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„To, ako pred  našimi očami odchádzal,
svedčilo o tom, aký bol. Nehanbil sa za staro-
bu ani za slabosť. Požehnával trasúcou sa ru-
kou, hovoril nezrozumiteľným hlasom, díval
sa unaveným zrakom, klesal pod tiažou vlast-
ného tela, neovládal už ani svoj úsmev, ale
práve preto, že nič z toho neskrýval, bol sil-
nejší ako blížiaca sa smrť. Svetu, ktorý cíti krá-
su, slávu a moc, ukázal na svojom konci silu
svojej slabosti. Aj ňou tento svet oslobodzo-
val. Jeho skutočná sila nebola v technológii,
taktike či moci, a nebola ani v štruktúrach Va-
tikánu. Jeho sila bola v krehkej, citlivej viere,
ktorou sa snažil navzdory svetu nasledovať
svojho Boha“ (autorom týchto slov je Štefan
Hríb).

Mohli by sme povedať, že dnešný úvodník
píše on sám a možno by sa nám dnes priho-
voril slovami, o ktorých aj na konci svojho ži-
vota svedčil:

Kríž - celým mesiášskym svedectvom o Sy-
novi človeka, ktorý na ňom zomrel - stále ho-
vorí o Bohu Otcovi, ktorý je naskrze verný
svojej láske voči človekovi: „Veď Boh tak mi-
loval svet“ - a teda vo svete človeka – „že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
Avšak veriť v ukrižovaného Syna znamená „vi-
dieť Otca“; znamená veriť, že vo svete jestvuje
láska a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do
ktorého je zapletený človek i celé ľudské po-
kolenie, i svet. Veriť v takúto lásku znamená
veriť aj v milosrdenstvo. Ono je totiž nevy-
hnutnou zložkou lásky, je akoby jej druhým
menom. Je spolu aj jej prejavom a uskutočňo-
vaním proti opravdivému zlu vo svete, ktoré
človeka pokúša a sužuje, natíska sa mu do
duše a môže ho aj „zahubiť v pekle“.
Láska je silnejšia ako smrť a hriech.
V kríži sa teda Boh najhlbšie skláňa k člove-
kovi a ku všetkému, čo človek - najmä v ťaž-
kých a bolestných chvíľach - nazýva svojím
nešťastným osudom. Kríž je akoby liečivým
dotykom večnej lásky, ošetrujúcej najbolesti-
vejšie rany ľudského života na zemi; zname-
ná, že bol celkom splnený mesiášsky
program, ktorý Kristus kedysi v nazaretskej
synagóge vyhlásil a potom pred poslami Jána

Krstiteľa zopakoval. Tento program - ako ho
naznačilo už Izaiášovo proroctvo - sa usku-
točňoval prejavom milosrdnej lásky voči chu-
dobným, zajatým, slepým, utláčaným a hrieš-
nikom.
V konečnom dovŕšení vecí sa milosrdenstvo
zjaví ako láska; ale v časnosti, v ľudských deji-
nách - ktoré sú i dejinami hriechu a smrti - sa
láska musí prejavovať a uskutočňovať predo-
všetkým ako milosrdenstvo. Kristovo mesiáš-
ske poslanie - poslanie milosrdenstva - sa stá-
va programom jeho ľudu, programom Cirkvi.
V samom strede tohto programu však vždy
stojí kríž, lebo v ňom zjavenie milosrdnej lá-
sky dosahuje vrchol. Dokiaľ teda „prvé stvore-
nie“ nepominie, kríž bude tým „miestom“, na
ktoré možno vzťahovať aj tieto slová Zjavenia
apoštola Jána: „Hľa, stojím pri dverách a klo-
pem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k
tomu vojdem a budem s ním večerať a on so
mnou.“ Boh zvláštnym spôsobom zjavuje svo-
je milosrdenstvo aj vtedy, keď človeka po-
vzbudzuje k „milosrdenstvu“ voči svojmu
ukrižovanému Synovi. Ukrižovaný Kristus je
sám tým Slovom, ktoré nepominie, je ten, kto-
rý stojí pri dverách a klope na srdce každého
človeka (prebraté z encykliky DiM).
.

Pripravil: Michal Janiga
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Púť v RímePúť v RímePúť v RímePúť v RímePúť v Ríme

     BBBBBol som prvýkrát na pohrebe pápeža.
Za totality nám to nebolo možné. Od mojej
kňazskej vysviacky už zomreli štyria pápeži:
Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I. a Ján Pavol II.
Iba na tento posledný pohreb som sa mohol
dostať. Tie predošlé sme nemohli sledovať ani
v televízii, lebo ich komunistická vláda nedo-
volila vysielať. Desiati biskupi sme na pohreb
do Ríma leteli spolu s prezidentom SR
a ďalšími štátnymi predstaviteľmi. Najväčšiu
výhodu z tohto letu sme mali, že sme mohli
vidieť ešte zosnulého Svätého Otca vystavené-
ho na katafalku v bazilike svätého Petra, lebo
sme mali vybavený vstup bočným vchodom.
Blízko k truhle sme sa však nedostali, lebo bola
ohradená viacerými zábranami a stála tam aj
stráž. Videl som ho asi tak na pätnásť metrov.
Okrem modlitby za jeho dušu a vďaky Bohu za
dar tohto veľkého pápeža pre Cirkev a svet som
rozjímal o tom, že každý človek je pominuteľ-
ný, aj tí najväčší, a predsa svet a Cirkev idú ďa-
lej. Že je tu ktosi iný, ktorý to riadi a treba sa na
neho spoľahnúť.

     Zároveň som prosil o nástupcu, nového
pápeža, ktorý by pevnou rukou viedol Cirkev –
Kristovu loď – na rozbúrenom mori súčasné-
ho sveta.

     Keďže toto píšem už po voľbe nového
pápeža, chcem vyjadriť Bohu vďaku za to
a čitateľom Brázdy úlohu podporovať ho mod-
litbami a dobrými skutkami. Pre jeho vysoký
vek média hovoria o jeho „prechodnosti“. Ján

XXIII. bol pápežom necelých päť rokov
a vieme dobre, že nebol „prechodným“ pápe-
žom. Novému pápežovi zo srdca zaspievajme:
„Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristov-
ho!“

MMMMMusím sa priznať, keď sme sa rozhodli ísť
na pohreb Svätého Otca Jána Pavla II. v kútiku
duše som uvažoval ako sa dostať ku katafalku
na ktorom bol vystavený. Nakoniec to dopadlo
priam fantasticky. Po prílete do Ríma, sme sa
v kolóne s p. prezidentom dostali až k bazilike
sv. Petra a potom koridorom ku katafalku. Táto
chvíľka bola pre mňa veľkým darom
i požehnaním. Chvíľku sme zotrvali v modlitbe
a potom sme šli do Kolégia sv. Cyrila a Metoda.
Večer tam bola koncelebrovaná svätá omša,
predsedajúcim bol o. kardinál Jozef Tomko.
V piatok sme sa dostali na námestie asi o 9,15 .
Boli sme neďaleko oltára. Atmosféra počas
pohrebu bola úžasná, bolo cítiť i vidieť univer-
zalitu Cirkvi. Počas homílie terajšieho Svätého
Otca, pápeža Benedikta XVI. zazneli zvolania:
Viva il papa. Jednoduchosť rakve a celá litur-
gia svätej omše podnecovali k vďačnosti  Pánu
Bohu za dar obetavej služby Jána Pavla II.. Slú-
žil, svedčil celému svetu  o dôstojnosti
a hodnote každého vykúpeného človeka. Mys-
ľou mi prebehli spomienky na jeho tri návštevy
na Slovensku. To jeho príslovečné: Nebojte sa!
Bolo ako balzam na dušu, keď nás v roku 1990
oslovil na Vajnorskom letisku. Jeho návšteva
v Spišskej Kapitule i svätá omša na Mariánskej
hore v Levoči. Pri obidvoch návštevách, mal
som šťastie byť veľmi blízko, bol som medzi
organizátormi. A pri poslednej návšteve
v septembri 2003 som bol blízko už ako biskup.
Jeho neúnavný zápal za Božie kráľovstvo je pre
mňa výzvou. Za svojho života navštívil Svätý
Otec mnoho krajín a národov, teraz ho stovky
miliónov sprevádzali modlitbou a tu do Ríma
prišli tisíce aby ho odprevadili na jeho posled-
nej ceste.

         VVVVV týchto dňoch sa veľmi veľa píše a roz-
práva o Svätom Otcovi. Mnohí poukazujú na
jeho obrovský prínos pre svet. Každý by sa mal
pýtať sám seba: Čo si môžem zobrať z jeho ži-
vota pre svoj osobný život? Odpoviem jedno-

Môcť tak zastaviť časMôcť tak zastaviť časMôcť tak zastaviť časMôcť tak zastaviť časMôcť tak zastaviť čas

otec biskup František

Možno práve tieto slová sú najtrefnejšie pre
deň, ktorý sa zapísal hlboko do sŕdc národov
i jednotlivcov. Odišiel milovaný, ktorý nezištne
miloval. Každý by si v tej chvíli prial, aby sa as-
poň na malú chvíľu zastavil čas a mohli by sme
ho ešte raz vidieť, zakričať mu, ako veľmi ho
milujeme, a on by to počul. V srdciach miliónov
ľudí, ktorí boli prítomní na rozlúčke s ním pria-
mo vo Vatikáne, ale aj v srdciach tých, ktorí boli
doma, zneli tieto slová z hĺbky ich sŕdc, a on ich
iste počul. Niektorí z našich spolubratov a otco-
via biskupi sa vydali priamo do Vatikánu
a zažili niečo silné: nádej a radosť množstva
ľudí z toho, že „teraz stojí pápež v okne domu
Boha, pozerá sa na nás a požehnáva nás“ (z
homílie toho času kardinála Ratzingera na
pohrebe pápeža). So svojimi dojmami sa podeli-
li aj s nami:

 otec biskup Štefan
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ducho: jeho pevná viera v Boha a oddanosť
k Panne Márii. Cez svoju vieru otvoril dvere
svojho srdca dokorán Kristovi a Márii  a to ne-
ustále odporúčal každému. Snažil sa konať len
to, čo mu milosť Božia v hĺbke jeho srdca káza-
la. To všetko konal cez
osobnú modlitbu, ktorú
stále odporúčal a bol
v nej aj krásnym príkla-
dom. Kto by nemal pred
sebou obraz kľačiaceho
pápeža, ktorý sa celkom
zahĺby do Božej prítom-
nosti?...

      Svätý Otec bol veľ-
ký človek. Veľmi som si
ho obľúbil. Vždy ma priťa-
hoval svojím životom. Ďa-
kujem Pánu Bohu za jeho
vzor. Keď som sa dopočul
správu o jeho smrti,  veľ-
mi som túžil ísť sa s ním
rozlúčiť. Táto túžba sa sta-
la skutočnosťou.  S Božou
pomocou sa mi podarilo
vycestovať do Ríma. Boh
mi dal toľko milostí, že
som mohol byť blízko
neho. Čo som vtedy poci-
ťoval, sa nedá vyjadriť slo-
vami. Bol to pre mňa hlboký zážitok, na ktorý
nikdy nezabudnem. Atmosféra v Ríme bola ne-
nahraditeľná.

     Jeho hlboká viera v Krista je obrovským
výkričníkom pre nás všetkých. Svätý Otec je
majákom pre dnešný svet. Preto čerpajme
z jeho myšlienok, príhovorov a z jeho príklad-
ného života čo najviac. Svätý Otec odišiel, ale
navždy ostane v mojich spomienkach a
v mojom srdci. Boh, ktorý cez neho konal tu
ostáva naveky. To je naša nádej, na ktorú sa
obráťme a o Neho sa oprime.

SSSSSvätý Otec bol mužom tisícročia. Mňa naj-
viac oslovila jeho láska k Eucharistii, synovská
oddanosť Panne Márii, kult Božieho milosrden-
stva, ktorý uviedol do praxe. Fascinovala ma
jeho láska ku každému človeku, ako dokázal
nadchnúť davy.

     Jeho odchodom akoby sa zastavil čas.
Niet človeka, koho by sa jeho úmrtie nedotklo.
V Ríme bolo úžasné sledovať to množstvo ľudí,
ktoré sa so Svätým Otcom prišli rozlúčiť. Pano-
vala tam úžasná atmosféra, akoby očakávania
čohosi veľkého. Bolo úžasné sledovať, koľko

ľudí dokázal Svätý Otec zjednotiť. Človek doká-
že úžasné veci, keď sa úplne vydá Bohu. Svätý
Otec je toho príkladom.

„TTTTTotus tuus“ bolo heslo Jána Pavla II. Celý
patril Márii, aby bol celý
Kristov. Nebolo to však
len jeho heslo pontifikátu,
ale celý jeho život. Žil ži-
vot s Ježišom, preto má čo
povedať aj do budúcnos-
ti, lebo videl do budúcnos-
ti. To znamená, že mnoho
sa bude ešte z neho čer-
pať. Keď som bol násťroč-
ný, bolo ťažké a náročné
pre mňa čítať jeho doku-
menty, ale úplne sa to
zmenilo jeho poslednou
návštevou na Slovensku,
keď som bol účastný na
svätej omši v Banskej Bys-
trici. Cítil som z neho ob-
rovskú lásku otca i jem-
nosť a citlivosť matky,
zaľúbil som si ho. Stal sa
pre mňa vzorom nielen
kňaza, ale aj človeka, kto-
rý žije svoje poslanie. Žiť

pokoru, lásku, svoje hovorené slovo s Pánom,
vedieť sa znížiť a byť pre všetkých – to bolo dô-
ležité pre neho.

     V mojom srdci stále zostáva jeden príbeh
z jeho poslednej návštevy u nás, ktorý som po-
čul a veľmi ma oslovil. Hovorí o tom, že Svätý
Otec nešiel diaľnicou z Bratislavy do Trnavy,
ale vybral si cestu cez obce. Ako prechádzal
jednou dedinou, kde pred domom stál starší
pán celkom sám a čakal, kým pôjde tadiaľ Svä-
tý Otec. Keď ho pápež zbadal, pozrel sa na neho
a požehnal. Starší pán sa pozrel, či je ešte niekto
pri ňom, ale nebol nikde. Ján Pavol II. dal po-
žehnanie len jemu.

     Vedieť byť otcom všetkých a všetkých
milovať, to dokázal Svätý otec Ján Pavol II. a
tým ukázal, že naozaj koná podľa slov Panny
Márie zo svadby v Káne: „Urobte všetko, čo
vám povie (Ježiš)!“ (Jn 2,5)

              PPPPPotulky po Ríme boli tými najkrajšími
v mojom živote. Po niekoľkých voľných hodi-
nách sa síce zmenili na siahodlhé čakanie
v rade spolu s niekoľkými tisíckami „spolutrpi-
teľov“ a dobrovoľníkmi, navôkol kričiacimi:

Pavol Garbiar

Milan Kačaliak

Ivan Hupka
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„aqua, aqua!,“
ale všetci sme
vedeli prečo
sme vo Vatikáne
na námestí Svä-
tého Petra. Mi-
lovali sme Svä-
tého Otca. Bol
to zjednocujúci
prvok všetkých
navôkol. Či to
boli českí pútni-

ci, silným
p r a ž s k ý m
slangom chvá-
liaci jeho od-
kaz pre svet,
alebo staršie
dámy modlia-
ce sa spoločne ruženec. Všetkých zjednocova-
la láska a istota, že za svätým človekom, hoci
na jeho poslednú úctu, sa oplatí precestovať i
svet. Jeho príklad medzi nami žije a veríme, že
ani teplo slnka na Svätopeterskom námestí, ani
kvantum policajtov, či malé peripetie zo straty
orientácie v tak veľkom a krásnom meste akým
je Rím nikomu nezastrel túto pravdu. Som si
istý, že pre mladých z celého sveta, ktorí sa zú-
častnili na pohrebe Svätého Otca v hojnom
počte toto nepredstavovalo najmenší problém.
Pri každom spomenutí Jána Pavla Veľkého
z celého hrdla a úplne odovzdane skandovali:
„Santo subito,“ vyznávajúc svoje neochvejné
presvedčenie: „Skoro svätým!“

BBBBByť v Ríme je sen skoro každého človeka, o
to zvlášť kresťana. Pán vo svojej dobrote splnil
i mne túto túžbu. Teraz to bola v očiach sveta
smutná návšteva. No pre mňa to bola možnosť
aj takto prejaviť úctu a vďaku za všetko čo náš
Svätý Otec s Božou pomocou  pre Cirkev a svet
urobil.  Zážitkov bolo strašne veľa. No pre mňa
bolo najviac oslovujúce zažiť atmosféru v Ríme
a zvlášť na námestí sv. Petra. Tu si začínam uve-
domovať čo znamená všeobecnosť Cirkvi.
Stretnúť také množstvo ľudí, z tak rôznych kon-

čín sveta zanechalo vo mne skúsenosť univer-
zálnosti Kristovho Tela. Mali sme možnosť
osobne stretnúť a rozprávať sa s ľuďmi z iných
svetadielov. Rozprávať s  rehoľnou sestrou z
Chile, zažiť slávenie svätej omše s Filipínčan-
mi, stretnúť pútnikov z Indie, Sardínie, domá-
cich Talianov a pod.  Počúvať kňaza
z Rumunska, ktorý hovorí o neľahkom živote
malého stáda katolíkov v pravoslávnej krajine.
Človek zrazu zbadá, že jeho problémy sú
takmer ničím v porovnaní so životom týchto
ľudi. A všetkých nás, napriek toľkým odlišnos-

tiam a rozdielom spája to naj-
podstatnejšie. Tým je viera.
Viera v Božieho Syna, ktorý
je uholným kameňom
Cirkvi. Veď ak trpí jeden úd,
trpí celé Telo. A ak sa raduje
jeden úd, s ním sa teší celé
Telo. Nech nám Pán pomá-
ha správne vidieť a prežívať
život, tých čo sú pri nás aj
tých, ktorých naše oči nevi-
dia.

Ľuboš Laškoty

Martin Majda

Martin Trojan

JJJJJán Pavol II. bol pre mňa
vždy veľkým vzorom. Obdi-

voval som napríklad jeho lásku a záujem o kaž-
dého človeka bez rozdielu. Po správe o jeho
smrti som tomu dlho nechcel veriť, že odišiel
náš dobrý pápež, ale teraz sa môžeme tešiť, že
máme orodovníka v nebi. Zatúžil som byť blíz-
ko pri ňom a aj na jeho pohrebe. Šli sme aj na-
priek ohlasovaným správam o množstve pút-
nikov a chaose v Ríme. Všetko tu bolo veľmi
dobre zorganizované a pútnikov bolo naozaj
veľa, o čom svedčili aj dlhé hodiny odstáte
v rade, ktorý postupne púšťali ku Svätému Ot-
covi. Avšak hodiny čakania vystriedala chvíľa
neopísateľného pocitu, kedy ste stáli zoči voči
svätému človekovi a nechcelo sa vám odtiaľ
odísť, v mysli sa vám vynárali obrazy z jeho ži-
vota, kým vás neposunuli ďalej a vy ste sa stále
otáčali, aby ste ho ešte zazreli.

Svätý Otec v posledných dňoch svojho ži-
vota a aj teraz silno kričí do celého sveta, aj
napriek tomu, že jeho ústa už nehovoria



77777Brázda

Milosrdenstvo

Gleb Česnokov

štívil. V Manile, na Filipínach, celebroval naj-
väčšiu bohoslužbu v dejinách. Prítomných
bolo štyri milióny ľudí. Ale aj tak neprišiel do
mojej rodnej krajiny, hoci veľmi chcel. Roky
a mesiace jeho života odchádzali
a odpoveďou bolo len politické blabotanie.
Ľudia v sutanách ho nevpustili – nevpustili
svätého, ktorý sa chcel so všetkými podeliť
o svoju svätosť.

Tento tvrdý konzervatívec robil skutky kto-
ré by boli nečakané aj
u voľnomyšlienkárskeho liberála. Keď bol
kardinálom v Poľsku, stál proti komunistom –
a bol prvým pápežom, ktorý prijal generálne-
ho sekretára komunistickej strany ZSSR, Gor-
bačova. Bol prvým pápežom, ktorý navštívil
Synagógu – a bol v Mešite. Pri Múre nárekov
v Jeruzaleme prosil o odpustenie za prenasle-
dovanie, ktoré činili kresťania nad Židmi. Pri-
znal, že na Holokauste nesú podiel viny aj
kresťania.

Nekonečnými cestami a kázňami
v rôznych jazykoch sa mu podarilo spojiť
svet. Tento rozdelený a do tisícich konfliktov
vtiahnutý svet sa stal jednotným nie na zákla-
de Spojených národov, ani v žiadnej politic-
kej doktríne, ale v modlitbe s týmto slabým,
krehkým starcom. Šiel vedľa veriacich
v svojom zvláštnom a zábavnom autíčku,
a s detskou radosťou mával ľuďom rukou.
Každým svojím zjavom tento človek, telo kto-
rého sa scvrkávalo a strácalo, dokazoval, že
možno byť silným, možno byť nerozdeleným,
možno byť čistým. Aj svojím odchodom  spá-
ja svet.

Pápež Ján Pavol II. si nevšímal prítomnosť
ako niečo odlišné od večnosti. Prítomnosť aj
je večnosť. Čas je vždy rovnaký. Pokušenie je
vždy rovnaké. Prikázania sú vždy rovnaké.
Vrahovia a zlodeji sú vždy rovnakí. Ľútosť je
vždy možná. Smrť nie je - je len život. A svätí
sú vždy.

Jeho svätosť každým rokom rástla. Nako-
niec sa stal sám svätosťou. Svietila na jeho
okrúhlej slovanskej tvári, liala sa z jeho zdvih-
nutých mávajúcich dlaní, krúžila neviditeľne
ako biela holubica nad jeho hlavou. Keď ten-
to nízky, zhrbený starček v zlatých rúchach
stál v okne svojej pápežskej rezidencie, jemne

kýval hlavou a podlomeným, slabým hlasom
požehnával, u každého, kto to videl, sa ochro-
mila duša. A niektorí v tento moment zrazu
pochopili, že majú dušu.

Tvrdosť bola jednou z hlavných životných
kvalít tohoto jemného a dobrého človeka.
Nikdy  ničomu neustupoval vo veciach, ktoré
pokladal za dôležité. Neprispôsoboval Cirkev
k podmienkam nového sveta, v ktorom pre
milióny ľudí stal najvzácnejším komfort. On
nepovažoval vieru za pohodlnú a príjemnú
tak ako ja deka, alebo mäkký fotel pred TV.
Viera je úsilie. Nepokladal za nutné aby bolo
každé želanie človeka splnené. Cirkev pre
neho bola skalou, na ktorej stojí svet – to jest
tvrdou skalou svätého Petra, od ktorej je ne-
prípustne odlamovať úlomky.

Pápež bol konzervatívec otvorený svetu –
konzervatívec Desatora. Kristus poslal apoš-
tolov niesť Božie slovo po mestách
a mestečkách – z tých časov uplynulo dveti-
síc rokov a Nový zákon je skoro u každého.
No pritom Božieho slova nie je viacej. Pápež
neprestajne niesol Jeho slovo. Nepozeral na
únavu a chorobu. Nesol a nehľadel na nemoc
tela, niesol ho do stoštyroch krajín, ktoré nav-
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Čo alebo kto dal vznik malej pla-
néte, na ktorej žijeme? Čo sa stalo na
začiatku a poskytlo tým zrod všetké-
mu, čo existuje? Sme výsledkom ná-
hody, alebo nevyhnutnosti? Čo bolo
skôr niečo, alebo nič?  Je svet stvore-
ný, alebo bol tu od večnosti? Smeruje
všetko do ničoty, alebo sme v systéme
podliehajúcemu princípu neustáleho
opakovania sa, alebo...?

   Je množstvo podobných otá-
zok, ktoré trápili ľudstvo všetkých
čias a dôb. Pohyby nebeských telies
na oblohe vzbudzovali pozornosť ľudí
od praveku. Obdivovali ich pravidel-
nosť a porovnávali rôzne úkazy na ob-
lohe s pozemskými udalosťami.  Už
v najstarších kultúrnych národoch sa
stretávame s ľuďmi, ktorých trápili
tieto zjavy na oblohe. A tak vypozo-
rovanie týchto javov spájali
s náboženskou skutočnosťou, lebo
iba ona sa im zdala, že je schopná vy-
svetliť takéto zjavy vo svete. Vesmír,
ktorý vzbudzoval údiv svojou ne-
smiernosťou podnietil ľudí, aby začali
vysvetľovať tieto javy a tak na svet sa
dostávajú prvé najstaršie mýty, kde
hviezdy a ostatné nebeské telesá boli
opisované ako božstvá, ktoré nebolo
možné narušiť žiadnymi pozemský-
mi zásahmi. Staroveké koncepcie vy-
chádzali zo staronáboženských  po-
hľadov. Náboženské presvedčenie
hinduistov bolo také, že bohov si vo
VVVVVedách edách edách edách edách predstavovali ako antropo-
morfizované prírodné sily. V Grécku
niekedy v 6. storočí pred Kr. sa rozvi-
nul zmysel pre pozorovanie, skúma-
nie a štúdium. V gréckych školách
bola túžba po hľadaní nejakého jed-
notného princípu, z ktorého všetko
vzniklo. Táles uprednostňoval vodu
ako prvotný prvok. Anaximander za
niečo prvotné uznal to, čo nie je ko-
nečné, čiže apeiron. Posledným
predstaviteľom iónskej školy je Ana-
ximénes, ktorý svoje úsilie vložil do
vzduchu. Empedoklés veril, že prvot-
ný princíp sa nachádza nie v jednom,
ale vo všetkých štyroch prvkoch
(voda, zem, oheň, vzduch), a že daná
vec vznikne ich určitou kombináciou.
Demokritos spomína akési  neviditeľ-
né, večné a nemenné častice, ktoré
nazýva atómami a z nich sa vraj skla-

dá každé bytie. Nesmieme zabudnúť ani na veľkých
mysliteľov z Atén. Podľa Platóna na počiatku okrem
idey bol chaos ako beztvárna látka na tvárnenie a
Demiurg, ktorý hľadiac na idey, pretvára beztvárnu
látku, a tak vytvára hmotný svet. O čosi neskôr sa
cez Grécko preženie  helenizácia, ktorá prináša
vznik nových škôl, ktoré sa viac menej zameriavajú
nie na príčinu tohto jestvujúceho sveta, ale skôr nato
ako dosiahnuť šťastie. Len Plotinos spomína akúsi
teóriu o Jednom, z ktorého všetko vzniká emaná-
ciou.

Inú koncepciu nám podáva Aurelius Augustinus,
ktorý je presvedčený, že Boh stvoril veci z ničoho
podľa akýchsi pravzorov, ktoré sú v Slove - Božom
synovi, a to preto, lebo Boh nechcel, aby stvorenie
ako dobro zostalo v ničote. Takéto chápanie sa tiah-
lo celým ranným stredovekom, taktiež aj vrcholným,
ktorého predstaviteľom je Tomáš Akvinský, ktorý
stvorenie pripodobňuje k odovzdávaniu sa Bytia
súcnam, kedy Bytie odovzdáva svoju dokonalosť
súcnam. Takže vznik sveta sa chápal ako akt stvore-
nia a takýto obraz pretrval až do neskorého stredo-
veku, čiže úpadku scholastiky, kde za tento úpadok
nesie zodpovednosť Occam. Mikuláš Kuzánsky
stvorenie chápal ako akési zmrštenie Boha, jeho
nekonečnej dokonalosti do konečného spôsobu.

S príchodom 14. a 15. storočia sa začínajú for-
movať nové filozofické smery, ktorých snahou je
navrátiť sa do čias antiky. Nachádzame sa
v humanizme a Mikuláš Koperník prepočítal dovte-
dajšiu zo stredoveku známu Ptolemaiovu geocen-
trickú sústavu, podľa ktorej sa všetko otáčalo okolo
Zeme, a tak človek bol položený do stredu celého
vesmíru a dal dôkazy na základe ktorých ukázal, že
zem sa točí okolo nehybného Slnka. Do tohto obdo-
bia zasahuje so svojimi objavmi aj Kepler, avšak pri
zrode novovekého myslenia na poli prírodných
vied sa stal Galileo Galilei. Newton podobne ako
Galilei uznával Boha ako prvú príčinu existencie
sveta. Bol veľmi významný pre vtedy začínajúci
smer osvietenstva. Podľa Leibniza Boh stvoril tento
svet ako najdokonalejší zo všetkých mysliteľných
svetov.  V období pozitivizmu sa stretáme
s Augustom Comtom, ktorý vznik kozmu prezento-
val tak, že „svet vzišiel z matérie vývojom“. Tu ne-
smieme nespomenúť aj zakladateľa evolucionistic-
kej teórie Charlesa Darwina, podľa ktorého všetko
podlieha evolúcii.  No v 19. storočí jestvovali aj roz-
ličné vyhrotené koncepcie zaoberajúce sa vznikom
kozmu. Niektoré z nich sú voluntarizmus, nihilizmus
a tiež materializmus. Sú to smery, ktoré na vznik
sveta nepotrebujú Boha. V tomto období sa objavu-
je aj postava Teilharda de Chardina. Podľa neho exis-
tovalo pred niekoľkými miliardami rokov nesmier-
ne množstvo protónov, neutrónov a elektrónov,
ktoré boli rozložené v prázdne vesmírneho priesto-
ru. Ich zhlukovaním vznikali hviezdy a odtrhnutím
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hmoty od hviezd zase planéty a medzi nimi je aj
naša Zem.

Ale ako sa na vznik celého univerza pozeráme v
20 storočí? Tu mi nedá nespomenúť dielo  veľkého
francúzskeho filozofa Jeana Guittona s názvom Boh
a veda, v ktorom vedie dialóg on ako filozof
s vedcami, akými sú bratia Bogdanovci na tému
vzniku celého sveta, ktoré nie je výsledkom náho-
dy, ale niečoho čo transcenduje všetko, čiže ide o
Boha.  Vedci sa k vzniku všetkého vyjadrujú asi takto:
Vek našej Zeme sa dnes odhaduje na štyri a pol
miliardy rokov. V ceste do minulosti môžeme prísť
až do obdobia, keď Zem a Slnko ešte neexistovali.
Všetko sa vznášalo v medzihviezdnom priestore vo
forme oblaku, ktorý obsahoval množstvo ťažkých
prvkov, potrebných na vznik našej slnečnej sústavy.
Niekedy pred desiatimi či dvanástimi miliardami
rokov pozostával vesmír z obrovských oblakov vo-
díka. Ak ideme ešte trochu ďalej v ceste do minu-
losti, tak môžeme dôjsť až do obdobia 15 miliárd
rokov v našej minulosti. A čo sa odohralo práve
v tom čase? Moderná fyzika nám hovorí, že vesmír
sa zrodil z gigantického výbuchu, ktorého následky
môžeme badať ešte aj dnes, lebo niektoré galaxie,
zložené z hviezd sa vzďaľujú jedna od druhej pod
tlakom prvotného výbuchu. Astrofyzici pokladajú
za počiatočný bod prvé miliardtiny sekundy po stvo-
rení. Sme teda v čase 10-43 sekundy po prvotnom
výbuchu. Lenže celý vesmír so všetkým, čo bude
obsahovať neskôr v tomto období bol, obsiahnutý
v nepredstaviteľnej maličkej guli: 10-43 centimetra,
čiže miliardy miliárd miliárd menšej ako jadro ató-
mu. Po prvotnom okamihu stvorenia stačilo niekoľ-
ko miliardtín sekundy, aby vesmír vstúpil do nezvy-
čajnej fázy, v ktorej sa od veľkosti atómového jadra
zväčšil a narástol do veľkosti jablka s priemerom
desať centimetrov. Neskôr vznikol iba jediný druh
častice, ktorú fyzici poeticky nazváli „častica X“ a jej
úloha spočívala v prenášaní síl. Neskôr z tejto časti-
ce vznikajú všetky ostatné prvé častice hmoty- kvar-
ky, elektróny, fotóny, neutrína a ich antičastice. Te-
raz má celý vesmír už veľkosť balóna. Neskôr sa
začnú kvarky zoskupovať do neutrónov a protónov
a väčšina antičastíc mizne, aby uvoľnili miesto časti-
ciam súčasného vesmíru. Vesmír pokračuje
v rozpínaní a v ochladzovaní.  A od tej chvíle akoby
sa začalo všetko vyvíjať pomalšie. Milióny rokov
bude celý vesmír ponorený v radiáciách a v plazme
víriaceho plynu. Ale okolo 100 miliónov rokov sa
z obrovského plynového vírenia začínajú formovať
prvé hviezdy. Lenže tu sa musíme na chvíľu zastaviť,
lebo nastáva problém, ktorý nevie rozlúštiť veda. A
ním je, že veda nedokáže opísať alebo si predstaviť
niekoho či niečo rozumné, pokiaľ ide o prvotný
okamih, keď bol čas v bode absolútnej nuly a keď sa
ešte nič nedialo. Môžu sa vrátiť až do bodu 10-43

sekundy, ale nie ďalej. Tam narazia na povestný
„Planckov múr“. Za Planckovým múrom je absolút-
ne tajomstvo. A tu nastávajú ďalšie otázky: Odkiaľ
pochádza big bang? Čo sa stalo pred 10-43 sekundy?

Áno, vie sa, že to čo sa skrýva za týmto múrom bola
forma prvotnej energie neohraničenej sily, ale kde
bola, keď až touto explóziou „prišiel na svet“
priestor a s ním aj čas? Ak by niektorí chceli pove-
dať, že to všetko je výsledkom čistej náhody, tak
vedci by mu odpovedali, že náhoda neexistuje, že
to čo nazývame náhoda, je iba naša neschopnosť
pochopiť stupeň vyššieho poriadku. Veď si len
predstavme, že keby sa čo len jediná z niektorých
konštánt, bola čo len trochu zmenila, tak potom
vesmír, aspoň taký , aký my poznáme, by sa nemo-
hol zjaviť. Ohromujúci príklad nám poskytuje pô-
vodná hustota vesmíru. Keby sa bola čo ako málo
odchýlila od kritickej hodnoty 10-35 sekundy po big
bangu, tak vesmír by nemohol vzniknúť. A to, že by
to malo byť výsledkom náhody, je asi taká istá prav-
depodobnosť ako keby sa hurikán prehnal cez veľ-
ké parkovisko plné áut a skonštruoval by z nich naj-
modernejší typ rakety.

Takže na otázky: Či bolo skôr niečo, alebo nič,
alebo či sme výsledkom náhody, alebo nevyhnut-
nosti si musí dať každý z nás odpoveď sám...
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Život každého
kresťana by mal byť napojený
na liturgiu. Stretávame sa s ňou
každý deň.  Vrcholom každej liturgie je sláve-
nie Eucharistie. Táto, je stredobodom života
všetkých nás veriacich. No neraz cítime, že
tomu tak nie je. Hľadáme spôsob ako plnšie
prežiť túto najvzácnejšiu chvíľu stretnutia s eu-
charistickým Ježišom. Možno, jeden zo spôso-
bov ako hlbšie do nej vniknúť, môže byť cesta
porozumenia symbolov, na ktoré je  naša litur-
gia bohatá. Ak si uvedomíme čo znamená sym-
bol, a že každý úkon či gesto v liturgii, rovnako
i používané predmety majú svoj význam a zmy-
sel, myslím že sa to oplatí skúsiť.

   Pre plnšie pochopenie symbolov sa po-
zrieme na rodinu obradov, do ktorej patrí aj
vyše 20 katolíckych cirkví Východu. Konkrét-
ne liturgia byzantského obradu, ktorú my po-
známe pod názvom gréckokatolícka. O tom, že
sme jedno Telo a môžeme si navzájom pomá-
hať svedčia aj slová Svätého Otca Jána Pavla
II., ktorý  na cirkvi Východu hľadel s veľkou
nádejou, a želal si, aby sa naplno obnovila vý-
mena darov, ktorá obohacovala Cirkev prvého
tisícročia. Spomienka na čas, v ktorom Cirkev
dýchala „obidvoma pľúcami“, pobáda kresťa-
nov Východu i Západu, aby kráčali spolu v jed-
note viery a úcty k oprávneným odlišnostiam,
a aby sa navzájom prijímali a podporovali ako
údy jediného Kristovho tela.   (NMI, 71)

    Naša každodenná skúsenosť nám hovorí
o existencii sveta, ktorý vidíme,  a dotýkame sa
ho. No  rovnako  cítime, že nad týmto svetom je
čosi, čo ho presahuje. Duchovno a hmotno nie
sú z toho istého bytostného poriadku. Duch je
vyššia bytostná kategória než hmota. Z jednej
do druhej niet prechodu, či pokračovania v tej
istej línii. To je tá „nedostupnosť“. Človek vo
svojej túžbe však hľadá spôsob na vyjadrenie
toho „viac“, toho čo prevyšuje aj jeho samotné-
ho. Nachádza ho v symbole. Čím je teda sym-
bol?

    Symbol je vnímateľný znak pre niečo
transcendentné - čiže také, čo prevyšuje naše
vnímanie, tento náš svet. V ňom sa deje to „pre-

stúpenie“ z jedného do druhého bytostného
poriadku (Hanus,29).

      Symbolický význam chrámu na Výcho-
de je trojaký:

-znázorňuje Ježiša Krista a jeho kráľovstvo,
lebo v chráme tajomne prebýva pod            spô-
sobom chleba a vína eucharistický Kristus;

-znázorňuje pozemské kráľovstvo Ježiša
Krista, lebo v ňom sa zhromažďujú veriaci, údy
jeho tajomného Tela;

-znázorňuje aj opravdivé kresťanstvo, kres-
ťanský ideál, ktorý sa skrze Krista zjednocuje v
Pánovu Cirkev ( Bohač, Solej, LPGS,19).

      Rozdelenie kostola na loď a svätyňu
LoďLoďLoďLoďLoď- zobrazuje zem a na nej žijúcich kresťa-

nov ako Cirkev putujúcu. Pripomína Petrovu
loďku, ktorého Kristus povýšil na rybára (Li-
turgika, SSV,9).

Predstavuje „Noemovú archu“, ktorá v
dňoch potopy zachraňuje zvyšok ľudstva a
stvorenstva. A predstavuje aj loď Cirkvi, ktorá
pod vedením Hlavy, Vodcu, Krista vedie zástup
verných cez búrlivé záplavy času do večnosti.
Predstava lode vyvoláva pocit dôvery, istoty,
záchrany, plávania do konečného prístavu
(Hanus,77).

V lodi sme  my, pútnici. Náš život, bytie
spoločné i jednotlivo, má spoločný smer a cieľ,
kresťanské pútnictvo- pohyb dopredu, ku po-
slednému cieľu, k večnosti.

Tu je neistota, nepokoj, tam utíšenie, po-
koj, večnosť. Ten pohyb nepokoj, to náhlenie sa
dopredu, znázorňujú všetky postavy: nástenné,
mozaikové i samo stĺporadie. Ale toto smero-
vanie dopredu živo vyjadruje aj priestor sám.
Všetci, čo sú v lodi so svojou Hlavou, Kristom,
všetci sa plavia, pohybujú dopredu, jedným
smerom. Je to symbolika ľudského života. Po-
hyb je nepretržitý. Zraky upreté dopredu. Ale
tam vpredu, pohyb všetkého zastáva. Tento
značenie vyjadruje triumfálny oblúk. To je brá-
na, tam ústia pohyby: brána, za ňou obetný stôl,
za ním polkruh apsidy- polkruh znamená rezo-
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lútne zakľúčenie pohybu, tu je koniec, tu je več-
nosť (Hanus, 79).

Víťazný oblúk pri vstupe do svätyne nám
hovorí aj o príbuznosti, ktorú má s víťaznými
rímskymi oblúkmi cisárov v minulosti. Keď sa
cisár vracal z víťaznej bitky prinášal zajatcov a
otrokov. Títo museli prejsť popod oblúk na
znak, že patria cisárovi. Aj my ním prechádza-
me a pre nás je to znamením víťazstva Ježiša
Krista v našom živote, toho, že nás Kristus pre-
mohol svojou milosťou.

    SSSSSvvvvvätätätätätyňa yňa yňa yňa yňa - vo východnom obrade sa na-
chádza za ikonostasom.            (obrazová stena
oddeľujúca vnútornú svätyňu od lode) a sym-
bolizuje:

-Boží trón, nebeské kráľovstvo s jeho svätý-
mi, ako Cirkev víťaznú - oslávenú.

-nebo, miesto prebývania Pána Boha
-raj, kde žili prví ľudia v šťastí,
-tie sväté miesta, kde žil, učil, zomrel i vstal z

mŕtvych Ježiš Kristus.
 Je to najsvätejšie miesto chrámu.
    Stredobodom chrámu, z ktorého všetko

vyžaruje a ku ktorému  všetko smeruje, je oltár.
    Oltár Oltár Oltár Oltár Oltár - je najsvätejším predmetom chrá-

mu. On je príčinou existencie celej stavby chrá-
mu, on je jeho podstatou. Je miestom oslavy a
vďakyvzdávania, je stolom, obetným kameňom
tej obety, ktorá je pre ľudstvo jediným spôso-
bom nadviazania kontaktu s Bohom. Oltár je
miestom takého kontaktu. Prostredníctvom ol-
tára Boh prichádza k nám a my ideme k nemu.
Oltár z kameňa symbolizuje Krista ako Skalu -
On je základným kameňom Cirkvi.

Zo skaly vyviedol Mojžiš vodu a ako hovorí
svätý Pavol, tou skalou je Kristus.

Kamenné oltáre obdĺžnikového tvaru pripo-
mínajú hrob starokresťanského mučeníka, nad
ktorým sa kedysi slávila svätá liturgia.

    Kamenná menza (doska)  je vysvetľovaná
ako „kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kame-
ňom uholným“ ( Ž 118,22).

Drevený oltár pripomína kríž Kristov. Oltár
má štyri strany. To pripomína, že Kristus trpel
za celý svet a smrťou na kríži priniesol najkraj-
šiu a najvyššiu obetu svojmu Otcovi nebeské-
mu za spásu sveta. V byzantskom obrade sa
oltár nazýva prestol. Prestol sa nazýva aj li-
turgickým žertveníkom, nakoľko sa na ňom
prináša nekrvavá obeta Nového zákona.
Na ňom je  tajomným spôsobom prítom-
ný sám Ježiš Kristus. Predstavuje  hrob
Pána Ježiša i jasle, kde malého Ježi-
ša položili.

Toľko nateraz. Ak by sme si
aspoň čosi z toho uvedomo-
vali pri slávení liturgie, mys-

lím si, žeby pre nás nebola stereotypom.
    Nech i tento malý krok v životodárnej,

bohatej a symbolmi naplnenej liturgii nám po-
môže ku skutočnému a osobnému  stretnutiu s
Ježišom.
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Všetkým Vám prajem krásnu, požehnanú Veľ-
kú noc! V tento sviatok sme sa stretli s našimi pria-
teľmi a príbuznými v atmosfére jednoty a bratstva.
A preto je dôležité pamätať, že počas týchto mi-
nút sú na svete milióny osamelých ľudí.

Pamätám si ako som na istých ruských interne-
tových, novinových stránkach čítal správu: „10. no-
vembra 2004 sa našlo v Tokyju mŕtvola muža ob-
lečeného v pyžame“.

Ale ako by sa nič nestalo. Myslím, že väčšina
tých, ktorí zomreli v pyžame, alebo počas spánku
– sa z tohoto sveta odobrali v Božom milosrden-
stve; stretli svoju smrť v kruhu príbuzných alebo
na nemocničnom lôžku. V oboch prípadoch nešlo
o náhlu smrť a mali čas sa pripraviť k príchodu tej,
ktorú ruský básnik Jurij Bichkov nazval „nikomu
neželaná“.

Ale v správe sa ďalej uvádza, že tento muž zo-
mrel vo svojom byte. Takže variant s nemocnicou
nesedí. Zostáva možnosť, že zomrel v spánku, bez
trápenia a možno si ani neuvedomoval, že ráno
nového dňa ho nenájde živého.

Je možné, že jeho smrť mala kriminálne poza-
die. Tokyo – gigantický megapolis – je jedno z naj-
bezpečnejších miest na svete. Tamojší obyvatelia
si za celý svoj život nepamätajú väčší zločin, vraž-
du, lúpež.

Ale vráťme sa k našej mŕtvole: V byte nebolo
ani stopy po bitke, násilí alebo niečoho podobné-
ho. Hovorca tokyjskej polície predpokladal, že
tento muž zomrel na následky náhleho zlyhania
srdca. Takže vynecháme aj verziu o vražde.

Telo našli robotníci stavebnej firmy na dru-
hom poschodí budovy určenej na demoláciu.
Vedie nás to k myšlienke, že tento človek po-
chopil, že nie je možné nájsť byt v jednom
z najhustejšie zaľudnených a najdrahších miest
sveta a rozhodol sa usídliť sa tam, kde netreba
platiť nájom.

Teraz sa začína tragická časť príbehu. Ne-
našla sa len mŕtvola. Išlo o kostru v pyžame.
Vedľa ležali noviny z 20. februára 1984. Kalen-
dár na stole bol otvorený na tom istom dá-
tume.

Jednoducho, ležal tam 20 rokov.
A nikomu nechýbal.
Zomrelého identifikovali – bol bývalým

pracovníkom firmy, ktorá postavila túto budo-
vu, v ktorej sa usídlil na začiatku osemdesia-
tych rokov, po rozvode. V deň, keď otvoril no-
viny a náhle opustil tento svet, mal niečo cez
päťdesiat rokov.

Bývalá manželka ho nehľadala. Firma, v ktorej
pracoval, skrachovala hneď po dokončení budovy.
Nepodarilo sa predať ani jeden z jej bytov. Nikoho
neprekvapilo, že tento človek neprichádza do
práce. Našli jeho kamarátov, ale oni si zmiznutie
vysvetľovali tým, že si požičal peniaze a nedokázal
ich vrátiť.

Ďalej bolo uvedené, že pozostatky boli odo-
vzdané jeho manželke. Keď som si prečítal túto
vetu, zamyslel som sa: ona ešte žije a napriek to-
mu sa s nim za dvadsať rokov ani raz nestretla.
Aké myšlienky ju navštevovali? Čo spôsobilo, že ju
prestal milovať, že sa ju rozhodol navždy vyhodiť
zo svojho života? Stretol inú ženu a rozhodol sa
bez stopy zmiznúť? Je život taký, že keď sa ukončil
rozvodový proces, už netreba pokračovať vo vzťa-
hoch, ktoré boli právne uznané za neplatné? Do-
kážem si predstaviť čo pocítila keď sa dozvedela
o osude človeka, s ktorým zdieľala väčšinu svojho
života.

Potom som si pomyslel o mŕtvole v pyžame,
o jeho úplnej, najhlbšej samote – veď nikto za
dvadsať dlhých rokov si zrazu nespomenul, že ten-
to človek bez stopy zmizol. A ešte som si pomys-
lel – je lepšie trpieť hladom a smädom, stratiť prá-
cu, trápiť sa sklamanou láskou, zažiť urážku, ako
cítiť, že ťa nikto nepotrebuje, ani jediná živá duša.

A teraz sa mlčky pomodlime za tohoto človeka
a poďakujme mu za to, že nám pripomenul aké je
dôležité, že ty máš kamarátov.

Gleb Česnokov
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Započúvajme sa na začiatku tejto meditácie nad obrazom Milosrdnej Trojice do evanjelia sv. Lukáša
(Lk 10,30-37) o Milosrdnom samaritánovi a zahľaďme sa i na obraz, ktorý nám ju znázorňuje:

„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojní-„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojní-„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojní-„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojní-„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojní-
kov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestoukov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestoukov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestoukov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestoukov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou
istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidelistý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidelistý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidelistý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidelistý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel
ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu hoho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu hoho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu hoho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu hoho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho
ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho naľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho naľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho naľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho naľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na
svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre,svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre,svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre,svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre,svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre,
dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keďdal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keďdal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keďdal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keďdal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď
sa budem vracať.« Čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zboj-sa budem vracať.« Čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zboj-sa budem vracať.« Čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zboj-sa budem vracať.« Čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zboj-sa budem vracať.« Čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zboj-
níkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal:níkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal:níkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal:níkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal:níkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal:

„Choď a rob aj ty podobne!“„Choď a rob aj ty podobne!“„Choď a rob aj ty podobne!“„Choď a rob aj ty podobne!“„Choď a rob aj ty podobne!“

Keď pozeráme na tento obraz a myslíme
na Ježišove slová z podobenstva: „Choď a rob
aj ty podobne“, vidíme že Boh nikdy nežiada
to, čo sám nerobí.

Obsah interpretácie obrazu, ktorý máme
pred sebou je veľmi bohatý. Na obraze vidí-
me tri otvorené kruhy a v nich symbolicky na-
značené tri božské Osoby. Tri otvorené kruhy
zapadajú do štvrtého tmavšieho kruhu, ktorý
môže byť aj obrazom našej zeme, našej pro-
vincie, nášho spoločenstva...Uprostred tohto
kruhu je človek, odkázaný na milosrdenstvo,
na pomoc iných. Tri otvorené kruhy znázor-
ňujú dávajúcu sa lásku Otca, Syna i Ducha
Svätého. „Boh sám prichádza na pomoc našej
slabosti.“

Pozornosť všetkých osôb Najsvätejšej Troji-
ce je upriamená na človeka.

Nežná láska Otca – Otec na pravej strane
obrazu, objíma zraneného človeka, chráni ho
a prichádza mu na pomoc milujúcim gestom.

Pokorná služba Syna:
Syn na ľavej strane, kľačí pred zraneným

človekom, drží jeho nohy, ale nevieme či ich
bozkáva, umýva, alebo ich lieči. Snáď sú všet-

ky spôsoby konania skutočnosťou.
Tvorivá – dynamická láska Ducha Sväté-

ho: Duch Svätý v znamení plameňa a zároveň
holubice je symbolom dynamickosti
a vernosti. Duch Svätý je tiež vložený do tejto
scény tak ako Otec a Syn. Zdá sa, že Duch
Svätý daruje zranenému človeku život, silu
a útechu.

Pozornosť všetkých osôb Najsvätejšej Troji-
ce je upriamená na človeka.

Týmto človekom môže byť každý z nás.
Môže to byť nejaká skupina ľudí, rodina, spo-
ločenstvo, krajina, kultúra...

Najsvätejšia Trojica je aktívna – je činná
v láske, ktorá sa nikdy ničím nepreruší. Či je
to v chorobe, v zdraví, smútku alebo
v radosti, osamotenosti, alebo v živote,
v spoločenstve, Božia láska sa nemení. Na

tomto sa zakladá tajomstvo našej viery
a nášho života.

Predstavím si seba samého uprostred
tohto obrazu. Uvedomím si skutočnosť, že ja
som predmetom pozornosti milosrdnej Troji-
ce. Aj ja som ten, ktorý je zahrnutý láskou mi-
losrdnej Trojice. Ja som tým, ktorého Otec mi-
luje a chráni, ja som ten, ktorého Ježiš
očisťuje a lieči, ja som ten, ktorého Duch Svä-
tý potešuje a posilňuje. Spomeniem si na tie
chvíle života, v ktorých som jasne pocítil mi-
losrdnú lásku Božiu,...keď prejavené milosr-
denstvo, či už priamym Božím zásahom, ale-
bo cez spolubratov, kňaza, spovedníka, alebo
iných ľudí mi obnovilo moje sily, vlialo novú
nádej...

Aj ja som ten, ktorý podľa vzoru milosrd-
nej Trojice mám prejavovať nežnú lásku svo-
jim bratom, chrániť ich, liečiť, dávať im nádej,
silu a útechu... Ďakujem za toto poslanie, od-
prosujem...prosím o dar viery, o novú silu
k prejavom milosrdenstva voči svojim blíž-
nym, no najviac voči bratom spoločenstva.

Ďakujem Ti Pane, lebo Ty si dobrý...

poskytli sestry sv. Kríža
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Mladosť ľudská je ako z jara kvet,
nádherný a vône plný,

iba vtedy, keď v nej hriechu niet,
keď ju nezaliali kalné vlny.

Srdce čo zradilo čistotu a vieru,
musí prežiť bolesti nekonečnú mieru,

nemá pokoja – nemá istoty,
ak raz pošliapalo kvet viery – čistoty.

Preto kráčaj napred životom,
a čistotu srdca si chráň,

aby si našiel teraz i potom,
vchod do nebeských brán.

V živote len tie srdcia miluj,
kde je pravda istá.

Sú to srdcia Panny Márie,
a milosrdného Ježiša Krista.

Mária Hanečáková

MilosrdnýMilosrdnýMilosrdnýMilosrdnýMilosrdný

Otcov pohľad kriesi srdce
jak závan tepla –

nádej mrznúcich
a jeho ruka – láskou zodratá,

vlhká od sĺz -
- o tých nevie nik -

hladí deti – blízko pri ňom
i v diaľke, tie čo

čiernou hlinou
zamkli duše na kľúčik.

Daniel Demočko

  Ch  Ch  Ch  Ch  Chvvvvválosálosálosálosálospepepepepevvvvv

Keď je mi duša ranená,
keď mi ju trápi žiaľ,
prichádzam k tebe Pane môj
modliť sa v tichu pred oltár.

Keď moje telo úbohé,
zachváti neduh hriechu
pred tvojím krížom Ježišu
dostávam duše útechu.

Spomínam vtedy na muky,
ktoré si pre mňa podstúpil
a som Ti vďačný môj Pane,
že krížom si ma vykúpil.

Nikdy to tvojej svätosti,
nebudem schopný odplatiť.
Pretože si ma miloval,
musel si krvou zaplatiť.

Vďaka ti Bože za všetko,
že odpustil si mi hriešnosti.
Vďaka ti Pane za lásku –
prejavy tvojej milosti.

Ja viem že sa ti nikdy nebudem,
môcť celkom Pane odplatiť.
Som biednym, slabým človekom,
čo musí s hriechom zápasiť.

Preto sa teraz, v tú chvíľu
oddávam celkom tebe len.
Viac ťa už nechcem uraziť,
s tebou chcem snívať večný sen.

Ján Szentkeresty
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Marek Ondra

PPPPPANNANNANNANNANNAAAAA

Tam nič nebolí

V jej náručí.

V tichu ju ľahko zbadáš

Pannu

Čo láskou žiari.

Stretol som ju keď začali stromy plakať

A keď sa topil sneh

Keď bol len Boh, nie svet.

Kráľovnú krásy

Čo v srdci kvety nosí

Kvety čo kvitnú i v zime

A voňajú i v noci.

V noci, čo občas v srdci nosíš.

V noci ju ľahko zbadáš

Pannu

Čo svetlom žiari.

Marek Ondra

AAAAATELIÉRTELIÉRTELIÉRTELIÉRTELIÉR

Chcem namaľovať vidiny raja,

Svätému česť i sláva.

Hoci nie som maliar,

už sa nebojím, že ma inšpiroval

Satan.

Našiel som cestu von z neznesiteľne sivého mesta,

tam, kde vody nestoja a vonia Krása.

Vo vlastnej duši namaľovať Pána.

Vziať do rúk štetec a nebáť sa dotknúť života

a učiť sa môj brat, od teba

maľovať vidiny raja,

v ktorom už niet mŕtveho anjela

čo zúfalo čaká

na predaj cyklu obrazov „O vidinách raja“.

Maľovať farbami

božského Majstra.
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Mt  11 (4,5; 12,5-6; 21,12,14-15,23; 24,1;26,55)
Mk 10 (11,11.15-16.27; 12,35; 13,1,3; 14,49; 16,8)
Lk  14 (2,27.37.46; 4,9; 18,10; 19,45.47; 20,1;
          21,5.37-38; 22,52-53; 24,53)
Jn  11 (2,14-15; 5,14; 7,14,28; 8,2.20.59; 10,23;
           11,56; 18,20)
Sk  25 (2,46; 3,1-3.8.10; 4,1; 5,20-21.24-25.42;
         9,27; 21,26-30; 22,17; 24,6.12.18; 25,8; 26,21)
1 Kor 1 (9,13)

Grécky text Nového zákona používa dve slová
i‚ero,ni‚ero,ni‚ero,ni‚ero,ni‚ero,n  (hieron) a nao,ßjnao,ßjnao,ßjnao,ßjnao,ßj (naos), ktoré slovenský text
prekladá vždy jedným slovom - chrám.

Je namieste skúmať, či sa dva termíny, ktoré po-
užíva gréčtina, vzťahujú na jednu a tú istú skutoč-
nosť. Nájdeme nejaké odtiene v spôsobe ich použi-
tia?

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim odpove-
dať na tieto otázky.

Slovo i‚ero,n sa vyskytuje v NZ 72x. Nasledujúca
tabuľka nám priblíži, v ktorých knihách NZ sa slovo
i‚ero,n nachádza.

V ostatných spisoch NZ sa slovo i‚ero,n nenachádza.
Slovo nao,ßj sa oproti predchádzajúcemu výrazu

vyskytuje „iba“ 45x, avšak je zastúpené vo väčšom
počte spisov ako to ukazuje nasledujúca tabuľka.

Z uvedených tabuliek vidíme, že
na jednej strane máme spisy, v kto-
rých obidve slová majú svoje zastúpe-
nie. Avšak máme aj také spisy, ktoré
dávajú prednosť jedine slovu nao,ßj. Evi-
dentným je to v prípade Knihy zjave-
nia.
     Zo spisov SZ ako aj z diela židov-
ského historika Jozefa Flávia vieme,
že jeruzalemský chrám sa delil na ná-

dvoria.1  Jozef Flávius uvádza, že na nádvorie vyhra-
dené Židom nemohol vstúpiť žiadny cudzinec.2

Nasledujúci náčrtok predstavuje približný,
schématickým spôsobom znázornený plán chrá-
mu za čias Ježiša Krista.

Pod slovom i‚ero,n sa v evanjeliových textov ne-
myslí výlučne svätyňa alebo výlučne nádvoria, na
ktoré mali prístup iba príslušníci židovského náro-
da, ale výraz je potrebné chápať v širšom kontexte
- chrám aj s chrámovou plošinou, so všetkými ná-
dvoriami. Ilustrujem to na nasledujúcich príkla-
doch.

 Keď sa hovorí, že Ježiš vyhnal z chrámu preda-
vačov a kupujúcich (porov. Mt 21,12), musíme chá-
pať tento výraz v širšom zmysle, teda aj nádvorie
pohanov, lebo do priestoru vyhradeného Židom,
žiadny pohan nesmel vstúpiť pod hrozbou trestu
smrti.

Keď evanjelia hovoria, že Ježiš v chráme učil
ľudí (napr. Mt 21,23; 26,55), iste to nebolo na ná-
dvorí kňazov, lebo to bolo miesto, kde sa prinášali
obety a na toto miesto mohli vstúpiť jedine kňazi. Z
čisto praktického hľadiska muselo isť o väčší
priestor, kde sa mohol zhromaždiť väčší počet po-
slucháčov.3

Je dôležité si všimnúť, že grécky výraz i‚ero,n
nemá v spisoch NZ duchovný význam, ale vždy
predstavuje materiálnu stavbu, resp. priestor, kde
sa Bohu prináša obeta, kde Ježiš učí, kde sa ľudia
schádzajú na modlitbu a pod. Vyplýva to z evanjeli-
ových textov, zo Skutkov apoštolov ako aj z 1 Kor
9,13.

Pokiaľ ide o výraz nao,ßj, zdá sa, že mnohé miesta
v spisoch NZ chápu tento výraz výslovne ako vnú-

v Nv Nv Nv Nv Nooooovvvvvom zákom zákom zákom zákom zákoneoneoneoneone

Nádvorie pohanov

Nádvorie kňazov  +   Nádvorie Izraela

Svätyňa

oltár

Nádvorie žien

ChrChrChrChrChrámámámámám

Mt      9 (23,16-17.21.35; 26,61; 27,5.40.51)
      Mk      3 (14,58; 15,29.38)

Lk      4 (1,9.21-22; 23,45)
Jn       3 (2,19-21)
Sk      2 (17,24; 19,24)
1 Kor  4 (3,16-17; 6,19)
2 Kor  2 (6,16)
Ef       1 (2,21)
2 Sol    1 (2,4)
Zjv     16 (3,12; 7,15; 11,1-2.19; 14,15.17;
                15,5-6.8; 16,1.17; 21,22)

Model svätyne Jeruzalemského chrámu
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torný priestor chrámu - Svätyňu. Napríklad v
Mt 23,35 sa spomína „…krv Zachariáša, Barachiá-
šovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a
oltárom.“ Chrám je v gréckom texte označený vý-
razom nao,ßj. Išlo o oltár zápalných obiet, ktorý stál
pred Svätyňou, preto výraz nao,ßj sa vzťahuje na
Svätyňu.

Pri Ježišovej smrti sa spomína, že „chrámová
opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu az dospodu.“
(Mk 15,38; porov. Lk 23,45). Opona oddeľovala Svä-
tyňu svätých od druhej časti Svätyne,4  v ktorej stál
sedemramenný svietnik, oltár predkladných chle-
bov a kadidlový oltár. Aj v tomto prípade je použitý
výraz nao,ßj.

Výraz nao,ßj sa používa aj pri Zachariášovi, keď
prináša kadidlovú obetu (Lk 1,9.21-22). Tak prichá-
dzame k záveru, že termínom nao,ßj sa označuje vnú-
torný priestor chrámu - Svätyňa.5

Výraz nao,ßj má v mnohých prípadoch charakter
duchovný. Najvýrečnejším je text v 1 Kor 6,19: „A
neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého,
ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatrí-
te sebe?“

Krátku štúdiu nad gréckou terminológiou slova
chrám ukončíme pohľadom na Knihu zjavenia. Oso-
bitosť tejto knihy vzhľadom k našej téme spočíva v
tom, že autor na označenie chrámu používa výluč-
ne slovo nao,ßj. Rozpráva totiž o duchovnom chrá-
me, o chráme, ktorý je v nebi. Najkrajšie je to do-
svedčené videním, v ktorom autor opisuje nový
Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba od Boha (porov.
Zjv 21). Zdá sa, že mesto samotné preberá podobu
chrámu (Zjv 21,15-21). Apokalypsa ani nepočíta s
pozemským chrámom. Autor jasne hovorí: „Ale
chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je
Pán, všemohúci Boh, a Baránok“ (Zjv 21,22).

1 Porov. 1 Kr 6-8; 2Krn 3-7.

2 „When you go through these [first] cloisters, unto
the second [court of the] temple, there was a

partition made of stone all round, whose height was
three cubits: its construction was very elegant;  upon
it stood pillars, at equal distances from one another,

declaring the law of purity, some in Greek, and some
in Roman letters, that “no foreigner should go within
that sanctuary;” for that second [court of the] temple
was called “the Sanctuary.” Židovská vojna V,193, in:

The Works of Josephus, ed. W. Whiston, Peabody
2003.

3 Jn 10,23 hovorí, že Ježiš sa prechádzal v
Šalamúnovom stĺporadí. Toto stĺporadie sa

nachádzalo na východnej strane chrámovej plošiny a
bolo miestom, kde sa stretávali jednotlivci, aby

diskutovali o Písme.

4 Porov. Ex 26,31-33.

5 Pre ďalšie príklady pozri Mt 23,17; Jn 2,19.21. Pre
úplnosť treba povedať, že máme dva príklady, v

ktorých by sa výraz nao,ßj/ß mohol vzťahovať aj na širší
priestor chrámu. (Porov. Mt 27,5 a Jn 2,20).

František Trstenský

Model Šalamúnovho stĺporadia

Náčrt Jeruzalemského chrámu za čias Ježiša Krista
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Málokto vie, že Karol Wojtyla pri krste dostal
aj druhé meno – Jozef, ktorého si hlboko ctil Kaž-
dú stredu okrem svojich modlitieb sa Karol modlil
aj Litánie k svätému Jozefovi, zasväcujúcu modlit-
bu k nemu a počas sv. omši ešte pieseň k sv. Joze-
fovi. (Szcześliwy, kto za patrona ma Józefa – nie
zgynie). Spojenie so svätým patrónom nespočíva-
lo iba na horlivej modlitbe. Uvažovania Karola
Wojtylu o osobnosti svätého Jozefa určovali
v značnej miere základ antropológie, ktorú vo
svojich spisoch prezen-
toval aj neskôr, keď sa
stal pápežom.

Ak sa opýtam: pod
vplyvom koho bol mys-
liteľ – filozof Karol Woj-
tyla? Zaiste bol pod
vplyvom predovšetkým
Ducha Svätého, keďže
bol to človek hlbokej
viery a modlitby. Ale ak
ak chceme nájsť ľudský
vplyv na koncepciu Ka-
rola Wojtylu, tak smelo
možno tvrdiť, že bol
pod vplyvom človeka,
žida z Nazareta, svätého
Jozefa.

Na základe výpove-
dí a štúdií Karola Wojty-
lu ako krakovského ar-
cibiskupa sa pokúsim
načrtnúť jeden
z antropologických ele-
mentov svätého Jozefa
a tým je jeho mužskosť.

Obyčajne pri tajomstve Zvestovania principiál-
ne uvažujeme o Máriinej reakcii, o jej pokornom
„fiat“. Ale Jozefovi bolo zvestované tajomstvo ale
v iných súvislostiach. Nepochybne to bolo pre Jo-
zefa veľké duchovné zjavenie. Mária pri zvestova-
ní vlastne akoby nepotrebovala veriť, ale vedela,
že „nepozná muža“. Mária mohla a musela sa len
diviť. Vedela, že „virgo intacta“ nemôže sa stať
matkou ľudským spôsobom.  Jozef to nemohol ve-
dieť, on mohol len uveriť Bohu a Márii. Zvestova-
nie bolo pre Jozefa zjavením najhlbšej viery, ktorá
sa v dejinách ľudstva stála podielom človeka.

Jozef nielen uveril, ale tomu, čo mu bolo zjave-
né, podriadil celý svoj život: prijal Máriu do svojho
domu, vzal ju za manželku, aby ju uchránil od prís-
neho židovského práva. Keby ju neprijal, boli by
ju ukameňovali. Zachránil ženu a jej Dieťa prijal za
svoje. Zdá sa, že je to veľmi jednoduché: prijať
bez váhania a predsa Písmo zjavuje jeho reakciu, a

tou je strach, ktorý sa prejavil tým, že chcel odísť
možno nie len preto, aby ju zachránil. Mohol to
byť strach aj pred tým divným osudom, pred úpl-
ným obetovaním? Treba však poznamenať, že toto
bol Jozefov život.

Zmocnil sa ho strach chcel odísť. Ale zvesť an-
jela v nočnom videní postavila Jozefa pred veľkú
skúšku viery, takej viery, akej sa máme od neho
učiť. Jozef  uveril Bohu a ten zveril osud vyvolenej
ženy a osud Božieho Syna do vybraných rúk. Sú to

mocné mužské ruky Jozefa –
taká je v očiach Božích pravá
mužskosť–a sú to zároveň čisté
ruky, v ktorých sa bezpečne
rozvíja osud ženy a Dieťaťa.
Boh od Jozefa očakáva nie pa-
sívne podrobenie, ale podnik-
nutie celej zodpovednosti. Jeho
úloha je obrovskou, napätou
činnosťou.

Len naivný človek si myslí,
že čistota, mužské panenstvo
môže byť pasívne. Myslí si, že
ľahko si môže predstaviť napä-
tie, úsilie, aké muselo byť úde-
lom tohto mladého muža, ktorý
musel usmerniť seba ináč, ako
pôvodne plánoval. Ide o dvojité
úsilie: úsilie v smere tela, ktoré-
ho normálne reakcie museli
byť úplne podriadené vôli
orientovanej ku uskutočneniu
tejto mimoriadnej úlohy,
a v smere porozumenia.

Jozef sa v zjavení dozvedel,
že Mária sa odovzdala niekomu Inému, Väčšiemu,
ako je on. Čo všetko Jozef zo zjavenia vedel
a nakoľko to chápal? Čo vedel, vedel, čo chápal,
chápal. Všetkému však náležite mal pochopiť ne-
skôr. To čo vedel a chápal, stačilo na to, aby Máriu
prijal a pozeral sa na ňu. Pohľad na Máriu, svoju
snúbenicu, to je ďalší antropologický element
mužskosti svätého Jozefa.

Bolo to strašne osudné pre Jozefa pozerať sa
na svoju snúbenicu? Ako sa pozeral na ňu? Jozefov
osud akoby predbieha Ježišovu náuku; ktorá vy-
stríha mužov pred žiadostivým pohľadom na
ženu. Jozef si musel sám poradiť s touto svojou si-
tuáciou, pozeral na ženu inakšie, ako sú zvyknutí
pozerať muži, ktorí v žene vidia jedinú možnosť
uspokojenia svojich telesných potrieb.

Jozef sa pozeral na ženu. Čo v tomto pohľade
môžeme nájsť? V knihe Genezis nájdeme reč
o tom, ako sa Adam v stave prvotnej nevinnosti
nadchol pri pohľade na Evu. Vedel sa pozerať na

sv. Jozef s Ježišom od Záborského
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Evu bez žiadostivosti, s čistým obdivom. Adam
muž Boží, nepokúšaný satanom dokázal na ňu
takto pozerať. Avšak v prípade Jozefa, syna svojho
pokolenia, ktorý ako všetci ľudia aj on je označený
charakterom hriechu, sa
pýtame, kde a kto ho na-
učil vedieť sa pozerať na
Máriu ako Adam na Evu?
Musel to vedieť, len čo
Boh mu zveril osud Márii.
V logike tohto zverenia
sa skrýva fakt, že Jozef
bol vlastne tým mužom,
ktorý túto úlohu bol
schopný vykonávať. Pýta-
me sa, len on jediný? Vy-
volenie jednoduchého
mladého muža, zaťažené-
ho ako všetci ľudia ska-
zou hriechu, za panen-
ského muža pre Máriu,
je nielen zverením jedné-
mu človekovi, ale je ako-
by zverením každému
mužovi. Taká je Božia koncepcia mužskosti.
V zverenej úlohe Jozefovi sa skrýva povolanie
všetkých mužov – nie nutne k panenstvu  celého
života –ale aj k panenstvu –k podniknutiu úplnej
zodpovednosti za osud ženy a dieťaťa,
k duchovnému otcovstvu, a k sebaovládaniu, kto-
ré oslobodzuje skutočnú mužskosť.

Jozef sa pozeral na ženu – nevestu – pannu –
s obdivom. Bola krásna. Musela byť krásna, nie
preto, že nutne musela byť perfektná kvôli svoj-
mu vyvoleniu, ale preto, že o kráse ženy nerozho-
duje jej telo a v každom prípade nie len telo, ale
svetlo zvnútra, ktoré ju celú osvecuje. Ako sa to
ľahko chápe; neraz sa hovorí o niekom, že cez
telo niekoho možno spoznať jeho krásnu dušu. Ak
o niektorých ľuďoch tak dokážeme hovoriť, alebo
dokážeme takto myslieť, je to pre nás samozrej-
mé, že tá zvláštna duša, bezpochyby vnútorne
krásna – svetlom ľudského tela – bola krásne, ne-
vysloviteľne krásna.

Pozeral na ňu mladý muž a ten jeho pohľad
musel byť ovplyvnený vnútorným svetlom, ktoré
osvecovalo celé jej telo. Koľko citlivosti muselo
byť v pohľade Jozefa na Máriu; citlivosť je nezauja-
tý obdiv a je opakom vzrušenia. Vzrušenie sa
samo nasycuje, samo hasne, nemôže trvať
a nemôže človeka urobiť šťastným, samo sa vyčer-
páva. Naproti tomu citlivosť vzbudzuje iné dojatie,
vzrušenie srdca, duše. Aj telo má podiel na ta-
komto vzrušení, ale nepodlieha tomuto vzrušeniu,
pozdvihuje človeka ku kráse, k prameňu krásy,
k Bohu. Človek nemôže žiť skutočne ľudsky bez
toho, žeby nezahorel. – nedal sa uniesť.

Jozef nielen pozeral na Máriu, ale aj žil s ňou,
poznával ju čoraz bližšie. Ochraňoval ju pred sve-

tom – anjel nie Márii kázal utiecť do Egypta, ale Jo-
zefovi: „Vezmi so sebou dieťa i jeho matku a ujdi
do Egypta... (Mt 2,13). Zaraz ich zobral a ona
s dôverou išla s ním, bola si istá, že ju uchráni.

V tejto scéne sa znova
ukázala aktívna úloha Jo-
zefa.

Jozef ju chránil, ale
prv ako utiekli, bol sved-
kom, jediným ľudským
svedkom Božieho narode-
nia. Neprijali ich do hos-
tinca (porov. Lk 2,7), oby-
čajne sa hovorí, že nikto
ich nechcel prijať; no lo-
gicky tá udalosť nadľud-
ská, zdá sa, že pri tejto je-
dinečnej chvíli nemohol
byť prítomný nikto iný,
len Jozef, jediný človek,
hodný byť svedkom naro-
denia Božieho Syna. Táto
dá sa povedať ojedinelá
udalosť je akoby výzvou

pre mužov – budúcich otcov svojich detí, žeby
mali byť prítomní pri tom zázraku narodenia aj
ako svedkovia. Zdá sa, že to má byť jednou z úloh
ženského „hnutia vyvolenia“ – požadovať, aby
otec v tom čase, keď sa rodí jeho dieťa, nesedel
v nejakej biednej krčme, či pred televízorom, ale
bol verne prítomný pri matke ich dieťaťa.

Jozef bol prítomný. Narodenie muselo byť pre
neho ďalším zvestovaním. Z jeho a  Máriinho vzťa-
hu sa dozvedáme, že prišli nielen pastieri, ale aj
králi a anjeli. Jozef videl, pozeral sa a tak rástlo
v ňom vedomie Božej skutočnosti.

Mária si veľmi všímala Jozefa. Musela byť vďač-
ná za to, že ju prijal, že zostal pri nej, že chránil ju
i Dieťa. Akou vďačnosťou a láskou voči nemu bola
naplnená!? Keď bola s nim zasnúbená, bez toho,
aby si ho vyvolila, začala ho milovať, bola mu tak
oddaná. Veď to, čo Jozef dokazoval, muselo vzru-
šiť jej srdce. Dôverovala mu. Žili v najhlbšej zhode,
ktoré stále rástlo a ktoré bolo zjednotené vo veľ-
kom tajomstve. Mali svoje tajomstvo, ktoré dávalo
obsah i zmysel ich spoločnému životu. Žili tak,
akoby ich to tajomstvo oddeľovalo od sveta, ako
„communio personarum“ . On svoju lásku k nej
dokazoval tak, že stále viac sa usiloval pretvárať
svoju reakciu na jej telo na jej osobu, na jej stálu
prítomnosť pri ňom. Ona ho milovala tým viac,
čím viac on rozumel a vážil si jej tajomstvo. Jozef
daroval jej celý svoj život.

Podľa Wandi Poltawskej: Karol – Józef
Wojtyla i świety Józef

spracoval Pavel Kolivoška – špirituál

„Narodenie“ (Sv. Písmo pre každého č. 7-8/2001)
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Ak sa zahľadíme na Izaiáša, nemôže nám
uniknúť, ako prežíva Božiu prítomnosť a Božiu
svätosť. Keď ho Pán očistí, s radosťou sa ponúkne
do služby Bohu. Približuje sa deň, kedy aj naši di-
akoni navždy ponúknu sami seba do služby
tomu, ktorý vo svojej milosrdnej láske povoláva
do svojej vinice mladých mužov, aby zjavili Jeho
meno tým, ktorým im zverí.

Nebojte sa! Aj vám, diakoni, dnes môžu
v ušiach znieť slová Krista: „Za nich prosím. Ne-
prosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo
sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvo-
je, je moje. A v nich som oslávený. Svätý Otče, za-
chovaj ich vo svojom mene, ktorési ty dal mne,
aby boli jedno ako my“ (Jn 17,9-10. 11b).

Niektorých z diakonov sme sa opýtali na ich
pohľad na kňazstvo a na odkaz pre nás, ktorí krá-
čame na ceste k nemu.

1. Aký je tvoj pohľad na kňazstvo, čo pre
teba znamená, čo by si chcel dať svetu, ľuďom,
ktorých ti cez biskupa zveril Boh sám?

2. Tvoj odkaz, rada, prianie pre nás, ktorí
sa na kňazstvo pripravujeme.

Ľuboslav FarkašĽuboslav FarkašĽuboslav FarkašĽuboslav FarkašĽuboslav Farkaš
Kňazstvo je pre mňa neustálou výzvou

a hľadaním. Svetu, Cirkvi, veriacim ponúkam jedi-
né, čo mám – seba.

Veľmi si prajem, aby ma Boh používal ako svoj
nástroj. Uvidíme, aká bude realita. V každom prí-
pade sa veľmi teším.

Pokúste sa zostať jednotní, buďte jednotní
a prajem, aby ste sa stali jednotní a jednotiaci
ľudí. Nie rovnakí – ale jednotní, vnútri nerozde-
lení. Doprajte iným, po čom sami túžite a majte
odvahu sa meniť k lepšiemu.

Peter LešňovskýPeter LešňovskýPeter LešňovskýPeter LešňovskýPeter Lešňovský
Myslím, že v odpovedi na túto otázku nemož-

no čo do podstaty povedať nič nové, iba to, čo
som aj počas šiestich rokov v seminári už toľko-
krát počul. Odpoveď je naznačená v samotnej
otázke: čo by si chcel dať. V tom ‘dať’ je hádam
ukrytý i samotný zmysel kňazstva a nielen kňaz-
stva, ale i života kresťana a vôbec ľudskej existen-
cie. Áno, kňaz je ten, ktorý sa ide dať, ale skôr ako
ľuďom, najskôr Bohu. Kňaz musí ísť v šľapajach
Krista. On sa dal Otcovi, úplne sa zriekol seba,
svojej vôle, … ale urobil to kvôli človeku, kvôli jeho
spáse. Dať sa Bohu znamená nechať sa viesť Du-
chom Svätým, On nás postupne učí dávať sa, to
znamená zriekať sa svojich predstáv, plánov, seba,
vedie nás k duchu obety, t. j. Kristovmu duchu.
Len takto vydaný Bohu, kňaz dáva potom ľuďom
seba, či skôr Boha v sebe, a to má už svoje kon-
krétne vyjadrenie sprevádzané vždy láskou
k človeku prameniacou z Boha.

Pápež Ján Pavol II. nám stále zdôrazňoval
dva piliere našej viery: Eucharistiu a Máriu. Den-
nodenná aspoň 15 minútová adorácia a ruženec
k tomu, popri už danom duchovnom programe
nás iste privedie bližšie ku Kristovi. Bez opravdi-
vého vzťahu ku Kristovi by bolo všetko v seminári
len prázdnym šumom. A ešte niečo. Ochota
k službe – nie zištná, ale nezištná obetavosť,
k tomu je v seminári dosť príležitostí. A vo vzťahu
k spolubratom a predstaveným? Noste každého
v srdci, t.j. prijmite ho takého aký je, a ak je to
ťažké, často sa zaň modlite a  žehnajte mu. Nepri-
jatie a neodpustenie v srdci je rakovina lásky, re-
ťaz, ktorá nám bráni kráčať za Kristom. Som
vďačný Bohu za šesť rokov prežitých v seminári –
v Božej pračke. Som rád, že som tu spoznal veľa
kvalitných ľudí, s ktorými raz bude radosť žiť pod
jednou strechou na fare. Bol to pre mňa naozaj
čas milosti. Ďakujem Bohu, Matke Božej i vám
všetkým.

Dušan MajerčákDušan MajerčákDušan MajerčákDušan MajerčákDušan Majerčák
Kňazstvo je krásne povolanie, no nestačí si to

len povedať, ale treba ho aj naozaj žiť. Je preto
veľmi dôležité, aby ten, ktorý sa pripravuje na
kňazstvo, bral zodpovedne svoje povolanie
a prehlboval ho duchovným a modliacim sa živo-
tom, pretože ako kňaz, ktorý slúži Kristovi
a ľuďom, mohol vytrvať v tomto ťažkom
a náročnom svete až dokonca. Vždy a v každej
chvíli treba svoj pohľad upierať na Kristov život
a jeho slovo, nehľadiac na márnosti tohto sveta,
lebo iba On nám môže dať pravé a nefalšované
šťastie. Ľuďom môžem ponúknuť „iba“ ukrižova-
ného a zmŕtvychvstalého Krista, dávajúc ho nielen
slovom, ale najmä svojim životom. Prajem sebe
i Vám, aby sme svoje nadšenie ísť za Kristom
nikdy nestratili, lebo ak ho stratíme, stratili sme
všetko.

Robert NeupauerRobert NeupauerRobert NeupauerRobert NeupauerRobert Neupauer
Životné povolanie je pre každého človeka da-

rom. Či už ide o povolanie do rodinného, rehoľné-
ho, alebo kňazského života. V každom tomto po-
volaní človek môže druhému priniesť Krista, a to
vo svojej osobe. No kňaz, skrze sviatostnú vysviac-
ku, môže tým druhým priniesť Krista nielen vo
svojej osobe, ale predovšetkým v Eucharistii (a to
človek v inom povolaní nemôže).  Preto kňazstvo
je nesmiernym darom a milosťou, ktorý nám dáva
Boh do našich rúk. Nám, ľuďom dnešnej doby chý-
ba istota, že Boh je neustále s nami a z tejto istoty
plynúci pokoj. Toto by som chcel dávať ľuďom –
dokázať im, že Boh je pri každom z nich práve
cez moju vlastnú osobu a cez Eucharistiu.

Chcel by som vám popriať, aby ste vnímali
každú chvíľu (radostnú i bolestnú), ktorú budete
prežívať v seminári alebo mimo neho, ako chvíľu,
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ktorú vám dáva Boh, ako chvíľu, cez ktorú k vám
hovorí Boh a chce vám ňou niečo povedať.

Peter MajcherPeter MajcherPeter MajcherPeter MajcherPeter Majcher
Kňazstvo – každodenné potvrdzovanie svojho

„ÁNO“ daného Bohu. Toto „ÁNO“ zahŕňa v sebe –
áno, Pane, chcem a budem žiť pre Teba a s Tebou;
áno, chcem a budem plniť Tvoju vôľu; áno, Pane,
chcem a budem k Tebe privádzať ľud, ktorý Ti
patrí;…  Čo by som chcel ako kňaz dať svetu a ľu-
ďom? Azda to, aby, aj s pohliadnutím na kňazovo
„ÁNO“, ľudia a svet každý deň hovorili Bohu svoje
„ÁNO“ v tom povolaní, ktoré dostali.

Môj odkaz pre vás, ktorí sa pripravujete na
kňazstvo: či ste nahnevaní, či vás niečo trápi, ale-
bo ste v pohode, jednoducho vždy, nezabúdať na
Boha, ale hovoriť Mu svoje „ÁNO“ a za svojim
„ÁNO“ si aj stáť. Boh čaká na vaše „ÁNO“.

Valentín KokoruďaValentín KokoruďaValentín KokoruďaValentín KokoruďaValentín Kokoruďa
Keď rozmýšľam a uvažujem nad tým, akú veľ-

kú hodnotu má kňazstvo, uvedomujem si, že je to
naozaj nezaslúžený dar, ktorý mi dal Boh. Pre po-
volaných z toho vyplýva aj veľká zodpovednosť.
Byť kňazom totiž znamená dennodenne odpove-
dať na Božie povolávanie a výzvy „Poď za mnou.“
To si častokrát vyžaduje našu ochotu zriekať sa
svojich predstáv, zriekať sa „toho svojho“, a dať sa
úplne do služby Bohu a blížnym.

Kňaz je v každej dobe nezastupiteľný. Vždy
mal a aj bude mať svoje miesto v tomto svete. Úlo-
hou kňaza je predovšetkým sprostredkovať Boha
ľuďom. Preto aj ja ako kňaz by som chcel v prvom
rade priniesť ľuďom Krista, pomôcť im nájsť ho,
zažiť jeho prítomnosť a lásku. Vnášať medzi ľudí
pokoj, radosť a nádej, že Boh nás v žiadnej situácií
neopustí, ale že sa o nás stará a ochraňuje.

Skôr povzbudenie než rada v zmysle slov: „Kto
vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Mt 10, 22)
Nikdy sa nedajte znechutiť!

A aké sú naše priania pre vás?A aké sú naše priania pre vás?A aké sú naše priania pre vás?A aké sú naše priania pre vás?A aké sú naše priania pre vás?

Marian HlavatýMarian HlavatýMarian HlavatýMarian HlavatýMarian Hlavatý
Otázka, ktorú som dostal ma prekva-

pila. Reagoval som na ňu protiotázkou:
Čo mám ja tak mladý a neskúsený pove-
dať, poradiť a ako povzbudiť Vás milý di-
akoni? Vy ktorý o pár desiatok dní bude-
te kľačať pred svojim biskupom
a sľubovať mu úctu a poslušnosť?

Veľa záleží od toho akú prípravu ste
vynaložili počas šiestich rokov tu
v seminári. Život, ktorý sa začne po vy-
sviacke sa nebude veľmi líšiť od toho,
ktorý žijete teraz, ale pribudne doň nie-
čo viac. Budete viesť a učiť ľud po ceste
pravdy a viery. Bude to cesta často tŕnis-
tá a tesná, no len cez lásku a svoj osobný
príklad im ukážete ten pravý smer ces-

ty. „Ako zasejete, tak budete aj žať!“ Vyhýbajte sa
zlých príkladov, ktoré vháňajú do stáda vlkov, kto-
rí ich trhajú a rozháňajú. Vždy majte pred očami
Ježiša. Vytrvalosť a viera Ježiša nech Vás sprevá-
dza. On miloval všetkých rovnako a hodlal sa obe-
tovať až na kríž, aby sme my všetci okúsili jeho ne-
konečnú lásku.

Panna Mária a svätý nech sú Vám príkladom na
ohlasovanie evanjelia – radostnej zvesti a ich život
nech Vás vedie k horlivému nasledovaniu za Ježi-
šom.

Štefan HrbčekŠtefan HrbčekŠtefan HrbčekŠtefan HrbčekŠtefan Hrbček
Našim novokňazom veľmi prajem v práci,

ktorá ich čaká Božie požehnanie, lebo „ak Pán ne-
stavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“
(Ž 127,1). A tiež vnímavosť na Božie pôsobenie
a Božiu réžiu v ich živote. Lebo Pán „úmysly chyt-
rákov celkom marí...“ (porov.: Jób 5,12), ale „pes-
tovať statočnosť a rozvahu sa veľmi páči Pánovi“
(porov.: Prís 21,3).

pani knihovníčkypani knihovníčkypani knihovníčkypani knihovníčkypani knihovníčky
Čo zapriať mladému človeku, ktorý vstupuje

do dôležitej etapy svojho života? Možno veľa odva-
hy, aby sa nebál čeliť všetkým prekážkam,
s ktorými sa bude stretávať. Veľkú dávku pokory,
aby ukázal okoliu, že nie on je stredobodom po-
zornosti, ale Ten, ktorého pravdu bude žiť a hlásať
ďalej. A nakoniec veľa lásky a pokoja v srdci.

pani upratovačky so sestrou Felícioupani upratovačky so sestrou Felícioupani upratovačky so sestrou Felícioupani upratovačky so sestrou Felícioupani upratovačky so sestrou Felíciou
Modlíme sa za Vás, aby za vaším hlásaným slo-

vom bolo svedectvo Vášho života, lebo dnešný
svet potrebuje viac svedkov, ako kazateľov!

Marian VrchovskýMarian VrchovskýMarian VrchovskýMarian VrchovskýMarian Vrchovský
Mons. Rudolf Baláž na zelený štvrtok hovoril,

že štyri evanjeliá sú na dnešnú dobu málo. Že je
potrebné ešte piate, ktoré má písať každý svojim
životom. Našim novokňazom teda prajem, aby
svojou službou napísali evanjelium porovnateľné
s tými, ktoré majú ohlasovať.
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Každoročná oslava patróna teologických
štúdií, svätého Tomáša Akvinského (1224/5/-
7.3.1274)1 , nám dáva výbornú príležitosť na
isté komplexnejšie zahľadenie sa na tohto vy-
nikajúceho učiteľa, na všetko to, s čím sa
v priebehu jednotlivých teologických kurzov
a rôznych čiastkových otázok v teológii stre-
táme a kde všade si tohto anjelského učiteľa
spomíname.

Svätý Tomáš Akvinský tvoril svoje komen-
táre k biblickým textom prakticky počas celej
svojej učiteľskej činnosti. Poľský dominikán
Jacek Salij, OP v úvodnom slove k svojmu
prekladu Tomášovho Komentára k Listu Ri-
manom tvrdí, že tento Tomášov komentár je

NNNNNa sviata sviata sviata sviata sviatok  svok  svok  svok  svok  sv. T. T. T. T. Tomáša Akvinsomáša Akvinsomáša Akvinsomáša Akvinsomáša Akvinskéhokéhokéhokéhokého
v našom  seminári každoročnev našom  seminári každoročnev našom  seminári každoročnev našom  seminári každoročnev našom  seminári každoročne

prebieha akadémia na jeho počesť.prebieha akadémia na jeho počesť.prebieha akadémia na jeho počesť.prebieha akadémia na jeho počesť.prebieha akadémia na jeho počesť.
Inak tInak tInak tInak tInak tomu nebolo ani tomu nebolo ani tomu nebolo ani tomu nebolo ani tomu nebolo ani tententententento ro ro ro ro rokokokokok. N. N. N. N. Naaaaa

jej začiatku zaznela pieseň Adorojej začiatku zaznela pieseň Adorojej začiatku zaznela pieseň Adorojej začiatku zaznela pieseň Adorojej začiatku zaznela pieseň Adoro
ttttte dee dee dee dee devvvvvooooottttte v  podaní schólye v  podaní schólye v  podaní schólye v  podaní schólye v  podaní schóly, a  po ne, a  po ne, a  po ne, a  po ne, a  po nejjjjj
nasledonasledonasledonasledonasledovvvvvalo zamalo zamalo zamalo zamalo zamyyyyyslenie priprslenie priprslenie priprslenie priprslenie pripraaaaavvvvvenéenéenéenéené

otcom špirituálom Jánom Kubo-otcom špirituálom Jánom Kubo-otcom špirituálom Jánom Kubo-otcom špirituálom Jánom Kubo-otcom špirituálom Jánom Kubo-
šom. Slávnostnú prednášku pred-šom. Slávnostnú prednášku pred-šom. Slávnostnú prednášku pred-šom. Slávnostnú prednášku pred-šom. Slávnostnú prednášku pred-
niesol Doc.  Antniesol Doc.  Antniesol Doc.  Antniesol Doc.  Antniesol Doc.  Anton Ton Ton Ton Ton Tyryryryryrol na tému:ol na tému:ol na tému:ol na tému:ol na tému:

TTTTTomáš Akvinsomáš Akvinsomáš Akvinsomáš Akvinsomáš Akvinský a jeho kký a jeho kký a jeho kký a jeho kký a jeho komentár komentár komentár komentár komentár k
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vám ponúkame aj na stránkachvám ponúkame aj na stránkachvám ponúkame aj na stránkachvám ponúkame aj na stránkachvám ponúkame aj na stránkach
brbrbrbrbrázdyázdyázdyázdyázdy.....

Pavol GarbiarPavol GarbiarPavol GarbiarPavol GarbiarPavol Garbiar
Novokňazom by som odporučil, aby si našli

dobrý kňazský vzor, či zo súčasnosti, alebo
z minulosti, ktorý by ich poháňal stále vpred
a ukazoval im vznešenosť kňazského stavu. Odpo-
ručil by som im aj stále kráčať s Kristom a nájsť si
stáleho spovedníka. Aby nikdy nezabudli, že majú
pomazané ruky a cez ne udeľuje Boh tomuto sve-
tu veľké milosti. Nech vždy pozerajú na Krista
a kontemplujú jeho tvár, lebo tu nájdu vždy inšpi-
ráciu a silu pre svoj život.

sr. Vianeasr. Vianeasr. Vianeasr. Vianeasr. Vianea
Budúcim novokňazom vyprosujem Božie po-

žehnanie, hojnosť potrebných milostí. Prajem
Vám, aby ste žili podľa slov sv. Pavla: „Preto zohý-
nam kolená pred Otcom, aby skrze jeho Ducha
mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste
mohli so všetkými svätými pochopiť lásku Kristo-
vu, ktorá prevyšuje každé poznanie a aby vás na-
plnila Božia plnosť celá“ (Ef 3,14. 16 – 19).
A pamätajte, že: „Eucharistia je tajomný prostrie-
dok na prekonávanie pocitu samoty, opora pri
znášaní svojich utrpení, posila pokračovať na ces-
te po každom znechutení, vnútorná sila na upev-
nenie vlastného rozhodnutia byť verný“ (sv. Ján
Mária Vianney).

Ivan HupkaIvan HupkaIvan HupkaIvan HupkaIvan Hupka
Prajem im lásku k eucharistii, vieru v Božie slo-

vo a synovskú oddanosť Panne Márii.

Ján RimbalaJán RimbalaJán RimbalaJán RimbalaJán Rimbala
Budúcim novokňazom by som chcel popriať,

aby túžili po svätosti každým dňom viac a viac. Aby
zabúdali na seba a dokázali trpieť počas starostli-
vosti o zverené duše. Aby sa úplne odovzdali
Bohu a snažili sa plniť jeho vôľu a aby skončili svoj
život v chýre svätosti.

Martin TrojanMartin TrojanMartin TrojanMartin TrojanMartin Trojan
Radím vám! Obráťte sa! Toto povzbudenie pre

vás, budúcich pastierov Kristovho stáda myslím
úprimne a zo srdca. Prajem vám a modlím sa, aby
ste sa pri každej skúške a starosti obrátili. Obrátili
na Krista, Spasiteľa a Záchrancu. On svojim ver-
ným zošle Ducha Svätého, Ducha rady a pomoci.

Slovami, dnes už v blahej pamäti Svätého Otca
Jána Pavla II. „aby ste vo svojich srdciach živili ve-
domie Božej prítomnosti počúvaním jeho slova,
modlitbou, slávením sviatostí a službou blížnym“
vám do kňazskej služby vyprosujeme požehnanie
Nebeského Otca a ochranu Matky kňazov.

redakcia Brázdy, predstavení seminára,

bohoslovci, rehoľné sestry

a zamestnanci seminára
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najvýraznejším dielom stredovekej exegé-
zy.4  Erazmus z Rotterdamu5  vo svojom komen-
tári k Listu Rimanom vyjadril veľký obdiv To-
mášovi-exegétovi. Dá sa prakticky s istotou
predpokladať, že dôvodom tohto holdu bol
práve Komentár k Listu Rimanom, pretože
Erazmus túto chválu uvádza na začiatku svoj-
ho vlastného komentára k tomu istému listu sv.
Pavla (pri komentovaní Rim 1,4).

Biblickú činnosť svätého Tomáša skúmali
mnohí vedci vo svete. Medzi najúspešnejšie
a najznámejšie diela, zaoberajúce sa biblický-
mi aktivitami Tomáša, sú uvádzané:
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tttttamentum annoamentum annoamentum annoamentum annoamentum annotttttationes,ationes,ationes,ationes,ationes, Basileae 1 Basileae 1 Basileae 1 Basileae 1 Basileae 1535535535535535

VVVVVOSOSOSOSOSTÉ, J.M., TÉ, J.M., TÉ, J.M., TÉ, J.M., TÉ, J.M., S. Thomas AS. Thomas AS. Thomas AS. Thomas AS. Thomas Aqqqqquinas Episuinas Episuinas Episuinas Episuinas Epistttttola-ola-ola-ola-ola-
rrrrrum S. Pum S. Pum S. Pum S. Pum S. Pauli intauli intauli intauli intauli interererererprprprprpres, es, es, es, es, „„„„„Angelicum“ 1Angelicum“ 1Angelicum“ 1Angelicum“ 1Angelicum“ 19, 19, 19, 19, 19, 1999994242424242

CAI, R., CAI, R., CAI, R., CAI, R., CAI, R., S. Thomae Aquinatis, Super Epis-S. Thomae Aquinatis, Super Epis-S. Thomae Aquinatis, Super Epis-S. Thomae Aquinatis, Super Epis-S. Thomae Aquinatis, Super Epis-
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editio VIII revisa, vol I. p. 5-230editio VIII revisa, vol I. p. 5-230editio VIII revisa, vol I. p. 5-230editio VIII revisa, vol I. p. 5-230editio VIII revisa, vol I. p. 5-230

SPICQ, C., Saint Thomas d´Aquin exé-
gčte, „Dictionnaire de Théologie Catho-
lique“, zv. 15, Paris 1946

LUBAC, H. de, Exégčse du Moyen-
Age, Les quatre sens de l´Ecriture, Paris
1959-1964

CHENU, M.D., Wstęp dp filosofii
św. Tomasza z Akwinu (prel. Han-
na Rosnerowa), Warszawa 1974

DOMANYI, T., Der Römer-
briefkommentar des Thomas
von Aquin. Ein Beitrag zur
Untersuchung seines Ausle-
gungsmethoden, Bern 1979

www.corpusthomisticum.org
- všetky Tomášove diela v latin-
čine

Niektoré poznámky k Rim 9 – 11 od sv. To-
máša Akvinského

Celý komentár sv. Tomáša Akvinského
k Listu Rimanom v poľskom preklade Jacka Sa-
lija, SJ obsahuje (bez indexov a obsahu) celko-
ve 230 strán textu písaného drobným písmom.
Pozoruhodný je úvod k tomuto komentáru,
autorom ktorého je sám Tomáš: anjelský učiteľ
v ňom napísal krásnu meditáciu o sv. Pavlovi
na podklade textu zo Sk 9,15 „...jeho som si vyvo-
lil za nádobu...“ a píše o ňom ako o nádobe pl-
nej múdrosti, o nádobe plnej sily a lásky... Spo-
mína pritom viaceré príklady z Pavlovho života
alebo aplikuje naň mnohé citáty z Písma:

· Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka...
(Iz 30,27;

· Holubica, ktorá priletela k nemu (= Noe-

movi)... a v zobáku mala čerstvú olivovú rato-
lesť (Gn 8,11), môže označovať Pavla, ktorý pri-
niesol do archy, čiže do Cirkvi, ratolesť – milosť
a milosrdenstvo Krista;

· ...ako nádoba z čistého zlata, vyzdobená
rozličnými drahokamami (Sir 50,10);

· Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú
sa jej všetky tvoje drahocennosti (Prís 3,15).

Tieto smelé aplikácie rôznych miest
v Písme svedčia o veľkej kompetencii Tomáša
Akvinského, ktorý hovorí o Pavlovi v úvode
svojho komentára k Listu Rimanom ako
o drahocennej nádobe Božích rukách, ktorú
Boh naplnil svojimi mnohými darmi a z nich
v bohatej miere čerpal aj anjelský učiteľ pri ko-
mentovaní Pavlových listov a iných biblických
textov.

Samotný komentár je zostavený vo forme
poznámok k jednotlivým kapitolám. My si pri-
pomeňme, že v čase sv. Tomáša už bolo celé

Písmo rozdelené na kapitoly6 , nie však ešte
na verše. Každá kapitola má niekoľko

výkladov či prednášok (lectiones), a to
podľa počtu komentovaných úsekov
v jednotlivých kapitolách:

Rim 9: 5 lekcií (verše 1-5.6-
13.14-18.19-23.24-33)

Rim 10: 3 lekcie (verše 1-9.10-
17.18-21)

Rim 11: 5 lekcií (verše 1-10.11-
16.17-24.25-32.33-36).

Obsahom vybraných miest
v bloku Rim 9 – 11 je Pavlovo
riešenie problematiky budúc-
nosti židovského národa
vzhľadom na dejiny spásy. Pa-
vol sa tu zamýšľa nad prítom-
nou situáciou svojho národa

a pýta sa aj na jeho budúcnosť. Ak dnes nieke-
dy padnú otázky o perspektívach či budúcnos-
ti židovského národa vzhľadom na Mesiáša,
biblisti obyčajne odpovedajú poukázaním prá-
ve na tento text.

V Rim 9 Pavol konštatuje, že nosí v srdci veľ-
kú a neprestajnú bolesť: jeho národ, ktorý
z dejín spásy vlastnil všetky duchovné dary:
zmluvu, Božie synovstvo, slávu, bohoslužbu,
prisľúbenia... a teraz, keď toto všetko dospelo
k vrcholu, tak pohania dosiahli spravodlivosť
(porov. 9,30). A Izrael, ktorý sa „usiloval
o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel...
lebo nevychádzal z viery, ale zo skutkov“ (po-
rov. 9,31-32). Pavol v tejto kapitole vyslovil pre-
kvapujúce tvrdenie: „Radšej by som bol ja za-
vrhnutý od Krista namiesto svojich bratov,
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mojich príbuzných podľa tela...“ (9,3). Tento
výrok prekvapuje, až zaskakuje

teológov, ktorí sa pýtajú, ako môže človek
túžiť byť zavrhnutý od Krista, hoci aj s dobrým
úmyslom... Budeme sledovať Tomáša Akvin-
ského ako on rieši tento ťažký problém vo svo-
jom komentári k Listu Rimanom.

V Rim 10 sa Pavol vyznáva zo svojej túžby,
ktorú predkladá Bohu vo svojich modlitbách:
aby Izrael bol spasený; totiž aby poznal Ježiša,
ktorý je cieľom zákona (porov. 10,4). Toto po-
znanie sa musí zrodiť v srdci a tu je v rovnakej
pozícii tak Žid ako aj Grék... Lenže Izrael nezba-
dal „...nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť“ (10,15),
nedoprial sluchu tomu hlasu, ktorý sa rozlie-
ha po celej zemi ani slovám, ktoré počuť až po
hranice sveta... (porov. 10,18), ani nezbadal tie
Božie ruky, ktoré Boh vystieral celý deň k ľudu
nevernému a vzdorovitému... (porov. 10,21).

V záverečnej kapitole (Rim 11) tohto bloku
sa Pavol rozhodne pýta a zároveň si odpove-
dá: „Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie“
(11,1). Ihneď za tým argumentuje príkladom
z prorockej činnosti proroka Eliáša: keď sa ten-
to žaluje Bohu na Izrael, ktorý odpadol od pra-
vého Boha, vtedy sa mu od Boha dostalo od-
povede: „Ponechal som si sedemtisíc mužov,
ktorí nezohli kolená pred Bálom...“ (11,4; porov.
1Kr 19,18). Teda prvou útechou Pavlovi je kon-
štatovanie, že vyvolení z Izraela predsa prijali
Ježiša Krista, Izrael teda nie je celkom zavrhnu-
tý. Ak chceme poznať odpoveď na ďalšiu otáz-
ku: čo bude podľa Pavla s tými ostatnými, čo
neuverili, Pavol v 11,26 tvrdí, že „bude spasený
celý Izrael“. A pokiaľ ide o čas, kedy sa to sta-
ne, Pavol odpovedá v tom zmysle, že sa najprv

musí naplniť čas pohanov, lebo Boh chce spa-
siť všetkých (porov. 11,25.32). Záverečné verše
(33-36) tejto kapitoly a celého tematického blo-
ku sú nádhernou oslavou Božej múdrosti
a vedomosti, Božieho zmýšľania a jeho ciest,
ktorými vedie dejiny.
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Iste každý  z vás pozná kláš-
torný kostolík s bývalým kláštor-
ným komplexom bratov sv. Jána
z Boha v Spišskom Podhradí. Nie
raz sme prešli okolo neho na ces-
te za nákupom. Je nám známy dnes hlavne
ako ústav pre telesne a psychicky chorých
ľudí. Žijú tam ľudia, ktorí tiež potrebujú prejav
lásky, porozumenia a v neposlednom rade aj
potrebu Boha vo svojom živote. My boho-
slovci sa pripravujeme na ohlasovanie Krista
pre všetkých ľudí bez rozdielu. Práve preto

funguje v našom seminári už niekoľko rokov
aj skupinka nadšencov pre katechézu práve v
tomto ústave. No a ako to všetko prebieha?
Pozývame vás na malú exkurziu. Pripravte sa,
štartujeme!

Je nedeľa, krátko po jednej hodine a slnko
neúprosne odráža jas svojich lúčov od množ-
stva snehu do tváre. Je zima. Sneh vŕzga pod

nohami 6 bohoslovcov:
Peter, Hanz, Martin, Ľu-
boš, Jozef a Robo. Gita-
ra, harmonika, texty
piesní, katechézka v
hlave a ide sa. Na križo-
vatke pred kláštorče-
kom čaká Majka, naša
stála spolupracovníčka.
Modlitba Otče náš pred
mozaikou Ježišovho a
Máriinho srdca vo
vstupnej predsieni kláš-
torčeka nesmie nikdy
chýbať. „Tu bohoslov-

ci“, ozve sa Robo na výzvu zo zvončeka a vrz-
got dverí nám dáva zelenú. Dlhá chodba a
pár točivých schodov a ďalšie dvere. Za nimi
nás netrpezlivo čakajú obyvatelia kláštorče-
ka. „Pochválený buď Ježiš Kristus“, pozdravu-
je nás babka Marienka. Jej stisk ruky nám pri-
pomína dobrotu a jednoduchosť.  Prvé
momenty zvítania sú vždy veselé. Obyvatelia
domu sú už po obede a zdržiavajú sa na
chodbe a v spoločenskej  miestnosti. Hrajú

„človeče nehnevaj sa“, rozprávajú sa, ale-
bo len tak sedia. Navzájom sa zvítame
podaním ruky a prehodením pár slov.
„Ako sa má Marek? „, ozve sa Agátka z
mierne strapatými vlasmi. „Prineste mi
adresu, že mu napíšem“, dopovie. Takéto
a ďalšie otázky na úvod sú súčasťou na-

šich rozhovorov.  Každý sa nám posťažuje, čo
ho trápi alebo čo pekné zažil. Veru, aké dôle-
žité je vzájomné zdieľanie. Keď sa všetci usa-
dia, začíname pesničkami. Najobľúbenejšia,
zaiste aj kvôli nedeli je „ toto je deň“. Gitara a
harmonika v rukách Roba udávajú  rytmus.
Spevom zrazu ožijú aj babky sediace vzadu,
nejaviace záujem o nič. Niečo sa asi predsa

kkkkk lášlášlášlášláštttttorororororčččččekekekekekaaaaa
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ide diať. Spev a potlesk priláka aj ďalších oby-
vateľov kláštorčeka, ktorý aspoň zo zvedavos-
ti nakuknú do miestnosti. „Pamätáte sa, minu-
lý týždeň sme sa učili pesničku otče zjednoť
nás“, pripomína Martin. A spev pokračuje ďa-
lej. Takto spievame zo tri- štyri pesničky a na-
sleduje katechézka. „Boli ste dnes na svätej
omši?“, začína dialóg z domácimi Ľuboš.
„Dnes si niečo povieme o odpúšťaní“, pokra-
čuje. Je pekné pozorovať ľudí, ako veľmi túžia
počuť okrem obyčajných vecí bežného života
aj slovo, ktoré potešuje dušu. Súčasťou kate-
chézy je aj scénka, na ktorej si najlepšie zapa-
mätajú podstatu posolstva na nedeľu. Martin
a Jožo obliekajú sa do čierno –  bielych šiat,
ktoré majú symbolizovať dobré a zlé svedo-

mie. Zuzka ako prvá kričí a vyhráža sa Marti-
novi v čiernom, že on je zlo. A tak sa všetci na
tom pobavíme. Cez scénku sa zapájajú aktív-
ne do riešenia problému dobra a zla všetci.
Nakoniec sa zhodnú, že potrebné je odpúšťať
a počúvať svedomie, a nie byť pomstychtivý.

Je fašiangový čas, krátko pred pôstom,
preto po katechézke nasledujú ľudové pesnič-
ky. Robo s harmonikou a Peter pozývajú
všetkých do kruhu. Prichádza aj Hanz sklone-
ný nad nevládnou starenkou, ktorú počúval
po celý čas. Ako veľmi potrebujú ľudia pocit,
že ich niekto vypočul. Pochytáme sa za ruky.
V tvárach ľudí badať radosť a pokoj. Puto a
jednota potrebná pre život. „A dze idzeš
Heľenko, A od Prešova“ a ďalšie ľudové pes-
ničky pohnú zvedavosť zdravotného personá-
lu domu, ktorý sa s úsmevom díva na nás.
Veru, aj bohoslovci sú v tanci obratní. Po nie-
koľkých pesničkách sa ľudové kolo piesní

končí. Všetci si posadáme. „Bez mod-
litby v našom živote to nejde“, priho-
vára sa Martin a začíname sa spoloč-
ne modliť desiatok sv. ruženca. Ruky
stareniek zopäté k modlitbe sú aj pre
nás silným príkladom viery, dôvery a
oddanosti Bohu. Znak kríža na konci
modlitby je predzvesťou, že nasledu-
je priestor pre pesničky a básničky
obyvateľov kláštorka. Prvá prichádza
Zuzka z rečňovankou, potom Agátka
z mariánskou pesničkou a Aranka z
pesničkou „stál tam on“. Spolu im za-
tlieskame a všetci sa tešia. Ako málo
niekedy stačí k radosti. Čas sa poma-
ly napĺňa a my pesničkami zakonču-
jeme našu nedeľnú katechézku. „Do-
videnia aleluja“ rezonuje v ušiach
nás všetkých pri rozlúčke a podávaní
rúk. „Kedy zase prídete?“, pýta sa Ma-

rienka a Agátka. Tieto slová sú znakom toho,
že naša snaha nie je zbytočná a že sme chce-
ní. Ešte posledné slová rozlúčky s personá-
lom sestier a naše kroky smerujú k východu.
Tak, ako sme začínali, tak aj končíme: modlit-
bou poďakovania pred mozaikou Ježiša a Má-
rie vo vchode ústavu. A predsa sme ešte ne-
skončili. Lúčenie pokračuje. Marienka a
Agátka v okne nám mávajú do ulice a pripo-
mínajú, aby sme nezabudli opäť prísť. Náš
vzájomný úsmev je obojstranným povzbude-
ním nás všetkých.

Slnko je ešte vysoko a odráža svoje teplé
lúče do našich tvári. Ako by nám chcelo po-
vedať, že žiť pre iných sa oplatí. Čo myslíte ?

Martin Kakalej
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Boh chce založiť svoje kráľovstvo pokoja a
spravodlivosti na zemi, ale čaká od nás, aby sme
urobili svoju časť práce. Ak sme ochotní urobiť len
obyčajné veci, potom môžeme očakávať len „oby-
čajné“ Božie požehnanie. Len ak sme ochotní ro-
biť nezvyčajné, potom máme záruku, že obdrží-
me nezvyčajné Božie požehnania.

Ježiš založí svoje kráľovstvo jedine vtedy,
ak ho my uznáme za kráľa tým, že mu vzdáme
prostredníctvom ustavičnej adorácie lásku a česť,
ktorú si skutočne zasluhuje a túži po nej. Stála
adorácia Najsvätejšej sviatosti je riešením našich
problémov klesajúcich povolaní, rozpadávajúcich
sa rodín a úniku toľkých ľudí do siekt. Ktokoľvek,
kto naozaj uznáva jej dar by nikdy neodišiel
z katolíckej cirkvi. Prostredníctvom takejto adorá-
cie chce Ježiš urobiť oázu z púšte. Hodnota jedi-
nej svätej hodiny *1  a hodnota jednej kaplnky
v ktorej sa ustavične adoruje, siaha za našu schop-
nosť myslenia, predstavivosti, ba dokonca túžby.
Nám všetkým prišiel čas vrátiť sa a povedať, že Je-
žiša poznáme, že ho milujeme a že náš život je
odovzdaný jeho Eucharistickej vláde. V Eucharistii
je obsiahnuté celé duchovné dobro Cirkvi a sa-
motného Krista, nášho pastiera. Z toho dôvodu sa
Eucharistia javí ako zhrnutie celého odkazu Evan-
jelia. Na Zelený štvrtok roku 1994 Kongregácia

pre klérus uvádza v dokumente nazvanom Direk-
tórium pre službu a život kňazov, v ktorom je
každý kňaz pozvaný byť vzorom pre veriacich
v eucharistickej adorácii: „Centralita Eucharistie by
mala byť zjavná nielen v hodnom slávení obety, ale
tiež v riadnej adorácii Sviatosti, aby kňaz mohol
byť vzorom pre veriacich.“ Druhý Vatikánsky kon-
cil hovorí: „Kňazi majú hľadať a neprestajne prosiť
Boha o opravdivého ducha adorácie. Ježiš je tu te-
raz v Najsvätejšej sviatosti čakajúci nás
s otvorenou náručou a zostane s nami do konca
časov. Skrze Sviatosť oltárnu Ježiš príde opäť
v sláve a premení tento svet na raj. Všetci by sme
mali spolu pracovať pre eucharistickú evanjelizá-
ciu, aby mohlo prísť k eucharistickej obnove
v Cirkvi skrze ustavičnú adoráciu. Táto prinesie
eucharistickú vládu Krista a novú éru. Je to jedno-
duchá záležitosť viery; viera, že v Najsvätejšej svia-
tosti je skutočne osobne Ježiš prítomný s nami tu
a teraz. Najsvätejšia sviatosť je Ježiš, náš zmŕtvych-
vstalý Spasiteľ so všetkou mocou svojho zmŕt-
vychvstania, ktorá sa vylieva na tých, ktorí prichá-
dzajú do Jeho božskej prítomnosti. Ježiš nám chce
dať v adorácii zakúsiť svoj pokoj a za to, že sa
k nemu prídeme pokloniť vo viere, nám dá plnosť
svojich milostí, ktoré prúdia z jeho rán. Pri Posled-
nej večeri povedal, že ktokoľvek zostane s ním
zjednotený v Najsvätejšej sviatosti, prinesie veľa
ovocia (Jn 15,5). Najlepšie využitý čas, ktorý strávi-
me tu na zemi je ten, ktorý strávime s naším naj-
lepším priateľom - Ježišom v Najsvätejšej sviatosti.
A toto je najistejšia cesta ako priniesť veľa ovocia.
Svätý Ján Mária Vianney hovorieval ľuďom každú
nedeľu: „Keby ste len vedeli, ako vás Ježiš miluje
v Najsvätejšej sviatosti, zomreli by ste od šťastia.“ A
potom ukazujúc na bohostánok povedal: „Ježiš je
naozaj tam!“

My sa snažíme urobiť dojem na každého svo-
jou inteligenciou tým, že všetko teologizujeme
tak veľmi, že je ťažké porozumieť, čo sa vlastne
snažíme povedať. To čo musíme skutočne robiť je
povedať ľuďom, aký je Ježiš v Najsvätejšej sviatosti
dobrý. Pri transfigurácii Krista dochádza v nej
ku explózii Božej energie, ktorá uvolní moc jeho
lásky a obnoví tvár zeme. Zakaždým, keď navštívi-
me Ježiša v Sviatosti oltárnej obdržíme päť milostí.
Skrze jeho sväté rany sme transfigurovaní a pre-
mieňaní skrze jeho uzdravujúcu lásku. Obnova,
posvätenie, naše pretváranie, vynáhrada plynúca
z modlitby a spása - to sú milosti, ktoré sa hojne
vylievajú na nás z každej hodiny strávenej
s Pánom. Sestra Briege Mckenna raz povedala, že
sú dve veci, ktoré diabol najviac nenávidí. Kňaz-
stvo a Eucharistiu. To, čo by sme my kňazi mali ro-
biť, je milovať Ježiša vo Sviatosti oltárnej.
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Láska je pokorná a čím viac milujeme, tým viac
chceme byť pokorní a chceme prosiť za iných.
Svätý Maximilián Kolbe povedal, že cez adoráciu
sa vykoná obrovské množstvo dobra, pretože po-
čas nej prúdi nepretržitý tok modlitby, ktorá je
najväčšou silou vesmíru schopnou zmeniť každé-
ho z nás a celú tvár zeme. Páter Maximilián na-
vštevoval Sviatosť oltárnu tridsaťkrát denne. Určite
vedel prečo to robil. Boh tým skôr ukáže celému
svetu svoje milosrdenstvo, čím skôr bude čo naj-
viac adorujúcich na uspokojenie jeho spravodli-
vosti. Tak zjaví zahalené a zviditeľní skryté svetlo
svojej lásky v Najsvätejšej sviatosti. Boh bude ma-
nifestovať slávu svojej lásky všetkému ľudstvu, len
ak ho my budeme oslavovať vo Sviatosti našou lás-
kou.

 Svet je politicky, sociálne, ekonomicky a mo-
rálne vyčerpaný. Vyriešiť to nie je v našich silách.
To, čo potrebujeme je Boží zásah a tým bude veľ-
ký Eucharistický zázrak. Eucharistické tajomstvo
prúdi z umučenia Krista. Keď prichádzame
k Najsvätejšej sviatosti, prichádzame ku krížu. Po-
čas adorácie vyzdvihujeme k Eucharistickému srd-
cu Ježiša tie duše, ktoré najviac potrebujú jeho mi-
losrdenstvo. Keby sme len poznali hodnotu jednej
svätej hodiny, nevynechali by sme bez nej ani je-
den deň. Triumfom kríža je milosrdenstvo, ktoré
dostávame práve z Eucharistie, aby boli všetci
označení Ježišovou najsvätejšou krvou. Cirkev učí,
že oddanosť Najsvätejšej sviatosti je garantom
úspešnej a absolútne najistejšej cesty ku svätosti.
Pápež Pavol VI. hovorí v Mysterium fidei, že najú-
činnejšia cesta rastu ku svätosti je čas strávený
s Ježišom v adorácii. Ježiš povedal, že jeho srdce
v Najsvätejšej sviatosti je žriedlom, z ktorého prú-
dia živé vody a zvoláva všetkých, aby prišli k nemu
(Jn 7,37). Po každý raz keď k nemu prídeme, sme
posväcovaní. Každý moment účinne prehlbuje
našu jednotu s Kristom. Najsvätejšia sviatosť je
oheň Božej lásky, ktorý premieňa všetko v seba.
Každý moment strávený v jeho prítomnosti nás
viac pripodobňuje Kristovmu obrazu a prenáša do
jeho slávy. V našej duši sa odohráva premena, kto-
rá je skutočnejšia a dramatickejšia než premena,
ktorá sa odohrala na tele svätého Františka, keď
dostával stigmy. S každým plynúcim momentom v
jeho prítomnosti je celé naše bytie transformova-
né práve do jeho obrazu a podoby. Kvôli tejto
premene každý moment, ktorý strávime
s Ježišom na zemi urobí našu dušu večne slávnou
a krásnou v nebi (2Kor 3, 18).

Keď sa modlíme ruženec pred Sviatosťou ol-
tárnou, zjednotení s Mariiným srdcom si vykoná-
me dokonalú svätú hodinu, pretože milujeme Je-
žiša srdcom jeho Matky. Aby nakŕmil duchovne
hladujúce deti svojho Otca, on sám sa stáva živým
chlebom zostupujúcim z neba.

Ježiš je potrestaný tým, že je zvrhnutý do väze-
nia svätostánku. V tejto „kobke“ je zabudnutý a
opustený svojimi vlastnými. Zahanbený tým, že
nie je vystavený k úcte. Sme príliš zaneprázdnení,
nevzdávame mu ju. Monštrancia je jeho trón, na
ktorom môže slobodne vládnuť ako Kráľ lásky.

Namiesto toho je zatvorený a zaobchádza sa s ním
ako so zločincom. Ježiš povedal svätej Margite
Márii: „Hľa, toto srdce, ktoré ťa tak miluje a na-
priek tomu je tak málo milované.“ Vysvetlil jej, že
tŕne okolo jeho srdca sú symbolom bolesti, ktorou
trpí kvôli nevďačnosti a ľahostajnosti kňazov a ľudí
voči jeho láske v Najsvätejšej sviatosti. Potom ešte
povedal, že toto mu spôsobuje väčšie utrpenie
než celé jeho umučenie. Z tohto dôvodu Ježiš vy-
zýva každého z nás: „Žíznim strašným smädom
aby som bol tebou milovaný vo Sviatosti.“ Sviatosť
je Najsvätejšie srdce Ježišovo medzi nami. Ježiš
dnes plače tak, ako nariekal nad Jeruzalemom.
Ako len  túži zhromaždiť všetkých pri sebe! Ako
sliepka svoje malé kuriatka. Zmeňme jeho nárek
na úsmev! Ustavičná adorácia vo farnosti zmení
tŕne jeho srdca na množstvo kvetov útechy. Hod-
nota jednej svätej hodiny strávenej adoráciou je
tak veľká, že mnohé duše odvádza z prahu pekla
k nebeskej bráne.

Svätý Martin trávil pred Sviatosťou osem hodín
denne. To tak potešilo Ježiša, že mu dal milosť ro-
biť zázraky. S jediným košíkom chleba nakŕmil
celú štvrť. On nasýtil stovky hladujúcich ľudí
s jediným košom chleba a my môžeme podobne
zachrániť stovky ľudí pred peklom jedinou hodi-
nou modlitby v prítomnosti živého chleba, ktorý
zostupuje z neba. Ježiš je kráľom s romantickým
srdcom, ktoré si zaslúži našu lásku za to, čo on vy-
konal pre našu spásu. Adoráciou vzdávame Ježišo-
vi úctu a slávu po ktorej túži a tak ho vyhlasujeme
za kráľa. Tak, ako v Guadalupe rozkvitli v snehu
ruže, každým momentom stráveným v jeho prí-
tomnosti rastieme, kvitneme a prekvitáme i my. A
každá svätá hodina nás ňou samou v duši nezma-
zateľne značí jedinečným obrazom, ktorý privá-
dza nebeských anjelov



3030303030 Brázda

Milosrdenstvo

do radostného vytrženia. Vo večnosti bude-
me užasnutí keď uvidíme efekt jedinej svätej
hodiny pred Eucharistiou. Pápež Pavol VI.
v Mysterium fidei napísal, že jedna hodina ta-
kejto modlitby nám dáva „neporovnateľnú
dôstojnosť“. Dôstojnosť sa nachádza
v prítomnosti najvyššieho Bytia. Tým nás pri-
ťahuje vyššie a vyššie k sebe. Výška a hodnota
dôstojnosti každého jedného z nás predstavu-
je stupeň zjednotenia s Kristom v Oltárnej
sviatosti. Nebeský Otec nám bude celú več-
nosť ďakovať a milovať nás, pretože sme si na
zemi ctili Jeho Syna vo Sviatosti oltárnej. Pri-
chádzajúc k nej nachádzame tú istú nehu, kto-
rú našli pastieri v Dieťati ležiacom v jasliach.
Svätá hostia
s t e l e s ň u j e
božskú nehu
vtelenia. Iba
pokorní poču-
jú jeho hlas.
Iba tí, ktorí
majú srdce
dieťaťa, hľada-
jú jeho Srdce
v Najsvätejšej
sviatosti. Pá-
pež Ján Pavol
II. bol veľkým
bojovníkom
voči abortu.
Jestvuje aj
abort Božieho
života. Tí, ktorí ničia adoráciu, veriacich odní-
majú od prúdu Božej lásky. Ježiš je smutný ak
k nemu neprichádzame, pretože jeho Srdce je
najcitlivejšie a najnežnejšie zo všetkých sŕdc
(Porov. Oz 11:3).  Ján Pavol II. kládol dôraz na
Najsvätejšiu sviatosť ako na uzdravovateľa
všetkých našich chorôb Cirkvi i sveta. Rieše-
ním zmätku a promiskuity vo svete je intimita
s Ježišom vo Sviatosti. Vyhýbanie sa jeho vo-
laniu po tejto intimite, blízkosti, je príčinou
všetkej promiskuity. Pokračovaním Ježišovho
vtelenia je on sám v Najsvätejšej sviatosti pri-
chádzajúc takto intímne blízko k nám, aby
sme mohli prísť rovnako blízko k nemu. Naj-
svätejšia sviatosť je Emanuel - Boh s nami -
ktorý „si nás berie na plecia“ s nekonečnou
pokorou a láskou, aby naďalej mohol objí-
mať, žehnať a uzdravovať všetky svoje deti
dnes, tak ako to robil vtedy v evanjeliu. (Usta-
vičná) adorácia je Ježiš hovoriaci svojim:„
Môj dom je tvoj dom.“ Zatvorené dvere ne-

chávajú ľudí vymknutých. Adorácia sú vždy
otvorené dvere. Je znakom otvoreného Kris-
tovho náručia vo Sviatosti oltárnej, ktoré vždy
pozýva, víta a objíma každého, kto príde
k nemu. Vždy otvorené dvere - čakajúca ná-
ruč Ježišova - dodávajú každému istotu, že
niekam patrí. Tieto vždy otvorené dvere vy-
stavujúce svetlo Božej lásky v monštrancii,
verne definujú skutočný význam inkarnácie.
Matka Tereza hovorievala, že keď sa pozrie-
me na Eucharistiu, vidíme ako nás Ježiš milu-
je TERAZ. Táto pretrvávajúca láska je jeho
večná láska k nám. V úplnej dôvere odovzdaj-
me všetok náš strach a úzkosti jeho srdcu na
výmenu za jeho pokoj.

J e d i n ý
zvuk, ktorý
chce Ježiš po-
čuť v tvojej hla-
ve a srdci je
ozvena zvuku
jeho pretrváva-
júcej lásky. Je-
žiš povedal: „Ja
som svetlo sve-
ta,...“ Ježiš je
svetlo. Najsvä-
tejšia sviatosť
je Ježiš. Svia-
tosť je svetlo
sveta. Každý
moment v jeho
prítomnosti by

mal ovplyvniť a pohnúť naše zmýšľanie od
negatívneho k pozitívnemu. Láska je pozitív-
na. Boh je láska. Ježiš je Boh. Preto je Najsvä-
tejšia sviatosť láska. Moc tejto lásky je trans-
cendujúca.

Mnohí z nás sa necítia bezpečne. Bezpečie
nachádzame v hĺbke Ježišovej Eucharistickej
lásky. V encyklike Redemptor hominis Svätý
Otec hovorí, že naša osobná láska k Ježišovi
v Najsvätejšej sviatosti musí ísť zároveň
s našou spoločnou láskou na omši. Tak sa
stane úplnou. Pápež v tej istej encyklike ďalej
hovorí: „Náš najdôležitejší životný záväzok je
duchovne rásť v klíme Najsvätejšej sviatosti.“
Tak ako nemôžme byť vystavení slnku bez
toho, aby sme prijali jeho lúče, nemôžme ani
vojsť do Ježišovej prítomnosti pri adorácii bez
toho, aby sme prijali Božské lúče a duchovne
rástli vo svetle jeho lásky. Svätá hodina je spo-
čívanie v Ježišovom srdci. Je to lekcia od Maj-
stra, v ktorej nám hovorí, že on miluje každé-
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Pokojne  kráčať životomPokojne  kráčať životomPokojne  kráčať životomPokojne  kráčať životomPokojne  kráčať životom

Choď pokojne uprostred rozruchu a chvatu!
Spomeň si, aký pokoj nájdeš v tichu.
Pokiaľ je to možné, bez straty tváre
vychádzaj dobre so všetkými ľuďmi.
Hovor svoju pravdu pokojne a jasne,

počúvaj ostatných, hoci aj obmedzených a
- nevedomých

i oni majú svoj životný prídel.
Vyhýbaj sa hlučným a svárlivým osobám

- otravujú ducha!
Ak sa budeš porovnávať s inými,

môžeš sa stať domýšľavým
alebo malomyseľným,

lebo vždy sa nájdu ľudia väčší i menší než ty.

Raduj sa rovnako z toho, čo si dosiahol,
ako aj z neuskutočnených plánov.

Udržuj záujem o vlastnú životnú cestu,
akokoľvek skromnú – to je pravé bohatstvo.

Buď opatrný vo svojich záležitostiach,
Pretože svet je plný podvodov,

ale nenechaj sa tým zastrašiť!
Mnoho ľudí zápasí o svoje ideály
a všade je život plný hrdinstva.

Buď sám sebou! Nepredstieraj city
a nestavaj sa cynicky k láske,

lebo tvárou tvár k všetkej vyprahlosti,
láska je večne svieža ako tráva.

Prijímaj pokojne, čo ti radia roky.
Keď príde čas s pôvabom odlož všetko,

čo prináleží mladosti.
Rozvíjaj silu ducha,

aby ťa mohla ochrániť v nečakanom nešťastí,
A netráp sa predstavami.

Mnoho obáv sa rodí z únavy a nudy.
Buď k sebe prísny, ale nie tvrdý.

Si dieťaťom vesmíru, nie menej ako hviezdy,
máš právo tu byť,

či je ti to jasné, alebo nie.
Vesmír sa nepochybne rozvíja tak, ako sa má.

Ži preto v pohode a v pokoji s Bohom,
akokoľvek si to predstavuješ.
A nech sú tvoje úlohy a snahy

v hlučnom zmätku života akékoľvek,
udržuj pokoj vo svojej duši.

Napriek všetkým nedokonalostiam,
je to predsa krásny svet.

Choď za šťastím, choď za Bohom!

Nájdené v chrNájdené v chrNájdené v chrNájdené v chrNájdené v chráme sváme sváme sváme sváme sv. P. P. P. P. Paaaaavla za hrvla za hrvla za hrvla za hrvla za hradbami v Ríme.adbami v Ríme.adbami v Ríme.adbami v Ríme.adbami v Ríme.
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ho.
Ján Pavol II. sa zvykol modliť pred Sviatos-

ťou dve hodiny denne a vykonal si aspoň
dvadsať krátkych návštev pred Sviatosťou kaž-
dý deň. Tomáš Akvinský povedal, že z jednej
hodiny adorácie dostal viac, než zo všetkých
kníh, ktoré kedy čítal. Takisto povedal, že ob-
javil viac o Ježišovej láske pri návšte-
ve Sviatosti, než vo všetkom, čo kedy napísal.
A všetko, čo bolo kedy napísané a povedané
bolo rovnako bezvýznamné ako steblo slamy,
v porovnaní s plnosťou významu jediného
osobného priblíženia sa k Ježišovi
v Najsvätejšej sviatosti.

Teológia je veda o Bohu, na druhej strane
modlitba pred Sviatosťou nám dáva poznanie
Boha samého. To prvé, je akademické štú-
dium lásky a môže byť prirovnané ku knihe o
istej osobe. To druhé je vrúcnym prežitím zo-
sobnenej lásky a akoby tá osoba sama nám
hovorila o sebe všetko priamo z prvej ruky.
Svätý Tomáš Akvinský sa zaoberá vo svojej te
ológii problémom umenšovania uznania Eu-
charistie a dôvodom, prečo považujeme prí-
tomnosť Ježiša v nej za samozrejmú. Hovorí o
neoddeliteľnom vzťahu medzi prijímaním Bo-
žieho tela a adorovaním Najsvätejšej sviatosti.
Hovorí, že ak neadorujeme to, čo prijímame,
strácame správny pohľad a uznanie pre to, čo
prijímame. Inými slovami Eucharistia nie je
vec, ale osoba. Ak nebudeme ochotní si nájsť
čas na vytvorenie osobného vzťahu k Ježišovi
vo Sviatosti oltárnej, stratíme správny pohľad
na milovanú osobu Ježiša v nej a tým sa hod-
nota Eucharistie v našich očiach zdegraduje.
Svätý Tomáš strávil hodiny a hodiny
v hlbokej adorácii pred Sviatosťou oltárnou.
Kvôli jeho láske k nej je nazývaný anjelským
doktorom. Sviatosť oltárna je ako zrkadlo. Pri
pohľade na Svätú hostiu vidíme nekonečnú
lásku Krista k nám.

Dokončenie v budúcom čísle.

Z anglického originálu preložili:

Martin Trojan, Ivan Hupka

In: J. S. Ramirez: Letters to a brother priest

1 * - svätou hodinou sa tu rozumie jedna hodina
strávená adoráciou Najsvätejšej sviatosti
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Tretia časť, pokračovanie z mi-Tretia časť, pokračovanie z mi-Tretia časť, pokračovanie z mi-Tretia časť, pokračovanie z mi-Tretia časť, pokračovanie z mi-
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Túžba po reálnostiTúžba po reálnostiTúžba po reálnostiTúžba po reálnostiTúžba po reálnosti
     Boh odpovedá na ľudskú túž-

bu po jednote a spoločenstve s ním
najprv cez dávanie seba vo svojom
Slove, potom v Kristovi - ako vtele-
nom Slove a finálne vo veľkonočnej
obete na kríži. Po Ježišovom zmŕt-
vychvstaní Boh darúva seba človeku
v Kristovom oslávenom te-
le, následne v eucharistii, v ktorej
skutočne prijímame jeho telo, krv,
dušu a božstvo a nakoniec v druhom
Kristovom príchode.

     Človek je konštituovaný tak,
že ho uspokojí iba pevná realita,realita,realita,realita,realita,
a nič iné, ako úplná jednota
s Bohom utíši jeho najhlbšie túžby.
Ľudské  umenie odzrkadľuje túto
túžbu tvoriť a prísť do spoločenstva
s realitou. Básnik, hudobný skladateľ
či maliar skúšajú transformovať slo-
vá, hudbu alebo farby do skutočnej
prítomnosti veci, ktorú vytvorili.
Takže báseň môže sprítomniť lásku
vo forme poézie. Zopár tónov môže
znovu vytvoriť vojnu či jar vo forme
hudby a portrét môže zachytiť - vo
forme obrazu - identitu zobrazenej
osoby. Ale umenie, nezáleží na tom,
ako úspešné, nemôže spôsobiť to,
čo naznačuje. Môže iba symboli-
zovať – alebo skôr reprezento-
vať v určitej forme – realitu,
na ktorú poukazuje. Človek
však túži po niečom väč-
šom. Túži oveľa viac
po skutočnosti, aktu-
álnosti, než po imitá-
cii a umelosti. Dychtí
po reálnej prítomnos-
ti, nechce „reálnu ab-
senciu“ alebo len sym-
bolickú prítomnosť.

Slovo je záväzokSlovo je záväzokSlovo je záväzokSlovo je záväzokSlovo je záväzok
     V každodennom živote ne-

ustále hľadáme transsubstanciácie
a sme často sklamaní, keď sa ne-
objavujú. Negatívne slová ako „kla-
már“, „podvodník“, „zradca“ či
„pokrytec“ – označujú správanie,
v ktorom niekto niečo povie alebo
sa nejakým spôsobom správa tak,
aby to znamenalo (vyjadrovalo) ur-

čité presvedčenie a potom hovorí
alebo koná inak. (Vodu káže, víno
pije). Ťažko nám padne odpustiť
ostatným to, že nie sú takými, akými
sa byť zdajú a to, že „nevteľujú“ alebo
„neprepodstatňujú“ svoje sľuby.

     Napríklad muž môže byť na-
hnevaný, pretože mu jeho syn sľúbil,
že ho o 15.00 vyzdvihne na stanici, no
dve hodiny meškal. V takomto prípa-
de otec určite nepovie synovi: „Hne-
vám sa, pretože, si svoje slová „ne-
prepodstatnil“ do činov!“ - veď pôvod
jeho mrzutosti je úplne jasný. Rovna-
ko nepovie žena svojmu nevernému
manželovi: „Nemôžem uveriť, ako so
mnou narábaš – zlyhal si v inkarnova-
ní svojho manželského sľubu!“, ale
predsa je to to, čo svojimi slovami
myslí.

     Na druhej strane zasa najviac
rešpektujeme tých, ktorých slovo je
pre nich samotných záväzkom. Oni
jednoducho dobro, ktoré tvrdia ajdobro, ktoré tvrdia ajdobro, ktoré tvrdia ajdobro, ktoré tvrdia ajdobro, ktoré tvrdia aj
„inkarnujú“.„inkarnujú“.„inkarnujú“.„inkarnujú“.„inkarnujú“. V skutku, ako kresťania
sme povolaní byť v pozícii „druhého
Krista“ – byť ako Kristus, v praxi by
teda nemal byť rozdiel medzi tým,
ako by chcel konať Kristus a tým, ako
konáme my.

Žiadne symbolické vyslyšanieŽiadne symbolické vyslyšanieŽiadne symbolické vyslyšanieŽiadne symbolické vyslyšanieŽiadne symbolické vyslyšanie
     Možno najviac zaujímavé zo

všetkého je to, že samotná modlit-
ba je prosba (žiadosť)

o   i n k a r n á c i u
a transsubstanciáciu niečo-

ho. Keď sa modlíme za
dobré zamestnanie či
dobrého manžela, žia-
dame Boha
o premenu našich
p r o s i e b
na skutočnosť. Ak sa
modlíme napr. za
úspech transplantácie
srdca alebo jednodu-
cho za zdravie, tiež sa

modlíme za aktuálnu zmenu, hoci
možno nie prvotne fyzickú. Neza-
mestnaný človek nežiada nejakú
symbolickú prácu, podobne ani
nikto neprosí o metaforického
manžela či symbolické zdravie.
Náš Boh je Boh realityBoh realityBoh realityBoh realityBoh reality a dobradobradobradobradobra
a obidve – transsubstanciácia
i inkarnácia úzko súvisia s týmito
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faktami.
     Iné interpretácie Sv. Písma, ktoré zahaľujú

tieto skutočnosti, nesprávne podávajú Boha
i realitu. Pretože inkarnácia je tak úžasná, „ne-
pravdepodobná“ a úprimná, je ľahké vidieť, prečo
sa ľudský rozum často vykrúca. Je pochopiteľné,
že počas raných storočí kresťanstva Cirkev znova
a znova vyvracala názory tých, ktorí neakceptovali
to, že sa Boh stal človekom. Môžme spomenúť
gnostikov, ktorí sa domnievali, že Ježiš Kristus bol
iba duch či ariánov, ktorí mysleli, že nebol skutoč-
ným úplným Bohom.

     Transsubstanciácia predstavuje rovnaký ka-
meň úrazu pre mnohých. Zdá sa tak tajomná, tak
zázračná, tak božská, že v dôsledku toho niektorí
ľudia neakceptujú to, že Kristus je v eucharistii
skutočne prítomný. Výlučne symbolická interpre-
tácia eucharistie potom prerastá do gnostických
a doketistických omylov v pohľade na vtelenie.
Proste, ako bol Kristus pravý Boh a pravý člo-
vek a bol skutočne prítomný telom i dušou, tak je
reálne prítomný – telom, krvou, dušou
a božstvom v eucharistii.

Boh, ktorý je blízkoBoh, ktorý je blízkoBoh, ktorý je blízkoBoh, ktorý je blízkoBoh, ktorý je blízko
     Interpretovať Kristovo vtelenie alebo trans-

substanciáciu uskutočnenú v eucharistii iba sym-
bolicky, znamená – povedané ironicky - veriť
a sláviť „reálnu absenciu“reálnu absenciu“reálnu absenciu“reálnu absenciu“reálnu absenciu“ namiesto reálnej prí-reálnej prí-reálnej prí-reálnej prí-reálnej prí-
tomnostitomnostitomnostitomnostitomnosti. Starovekí ľudia, uctievajúci vždy unika-
júceho, skrytého Boha, to mohli, pretože nemali
adekvátne poznanie, podobne ako Aténčania so
svojim oltárom neznámemu Bohu. (Sk 17,23). Ale
nie je dobré, že kresťania – veriaci v inkarnované
Slovo – to robia tiež. Náš Boh je Boh vznešenosti
a štedrosti. On je Tvorca, ktorý potešuje dušu
i telo. Je Otec, ktorý tak miluje svet, že posiela
svojho jediného Syna v tele, aby zachránil človeka.
Boh je taký štedrý rodič, že dovolí ľuďom stať sa
spolutvorcami spolu s Ním – plodením
a prinášaním na svet nových vtelených duší. On je
tiež nemenný Boh, ktorý „nespokojný“ s poslaním
svojho Syna iba do určitej doby a k určitým ľuďom,
zahrňuje prostredníctvom sviatosti eucharistie
všetky časy a všetkých ľudí. Je takisto Boh naj-
vyššieho dobra a najvyššej reality. On je vrchol
všetkých našich nádejí, splnenie všetkých našich
snov a odpoveď na všetky naše modlitby. Nie je
Bohom, ktorý sa len zdá. On je - ako povedal na-
šim predkom vo viere - prvý, posledný a večnýprvý, posledný a večnýprvý, posledný a večnýprvý, posledný a večnýprvý, posledný a večný
TEN, KTORÝ JE.TEN, KTORÝ JE.TEN, KTORÝ JE.TEN, KTORÝ JE.TEN, KTORÝ JE.

autor: Carson DALY

preklad a úprava: Daniel Demočko

In: Position Paper, 366/7; preložené z anglického
originálu

Púť Rádia Lumen do SanktuáriaPúť Rádia Lumen do SanktuáriaPúť Rádia Lumen do SanktuáriaPúť Rádia Lumen do SanktuáriaPúť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v KrakoweBožieho milosrdenstva v KrakoweBožieho milosrdenstva v KrakoweBožieho milosrdenstva v KrakoweBožieho milosrdenstva v Krakowe

motto:  Z Betlehema do Emauz  - cez Krakow

Stručná charakteristika podujatia: Stručná charakteristika podujatia: Stručná charakteristika podujatia: Stručná charakteristika podujatia: Stručná charakteristika podujatia: Počet-
né ohlasy poslucháčov na relácie o Božom
milosrdenstve, ale aj stanovisko Cirkvi
k posolstvu Božieho milosrdenstva, výzvy sv.
Otca a ďalšie impulzy viedli k vzniku myš-
lienky zorganizovať púť poslucháčov a za-púť poslucháčov a za-púť poslucháčov a za-púť poslucháčov a za-púť poslucháčov a za-
mestnancov Rádia Lumen (RL) do Sanktu-mestnancov Rádia Lumen (RL) do Sanktu-mestnancov Rádia Lumen (RL) do Sanktu-mestnancov Rádia Lumen (RL) do Sanktu-mestnancov Rádia Lumen (RL) do Sanktu-
ária Božieho milosrdenstva v Krakowe.ária Božieho milosrdenstva v Krakowe.ária Božieho milosrdenstva v Krakowe.ária Božieho milosrdenstva v Krakowe.ária Božieho milosrdenstva v Krakowe.

Cieľ púte:Cieľ púte:Cieľ púte:Cieľ púte:Cieľ púte:
-Vytvorenie a upevnenie duchovného spolo-
čenstva zamestnancov Rádia s poslucháčmi.
-A spoločným slávením Eucharistie - jedineč-
ného daru Božieho milosrdenstva - zažiť, tak
ako Emauzskí učeníci, stretnutie so vzkriese-
ným Kristom.
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Veríme, že toto duchovné podujatie v roku
Eucharistie prispeje k novej evanjelizáciinovej evanjelizáciinovej evanjelizáciinovej evanjelizáciinovej evanjelizácii
všetkých pútnikovvšetkých pútnikovvšetkých pútnikovvšetkých pútnikovvšetkých pútnikov a k duchovnej obnove
Slovenska..

Termín:Termín:Termín:Termín:Termín:  sobota  30. apríl 200530. apríl 200530. apríl 200530. apríl 200530. apríl 2005
V tento deň si pripomíname  5. výročie

svätorečenia sestry Faustíny. Je to zároveň vo
veľkonočnom období, kedy si pripomíname
Emauzy, čo súvisí s témou púte.

Téma:Téma:Téma:Téma:Téma:   Eucharistia Eucharistia Eucharistia Eucharistia Eucharistia
                  – dar Božieho milosrdenstva                  – dar Božieho milosrdenstva                  – dar Božieho milosrdenstva                  – dar Božieho milosrdenstva                  – dar Božieho milosrdenstva

Pozvanie RL je pozvaním duchovným,
teda RL ponúka:
–  zorganizovanie púte, zabezpečenie Baziliky
Božieho milosrdenstva   pre  slovenských
pútnikov, zabezpečenie duchovného progra-
mu, priameho prenosu...
– duchovnú  prípravu  prostredníctvom vysie-
lania RL

Program púte:Program púte:Program púte:Program púte:Program púte:

10:00   úvod - privítanie, predstavenie
             mies ta a posolstva sr. Faustíny
10:30  Slávnostná svätá omša, po nej
            adorácia, osobné voľno, obed...
13:30  Prezentácia Rádia Lumen
13:45  Prezentácia relácií a vysielacieho
            tímu o Božom milosrdenstve
14:00  Prednáška sr. Clarety
            a sr. Benediktíny
15:00 Hodina Milosrdenstva spojená s 
           Ružencom k Božiemu milosrdenstvu
15:30 Záver a odchod domov

Prosíme a vyzývame  bohoslovcov, pred-
stavených a rehoľné sestry k modlitbe za toto
veľké podujatie, lebo bez Božieho požehna-
nia, márne naše namáhania.

„Človek nemá iný prameň nádeje ako Bo-
žie milosrdenstvo.“ (Ján Pavol II.)
Nechajme preniknúť tento lúč svetla do
nášho života! Zatiaľ čo sa na všetkých konti-
nentoch valila vlna solidarity s charizmatic-
kým pápežom, ktorý si získal srdcia ľudí,
v jeho rodnej vlasti nastala doslova revolúcia
milosrdenstva. A tak práve otázka milosrden-
stva je aktuálna aj dnes. Redakcia časopisu
Brázda v tejto súvislosti požiadala o rozhovor
sestru Máriu Claretu z Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdentva.

* Sestra Clareta skúste na úvod v krátkosti* Sestra Clareta skúste na úvod v krátkosti* Sestra Clareta skúste na úvod v krátkosti* Sestra Clareta skúste na úvod v krátkosti* Sestra Clareta skúste na úvod v krátkosti
predstaviť, čo obsahuje alebo čím jepredstaviť, čo obsahuje alebo čím jepredstaviť, čo obsahuje alebo čím jepredstaviť, čo obsahuje alebo čím jepredstaviť, čo obsahuje alebo čím je
zaujímavé posolstvo o Božomzaujímavé posolstvo o Božomzaujímavé posolstvo o Božomzaujímavé posolstvo o Božomzaujímavé posolstvo o Božom
milosrdenstve?milosrdenstve?milosrdenstve?milosrdenstve?milosrdenstve?

Posolstvo hovorí predovšetkým o Božej
láske, ktorá ma druhé meno Milosrdenstvo.
Ježiš nám zjavuje svoju milosrdnú lásku cez
svoju apoštolku sv. sestru Faustínu. Jej zveril
tajomstvá, ktoré chcel zanechať svetu na 20.
i 21. storočie, lebo vedel, čo dnes budeme po-
trebovať a čo nám tak veľmi bude chýbať.
Úlohou Sestry Faustíny bolo odovzdať nám
úctu k Božiemu milosrdenstvu; priblížiť svetu
pravdu o nekonečnej Božej láske, naučiť nás
vyprosovať milosrdenstvo pre svet (prostred-
níctvom nových foriem úcty: Korunka
k Božiemu milosrdenstvu, Hodina Milosrden-
stva denne o 15:00 hod., Nedeľa Božieho mi-
losrdenstva a obraz Milosrdného Ježiša)
a inšpirovať vznik apoštolského hnutia Božie-
ho milosrdenstva, ktorého úlohou je smero-
vať k Bohu takou cestou, akú nám ona zane-
chala: teda cestou dôvery voči Bohu
a milosrdenstva k blížnym. Sestra Faustína
bola mystičkou, ktorá hlboko zakúsila Boha
ako Milosrdenstvo a ukazuje nám, že
v Božom milosrdenstve nájdeme odpoveď na
naše otázky, v ňom zakúsime pokoj srdca
a silu, aby sme podľa jeho vôle prežili náš ži-
vot na zemi a boli šťastní nielen v dočasnom
ale i večnom živote.

* Prečo sa dnes v Cirkvi dostáva do* Prečo sa dnes v Cirkvi dostáva do* Prečo sa dnes v Cirkvi dostáva do* Prečo sa dnes v Cirkvi dostáva do* Prečo sa dnes v Cirkvi dostáva do
popredia práve toto posolstvo?popredia práve toto posolstvo?popredia práve toto posolstvo?popredia práve toto posolstvo?popredia práve toto posolstvo?
Vysvetľuje nám to Svätý Otec, ktorý pri

konsekrácii baziliky Božieho Milosrdenstva
v auguste 2002 v Krakove povedal, že
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v Božom milosrdenstve svet nájde pokoj
a človek šťastie. Ak dnes chceme nájsť skutoč-
né šťastie tak pre nás nejestvuje iný prameň
nádeje, len Božie milosrdenstvo. Je zbytočné
hľadať šťastie niekde inde, lebo tam ho ne-
nájdeme. Toto posolstvo je podľa môjho ná-
zoru aktuálne aj preto, že nám ukazuje pravú
tvár nášho nebeského Otca, ktorý je Láska
a z ktorého aj táto láska mohutne žiari a dáva
sa celému svetu. Ľudia, ktorí zakúsia vo svo-
jom živote jeho blízkosť a nesmiernu lásku
plnú súcitu a porozumenia sa už nikdy nedo-
kážu od neho odlúčiť a sú ochotní slúžiť mu,
aj keby to malo byť za cenu veľkých obetí.
Okrem toho, toto posolstvo prináša veľké du-
chovné obrodenie medzi veriacimi, ukazuje
nám, že práve vo sviatostiach Cirkvi je nám
ponúkaná Božia milosť i odpustenie. Takto sa
veriaci učia, prečo je dôležité, aby sme boli
stále pripravení na Ježišov príchod, lebo vte-
dy naše stretnutie s ním bude tým najkrajším
stretnutím.

* Aké miesto zohrávalo posolstvo Božieho* Aké miesto zohrávalo posolstvo Božieho* Aké miesto zohrávalo posolstvo Božieho* Aké miesto zohrávalo posolstvo Božieho* Aké miesto zohrávalo posolstvo Božieho
milosrdenstva v živote Svätého Otcamilosrdenstva v živote Svätého Otcamilosrdenstva v živote Svätého Otcamilosrdenstva v živote Svätého Otcamilosrdenstva v živote Svätého Otca
a hlavne a hlavne a hlavne a hlavne a hlavne v jeho posledných dňoch?v jeho posledných dňoch?v jeho posledných dňoch?v jeho posledných dňoch?v jeho posledných dňoch?
Iste nielen popredné ale prvé miesto. Sám

otvorene viackrát opakoval, že posolstvo Bo-
žieho milosrdenstva priniesol so sebou do
Ríma na Petrov stolec, že ho sprevádzalo od
jeho mladosti počas celého pontifikátu. Ján
Pavol II. je prvým pápežom, ktorý napísal
a zanechal nám jedinečnú encykliku
o Božom milosrdenstve a treba si všimnúť, že
Cirkev na ňu musela čakať skoro dvetisíc ro-
kov. To on v roku 1993 blahorečil a v roku
2000 kanonizoval sestru Faustínu a vyriekol
známe slová, že ona je Božím darom pre celú
Cirkev. V ten deň ustanovil aj Nedeľu Božieho
milosrdenstva pre celú Cirkev. Nemôžeme si
nevšimnúť, že Boh, ktorý naplánoval jeho od-
chod z tejto zeme práve na sobotu večer, keď
sme už liturgicky slávili Sviatok Božieho mi-
losrdenstva, tým pádom potvrdil, že stojí za
tým, čo jeho verný služobník hlásal a čo po-
tvrdil celým svojím životom. On sa vrátil
k tomu Otcovi, ktorého hlásal, vyznával
a nekonečne miloval.

* V rádiu Lumen ste v deň pohrebu* V rádiu Lumen ste v deň pohrebu* V rádiu Lumen ste v deň pohrebu* V rádiu Lumen ste v deň pohrebu* V rádiu Lumen ste v deň pohrebu
Svätého Otca predstavili jeho poslednýSvätého Otca predstavili jeho poslednýSvätého Otca predstavili jeho poslednýSvätého Otca predstavili jeho poslednýSvätého Otca predstavili jeho posledný
dokument, ktorý adresoval vášmudokument, ktorý adresoval vášmudokument, ktorý adresoval vášmudokument, ktorý adresoval vášmudokument, ktorý adresoval vášmu
sanktuáriu v Krakove. Môžete nám tentosanktuáriu v Krakove. Môžete nám tentosanktuáriu v Krakove. Môžete nám tentosanktuáriu v Krakove. Môžete nám tentosanktuáriu v Krakove. Môžete nám tento
dokument priblížiť?dokument priblížiť?dokument priblížiť?dokument priblížiť?dokument priblížiť?
V sobotu večer 2. apríla nám sestra pred-

stavená oznámila, že z Ríma prišiel fax

s kópiou dokumentu, ktorý Svätý Otec adre-
soval nášmu sanktuáriu. Všetky sme boli
z toho milo prekvapené. Myslím si, že tým
akoby opätovne nasmeroval pohľad všetkých
veriacich – a nielen ich – na tajomstvo Boha,
bohatého na milosrdenstvo. On toto posol-
stvo naplno žil, a preto ako človek úzko zjed-
notený s Bohom vedel prečo naň poukazuje,
prečo nám ho opätovne dáva a opakuje, aby
sme ho chceli prijať. Teda to už závisí od nás.
V dokumente Svätý Otec znova zasvätil celú
Cirkev i svet odpúšťajúcej Božej láske a zveril
Bohu všetkých ľudí ako i seba samého.
V druhej časti píše, že sa veľmi teší, že od to-
horočnej Nedele Božieho milosrdenstva sa
začne večná adorácia Najsvätejšej sviatosti ol-
tárnej, lebo práve Pánova prítomnosť
v Eucharistii naplno sprítomňuje dielo milo-
srdenstva. Svoj dokument zakončil požehna-
ním všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho
milosrdenstva.

LIST SVATÉHO OTCA NA NEDEĽULIST SVATÉHO OTCA NA NEDEĽULIST SVATÉHO OTCA NA NEDEĽULIST SVATÉHO OTCA NA NEDEĽULIST SVATÉHO OTCA NA NEDEĽU
MILOSRDENSTVAMILOSRDENSTVAMILOSRDENSTVAMILOSRDENSTVAMILOSRDENSTVA

Blíži sa Nedeľa Božieho Milosrdenstva. Pri
tejto príležitosti chcem srdečne pozdraviť
všetkých, ktorí budú putovať do krakovského
Sanktuária v Lagievnikách, aby zvelebovali
Boha za jeho odpúšťajúcu lásku. Opätovne tú-
žim zasvätiť tejto láske Cirkev i svet, všetkých
ľudí zo všetkých kútov sveta, ako aj seba sa-
mého v mojej slabosti.

Som veľmi rád, že v túto nedeľu sa
v sanktuáriu začne večná adorácia Najsvätej-
šej sviatosti. Nič tak veľmi nesprítomňuje die-
lo milosrdenstva, ktoré sa uskutočnilo skrze
kríž a zmŕtvychvstanie, ako Pánova eucharis-
tická prítomnosť. Preto nech táto prítomnosť
Pána bude pre všetkých pútnikov prameňom
sily a nádeje.

Všetkých ctiteľom Božieho Milosrdenstva
zo srdca žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.

Vatikán 31. marca 2005.
Ján Pavol II., pápež.

* Tisícky pútnikov a aj niektorí* Tisícky pútnikov a aj niektorí* Tisícky pútnikov a aj niektorí* Tisícky pútnikov a aj niektorí* Tisícky pútnikov a aj niektorí
bohoslovci so Spiša budú 30. aprílabohoslovci so Spiša budú 30. aprílabohoslovci so Spiša budú 30. aprílabohoslovci so Spiša budú 30. aprílabohoslovci so Spiša budú 30. apríla
putputputputputooooovvvvvať do Vať do Vať do Vať do Vať do Vášho sanktuária sášho sanktuária sášho sanktuária sášho sanktuária sášho sanktuária spolupolupolupolupolu
s Rádiom Lumen. Aký význams Rádiom Lumen. Aký význams Rádiom Lumen. Aký význams Rádiom Lumen. Aký význams Rádiom Lumen. Aký význam
a povzbudenie môžeme vidieť v tejtoa povzbudenie môžeme vidieť v tejtoa povzbudenie môžeme vidieť v tejtoa povzbudenie môžeme vidieť v tejtoa povzbudenie môžeme vidieť v tejto
púti?púti?púti?púti?púti?
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Meditácie pútnika

Putujem k Tebe, Milosrdný,
blí•im sa k Tebe ka•dým dòom...

i nocou myslím na svätého Brata sestry
Faustíny,

ktorý doputoval k Tebe s úsmevom.

Nebol to len sen,
èo si v srdci nosil
Bosko svätý Ján.

Kormidelník - pápe•
loïku Cirkvi

nasmeroval budúcnosti dokorán.

Pod¾a Srdca Je•išovho
pokorne zakotvil zverené ¾udstvo

po boku Hviezdy evanjelizácie
s majákom - Eucharistiou.

Dobrý boj bojovali deti po¾skej zeme.
Kráèajme svorne za nimi.

Dôverou v Tvoje Milosrdenstvo
uboleným dušiam nádej vrátili.

Putujem k Tebe, Milosrdný...
a tú•im srdce, ruky, oèi milosrdné ma•,
aby si ma mohla na Srdce privinú•

spolu s Otcom i Milosrdná Ma•.

Som veľmi rada, že posolstvo o milosrdnej
Láske oslovuje aj tých, ktorých si Ježiš najväč-
šmi zamiloval – budúcich kňazov ako aj kňa-
zov samotných. V Denníčku, ktorý sestra
Faustína písala na pokyn Ježiša, nachádzame
nádherné slová, ktoré on adresoval priamo
vám: Povedz mojim kňazom, že zatvrdilí
hriešnici sa budú kajať po ich slovách, keď
budú hovoriť o mojom nesmiernom milosr-
denstve, o zľutovaní, ktoré mám voči nim vo
svojom srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a
oslavovať moje milosrdenstvo, dám predivnú
moc a pomažem ich slová a pohnem srdcia,
ku ktorým budú hovoriť. Keď na tomto mies-
te, v kláštore a Sanktuáriu Božieho milosrden-
stva sa náš najvyšší pastier Ján Pavol II. mod-
lil a tu poznával milosrdnú Lásku, tak som
presvedčená, že je to to najlepšie miesto, kde
sa budúci kňazi môžu učiť tomu istému. Preto
sa teším iniciatíve poslucháčov, na ktorých
prosby rádio Lumen túto púť začalo organizo-
vať. Lebo takto sa umožnilo veľkému okruhu
veriacich ako aj bohoslovcom cestovať spo-
ločne na toto miesto a otvoriť svoje srdce na
všetko, čo Pán pre každého z nich na tento
deň pripravil. Ježiš opakoval, že jeho túžbou
je dávať veľa a to veľmi veľa. Preto želám kaž-
dému z vás, aby ste neváhali prosiť Pána nie-
len o niečo, ale o všetko, čo by vám umožnilo
stať sa jeho autentickými svedkami a priviesť
k nemu čo najviac duší.

Vo výzve biskupov Slovenska k púti Rádia
Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva
sa píše: “Motto púte z Betlehema do Emauz
cez krakow  aktuálne v tomto roku eucha-
ristie upriamuje náš duchovný zrak na dve
miesta, ktoré sú nepopierateľným prejavom
Božej milosrdnej lásky, túžiacej byť s nami:
Betlehem – ako dom
chleba a miesto, kde prvý-
krát medzi nás prišiel Ema-
nuel a Emauzy – ako
miesto spoznania vzkriese-
ného Pána, ktorý zostáva
s nami po všetky dni až do
skončenia sveta. Túto pre
nás nedoceniteľnú skutoč-
nosť potvrdzuje aj téma
Púte: „Eucharistia dar Bo-
žieho milosrdenstva.”

Radakcia časopisu
Brázda Vám vyprosuje
takúto skúsenosť.

sr. Salezia

Pavol Jurčaga
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ne pulz a krvný tlak. Gelo-
tológovia na klinike v Grazi po-
zorovali tridsiatich pacientov po-
stihnutých mozgovou príhodou.
Rozdelili ich do dvoch skupín. Jednej
skupine nasadili cvičenie smiechu jo-
gou. Druhej skupine nasadili pohybo-
vé cvičenie. Cvičenie u obidvoch skupi-
nách trvalo šesť týždňov. Kým v druhej
skupine krvný tlak bol nezmenený,
v prvej skupine zbadali výrazný pokles
tlaku.

Odborníci spozorovali, že smiech
uvoľňuje svalstvo, ktoré je často napä-

té a prispieva k zmierneniu (fyzickej) bolesti.
Smiech je veľký nepriateľ stresu. Znižuje stre-

sové hormóny: adrenalín a kortisol. Naproti tomu
sa vylučujú šťastné hormóny tzv. endorphini, kto-
ré dodávajú človeku silu, aby bol schopnejší vyhý-
bať sa stavom smútku.

Smiech a myšlienková zmena
Z psychosomatického hľadiska smiech podpo-

ruje zdravie. Zohráva dôležitú úlohu pri prekoná-
vaní rôznych nepríjemností. Smiech pomáha člo-
veku, aby sa vnútorne uvolnil. No nestačí len
smiech. Dôležité je, aby pacient sa usiloval o zme-
nu pohľadu veci. Preto nech sám premýšľa nad
svojou situáciou, nech sa usiluje nájsť nové formu-
lácie, nové vyjadrenia a nové riešenia. Pozitívny
zdravotný efekt, akým je aj zníženie krvného tla-
ku, sa dostaví až potom.

Ani dnes nenájdeme človeka, ktorý by sa stále
len smial. Človeku nie je vždy do smiechu. Preto
horšie je na tom ten, kto sa živí smiechom. Geloto-
lógovia tvrdia, že človek môže naučiť usmievať sa,
či smiať sa. Robí sa to technikou uvoľnenia.
V podstate ide o jógove cvičenie špeciálnych gest
– mimiky, posunkov a dýchania. Toto cvičenie
úsmevu či smiechu sa používa pri terapii rakovi-
nových ochorení, terapií bolestí, a pri terapií
u ľudí trpiacich na depresiu.

Aj umele vyvolaný úsmev má pozitívne účinky,
lebo pri úsmeve sú zúčastnené viaceré kompo-
nenty: poznávacie komponenty (ak sa vymyslí
niečo zábavné, žartovné, napríklad vtip); emocio-
nálne komponenty (ak je človek živý, naradovaný
a šťastný); a motorické komponenty (mimika, ges-
tá). Tieto komponenty sú aktívne. Ak funguje čo
len jeden z nich, dochádza k oživeniu, povzbude-
niu, Vždy sa odporúča prirodzený alebo umele
vzbudený úsmev.

Kedy sme sa naposledy z chuti zasmiali? Pri zá-
bavnom filme? Nad dobrým vtipom? Nad doplete-
ným výrokom? Alebo pri pozorovaním komické-
ho obrazu ? Deti sa svojim spôsobom dokážu
smiať denne až štyristokrát. Smejú sa nad hlúpymi
popletenými výrokmi. Veľakrát sa pred sebou
bezdôvodne chichocú. „Smiech ťa ešte len pre-
jde!“ – taká je naša reakcia nad ich bezstarostným
smiechom. No čím sú deti staršie, zdá sa, že sú
vážnejšie a menej sa smejú. Dospelí sa smejú
v priemere pätnásťkrát denne. Pri pozorovaní
väčšieho záchvatu smiechu zbadáme pozitívne
účinky na duchovnej a telesnej stránke človeka.
Pravdivé sú slová jednej piesne Miroslava Žbirku:
Úsmev – to je šanca premenená. Smiech, Smiech, Smiech, Smiech, Smiech, tento
Boží dar dokáže meniť, premieňať. Ľudia ho radi
vnímajú, stal sa pre nich objektom hlbšieho pozo-
rovania. Všimnime si ho aj my z hľadiska antro-z hľadiska antro-z hľadiska antro-z hľadiska antro-z hľadiska antro-
pologického, biblického a spirituálnehopologického, biblického a spirituálnehopologického, biblického a spirituálnehopologického, biblického a spirituálnehopologického, biblického a spirituálneho.

Antropologický pohľad na smiech
Problematika smiechu sa podchytila aj vedec-

ky. V súčasnej dobe sa vyvinul najmladší vedecký
odbor nazývaný gelotológia.gelotológia.gelotológia.gelotológia.gelotológia. Pojem sa odvádza
z gréckeho slova „gelos“ – smiech. Táto veda sa
zaoberá výskumom smiechu, úsmevu a študuje sa
na Univerzite v Grazi Gelotológovia pracujú
v psychologickej, psychiatrickej, imunologickej
a neurologickej oblasti. Ich najnovšie výskumy
ukazujú, ako smiech pôsobí v detailoch. Smie-
chom sa aktivizuje krvný tlak, stúpa frekvencia
srdca. Vylepšuje sa srdcový slízový výkon (prečer-
páva sa viac krvi). Zároveň klesá odpor v cievach.
Vylepšuje sa prekrvenie v rukách a nohách.

Smiechom sa znižuje krvný tlak
Smiechom sa uvoľňuje celý organizmus, kles-
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Biblický pohľad na smiech
V knihe Genezis v 17. kapitole je zmienka

o Abrahámovi, ktorý s úctou padol na tvár pred
Bohom. A keď počul, že bude mať syna, usmial sa
a v duchu si povedal: Či sa môže narodiť syn sto-
ročnému a či Sára bude rodiť v svojej deväťdesiat-
ke?

To je prvá zmienka o smiechu v knihe Gene-
zis. Druhá sa nachádza hneď v nasledujúcej 18. ka-
pitole, v ktorej sa dočítame o smiechu Sáry ako jej
reakcii na zvesť, ktorú počula skrytá v stane, že
napriek pokročilému veku sa jej narodí syn. Jej
smiech bol prejavom nedôvery Pánovým slovám.
Napriek tomuto prejavu nedôvery, narodil sa jej
syn a dostal meno Izák, (= on sa smeje. Tento pre-
klad nie je etymologický, ale skôr významový).

Sväté písmo poukazuje na srdce, v ktorom sa
rodí buď smútok alebo smiech. V Ž 25 čítame:
„Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich
tiesni“ Veľa závisí na srdci. Žalmista zrejme sám
prežíval úzkosť, ktorej sa sám nedokázal zbaviť.
Ak v srdci zavládne smútok, aj jôgové cvičenie ne-
osoží. Žalmista poukazuje na Boha, ktorý jediný

dokáže zba-
viť človeka
úzkosti a
strachu. Je-
diný On,
ktorý doká-
že zobrať
srdce ka-
m e n n é
a dať srdce
z mäsa, vie
toto srdce aj
p r e m e n i ť ,
obrátiť, pre-
tože On je

pokoj, On je láska. Často sa to deje tak, ako v prí-
pade emauzských učeníkov, ktorý všetci veľmi
dobre poznáme z podania svätého evanjelistu Lu-
káša. (24, 13 – 35). V súvislosti s našou problema-
tikou uvediem len niektoré detaily z celej udalosti.
Emauzskí učeníci stretli Ježiša, ktorého nepozna-
li. On sa ich spýtal: O čom sa to cestou zhovárate?
Oni zastali zronenízronenízronenízronenízronení. Tento zármutok iste nemohli
zatajiť Určite to bolo vidieť na ich tvárach. Po vylia-
ti svojej bolesti a zúfalstva, Ježiš im začal vysvet-
ľovať tie časti Písma, ktoré sa vzťahovali naňho,
počnúc Mojžišom a prorokmi. Oči sa im otvorili
a spoznali ho až pri lámaní chleba. Vtedy začali
hovoriť o tom, čo sa odohralo v ich srdci. Prežíva-
li opak zármutku. Hovorili si medzi sebou: Neho-
relo nám srdce, keď nám vysvetľoval Písma? Tý-
mito slovami priznali, že pôvodcom toho, čo
prežívali počas vysvetľovania bol Pán a jeho slovo.
V ich srdciach sa postupne odohrávalo to, čo nazý-
vame zmena, premena. A  čo prežívali, bolo vidieť
aj na ich tvárach, Ešte v ten istý večer, dá sa pove-
dať s úsmevom na tvári, delili sa s touto radosťou
s ostatnými učeníkmi v Jeruzaleme. Celá táto bib-
lická udalosť nás poučuje, že nevieme si predsta-

viť čistý a úprimný úsmev bez aktívneho pôsobe-
nia Boha v našom srdci a bez našej námahy. Toto
je základ spirituálneho hľadiska úsmevu.

Spirituálne hľadisko úsmevu
K našej námahe zachovať si úsmev ako vonkaj-

ší prejav pokoja a ako znamenie istoty plnenia Bo-
žej vôli, patrí bezpochyby zásada duchovného ži-
vota, ktorú stanovil svätý Bazil Veľký a tou zásadou
je: „Obráť svoju pozornosť na seba!“„Obráť svoju pozornosť na seba!“„Obráť svoju pozornosť na seba!“„Obráť svoju pozornosť na seba!“„Obráť svoju pozornosť na seba!“ Chceme
totiž vedieť – hovorí sv. Ignác z Loyoly – aký zmy-
sel má to, čo sa deje v našej duši, v našich myšlien-
kach, v našich pocitoch, v našich sklonoch, a kam
to všetko vedie? Toto môžeme pochopiť iba vte-
dy, ak sa stále porovnávame s Kristom. Ale musí
to byť živý Kristus, ktorý hovorí. A On je prítomný
aj v evanjeliu. On hovorí, keď sa číta evanjelium.
Tak totiž chápali čítanie Svätého písma kresťania
v prvotnej Cirkvi.

Pri hľadaní zmyslu toho, čo sa v nás deje, nena-
hraditeľnú úlohu zohráva naša pamäťpamäťpamäťpamäťpamäť. Ak by
v našom duchovnom živote pamäť nezohrávala
svoju úlohu, nikdy sa nebudeme môcť dobre po-
rovnať s Kristom, aj keď hovorí k nám. Svätý Ignác
odporúča, aby z času na čas a hlavne počas du-
chovných cvičení, sme sa usilovali vidieť v celom
svojom doterajšom živote počnúc detskými rok-
mi, kedy, v akých udalostiach a za akých okolností
Boh pôsobil v našom živote, v našom srdci. Keď
spoznávame, ako nás Boh viedol, ako nás oboha-
coval, obnoví sa radosť nášho srdca, a znova si uve-
domíme, že sme Pánovými miláčikmi. Toto rozpa-
mätanie sa mnísi nazývali kontemplácia Božejkontemplácia Božejkontemplácia Božejkontemplácia Božejkontemplácia Božej
prozreteľnosti.prozreteľnosti.prozreteľnosti.prozreteľnosti.prozreteľnosti.

Tieto riadky venujem zvlášť bratom diakonom
a seminaristom piateho ročníka, ktorí pred svojou
vysviackou sa zúčastnia duchovných cvičení. Že-
lám im, aby sa vrátili k pamäti, aby spoznali dote-
rajšie Božie riadenie, jeho pôsobenie, jeho ochra-
nu, a jeho dary. Nech si doprajú dostatok času na
to, aby vo svojej pamäti vychutnávali tú Božiu slasť,
ktorú kedysi zažili. Podľa príkladu terajšieho Svä-
tého Otca Benedikta XVI., nech neváhajú obdivo-
vať túto Božiu láskavosť. Bude to záruka, že aj
v budúcnosti napriek obmedzenosti
a neschopnosti, Boh bude s nimi pracovať, preto-
že je veľký. A aj keď sa úsmev niekedy vytratí, pre
nás všetkých nech sú povzbudením slová, ktoré
Svätý Otec Ján Pavol II. v deň pred svojou smrťou
napísal na lístok: Som veselej mysle. Buďte aj vy
veselej mysle!

        Pavel Kolivoška – špirituál

Použitá literatúra:

Mauritz Ulrich: Lachen als Medizin, v Stadt
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Šidlík T. Duše poutníka, Karmelitánske
nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004.
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V dňoch 18. a 19. apríla 2005 sme mali v našom seminári vzác-
nu návštevu. Teologický inštitút v Spišskej Kapitule a katedra Cir-
kevných dejín zorganizovala pre poslucháčov nášho inštitútu pred-
nášku na tému: Európske totalitné režimy v XX. StoročíEurópske totalitné režimy v XX. StoročíEurópske totalitné režimy v XX. StoročíEurópske totalitné režimy v XX. StoročíEurópske totalitné režimy v XX. Storočí
a Katolícka cirkeva Katolícka cirkeva Katolícka cirkeva Katolícka cirkeva Katolícka cirkev, ktorú prednášal Prof. Miguel Ángel Navarro
Mederos z Teologickej fakulty Univerzity v Burgos. Našu pozor-
nosť upriamil na občiansku vojnu v Španielsku. Prednášateľovi, ako
aj hlavnémusprostredkovateľovi HEDr. Petrovi Olexákovi ďakuje-
me za fascinujúci akademický zážitok.

V stredu 20. apríla 2005 sa na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule konal interdisciplinárny
seminár na tému: ROK EUCHARISTIEROK EUCHARISTIEROK EUCHARISTIEROK EUCHARISTIEROK EUCHARISTIE. Všetci prednášajúci aj poslucháči sme upriamili na niekoľko
hodín svoju pozornosť na jedno z najväčších tajomstiev našej viery, tajomstvo Eucharistie, a tak sme
sa nepriamo poďakovali za vyhlásenie roka Eucharistie. Sled ponúknutých prednášok s pohľadom na
Eucharistiu z uhla umenia, Svätého Písma, praktického realizovania úcty vo farnostiach napríklad
prostredníctvom bežiacich eucharistických kongresov a z mnohých ďalších hľadísk, nám umožnilo
všetkým hlbšie sa ponoriť do tohto daru a jeho lepšie poznanie. Veľká vďaka patrí pánu dekanovi Teo-
logickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za priblíženie priebehu celosvetového Eucharistic-
kého kongresu v mexickom Guadalajare v roku 2004 ako aj ostatným prednášajúcim.

Počas víkendu od 1. – 3. apríla 2OO5 sa celá partia schólistov na čele s otcom vicerektorom Duša-
nom Škrabekom vydala za ďalším dobrodružstvom do Zuberca na Orave na tradičnú každoročnú lyžo-
vačku. Rozdelení na dve skupiny, z ktorej jedna cestova-
la tranzitom a druhá vlakom i autobusom sme došli do cieľa.
Ubytovanie bolo tento rok v úplne novej chate v prostredí
hôr a mimo dediny. Večer, v prvý deň, sme strávili spoloč-
ne v atmosfére oddychu a zábavy, ale v spoločnej mod-
litby. Nasledujúci deň ráno, vyrazila jedna skupina na lyžo-
vačku a druhá na túru do hôr. Spokojný po prekrásnom
dni, sme večer zakončili spoločnou modlitbou ruženca
práve vo chvíli, keď náš Svä- tý Otec odišiel z tohto sveta.
Spojený v modlitbe a spomienke s ľuďmi na celom
svete sa zvyšok nášho výle- tu niesol v duchu smútku, ale
hlavne nádeje a radosti. Asi všetci môžeme povedať, že tento čas pre každého z nás znamenal mnoho.
Z radosti prežívanej počas dňa, sme napokon prešli do skutočnej vnútornej radosti, že Ján Pavol II. žeh-
ná celému svetu z neba. Za možnosť zažiť tieto dni, srdečne ďakujeme otcovi vicerektorovi, pánu pre-
fektovi, ktorý nám to všetko zariadil a v neposlednom rade pánu Michalovi Borsíkovi a celej jeho rodi-
ne. Nech je Boh za to oslávený. Pán Boh zaplať!

Aj tento rok sa v mesiaci jún rozjasajú zvony na našich katedrálach v
Spišskej a Rožňavskej diecéze, ktoré všetkým oznámia, že vkladaním rúk
a konsekračnou modlitbou otca biskupa pribudli do vinice Pána noví di-
akoni a novokňazi. Tohto roku to bude 16. apríla diakonská a 18. apríla
2005 kňazská vysviacka pre Spišskú diecézu a 18. apríla 2005 kňazská vy-
sviacka pre Rožňavskú diecézu. S radosťou v srdci za tento dar Cirkvi
i nám, poďakujme sa Bohu a vyprosujme našim spolubratom hojnosť da-
rov Ducha Svätého a odhodlanosť kráčať na tejto ceste so zrakom upria-
meným na Kristovu tvár.

Habemus papam! Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vystúpil biely dym a hlahol zvonov oznámil sve-
tu, že Boh vo svojej láske a milosrdenstve daroval svetu 19. apríla 2005 nového pápeža v osobe nemec-
kého kardinála Josepha Ratzingera (78 ročný), ktorý prijal meno Benedikt XVI. Po asi trištvrte hodine na
balkón Baziliky Svätého Petra vyšiel novozvolený pápež a po prvýkrát udelil požehnanie Urbi et orbi.

spracoval: Michal Janiga
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