Svätá zem nie je miestom pokoja. Ako veľmi by 
sme si mali priať, aby sa naplnilo toto žičenie:

Stále znie slávnostný chválospev anjelov z Betlehema – Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, znie ešte stále, ale napriek tomu, že znie už viac ako dve 
tisícročia, predsa ho všetci nepočujú, nechcú počuť alebo nemôžu počuť. Preto urobme 
všetko preto, aby Boží hlas, hlas Božieho Syna, ktorého anjeli zvestovali, mohol slobod-
ne vstúpiť do ľudských príbytkov a ľudských sŕdc. Prosme, aby vždy bolo veľa otvorených 
sŕdc pre Boha a jeho posolstvo lásky. Nech neprestane rezonovať v našich srdciach a mys-
liach prianie anjelov svetu o pokoji. Zvlášť prosme, aby tento spev konečne naplno zaznel 
vo vlasti Ježiša Krista, lebo, žiaľ, pokoj nie je realitou tejto zeme. Modlime sa aj za moc-
ných tohto sveta, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za pokoj vo Svätej zemi, a nerobili 
kroky, ktoré politicky vyvolávajú rozbušku k násiliu a možnej vojne.

Nech v našich srdciach rezonuje chválospev vďaky za našich vierozvestov i za to, že na-
ši predkovia mali odvahu brániť vieru a chrániť dôstojnosť ľudského života. Prosme však 
zároveň o to, aby sme aj my mali odvahu chrániť hodnoty viery, ktorá pomáha človeku 
dôstojne žiť, chrániť jeho právo na narodenie a rozvinutie až po okamihy prechodu z čas-
nosti do večnosti! Aby bol zachovaný zdravý rozum, ktorý nám hovorí, že manželský zvä-
zok vzniká na základe vzájomného vzťahu muža a ženy, ktorí sú pozvaní cez sviatosť 
manželstva podieľať sa na stvoriteľskom diele Boha, nášho Otca, ktorý nás omilostil skr-
ze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista v milosti Ducha Svätého. Je veľmi dôležité pro-
siť aj o to, aby sa tieto aktivity nestali základom politického boja, ako sme, žiaľ, boli to-
ho svedkami v nedávnej minulosti, keď aktivizáciu v týchto otázkach viacerí využili ako 
odrazový mostík do parlamentu a svojimi vystúpeniami a spôsobmi sú ďaleko od správa-
nia sa veriaceho človeka. Tým potom dehonestujú vieru a vytvárajú falošný obraz o kres-
ťanovi. Svet dnes potrebuje pokoj a opravdivú lásku, nie fundamentalizmus a terorizmus. 
Nech nás túžba po pokoji sprevádza i v novom roku 2018. Svet potrebuje pokoj; svet po-
trebuje lásku; svet potrebuje ľudí dobrej vôle, svet potrebuje každého, teda teba (vás), nás 
všetkých, každého.

Preto som sa vrátil do minulosti, k novoročnému posolstvu emeritného Svätého 
Otca Benedikta XVI. v posolstve k Novému roku 2006. V šestnástich bodoch Bene
dikt XVI. sa po prvý raz prihovoril ako hlava Katolíckej cirkvi vo vedomí svojej zod
povednosti pred Bohom a svetom, ale aj ako významný politický dejateľ. Preto jeho 
posolstvo bolo a nie je len zdvorilostným listom obyvateľom sveta, či veriacim Katolíc-
kej cirkvi, ale je veľkou výzvou. Už v prvých okamihoch po oznámení zvolenia nové
ho pápeža po smrti dnes už sv. Jána Pavla II. a oznámenia jeho mena v apríli 2005 
som pre istú televíznu spoločnosť uviedol: „Ak na začiatku dvadsiateho storočia bol 
zmietaný vojnovými udalosťami a počas prvej svetovej vojny viedol Cirkev Benedikt 
XV. – pápež pokoja, ktorému ako výraz vďaky za jeho veľkú angažovanosť za pokoj 
vo svete, za ukončenie prvej svetovej vojny mu v roku 1920 v tureckom Istanbule od
halili sochu s nápisom: Veľkému pápežovi tragických čias, dobrodincovi všetkých náro-
dov bez rozdielu národnosti a viery, tak je celkom isté, že aj nový pápež na začiatku 
dvadsiateho prvého storočia chce byť pápežom pokoja, budovania mostov medzi zne
priatelenými stranami, preto meno Benedikt XVI. A v novoročnom posolstve to na
ozaj tento emeritný pápež potvrdil:
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„Hneď na začiatku by som chcel ve
novať vďačnú spomienku mojim pred
chodcom, veľkým pápežom Pavlovi VI. 
a Jánovi Pavlovi II., osvieteným tvor
com pokoja. Oživovaní duchom blaho
slavenstiev vedeli z mnohých historic
kých udalostí, ktoré poznačili ich úcty
hodné pon tifikáty, vyčítať zásahy Božej 
prozreteľnosti, ktorá nikdy nezabúda na 
ľudstvo. Títo neúnavní poslovia evan
jelia v snahe podporiť pokojné spolu
žitie vo všetkých oblastiach sveta vždy 
znova a znova vyzývali každého člove
ka, aby vychádzal od Boha. V stopách 
tohto ušľachtilého učenia kráča aj moje 
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja: že
lám si ním ešte raz potvrdiť pevné pred
savzatie Svätej stolice naďalej slúžiť ve
ci mieru. Samotné meno Benedikt, kto
ré som si vybral v deň zvolenia do Pet
rovho úradu, naznačuje, že sa z vlastné
ho presvedčenia chcem usilovať o po
koj. Voľbou mena som mal v úmysle po
ukázať tak na svätého patróna Európy a 
inšpirátora civilizácie pokoja na celom 
kontinente, ako aj na pápeža Benedik
ta XV., ktorý odsúdil prvú svetovú vojnu 
ako ,neužitočné krviprelievanie‘ a usi
loval sa o to, aby všetci uznali najvyš
šie dôvody budovania pokoja.“ Takto sa 
pápež Benedikt XVI. prihováral k nám 
všetkým na začiatku nového roku 2006. 
On sám hovoril, že: „tradičným Posol
stvom k Svetovému dňu pokoja sa chce 
na začiatku nového roka pripojiť k sr
dečnému blahoželaniu všetkým ľuďom 
sveta, najmä tým, ktorí trpia v dôsledku 
násilia a ozbrojených konfliktov. Je to 
želanie naplnené nádejou na pokojnejší 
svet, v ktorom vzrastie počet tých, kto
rí sa jednotlivo alebo v spoločenstvách 
budú snažiť kráčať po cestách spravodli
vosti a pokoja.“

Pápež nám všetkým ponúkol aktuálny 
program keď mu dal motto:

Pravda pokoja
Táto téma, píše pápež: „vyjadruje pre

svedčenie, že kdekoľvek a kedykoľvek sa 
človek nechá osvietiť nádherou pravdy, 
akosi prirodzene nastúpi na cestu poko
ja. Gaudium et spes, pastorálna konštitú
cia Druhého vatikánskeho koncilu, kto
rý sa skončil pred viac ako štyridsiatimi 
rokmi, hovorí, že ľudstvu sa nepodarí vy-
budovať naozaj humánnejší svet pre všet-
kých ľudí všade na svete, ak sa všetci ne-
stanú s obnoveným duchom vyznávačmi 
pravdy pokoja. Aké významy však v sebe 
ukrýva výraz pravda pokoja?

Aby sme dokázali primerane zod
povedať na túto otázku, treba si uvedo-
miť, že pokoj nemožno zúžiť len na ab-
senciu ozbrojených konfliktov, ale treba 
ho vždy chápať ako ,ovocie poriadku, kto
rý sám božský Zakladateľ vštepil do ľud
skej spoločnosti‘, poriadku, ,ktorý majú 
uskutočňovať ľudia túžiaci po čoraz do-
konalejšej spravodlivosti‘. Pokoj ako vý
sledok Bohom stanoveného a chceného 
poriadku má svoju vnútornú neporazi

teľnú pravdu a zodpovedá túžbe a náde
ji, ktoré sú v nás večne živé.“

Takto definovaný pokoj sa na tomto 
svete dosahuje ako nebeský dar a Božia 
milosť, ktorých podmienkou je prevzatie 
najvyššej zodpovednosti na všetkých úrov-
niach. Emeritný pápež jasne hovorí, že: 
„ide o zodpovednosť v pravde, spravod
livosti, slobode a láske prispôsobiť ľud
ské dejiny božskému poriadku. Keď sa 
tento transcendentný poriadok vecí ne
zachováva a nerešpektujú sa zásady dia
lógu, ktorými je univerzálny morálny zá
kon vpísaný do srdca človeka, keď sa 
kladú prekážky integrálnemu rozvoju 
osoby a ochrane jej ľudských práv, keď 
sú mnohé národy prinútené podstupo
vať neznesiteľné neprávosti a zlé pome
ry, ako potom možno dúfať v uskutočne
nie dobra pokoja? Tým sa totiž strácajú 
základné prvky, ktoré stvárňujú pravdu 
o takomto dobre.“

Kto a čo teda môže zabrániť 
uskutočneniu pokoja?

Benedikt XVI. píše, že: „v tejto súvis
losti Sväté písmo vo svojej prvej knihe, 
Knihe Genezis, poukazuje na lož vyslo
venú na počiatku dejín falošným hadom, 
ktorého evanjelista Ján nazýva ,otec lži‘ 
(Jn 8, 44). Lož je totiž jedným z hrie
chov, ktoré spomína Biblia v poslednej 
kapitole svojej poslednej knihy – Zjave
nia apoštola Jána –, keď poukazuje na 
vylúčenie luhárov z nebeského Jeruzale
ma: Vonku zostanú… a každý, kto miluje 
lož a dopúšťa sa jej (Zjv 22, 15). Ku lži 
sa viaže dráma hriechu so svojimi zvrá
tenými dôsledkami, ktoré mali a naďa
lej majú zhubné následky v živote jed
notlivcov i národov. Stačí si spomenúť 
na všetko, čo sa odohralo v minulom 
storočí, keď mylné ideologické a poli
tické systémy programovo mystifikova
li pravdu a viedli k zneužívaniu a útla
ku zdrvujúceho množstva mužov a žien, 
ba ku genocíde celých rodín a spoločen
stiev. Ako sa vážne neznepokojovať po 
takýchto skúsenostiach a zočivoči klam
stvám dnešných čias, tvoriacim rámec 
hrozivých scenárov smrti v mnohých re
giónoch sveta? Skutočné úsilie o pokoj 
musí vychádzať z vedomia, že problém 
pravdy a lži sa týka každého človeka a je 
rozhodujúci pre pokojnú budúcnosť na
šej planéty.“

Môžeme teda konštatovať, že pokoj, 
alebo túžba po pokoji je veľmi silne za-
komponovaná Stvoriteľom do ľudského 
života.

Benedikt XVI. sa nezaprel v tomto po
solstve ľudstvu ako veľký teológ a veľmi 
jednoznačne konštatuje, že „pokoj je ne
potlačiteľnou túžbou prítomnou v srdci 
každého človeka, ktorá prekračuje aké
koľvek špecifické kultúrne zvláštnosti. 
Práve preto sa musí každý cítiť byť za
viazaný slúžiť takémuto hodnotnému 
dobru a zasadzovať sa o to, aby sa doň 
nevkradla žiadna forma lži a neotrávi
la vzájomné vzťahy. Všetci ľudia patria 
do jednej a tej istej rodiny. Prehnané vy
zdvihovanie vlastných rozdielov od zák
ladu protirečí tejto pravde. Treba si zno
vu uvedomiť, že v konečnom dôsled
ku nás spája rovnaký transcendentný 
osud, a preto musíme čo najlepšie vyu
žiť vlastné historické a kultúrne rozdie
ly, pričom príslušníci rôznych kultúr ne
majú stáť proti sebe, ale navzájom spolu
pracovať. To sú jednoduché pravdy, kto
ré umožňujú pokoj; stávajú sa ľahko po
chopiteľnými, keď počúvame s čistými 
úmyslami vlastné srdce. Pokoj sa nám te
raz javí v novom svetle: nie iba ako ne
prítomnosť vojny, ale ako spolužitie jed
notlivých občanov v spoločenstve, kde 
vládne spravodlivosť a v nej sa, nakoľ
ko je to možné, uskutočňuje dobro pre 
každého z nich. Pravda pokoja vyzýva 
všetkých, aby pestovali plodné a úprim
né vzťahy, povzbudzuje ich, aby hľada
li cesty odpustenia a zmierenia a krá
čali po nich, aby boli čestní v dodržia
vaní zmlúv a verní danému slovu. Oso
bitne Kristov učeník, pociťujúci hroz
bu zla a zároveň potrebu oslobodzujú
ceho zásahu božského Majstra, obracia 
sa na neho s dôverou, lebo dobre vie, že 
on sa nedopustil hriechu ani lesť nebola 
v jeho ústach (1 Pt 2, 22; porov. Iz 53, 
9). Ježiš sa totiž sám označil za zosob
nenú pravdu, a keď v Apokalypse hovorí 
o prichádzajúcom konci sveta, vyjadruje 
svoj zásadný odpor voči tomu, kto milu-
je lož a dopúšťa sa jej (Zjv 22, 15). On 
odhaľuje plnú pravdu o človeku a o de-
jinách. Mocou jeho milosti môžeme zo-
stať v pravde a žiť v pravde, pretože len 
on je dokonale úprimný a verný. Ježiš je 
pravda, ktorá nám dáva pokoj.

Ako občan Slovenskej republiky by 
som chcel dnes popriať obyvateľom náš
ho štátu, všetkým bez rozdielu národnos
ti, náboženskej či politickej príslušnosti 
Božie požehnanie a zdravie. Nemôžem 
teraz nespomenúť si na môjho duchov
ného otca Mons. Jána Štefana Palkoviča, 
ktorému som na jeho pomník dal vyryť 
motto, ktoré často zdôrazňoval, a dnes 
si tak ako nikdy predtým prajem, aby sa 
stalo vlastným všetkým obyvateľom Slo
venskej republiky: Šťastie je spokojnosť 
v nás, ktorá je vybudovaná na obetiach vo-
či iným. Takže to je moje osobné prianie 
všetkým obyvateľom Slovenska, a nielen 
Slovenska, ale celého sveta. 

Radostné prežitie slávnosti Bohorodičky 
Panny Márie, ako prvého dňa nového ro-
ku, ale aj celého roku 2018 pod ochranou 
tejto hviezdy nádeje a našej ochrany.

Daniel Dian

(dokončenie zo s. 1)
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Veľmi bohaté na slávenia sú posledné decembrové a prvé januárové dni. Vieme, že 
každé z týchto slávení by si zaslúžilo mať niekoľko myšlienok na stránkach nášho far-
ského časopisu. Spomeňme tie najdôležitejšie: Slávnosť Narodenia Pána, sviatok prvo-
mučeníka sv. Štefana, sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, Slávnosť Panny 
Márie Bohorodičky v prvý deň prichádzajúceho roka, Slávnosť Zjavenia Pána, sviatok 
Krstu Krista Pána. V čísle si čitateľ nájde témy, ktoré sa dotýkajú niektorých zo spo-
menutých slávení, no tieto riadky by sme chceli venovať práve tej najdôležitejšej, vlastne 
nosnej slávnosti týchto dní. Na rozdiel od masmédií, ktoré nanucujú ľuďom pozerať na 
Vianoce a vlastne na celé adventné a vianočné obdobie z komerčného pohľadu, pre nás 
veriacich katolíkov je a ostane príchod Božieho Syna na túto zem to podstatné a jediné, 
prečo slávime Vianoce. K pestrofarebnej výzdobe ulíc, obchodov a domácností chceme 
ponúknuť reálny pohľad na narodenie Spasiteľa. Pohľad na prostredie, v akom privítali 
obyvatelia Zeme predpovedaného Mesiáša tak, ako ho vykreslil Brat Amadeus v úvodní-
ku na stránkach časopisu Světlo v r. 2011.

DNeS SA VáM NARODil SPASiTeľ, KRiSTuS PáN

„Možno sa ti zdá, milý čitateľ, že 
Lukášovu správu o narodení Je

žiša Krista poznáš do najmenších pod
robností. Pokús sa ju však dnes nielen 
počúvať alebo čítať, ale prežiť spolu 
s Máriou a s Jozefom a pozrieť sa zblíz
ka, čo sa dialo uprostred vianočnej noci. 
Sústreď sa a poď.

Svätá dvojica musela prejsť cez ho
ry a doliny vyše sto kilometrov. Po dlhej 
a namáhavej ceste by si nastávajúca mat
ka zaslúžila trochu pohodlia a oddychu, 
no nikde pre nich nebolo miesta. Ani 
zjavné znaky vysokého stupňa tehoten
stva neprebudili v obyvateľoch Betlehe
ma súcit a ochotu pomôcť, skôr snahu 
vyhnúť sa čo najskôr situácii, ktorá by si 
vyžadovala vyjsť v ústrety, poslúžiť, ob
medziť trochu svoje pohodlie, zrieknuť 
sa jeho časti. Vieme si predstaviť, ako sa 
asi cítil Jozef, keď sa mu nedarilo nájsť 
pre Máriu niečo vyhovujúce? A Mária 
chodila trpezlivo bez výčitiek s ním, až 
napokon sa uchýlili do jaskynky, či maš
taľky, ktorá slúžila pastierom a ich stá
dam ako útulok. Rozhliadnime sa v du
chu po tomto priestore, a uvažujme, ako 
by sa toto prostredie dalo trochu zútul
niť a premeniť ho na ľudský príbytok, na 
miesto narodenia nového života. Keď ti 
bude niekedy zaťažko uspokojiť sa s má
lom, pripomeň si túto situáciu.

Holá skutočnosť bola viac ako drsná 
a na hony vzdialená idylickému folkló
ru, ktorý nám predstavujú naše betlehe
my. To najlepšie, čo ponúklo Dávidovo 
mesto Stvoriteľovi na jeho narodenie, je 
tmavá, nečistá, chladná jaskynka – útu
lok pre zvieratá a ich pastierov. V sku
točnosti je kontrast medzi svetom, od
kiaľ Pán prichádza a svetom, do ktoré
ho vstupuje, ešte oveľa väčší. Táto úbo
hosť hmotného prostredia je prilieha
vým symbolom duševnej a mravnej bie
dy, ktorá sa má životom, smrťou a zmŕt
vychvstaním božského Dieťaťa preme
niť na Božie kráľovstvo“, napísal brat 
Amadeus a pokračoval:

„Mária vstupuje do chladnej tmy ve
dená svetlom viery a teplom svojho srd
ca. Nepodobá sa azda táto hodina prí
chodu budúcej poslednej hodine úplnej 
opustenosti dieťaťa, ktoré má prísť na 
svet? Ale Mária verí napriek tejto sku
točnosti, pretože už pred deviatimi me
siacmi uverila. Alžbeta ju práve pre túto 
jej vieru prorocky blahoslavila. Ťažká si
tuácia, v ktorej sa Mária ocitla, nie je pre 
ňu skúškou viery. Mária sa nikdy neob
zerá späť. Jej viera je silou, svetlom, aby 
mohla naplniť poslanie aj v tejto pre člo
veka takej nepochopiteľnej situácii.

A tak práve v týchto vrcholne nepriaz
nivých podmienkach vzdialených od 

RODiNA VO SVeTle FATiMSKéHO POSOlSTVA

V malej obci lackov v okrese i dekanáte Krupina na území Nitrianskej diecézy sa nachádza pod správou farnosti Senohrad Fi liálny 
kostolík Svätej rodiny. Základný kameň kostolíka posvätil 12. júna 1994 vtedajší pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Vladi-
mír Filo (1940 – 2015). Nový kostolík konsekroval 18. októbra 1997 bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol (1933, v úra-
de 1988 – 2009). Božia prozreteľnosť zabezpečila, že sa napriek ťažkostiam podarilo získať priamo od sestry lucie Santosovej ná-
črtok videnia Svätej rodiny podľa posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime 13. októbra 1917. Na základe náčrtku sestry lucie, 
výlučne pre potreby nového chrámu, namaľoval rodák z Bolerázu žijúci v talianskej Florencii, akademický maliar Stanislav Dusík 
(1946), oltárny obraz Svätej rodiny. Pápež sv. Ján Pavol ii. ho osobne požehnal na audiencii 12. augusta 1998. Zamyslenie nad tým-
to obrazom nás vovádza do tajomstva Svätej rodiny vo svetle Fatimského posolstva a pozýva nás, aby sme podľa neho žili v našich ro-
dinách a ostatných spoločenstvách.

ľudských príbytkov a očí priviedla na 
svet plod svojho života, Syna večného Ot
ca a Spasiteľa celého ľudského pokole
nia, ktorý sa bezmocným plačom domá
hal ľudskej starostlivosti a pomoci. Má
ria, človek, klania sa svojmu Stvoriteľo
vi, človek ďakuje Bohu za dar vykúpe
nia. Milý čitateľ, si svedkom prvej ado
rácie pred Najvyšším. Kľakni si s úctou, 
nepozeraj, kam si kľakáš, klaňaj sa, ďa
kuj a pros.

Ale Márii sa predsa dostalo zvláštne 
znamenie, prekvapivá návšteva: niekoľ
kí chudobní pastieri prišli ako vyslan
ci tlmočiť matke pozdrav od anjelov. Tí 
jednoduchí nevzdelaní pastieri spoznali 
celkom jasne, že cez anjelov k nim pre
hovoril Pán. Pretože uverili, ponáhľali 
sa a našli miesto podľa znamenia: Náj-
dete dieťa zavinuté v plienkach a uložené 
v jasliach. Nijaké iné mimoriadne zna
menia. Spasiteľ, Boh s nami v krajnej 
chudobe. A práve pastierom bolo toto 
prostredie blízke, preto si Pán ako pr
vých hostí vybral práve spoločnosť jed
noduchých pastierov. Už tu akoby sa 
uskutočnilo slovo, ktoré práve narode
ný povie o niekoľko rokov: Prví budú po-
slednými a poslední prvými. Či nie sú tí
to jednoduchí pastieri príkladom toho, 
ako uveriť, hľadať a nájsť Vykupiteľa? 
Mnohí významní predstavitelia vtedaj
šej spoločnosti by tam ani nevkročili bo
jac sa, že sa poškvrnia, zatiaľ čo pastie
ri, ktorí uverili, odchádzajú s radosťou 
v srdci, očistení oslavujú Boha za všet
ko, čo videli.

Ty si videl, nijaká bieda nie je taká veľ
ká, aby do nej Pán nezostúpil očakáva
júc, že uveríš a prídeš, aby ťa mohol na
plniť radosťou. Choď s pastiermi a roz
právaj. Všetko si uchovaj vo svojom srd
ci, vo svojej mysli a neprestaň o tom uva
žovať.“

Brat Amadeus
Preložila a pripravila X. Duchoňová

Posledné (šieste) zjavenie Panny Má
rie v portugalskej Fatime sa uskutoč

nilo 13. októbra 1917 trom deťom pastie
rikom sv. Františkovi a sv. Hyacinte 
Martovým a ich sesternici Lucii Santo
sovej. Bola druhá sobota v mesiaci. Po

časie bolo chladné a od rána husto pr
šalo. Napriek blatu do Údolia pokoja pri 
Fatime prišlo nesmierne množstvo ľudí. 
Vtedy desaťročná Lucia dala z vnútor
ného popudu pokyn, aby ľudia zatvori
li dáždniky, ktorými sa chránili pred daž

ďom. Deti sa začali modliť ruženec. Bo
lo práve poludnie, keď Lucia zrazu pre
rušila modlitbu, lebo Panna Mária sa 
zjavila na obvyklom mieste. V tú chvíľu 
mohli všetci sledovať, ako sa okolo nich 
utvoril malý obláčik, neskôr sa vznie
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sol asi päťšesť metrov vyššie. Pripomí
nal dym z kadidla. Božia Matka poveda
la deťom: Som Panna Mária, Kráľovná 
ruženca. Chcem, aby sa na tomto mieste 
postavila kaplnka na moju počesť. Ďalej 
treba denne pokračovať v modlitbe ružen-
ca. Ak bude splnená táto prosba, vojna sa 
skončí a vojaci sa čoskoro vrátia domov. 
Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú odpus-
tenie pre hriešnikov.

Mnohí predtým naliehali na Luciu, 
aby predniesla Madone ich prosby. Pre
to povedala: „Chcela by som vás popro
siť o veľa vecí: aby ste uzdravili chorých 
a obrátili hriešnikov...“ Mária odvetila: 
Niektorých áno, iných nie. Musia sa po-
lepšiť a prosiť o odpustenie svojich hrie-
chov. A so smutným výrazom pokračova
la: Nech už neurážajú Boha, bol už toľko 
urážaný. Potom roztvorila ruky a necha
la ich zažiariť odrazom slnka; a zatiaľ čo 
sa vznášala hore, premietalo sa jej svetlo 
do slnka. Deti sa vtedy zahľadeli do sln
ka, pretože Panna Mária akoby do slnka 
odchádzala. Práve to podnietilo Luciu 
k tomu, aby vykríkla: „Pozrite sa na sln
ko!“ Vtedy sa začal plniť sľub, ktorý dala 
Panna Mária deťom o veľkom zázraku, 
ktorý sa nazval Tanec slnka.

Náhle prestalo pršať a obloha sa vy
jasnila. Slnko bolo jasné, začalo sa to
čiť, rôzne menilo farby a vystreľova
lo zo seba žlté, červené, modré a fialo
vé lúče. Farebné lúče padali na ľudí, tak
že aj ľudia sa navzájom videli farebne. 
Na okamih sa slnko zastavilo, potom ta
nec žeravej gule začal znova. Ešte raz 
sa zastavilo, aby vzápätí po tretí raz po
skytlo úchvatný pohľad s ešte pestrejší
mi farbami a nevídaným leskom. Ľudia 
bez dychu stáli ako omráčení. Zrazu za
čalo veľmi silne rotovať a v tejto rotácii, 
akoby padalo na zem. Všetci si mysleli, 
že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy 
a strachu kričali. Keď sa vrátilo na svo
je pôvodné miesto, navzájom sa prekri
kovali: „Zázrak, zázrak!“ Trval asi desať 
minút. Videlo ho 50  70tisíc ľudí, ve
riaci i neveriaci, jednoduchí roľníci, ved
ci i novinári, ľudia zblízka i zo vzdiale
ných miest krajiny. Boli svedkami tých 
istých javov, v tom istom slede, v ten istý 
čas; presne v deň a hodinu, ktorú Panna 
Mária oznámila a prisľúbila pred mesia
com. Okrem toho, ako vysvitlo pri pro
cese, zázrak videli aj osoby, ktoré bo
li vzdialené od miesta zjavenia päť aj 
viac kilometrov. Zatiaľ čo deti pozera
li do slnka, dav sa chvel bázňou z toho, 
čo sa dialo. Po skončení zázraku, keď ľu
dia prišli k sebe a upokojili sa z paniky, 
ktorá nastala, zistili, že napriek hustému 
dažďu a tomu, že boli premoknutí až do 
nitky, zostali všetci úplne suchí.

Deti tento zázrak nevideli, ani nevede
li, že sa stal. Sestra Lucia spomína, čo 
vlastne videli počas zázraku: „Keď Pan
na Mária zmizla v nedozernej diaľave 
oblohy, spozorovali sme vedľa slnka sv. 
Jozefa s Ježiškom a s Pannou Máriou 
oblečenou do bieleho, s blankytne mod-
rým plášťom. Zdalo sa, akoby sv. Jozef 

s Ježiškom žehnali svet znamením kríža 
(porov. obrázok). Keď krátko na to zja-
venie zmizlo, zbadala som nášho Pána 
a našu milú Paniu: mala som dojem, že 
je to Panna Mária Sedembolestná. Zda-
lo sa, že Kristus Pán žehná svet podobne 
ako sv. Jozef. Tieto zjavenia zmizli a zda-
lo sa mi, že vidím opäť Pannu Máriu, po-
dobnú Panne Márii z vrchu Karmel. De
ti teda videli obrazy týkajúce sa ružen
cových tajomstiev. Prvý obraz vyjadru
je radostné tajomstvá: sv. Jozef s dieťa
ťom Ježišom a Panna Mária. Obraz Svä
tej rodiny možno naznačuje skrytý Ježi
šov život v Nazarete. Potom deti vide
li bolestnú Matku a Ježiša, čo odkazu
je na bolestné tajomstvá. Napokon je tu 
odkaz na slávnostné tajomstvá v podo
be vízie Panny Márie Karmelskej. Mária 
s týmto titulom sa zobrazuje ako vyslo
bodzuje duše z očistca. Obraz odkazuje 
na budúci vek, ktorým má byť konečné 
kráľovstvo osláveného Ježiša Krista (po
rov. Gaudius Radelli, Triumf Srdca, Vy
davateľstvo De Sales, Bratislava, s. 157 
– 167).

Aký je duchovný odkaz z Fatimy pre 
nás? Pri treťom stretnutí 13. júla 1917 
zjavila Panna Mária deťom – pastieri
kom dôležité posolstvo s troma časťami. 
Prvé dve časti (videnie pekla a výzva na 
pokánie s varovaním pred druhou sveto
vou vojnou) dovolila Panna Mária zve
rejniť sestre Lucii 17. decembra 1927 
počas súkromného videnia v kláštornej 
kaplnke sestier dorotejok v španielskom 
meste Tuy. Tretiu časť posolstva (útok na 
pápeža, prenasledovanie Cirkvi a muče
nícka smrť mnohých verných kresťanov) 
spísala sestra Lucia 3. januára 1944 po 
tom, čo ťažko ochorela. Podľa požiada-
viek Panny Márie mala byť zverejnená 
až po roku 1960, keď obsah bude svetu 
jasnejší (porov. Triumf Srdca, s. 263). 
Sv. Ján Pavol II. dal zverejniť vo Svä
tom roku 2000 celú tretiu časť Fatimské-
ho posolstva (porov. Triumf Srdca, s. 123 
– 137).

Rok 1960 je kľúčový, pretože v šesť
desiatych rokoch minulého storočia pre
pukla vo svete sexuálna revolúcia, ktorej 
dôsledky prežívame v súčasnosti. Bez
brehé uvoľnenie mravov narúša podsta
tu manželstva a život zdravej rodiny. Ne
dávno teológ a odborník na Fatimu Ke
vin J. Symonds našiel v múzeu, ktoré 
spravujú karmelitánky Konventu v por
tugalskej Coimbre, vystavený nedatova

ný list, ktorý napísala sestra Lucia bl. 
Pavlovi VI. (1963 – 1978). Symonds skú
mal iba prvú stranu listu, ktorá je vysta
vená v múzeu. Karmelitánky v Coimbre 
mu dovolili o obsahu listu informovať 
verejnosť. Celý list však nebol prístup
ný. Ako vyplýva z obsahu prvej strany 
listu, sestra Lucia chcela povzbudiť pá
peža v jeho poslaní zástupcu Krista na 
zemi a ubezpečiť ho o svojej duchov
nej podpore v období vnútrocirkevnej 
krízy po Druhom vatikánskom konci
le (1962 – 1965). Sestra Lucia varovala 
pápeža pred diabolskou revoltou, ktorá 
vyvolá celosvetové zmätenie a bude Cir
kev týrať. Revoltu spôsobia sily temno
ty, ktoré budú zodpovedné aj za bludy 
v katolíckej viere. Sestra Lucia porov
nala utrpenia Katolíckej cirkvi s tými, 
ktoré musel znášať Kristus v Getseman
skej záhrade (porov. Kevin J. Symonds, 
On the Third Part of the Secret of Fatima, 
En Route Books and Media, St. Louis, 
2017; http://www.catholicworldreport.
com/2017/11/27/thethirdsecretoffati
maandthehermeneuticofconspiracy/).

Sv. Ján Pavol II. (1920, pápež 1978 
– 2005) ešte ako kardinál (Karol Woj
tyła) vyriekol pred americkými biskup
mi v novembri 1976 podobné proroc
ké slová: „Stojíme tvárou v tvár najväč
šej konfrontácii, s akou malo ľudstvo ke
dykoľvek predtým dočinenia. Nemyslím 
si, že by si to široké rady americkej spo
ločnosti alebo kresťanskej komunity cel
kom uvedomovali. Stojíme teraz zoči-vo-
či poslednej konfrontácii medzi Cirkvou 
a anti-Cirkvou, evanjeliom a anti-evanje-
liom, medzi Kristom a Antikristom. Tá
to konfrontácia je v plánoch Božej proz
reteľnosti. A ak sa to nachádza v Božom 
pláne, Cirkev musí túto skúšku prijať a 
odvážne jej čeliť“ (Triumf Srdca, s. 267).

S týmto zámerom zriadil sv. Ján Pa
vol II. v roku 1981 Pápežský inštitút pre 
štúdium otázok manželstva a rodiny pri 
Lateránskej univerzite v Ríme. Jeho ve
dením poveril neskoršieho kardinála 
Carla Caffarru (1938 – 2017). Ako prvý 
predseda inštitútu napísal list sestre Lu
cii, v ktorom ju prosil o modlitby za no
vé dielo. Hoci nečakal odpoveď, pred
sa len prišla. Sestra Lucia mu napísala: 
„Posledný zápas medzi Pánom a kráľov-
stvom Satana bude o manželstvo a rodi-
nu. Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť 
o posvätnosť manželstva a rodiny, bude 
mať protivníkov a oponentov, pretože to-
to je rozhodujúca otázka.“ A k tomu do
dala: „Panna Mária už však rozmliaždila 
hlavu Satana.“ Takto si zaspomínal kar
dinál Caffarra na sestru Luciu 16. feb
ruá ra 2008 v San Giovanni Rotondo tri 
roky po jej prechode do večnosti. O dva 
roky neskôr počas homílie vo Fatime 
13. mája 2010 povedal Benedikt XVI. 
(1927, pápež 2005 – 2013): „Klamal by 
sám seba ten, kto by si myslel, že proroc-
ké posolstvo Fatimy je ukončené.“ (po
rov.  Triumf Srdca, s. 282 – 283)

Mons. Athanasius Schneider, pomoc
ný biskup arcidiecézy Astana v Kazach
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stane, napísal vo svojom predhovore ku 
knihe Triumf Srdca: „Na začiatku 21. sto-
ročia bola vojna proti Bohu a Kristo-
vi a proti jeho božským prikázaniam roz-
pútaná na globálnej úrovni, zvlášť skr-
ze svätokrádežný útok na Božie stvorenie 
ľudskej bytosti ako muža a ženy diktatú-
rou gender ideológie a verejným schvá-
lením všetkých druhov sexuálnej skaze-
nosti.“(Triumf Srdca, s. 39) Podľa G. 
Radelliho dnešná gender (rodová) ide
ológia nie je nič iné, ako ďalší odraz 
ateistickej náuky o rodine. Tá chce že
nu nesprávne zrovnoprávniť s mužom 
priamo v bytostnej miere. Extrémistic

ký feminizmus zas je len iným odtieňom 
 ateistického podceňovania a vysmieva
nia žien, ktoré nebudujú kariéru vo fir
mách, ale snažia sa venovať svoj život vý
chove detí a manželovi (porov. Triumf 
Srdca, s. 255).

Vo Fatime sa Mária ukázala ako milu
júca a starostlivá Matka. Výzva na poká
nie a nápravu nás má priviesť k základ
nej dôvere v trojjediného Boha, pretože 
len od neho možno očakávať spásu. Pan
na Mária povedala viackrát: „Nakoniec 
zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce“ a „Tí, 
ktorí mi budú dôverovať, budú zachráne-
ní.“ Toto posolstvo je plné nádeje. Je to 

nádej pre všetkých a závisí len od nás, či 
modlitbou ruženca stiahneme na seba a 
svojich blízkych jej ochranný plášť a pri
dáme sa k triumfu jej Srdca. Nech Naj
svätejšie Srdce Ježiša Krista spolu s Naj
čistejším Srdcom Panny Márie zaujímajú 
hlavné miesto v našich rodinách. Nech 
nás nenaľaká veľkosť práce, ale skôr te
ší veľkosť Boha a láska jeho Matky, kto
rú nám daroval. Ona rozmliaždila hla
vu diabla (porov. Gn 3, 15). Nech teda 
čím skôr zvíťazí jej Nepoškvrnené Srd
ce (porov. Triumf Srdca, s. 283 – 284).

ThDr. Michal Vivoda

Dva vinše
Moji milí Blumentálci a návštevníci, rád by som začal dvomi vinšmi, ktoré som na 

 naučil – jeden od vzácneho jezuitu pátra Milana Hromníka a druhý, ktorý sme si spie-
vali na rodinných návštevách:

Vianočný: Nech Pán Ježiš v Svätej noci nenechá vás bez pomoci. Stále verný svojmu 
slovu duchovne sa zrodí znovu.

Novoročný: Nový rok beží, v jasličkách leží Syn Boží. Mária sa starala, kde by plien-
ky nabrala, radujme sa, veseľme sa v tomto Novom roku. Vinšujem vám tento šťastlivý 
Nový rok, aby vám odpadol z pece bok, z povaly deska po hlave treskla. Zdravia, šťastia, 
hojného Božského požehnania a po smrti kráľovstva nebeského.

Dúfam, že vám tieto vinše priniesli aj úsmev na tvári.

ViTAJTe VO ViANOCiACH A V NOVOM ROKu 2018

Betlehemy
Ako Bratislavčania máme jedinečnú 

možnosť v týchto dňoch ísť k betlehe
mom. Každý kostol v Bratislave má vý
jav Ježišovho narodenia v Betleheme. Či 
sme maličkí alebo už dospelí, alebo nám 
sviečka života dohára, každý z nás môže 
načerpať z tohto stretnutia s Ježiškom. 
Áno, volám to stretnutie s Ježišom. Bet
lehem nie je to isté, ako Bohostánok. 
V Bohostánku je živý Ježiš vo svojom 
skrytom božstve i človečenstve. V betle
hemských jasličkách vidíme jeho ume
lecké vyjadrenie, ktoré priťahuje všetky 
generácie. A ono nás môže a má viesť 
k Bohostánku. Ako sme si kľakli k jas
ličkám a poďakovali sa za Ježišovo na
rodenie v chudobe, kľaknime si aj pred 
Bohostánkom a tam pokračujme v roz
hovore s Ježišom.

Rozhovor
V tomto rozhovore nášmu Bratovi, 

nášmu Spasiteľovi a Priateľovi Ježišovi 
môžeme zveriť všetko. Radosť z toho, 
že poznáme dar viery. Starosť z toho, že 
niektorí členovia našej rodiny dar viery 
odsunuli, alebo mu vôbec nerozumejú. 
Prosbu za tých, ktorí sa vkladajú do na
šich modlitieb, ako aj za tých, o ktorých 
vieme, že ju veľmi potrebujú. Odprose
nie za tých, ktorí kladú veci stvorené nad 
Stvoriteľa. Poďakovanie za tých, ktorí 
nám pomohli akýmkoľvek spôsobom. 
Uzdravenie seba či iných na tele i na du
ši. Vytrvalosť v dobrom či v zápasoch, 
ktoré prinesie každý deň. A nadovšetko 
lásku, ktorá dáva všetkému zmysel.

Pieseň
Zaspievajme Ježišovi pieseň, ktorá 

nám príde na myseľ. Často to býva ob
ľúbená koleda alebo iná náboženská pie
seň. Niekedy to môže byť aj ľudovka ale
bo aj niečo z rádia. Tak ako my máme ra
di, keď sa okolo nás spieva a „muzicíru
je“, tak aj Ježiš. Veď je náš, naša rodina, 
náš Brat a Priateľ, náš Boh a Pán, náš 
Spasiteľ a Vodca.

Nový rok
Táto vianočná idylka však prejde cel

kom rýchlo a po niekoľkých dňoch vstú
pime do Nového roka 2018! Neviem ako 
vy, ale ja mám veľmi rád nový rok, nový 
mesiac, nový týždeň, či nový deň. Najmä 
kvôli príležitosti začať znova.

Predsavzatie
Najprv chcem zagratulovať všetkým 

tým, ktorí si dajú predsavzatie na nový 
rok, sformulujú plán, majú istú métu či 
cieľ a podarí sa im ho dosiahnuť. Pre
čo sa stáva, že tí, čo si aspoň niekedy da
li predsavzatie na nový rok, po dlhšom 
či kratšom to vzdajú. Neviem presne a 
netrúfam si zovšeobecňovať, ale keď sa 
ma ľudia pýtajú, čo si myslím o takých
to predsavzatiach, každého povzbudím, 
aby si ho vybrali. Ale vyberte si ho tak, 
aby malo tri znaky – aby bolo:

● plniteľné: Myslím, že tento znak 
je samovysvetľujúci a hneď pochopiteľ
ný. Splniteľnosť vedie ku konkrétnosti. 
Všeobecné predsavzatia nefungujú. Kon
krétne áno;

● zmysluplné: Nech má pre vás sku
točný význam. Čím viac sa v ňom bude
te cvičiť, tým lepšou verziou seba samé
ho sa budete stávať;

● merateľné: Tak ako vieme „odme
rať“, ohodnotiť veci, ktoré nakupuje
me, tak isto sa dajú odmerať veci, kto
ré chceme dosiahnuť. Keď sa pravidelne 
zastavíme a „zmeriame“, „spočítame“, 
ako sa nám darilo, zistíme za týždeň či 
za mesiac, či sa posúvame dopredu a či 
nie. Ak nie, máme príležitosť pozrieť sa, 
prečo sa nám to tento mesiac nedarilo 
a urobiť zmeny. Jedno z vynikajúcich 
miest, kde sa takéto zmeranie, zhodno
tenie môže použiť, je pri svätej spove
di. Nemyslím si, že som tu napísal nie
čo nové, ale dúfam, že to každému z nás 
prispeje ako malé povzbudenie.

Zvoliť si istý cieľ či dať si predsavzatie 
by som rád prirovnal k záhrade. Zmys
lom záhrady nie je trhať burinu a zasadiť 
dobré semeno a starať sa oň. Trhanie či 
ničenie buriny je potrebné, ale hlavným 
cieľom záhrady nie je starať sa o buri
nu, ale o dobré zasiate semeno a rastúce 
stromy či kríky, ovocie, zelenina či kvety. 
Podobná je ľudská duša, ľudsky charak
ter a návyky. Potrebujú aj „trhanie a ni
čenie buriny“, ale hlavným cieľom je sa
denie a zveľaďovanie dobrých návykov a 
čností. Nebojme sa zvoliť si cieľ, zvoliť 
si métu, či dať si splniteľné, zmysluplné 
a zmerateľné predsavzatie.

Praktická služba
Asi najťažšie sa rozhoduje pre praktic

kú službu vo farnosti. Každá farnosť má 
ľudí, ktorí sa radi modlia a zúčastňujú 
na bohoslužbách či pobožnostiach, ale 
ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť svo
jou praktickou službou, je málilinko.

Praktická služba ako: pozametať pred 
kostolom, poumývať lavice pred veľký
mi sviatkami, pomôcť pri výzdobe, po
starať sa o zeleň, ponúknuť svoje znalos
ti či talent s hudobnými nástrojmi, počí
tačovými zručnosťami, alebo sa niekedy 
stačí opýtať pána farára, kde potrebuje 
pomoc.
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RADOSť ZO STReTNuTiA JežiŠA

Praktická služba môže znamenať: byť 
dobrovoľníkom v bratislavskom Quo 
Va dis; pravidelne navštíviť starých ľudí 
v domove dôchodcov, zvlášť tých, kto
rých nikto nenavštevuje, podobne v ne
mocnici.

Rozličné rehole – napríklad Misionár
ky lásky Matky Terézie – privítajú po
moc pri zbere, praní, triedení a rozdeľo
vaní vecí, ktoré im iní prinesú. Praktická 
služba nemá limity u tých, ktorí vníma
jú svoj život cez Ježišove slová: Neprišiel 
som na svet, aby mi slúžili, ale aby som 

ja slúžil a dal svoj život ako výkupné za 
mnohých. Nemilujme len slovom, ale aj 
skutkom!

Pastieri a králi povedali všetkým
Pastieri a králi hľadali Ježiša a  našli 

ho. Sklonili svoje kolená. Dali Ježišovi to 
najlepšie, čo mali. A zážitok so stretnu
tia s ním si nenechali pre seba. Všetkým 
povedali, ako sa stretli s Ježišom.

Ak je niečo, čo odporúčam najviac, 
tak je to učenie – rozprávať o  Ježišovi, 
o stretnutí s ním, o zážitku s ním, 

o tichých chvíľkach s ním. Ježiš poučí 
každého, kto sa pýta, povzbudí každého, 
kto prichádza, posilní každého, kto slab
ne, očistí, odpustí každému, kto zhrešil, 
miluje každého, kto chce byť milovaný 
a miluje každého, kto nepozná ešte jeho 
lásku. Toto je náš Ježiš, toto je môj Ježiš, 
toto je tvoj Ježiš. Hovor o ňom. Ži skr
ze Krista, s Kristom a v Kristovi. V ňom 
máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote 
s Duchom Svätým všetku úctu a slávu, 
po všetky vekov. AMEN!

Benjamín Kosnáč

Dnes sa zjavil svetu Pán a Spasiteľ, zrodený už pred východom zornice a pred počiat-
kom vekov. Tak znie úvodný spev zo svätej omše sviatku Zjavenia Pána, v ktorý Cirkev 
slávi epifániu – t. j. zjavenie sa Ježiša celému svetu. Mudrci či králi, čo prichádzajú po-
kloniť sa Dieťaťu, predstavujú ľudí všetkých vekov, jazykov a krajín, ktorí sa na výzvu 
Pána vydajú na cestu, aby velebili Boha. Tak to napísal autor knihy: Hovoriť s Bohom 
Francisco F. Caravajal vo svojich meditáciách na deň Zjavenia Pána, z ktorých vyberá-
me nasledujúce myšlienky:

Králi Tartišu z ostrovov prinesú mu dary,
Oddajú mu dane králi Arabov a zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu 
budú všetky národy.
Hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla 
pred nimi, až sa zastavila nad miestom, 
kde bolo dieťa. Ako zbadali Hviezdu, 
nesmierne sa zaradovali.

Nečudujú sa, že ich hviezda  privádza 
do akejsi malej dedinky a zastavuje sa 
pri jednoduchom domčeku. Tešia sa 
Mudrci, ktorí prišli z takej diaľky, aby vi
deli kráľa, stoja pred malým domčekom 
a tešia sa! Ako veľa sa musíme od nich 
učiť! Predovšetkým to, že každé nové po
znanie cesty k Ježišovi je plné radosti.

Možno si neuvedomujeme skutoč
nosť, v akej blízkosti je on v našom ži
vote, pretože: Boh sa nám ukazuje v ne
nápadnej podstate malého kúska chleba, 
neobjavuje sa vo svojej sláve, pretože sa 
nevnucuje, pretože prechádza v našom 
živote ako tieň, namiesto toho, aby ná
padne prejavoval svoju moc na vrchole 
všetkých vecí...

Koľko duší otravuje pochybnosť, pre
tože sa nám Boh neukazuje takým spô
sobom, ako to očakávali?

Veľa Betlehemčanov videlo v Ježišovi 
bežné dieťa, ako sú ostatné deti. Mudrci 
dokázali v ňom vidieť dieťa, ktoré bude 
velebené od chvíle narodenia až po všet
ky veky. Ich viera sa osobitne vyzname
nala aj tým, že boli prvými medzi pohan
mi, ktorí ho velebili; až potom ho spo
znal svet. Akú veľkú radosť museli preží
vať títo ľudia, čo prišli zďaleka a mohli 
sa na Ježiša pozerať krátko po jeho prí
chode na zem!

Musíme byť bdelí, pretože sa nám 
Pán zjaví v obyčajných bežných veciach. 
Usilujme sa získať vnútorné svetlo, kto
ré nám umožní pretrhnúť monotónnosť 
rovnakých, stále sa opakujúci dní a nájsť 
Ježiša v našom každodennom živote.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Má-
riou, jeho matkou, padli na zem a klaňa-
li sa mu.

Aj my kľačíme pred Ježišom, Bohom, 
skrytom v ľudskej podobe. Ubezpečuje
me ho, že sa nechceme odvracať od jeho 
božského volania, že sa od neho nikdy 
neodlúčime, že chceme zo svojej cesty 
odstrániť všetko, čo prekáža našej ver
nosti, že si úprimne želáme riadiť sa je
ho vnuknutiami.

Klaňali sa mu... Vedeli, že je Mesiáš, 
Boh, ktorý sa stal človekom. Tridentský 
koncil cituje presne túto časť klaňania sa 
troch mudrcov, aby nás poučil o náleži
tej úcte ku Kristovi v Eucharistii. Ježiš 
prítomný v Oltárnej sviatosti je tým is
tým Ježišom, ktorého mudrci našli v Má
riinom náručí. Mali by sme si zistiť, ako 
sami velebíme Boha vystaveného v mon
štrancii alebo ukrytého v Svätostánku, či 
si zbožne a s úctou kľakáme v zodpove
dajúcich chvíľach svätej omše alebo keď 
prechádzame okolo miesta, kde je ukry
tá Eucharistia – Oltárna sviatosť...

Zjavenie Pána nám pripomína, že mu
síme použiť všetky prostriedky, aby sa 

naši priatelia, naša rodina, naši kolego
via priblížili k Ježišovi. Niektorým bu
de treba poskytnúť literatúru, ktorá ob
sahuje liečivé učenie viery, druhým po
vedať posilňujúce slová, aby sa rozhod
li vykročiť na cestu, iným zasa bude tre
ba vysvetliť potrebu duchovnej formácie.

Neprosme troch kráľov o dar zlata, 
kadidla a myrhy, radšej ich prosme, aby 
nám ukázali cestu ku Kristovi, aby sme 
mohli každý deň prinášať svoje zlato, 
svoje kadidlo i svoju myrhu. Prosme aj 
Božiu Matku, ktorá je aj našou Matkou, 
aby nám pripravila cestu k dokonalej lás
ke. Jej srdce pozná najistejšiu cestu, aby 
sme sa stretli s Kristom.

Z knihy meditácií: Francisco F. Cara-
vajal: Hovoriť s Bohom, meditácie na kaž-
dý deň -- Advent a Vianoce, lúč 1999, pri-
pravila XD

V predchádzajúcom čísle sme  úvahy 
P. Milana Hromníka SJ ukončili slo

vami, že: Na naše – moje pokánie čaká 
Boh, Ježiš i Ježiš prítomný v bratoch a 
sestrách V ďalšej časti sa autor zameral 
na to, ako robiť pokánie a hovorí, že po
kánie sa uskutočňuje rozličnými úkon
mi, ktoré sa v náboženskej praxi nazýva
jú skutkami kajúcnosti.

Dnes nie je možné určiť pravidlo po
kánia, ktoré by rovnako platilo pre kaž
dého. Skutky pokánia v plnej slobode 
podľa vlastnej vôle si môže voliť kaž
dý sám. Pri výbere náročnejších skut
kov pokánia sa treba poradiť so spoved
níkom.

Podmienka pokánia – mravne 
dobrý skutok

Výrazom pravého pokánia sú iba 
mravne dobré skutky, A to sú činy v sú
lade s prikázaniami, vykonané s dobrým 
úmyslom.

Dobrý úmysel vylučuje ľudské ohľa
dy, ako sú predstieranie či vypočítavosť 
alebo pýcha. Vonkajšie skutky pokánia, 
ktoré sa robia pre obdiv a chválu, ne

Ako robiť pokánie?
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ďou na Božiu iniciatívu predchádzajúcu 
nášmu úsiliu. Ono sa stane zdrojom na
šej duchovnej posily i vnútornej preme
ny. A bude vytvárať aj správnu motivá
ciu ďalším úkonom pokánia – pôstu a al
mužny.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle.
Milan Hromník SJ: 

 Pokánie, Dobrá kniha, 1998

Chcela by som vám, milí čitatelia, 
v tomto čísle predstaviť ďalšiu na

šu veľkú osobnosť – Mikuláša Shneidra-
-Trnavského – vedie ma k tomu skutoč
nosť, že: pred niekoľkými dňami Tele
vízia LUX uvádzala reláciu o liturgickej 
hudbe a o Jednotnom katolíckom spev
níku, ktorý účastníci relácie viackrát na
zvali skvostom a naším pokladom, s čím 
môžeme len súhlasiť.

Mikuláš Schneider-Trnavský

Narodil sa 24. mája v roku 1881 v Tr
nave. Bol to slovenský hudobný sklada
teľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslú
žil sa o založenie Hudobnej a dramatic
kej akadémie v Bratislave.

V detstve spieval v detskom  zbore. 
V roku 1900 absolvoval maturitu na 
arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. 
Medzi rokmi 1900 – 1901 absolvoval 
 štúdium na konzervatóriu v  Budapešti 
(kompozíciu u Hansa Koesslera). Me
dzi rokmi 1901 – 1903 absolvoval kon
zervatórium vo Viedni (kompozíciu 
u Hermanna Grädenera). Medzi rokmi 
1903 – 1905 bol v Prahe žiakom na or
gan u Josefa Kličku, kompozícia u Kar
la Steckera. Od roku 1909 až do smrti 
pôsobil ako regenschóri v Dóme sv. Mi
kuláša v Trnave. V roku 1918 sa venoval 
aj koncertnej a osvetovej činnosti a stal 
sa inšpektorom hudobných škôl. V ro
ku 1937 vyšiel Jednotný katolícky spev-
ník, ktorý zhotovil na požiadanie Spol
ku sv. Vojtecha v Trnave. Niektoré pies
ne v tomto Jednotnom katolíckom spevní-
ku prevzal z prvého katolíckeho kancio
nálu („Cantus Catholici“), ktorý bol vy
daný v roku 1655.

„Vznešene krásna, ale aj zodpovedná 
úloha, ktorou poverený som bol Spolkom 
sv. Vojtecha zostaviť Jednotný katolícky 
spevník, stala sa mi poctou mimoriadnou, 

jednou z najväčších môjho života,“ pove-
dal, keď hovoril o tejto svojej práci.

Ako skladateľ sa spoločne angažo
val za rozvoj slovenskej národnej hud
by a slovenskej kultúry. Doménou jeho 
tvorby je pieseň, v ktorej spojil romantic
kú tradíciu so slovenskou ľudovou pies
ňou a jej charakteristickými intonácia
mi. Jeho hudobný rukopis bol ovplyv
nený pražskou školou na rozhraní storo
čí, najmä tradíciou Antonína Dvořáka, 
svoj štýl však prispôsobil vkusu vtedajšej 
meštianskej spoločnosti, ako aj vtedaj
ším interpretačným možnostiam. Prvé 
tvorivé pokusy začal uverejňovať v tlači 
už počas štúdií. V roku 1904 mu vyšla 
v Pamätnici spolku Národ jeho zberateľ
ská práca Kytica slovenských piesní zo 
západu, v ktorej uverejnil aj prvú sloven
skú umelú pieseň na ľudový text Ďaleko
široko. Nákladom Detvan vydal v roku 
1905 prvú Zbierku slovenských národ
ných piesní, kde uverejnil i prvú harmo
nizáciu piesne Nad Tatrou sa blýska.

Jeho najplodnejšie obdobie sa zača
lo v roku 1909, kedy komponoval hlav
ne cirkevné vokálnoinštrumentálne die
la pre potreby dómskeho zboru a orches
tra. Vytvoril však aj umelé na texty slo
venských spisovateľov (J. Jesenský, S. H. 
Vajanský, P. O. Hviezdoslav, Ľ. Podjavo
rinská, I. Krasko, R. Dilong, M. Rázus, 
V. Roy...). Vydal ich v štyroch zbierkach. 
Pôvodné slovenské piesne (1907, v ne
skorších vydaniach pod názvom Drobné 
kvety), Slzy a úsmevy (1912), Zo srdca 
(1921) a Piesne o matke (1940). Urču
júcim faktorom pre jeho tvorivú orientá
ciu bolo to, že komponoval len pre in
terpretov neprofesionálov a rovnako mal 
na zreteli i potrebu pedagogickoinštruk
tívnej literatúry. Do nej sa zaraďujú na
príklad piesňové zbierky Zo srdca a Pies
ne o matke. Pedagogický cieľ sledoval 
neskôr aj v klavírnych dielach (Sloven
ská sonatína pre klavír, 1938), v orga
nových kompozíciách (Malé interlúdiá, 
1947), v zborníčkoch pre školy (Tatran
ské zvuky, 1926) i v učebniciach hudob
nej výchovy. Bol činný aj literárne, na
písal viacero štúdií o slovenskej ľudovej 
piesni, úvahy o cirkevnej tvorbe, úvody 
k hudobným dielam, k zborníkom, pa
mätniciam a pod. Sporadicky sa veno
val aj výtvarnej tvorbe (ilustrácie k nie
ktorým vlastným básniam). V roku 1933 
za zásluhy na poli cirkevnej hudby mu 
pápež Pius XI. udelil titul Rytier rádu sv. 
Gregora, v rokoch 1940 a 1948 bol vy
znamenaný štátnou cenou a v roku 1956 
sa stal národným umelcom. Zomrel 
28. 5. 1958 v Bratislave.

V spomienkach na túto našu veľkú 
osobnosť nemožno nespomenúť, že ro
ky, a to aj v čase najväčšej neslobody 
Cirkvi u nás, ako regenschory a dirigent 
viedol spevácky zbor a orchester, ktorý 
účinkoval nedeľu čo nedeľu v Chráme 
svätého Mikuláša pri bohoslužbách.

Podľa Wikipédie a príspevkov 
 na internete pripravila XD

Poznáme naše osobnosti?

majú záslužnosť (porov. Mt 6, 16 – 18). 
Ľudské špekulácie nie sú ešte kajúcou 
zmenou zmýšľania.

Úkony pokánia majú vyplývať z nad
prirodzenej mravnonáboženskej dispo
zície, ktorú sprevádza živá viera, túžba 
premôcť hriech, úprimnosť, trpezlivosť, 
pokora. Skutky pokánia nadobudnú du
chovnú hodnotu, ak ich budeme konať 
z láska k Bohu a k ľuďom.

Sväté písmo nás povzbudzuje, aby 
sme všetko robili so správnym úmyslom: 
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek robíte, 
všetko robte na Božiu slávu (Kor 10, 31).

Takýto dobrý úmysel si možno vzbu
diť ráno: „Všetko, čo dnes poviem a uro
bím, nech slúži na česť a slávu Božiu“. 
Úmysel si možno obnoviť aj pred niekto
rými úkonmi počas dňa: „Aj táto moja 
práca nech je na Božiu česť a slávu“, ale
bo: „Všetko pre teba, Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo“, alebo: „Nie moja, ale tvoja vô
ľa, Bože, nech sa stane“.

Formy pokánia
Pokánie sa obvykle vymedzuje v tra

dičnej trojvrstvovej šírke:
 – v skutkoch lásky k Bohu,
 – v skutkoch lásky k vlastnej ľudskej 
hodnosti,

 – v skutkoch lásky k iným ľuďom.
Podľa toho základné úkony pokánia 

sú: modlitba, pôst a almužna.

Modlitba
Pod modlitbou rozumieme všetky skut

ky nábožnosti, ktoré sú prejavom viery, 
nádeje a lásky k Bohu.

Skutkami nábožnosti môžu byť naprí
klad tieto úkony:

 – účasť na nepovinnej svätej omši v pra
covný deň;

 – čítanie Svätého písma;
 – rozjímanie;
 – pobožnosť Krížovej cesty;
 – modlitba ruženca;
 – spoločná modlitba v rodine alebo 
v spoločenstve;

 – prehlbovanie náboženských vedomos
tí štúdiom;

 – čítanie náboženskej literatúry;
 – posväcovanie dňa strelnými modlitba
mi a podobne.
V duchu pokánia možno neustále ro

biť revíziu svojho náboženského či du
chovného života.

V duchu pokánia možno dodržiavať 
určený čas na modlitbu (ráno, napolud
nie a večer), a tak ostávať verným v roz
hovoroch s Bohom.

Len vonkajšie náboženské  prejavy 
nezadosťučiňujú požiadavke pokánia 
v pravom zmysle slova. V duchu poká
nia možno zlepšovať aj kvalitu osob
ných rozhovorov s Bohom a všetkých 
náboženských úkonov: vnášať do nich 
viac úsilia, sebazaprenia, celú vôľu, ce
lú bytosť. To sa nám podarí vtedy, keď si 
predmetom modlitby urobíme aj to, čo 
je predmetom našej nesústredenosti.

Takéto zintenzívnené zameranie ži
vota na Boha bude správnou odpove
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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.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

v sobotu 20. 1. 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.

Požehnané a milostiplné Vianoce  
všetkým čitateľom, spolupracovníkom a prispievateľom  

želá redakcia.
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JANUÁR

evanjelizačný: Za kresťanov a ostatné menšinové nábožen
stvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v pl
nej slobode..

Úmysel KBS: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím preží
vať krst v každodennom živote.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

 24. 12. Štvrtá adventná nedeľa – večer vigília Narodenia Pána
 25. 12. Narodenie Pána
 26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka
 27. 12. Sv. Jána apoštola
 28. 12. Sv. Neviniatok, mučeníkov
 31. 12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
 1. 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 3. 1. Najsvätejšieho mena Ježiš
 6. 1. Zjavenie Pána
 7. 1. Krst Krista Pána
 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola

OZNAMUJEME

 • Štvrtá adventná nedeľa – Štedrý deň – sväté omše: 6,00; 7,30; 
9,00; 10,30; 12,00; 16,30 h (vigília); o 18,00 a 19,00 h nebudú;

 • Polnočná svätá omša sa ako obvykle začne presne o 24,00 h;
 • Narodenia Pána 25. 12. a na sviatok sv. Štefana 26. 12. – svä
té omše: 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00; 16,30; 18,00 h (maďar
ská) a 19,00 h

 • Nedeľa 31. 12. – sväté omše: 6,00; 7,30; 9,00; 12,00 h;
 • pobožnosť na záver Starého roka bude spolu s ďakovnou svä
tou omšou 16,30 h;

 • modlitbová vigília a adorácia na prelome rokov 2015/2016 
sa začne o 23,30 h a zavŕši sa eucharistickým požehnaním 
po 24,00 h;

 • Slávnosť Bohorodičky 1. 1., sviatok Zjavenia Pána a Krst Kris-
ta Pána – väté omše ako v nedeľu;

 • v dňoch 25. – 26. 12., 31. 12. – 1. 1., ako aj 6. 1. – 7. 1. sa ne-
spovedá.

Farská knižnica informuje

Moje nadšenie z novej edície vydavateľstva 
Lúč, ktoré nesie tak veľavravný názov Spi

ritualita nevyprchalo, naopak znásobilo sa, keď 
som dočítala druhú publikáciu z ich edičnej ra
dy Dom Samuel: Celým srdcom (lúč, vydava-
teľské družstvo, Bratislava, 2017, 197 s.), ktorú 
som znenazdajky objavila na poličke našej far
skej knižnice.

Spirituálne je z rovnakého súdka ako prvá, 
čerpá z trapistickej duchovnej školy, ktorá je 

vystavaná na tom najlepšom zo sv. Benedikta a sv. Bernarda 
z Clairvauxu. Jedinečnosť tohto diela je postavená na dvoch 
pilieroch – na autorovi a na téme, ktorá je v knižke rozobera
ná v osemnástich kapitolách. Nebudem vašu zvedavosť dlhšie 
napínať, ale prezradím podtitul knihy: O budúcnosti kresťan-
stva v našom svete. Autor je súčasný opát v prvom českom tra
pistickom kláštore v Novom Dvore – Dom Samuel, 63ročný 
Francúz, ktorého Božie volanie zasiahlo uprostred bohatej di
vadelnej činnosti. Po kvalitnej formácii v materskom kláštore 
Sept Fons prijal kňazské svätenie a následne ho menovali za 
 priora komunity. Veľmi významným spôsobom sa podieľal na 
stavbe kláštora a formovaní komunity v Čechách, ktorá sa ne
skôr stala opátstvom a Doma Samuela zvolili za jeho prvého 

opáta. Má odžitý kus života vo svete, a to nie v jednoduchom 
prostredí, ale v umeleckom svete. Dôverne pozná kláštorný 
život v prostredí náboženskej slobody a spoznáva život v naj
ateistickejšom prostredí Európy, budujúc medzinárodnú komu
nitu mužov, ktorí sa rozhodli dať Boha na prvé miesto v svo
jich životoch.

Ora et labora, stará benediktínska zásada – modli sa a pra-
cuj, to je v skratke náplň mlčiacich mníchov v strohých bielych 
habitoch s veľkými kapucňami, čiernym škapuliarom, prepása
ní koženým remeňom, na ktorom visí veľký ruženec. Od sko
rého rána hľadajú Božiu tvár, aby ju mohli cez deň kontem
plovať v pote a námahe ťažkej fyzickej práce. A ich mlčan
livý opát sa rozhodol kladne odpoveď na žiadosť vydavateľ
stva, aby dal na papier svoje myšlienky o duchovnom živote, 
o modlitbe, o bratskom živote, ale aj dôležitosti žitého kresťan
stva v súčasnej Európe. Jeho vety sú myšlienkovo veľmi boha
té, často svoje duchovné skúsenosti zjednodušuje a kladie ich 
do úst svojich významných duchovných učiteľov a priateľov, 
len aby sa čo najviac priblížil čitateľovi. Kniha je mimoriadne 
myšlienkovo bohatá, je možné ju kdekoľvek otvoriť a čítať, ale 
aj tak nás smäd po jeho duchovnej skúsenosti zavedie na začia
tok knihy a znova a znova ju budeme čítať a ponárať sa do ne
vídaného duchovného bohatstva. Všetky moje slová však nedo
kážu vystihnúť duchovnú atmosféru a hĺbku textu, ktorá na vás 
čaká pri čítaní tejto knižky.                       Monika Šandorová


