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Kristovo zmŕtvychvstanie je ako 
veľký tresk, ktorý uvoľnil obrovskú 
silu, už dve tisícročia sa šíri dejinami 
a má dosah, či si to niekto pripustí, 
alebo nie, na všetkých ľudí. Pre kres-
ťanov je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
pilier viery. Bez neho, ako hovorí svä-
tý Pavol (� Kor ��,��-��), by bola már-
na naša viera i ohlasovanie evanjelia 
a boli by sme najúbohejší zo všetkých 
ľudí. Ak by Kristus nebol vstal z mŕt-
vych, jeho príbeh by ani ľudsky nebol 
ktovieako príťažlivý. Jeho hrdinom by 
bol človek, ktorý mal síce ľudí rád, bol 
ochotný za nich zomrieť, ale skutočne 
im nepomohol. Okrem tých, ktorých 
uzdravil, by ostatným zanechal iba 
inšpiráciu pekného života. Pre nás, ži-

júcich v ��. storočí, by bol historicky 
zaujímavou postavou, ale iba jednou 
z viacerých. Žiaľ, dnes nie je zriedka-
vý takýto pohľad na Ježiša. Zaujímavý, 
inšpiratívny, filantrop, ale bez skutoč-
ného a účinného dosahu na náš život. 
Keď sa nad tým zamyslíme, aj za tvr-
dením „Kristus áno, cirkev nie“, kto-
ré dnes veľmi často počujeme, možno 
v konečnom dôsledku nájsť skryté vy-
lúčenie zmŕtvychvstania. Ježišov prí-
beh sa pre mnohých končí na Golgote. 
Čo nasledovalo potom, sa v podstate 
takticky obchádza. Ježišove učenie sa 
ešte ako-tak zmestí do nášho sveta, ale 
zmŕtvychvstanie je príliš transcendent-
né, aby ho materializmom presiaknutá 
kultúra prijala.

Veľká noc 2014
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S radosťou a zároveň s veľkou bázňou vstupujeme na Veľkú noc do Božieho chrámu. 
Radostné aleluja sa ozýva na všetkých miestach, kde kresťania slávia Kristovo zmŕt-
vychvstanie. Uvedomujeme si, že máme do činenia s tajomstvom, ktoré sa nás týka, 
ale i presahuje.
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H Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, 
museli by sme zo svojho myšlienko-
vého sveta vylúčiť pojem zla a hrie-
chu. Boli by to pre nás veci, s ktorými 
by sme nevedeli reálne nič urobiť. Ak 
pripustíme existenciu a dôsledky hrie-
chu vo svojom živote a zároveň by sme 
žili vo vedomí, že si s ním neporadíme, 
nevyhnutne by to viedlo k znechute-
niu a k beznádeji. To je jadro problému, 
prečo dnes mnohí nechcú počuť o hrie-
chu. Zlo je niečo, s čím sme všetci kon-
frontovaní denno-denne. Ak sa s ním 
však ocitáme sami, bez skutočnej po-
moci niekoho, kto je silnejší ako hriech, 
sme bez nádeje. Jediné východisko, aby 
nás to nezlomilo, je tváriť sa, že hriech 
neexistuje. Kristovo zmŕtvychvstanie 
teda vonkoncom nie je iba správa, kto-
rá zaznie raz za rok v kresťanských 
kostoloch. Je to podstatná udalosť, 
ktorá má dosah na každodenný život. 
Na nej stojí a padá zmysel našej exis-
tencie. Ale Kristus vstal z mŕtvych, ako 
prvý zo zosnulých, môžeme zvolať so 
sv. Pavlom.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je zá-
kladný kameň viery, Cirkvi i celého 
nášho života. Na Veľký piatok sa za-
mýšľali nad Ježišovým utrpením. Mô-
žeme si uvedomiť, ako nás Boh má rád, 
keď bol ochotný nechať pre nás zomrieť 
vlastného Syna. Ježišovo utrpenie a smrť 
na kríži svedčia o jeho láske. Zároveň sú 
dôkazom, že Ježiš bol hlboko presvedče-
ný o svojej pravde, za ktorú položil život. 
Nikto nie je ochotný zomrieť za niečo, 
o čom pochybuje. V dejinách však bolo 
mnoho ľudí, ktorí boli ochotní zomrieť 
za nejakú ideu. Jeho smrť sama osebe 
však nie je dôkazom, že mal pravdu. 
Obetovať vlastný život dokazuje iba hl-
boké presvedčenie o vlastnej pravde, ale 
nie jej objektívnu platnosť. Ježiš Kristus 
dokázal pravdu a správnosť toho, čo 
hlásal práve zmŕtvychvstaním. Bez-
prostredným dôvodom jeho odsúdenia 
a smrti bolo, že sa vydával za Božieho 
syna. Zmŕtvychvstanie je dôkazom 
objektívnej pravdy, ktorú zvestoval 
a za ktorú zomrel. Je dielom Boha Otca, 
ktorý tým potvrdil svojho Syna. Je to Ot-

covo áno, kto-
rým odpovedá 
na pochybnosť, 
ktorú vzniesol 
človek proti 
jeho Synovi. 
Nikto, okrem 
Boha, nemô-
že vrátiť život 
niekomu, kto 
preukázateľne 
zomrel. A preto 
zmŕtvychvsta-
nie je potvrde-
ním, že Ježiš je 
naozaj Boží Syn. 
Ak Boh uistil 

ľudí o tejto základnej 
skutočnosti, z toho 
nevyhnutne a logic-
ky vyplýva, že potvr-
dzuje pravdivosť aj 
jeho učenia. V Ježišo-
vom zmŕtvychvstaní 
je zdroj istoty a odva-
hy, s ktorou predtým 
ustráchaní učeníci 
vystupujú po Turí-
cach. Určite, potre-
bovali ešte moc a silu 
Ducha Svätého, aby 
s radostnou zvesťou 
verejne, nebojácne 
a presvedčivo vystú-
pili. Ale základný 
kameň je v zmŕt-
vychvstaní Ježiša 
Krista.

„Viera kresťanov“, hovorí svätý Au-
gustín, „je zmŕtvychvstanie Krista. Nie 
je veľká vec veriť, že Ježiš zomrel, to 
veria aj pohania, všetci tomu môžu ve-
riť. Skutočné veľká vec je veriť, že vstal 
z mŕtvych“.

Je to veľká vec a pre nás veľká isto-
ta. V tejto dobe, keď sa spochybňujú aj 
evidentné veci, poznateľné zdravým 
rozumom, je veľmi dôležité žiť z tejto 
istoty. Neraz nás kresťanov obviňujú 
z neoprávneného pocitu nadradenosti, 
keď neoblomne tvrdíme, že máme prav-
du. Nie je to nadradenosť, pretože prav-
du sme nevymysleli my. Cirkev je len 
správca a spreneverila by sa svojmu za-
kladateľovi, keby opustila pozíciu prav-
dy, ktorú nám on zanechal. Nedajme sa 
obrať o túto istotu, pretože jej zdroj nie 
je v nás, ale v Kristovi. Človek nedokáže 
žiť bez istoty, bez pravdy, pretože stratí 
nádej.

V to veľkonočné ráno pred dvetisíc 
rokmi, bol deň ako každý iný. Na jed-
nej strane Zeme ľudia ešte pokojne spali, 
na opačnej už pracovali pod horúcim 
slnkom. Len na jednom zabudnutom 
mieste v Jeruzaleme, v záhrade, sa odva-
lil náhrobný kameň a hrob opustil muž, 
ktorého nikto nezaregistroval. Aj tí, kto-
rí ho mali strážiť, spali. A predsa to bol 
nový začiatok, nevyčerpateľný zdroj 
sily, z ktorej žijeme a budeme žiť navždy. 
Je to nádej, že tento život, niekedy veľmi 
náročný a ťažký, má zmysel a šťastný 
koniec. Bez nádeje nie je možné žiť. Ná-
dej sa rodí premenou Kristovej smrti na 
život. To je Božia logika a ovocie zmŕt-
vychvstania. A to všetkým prajem, ako 
veľkonočný dar Ježiša Krista.

Mons. Vladimír Thurzo

„Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
je základný kameň viery, Cirkvi 
i celého nášho života.“

foto: TKKBS



S
E
R
IÁ

L

76

S
E
R
IÁ

LSvätá omša (13.)
Obrad prijímania: Modlitba Pána a Obrad pokoja
Milí čitatelia, v minulom čísle nášho časopisu sme sa dozvedeli, že Eucharistická mod-
litba je najdôležitejšou modlitbou celej svätej omše. V omšovej knihe (v Misáli) ich je 
viac a sú dlhšie, pričom každá z nich je zložená z viacerých častí, ktoré sme si opísali. 
Po skončení Eucharistickej modlitby, ktorú smie prednášať jedine a len kňaz (pričom 
veriaci ľud sa do nej zapája presne určenými zvolaniami), nasleduje ďalšia časť svätej 
omše – Obrad prijímania.

Obrad prijímania, ako ho nazýva Mi-
sál, tvorí tretiu časť liturgie Eucharistie 

- prvou bola príprava obetných darov, 
druhou Eucharistická modlitba. V tejto 
časti sa veriaci bezprostredne pripra-
vujú na sväté prijímanie a potom sa aj 
na ňom zúčastňujú.

Výzva k Modlitbe Pána
Predchádza samotnú modlitbu Otče 

náš a prednáša ju celebrant. Text tradič-
nej výzvy („Na príkaz nášho Spasiteľa...“) 
má staré korene (siahajú do roku ���) 
a do omše sa dostala za sv. Gregora Veľ-
kého (+���). Máme odvahu, osmeľujeme 
sa povedať Pánu Bohu: Otče. Tak nás to 
naučil sám Pán Ježiš, ktorý je Synom 
Otca od večnosti a skrze jeho vykupiteľ-
ské dielo získal pre nás možnosť nazý-
vať Boha naším Otcom. Sme Božími deť-
mi a preto voláme Pána svojím Otcom.

Náš slovenský misál má okrem tra-
dičnej výzvy ďalších osem možností 
(formulárov), ktoré zvlášť zodpovedajú 
liturgickému obdobiu: iné je na Advent, 
iné na Vianoce, Veľkú noc a podobne. 
Okrem týchto predpísaných v Misáli by 
si kňaz mohol zostaviť aj inú - vlastnú 

- výzvu k modlitbe, ale musí mať pred 
očami charakteristiku a význam tejto 
výzvy. Výzva sa môže spievať alebo re-
citovať.

Modlitba Pána (Pater noster – 
OTČE NÁŠ)

Je to jediná modlitba, ktorú máme 
priamo od Ježiša Krista. Naučil ju svo-
jich učeníkov (Mt �, �-��; porov. Lk ��, �-
�) a má veľký význam nielen v osobnej 
modlitbe kresťanov, ale aj v liturgii 
Cirkvi.

V modlitbe Pána žiadame každo-
denný chlieb, ktorým sa kresťanom 
predovšetkým naznačuje eucharis-
tický chlieb, a prosíme o očistenie 
od hriechov, aby sa sväté veci dávali 
naozaj svätým. Kňaz vyzve na modlit-
bu a všetci veriaci sa spolu s kňazom 
modlia modlitbu Pána.

Špeciálne o modlitbe Pána - takej 
prevzácnej, ktorú ako jedinú máme 
priamo od Ježiša a ku ktorej treba pri-
stupovať s osobitnou úctou - hovorí 
dokument o posvätnej hudbe v liturgii 
Musicam Sacram v bode ��: Modlitbe 
Pána zodpovedá, aby ju predniesol ľud spo-
lu s kňazom. Ak sa spieva v latinskom jazy-
ku, majú sa použiť už legitímne jestvujúce 
nápevy; ak sa však spieva v národnom ja-
zyku, nápevy má schváliť príslušná územ-
ná vrchnosť.

Teda nápev na modlitbu Otče náš 
nesmie byť ľubovoľný a hocijaký! 
Ba je nesmierna trúfalosť, ak kvôli 
spevu si hudobníci svojvoľne zmenia 

slová tejto modlitby, alebo sa niečo 
pridá, či uberie.

Rozopäté ruky počas modlitby majú 
len celebrant a koncelebranti, nie ostatní 
veriaci, keďže kňaz má posvätnú moc, 
predsedá omši a skrze neho sa koná obe-
ta Bohu. Na konci modlitby Pána sa ne-
hovorí (ani nespieva) „Amen“, kňaz po-
kračuje bez prerušenia myšlienky ďalej.

E��������� (gr. embolismos = vsuv-
ka, vložka) „Prosíme ťa, Otče, zbav nás 
všetkého zla...“ rozvíja poslednú prosbu 
modlitby Pána; prosí, aby celé spolo-
čenstvo veriacich bolo zbavené moci 
zla. V embolizme prosíme, aby nás Otec 
oslobodil od všetkého zla a udelil našim 
dňom pokoj. Pravý pokoj je ten, kto-
rý robí človeka slobodným od hriechu 
a nepokoja. V embolizme sa však nevzý-
va iba Božia pomoc o oslobodenie od zla, 
ale sa tu vyjadruje aj prvok eschatologic-
ký: je to nádej na Pánov príchod na konci 
čias, ktorý prinesie ľudstvu úplné vyslo-

bodenie od každého zla a trvalý pokoj.
D�������� - chváloslovie „Lebo tvo-

je je kráľovstvo...“ je text veľmi starý a je 
vzatý z Didaché (po roku ���). V tejto 
knihe, ktorá sa volá aj Učenie dvanás-
tich apoštolov, sa nariaďuje modliť sa, 
ako nás Pán naučil vo svojom evanjeliu. 
Nasleduje text modlitby Pána aj s týmto 
zvolaním. Táto doxológia (chválospev) 
je aklamácia  (zvolanie) a spolu s mod-
litbou Pána je vo všetkých východných 
liturgiách a recitovali ju všetci spolu 
s modlitbou Pána. Aj evanjelické cirkvi, 
okrem lutherskej cirkvi v škandináv-
skych krajoch, ju pripájajú k modlitbe 
Pána. V našej liturgii (v Misáli Pia V.) 
táto aklamácia nebola uvedená - chýba-
la. No v starej Cirkvi ju spomína svätý 
Ambróz vo svojom diele De sacramen-
tis. V súčasnosti sa Cirkev jednak vracia 
k starým prameňom a jednak uvádza 
do liturgie ekumenický prvok.
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1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju 
dušu prenikne meč“)
2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, 
ktorý chcel zabiť malého Ježiša
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chrá-
me
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
6. Snímanie z kríža
7. Ježišov pohreb

�. Proroctve Simeona v chráme: „Tvo-
ju vlastnú dušu prenikne meč, aby vy-
šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ 

– Je zrejmé, že nejde o skutočný meč, 
ktorý prenikne telo. Ide skôr o obrazný 
meč, o utrpenie, o spoluutrpenie s Kris-
tom. Toto utrpenie preniká dušu mat-
ky. Svätý Pavol hovorí aj o meči, ktorý 
vniká do duše a odhaľuje jej zmýšľa-
nie (Hebr �, ��-��). Je ním slovo Božie. 
Do duše Panny Márie vniklo Simeono-
vo slovo, ale toto slovo bolo slovo Božie, 
ktoré povedal pod vplyvom Ducha Svä-
tého. V duši Panny mohol tento meč Bo-
žieho slova odhaliť iba lásku k Otcovi a 
k Synovi. A teraz odhalí už aj bolesť nad 
tým, čo Syna čaká. Nemožno utrpenie 
Ježišovej matky zužovať len na bolesť 
na Kalvárii. Mária už na začiatku Ježi-
šovho pozemského života začala svoju 
krížovú cestu. Máriina veľkosť pra-
mení zo spôsobu, ako sa rozhodla stať 
učeníčkou počúvaním Božieho slova 
a jeho uskutočňovaním. Tento meč, meč 
Božieho slova, vniká do duše každého 
človeka a len od človeka samého závisí, 
aké zmýšľanie v nej objaví.

�. Útek do Egypta pred kráľom He-
rodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježi-
ša – Hranice Egypta boli od Betlehema 
vzdialené na tri až štyri dni cesty a cesta 
viedla cez kraje pusté a bez pitnej vody. 
Pre ochranu svojho syna pred Herode-
som musia opustiť svoju vlasť a utekať 
do cudziny. Ale odteraz ich vlasť je tam, 
kde je Božie dieťa a na jeho ochranu pri-
nesú každú obetu. Ako dlho trvalo vy-
hnanstvo? Mohlo trvať najviac dva roky. 
V roku ��� po založení Ríma okolo Veľ-
kej noci zomrel Herodes a vtedy dostal 
sv. Jozef príkaz, aby sa s Ježišom vrátil 
do vlasti. 

�. Strata dvanásťročného Ježiša 
v chráme – „Synu, prečo si nám to uro-
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JSedem mečov Preblahoslavenej 
Panny Márie

Obrad pokoja
Nasleduje po modlitbe Pána, em-

bolizme a doxológii a Cirkev ním vy-
prosuje pokoj a jednotu pre seba a pre 
celú ľudskú rodinu. Veriaci si v ňom 
prejavujú cirkevné spoločenstvo a vzá-
jomnú lásku prv, ako prijmú Sviatosť. 
Spôsob, ako si dávať znak pokoja, usta-
novujú konferencie biskupov podľa 
povahy a zvykov príslušných národov. 
Je však vhodné, aby každý naznačil 
znak pokoja triezvo iba najbližším 
stojacim. Teda vôbec nie je potrebné 
dávať si znak pokoja s celým kostolom 
či s celou lavicou, v ktorej človek sedí.

V obrade pokoja ide o dve veci: 
�) prosiť o pokoj pre všetkých a �) pre-
javiť si lásku navzájom, lebo len milujú-
ce srdce môže s úžitkom prijať Kristovo 
telo a krv.

V súčasnom misáli má tento obrad 
tri časti:

A) Modlitba kňaza za pokoj („Pane 
Ježišu Kriste, ty si povedal...“) - je z jede-
násteho storočia a  pochádza z územia 
Nemecka, odkiaľ sa rýchlo rozšírila. 
V Misáli Pia V. ju kňaz hovoril sklone-
ný, potichu a sám, so zloženými ruka-
mi, dotýkajúc sa oltára. Teraz ju kňaz 
hovorí nahlas s rozopätými rukami 
a na konci ľud odpovie „Amen“. Táto 
modlitba osobitným spôsobom vyjad-
ruje teologický význam celého obradu 
pokoja. Pokoj, o ktorý prosíme je Kris-
tov dar apoštolom. Kňaz prosí, aby sa 
splnil Kristov prísľub: „Pokoj vám zane-
chávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn ��, ��) 
teraz, v tejto chvíli, pre komunitu 
zhromaždených veriacich. Táto mod-
litba sa obracia na Krista, nie na Otca 
(na ktorého sa zvyčajne obracajú mod-
litby v omši), a to preto, že je prípravou 
na sväté prijímanie, na prijatie Krista, 

ktorý svojím pokojom zjednocuje ve-
riacich. 

B) Prianie pokoja od kňaza ce-
lej komunite a jej odpoveď - tu má 
kňaz rozopäté ruky, čo sa nepovažuje 
za gesto pri modlitbe, ale za prvotný 
znak kolektívneho objatia. Podobnú 
formulu pozdravu pozná už sv. Au-
gustín (+���).

C) Gesto pokoja kňaza a veriacich 
navzájom - táto časť je možnosťou 
a v rôznych krajinách sa môže aj inak 
konať. U nás sa koná podaním si rúk, 
najbližším spolustojacim a poveda-
ním príslušných slov. Ak sa koná omša 
podľa latinského misála (v latinskom 
texte nie sú uvedené žiadne slová, aké 
máme napríklad my na Slovensku: „Po-
koj a bratská láska, nech je medzi nami“), 
veriaci si dajú znak  pokoja mlčky.

V minulosti - v prvotnej Cirkvi - bol 
znakom pokoja bozk pokoja, ako znak 
veľkej a úprimnej dôvernosti. Bol čím-
si samozrejmým, no neskôr prestal 
byť vhodným. Preto sa reálny bozk 
postupne menil na naznačovaný ale-
bo inak realizovaný (bozk na kalich či 
na paténu a podobne) .

Obrad pokoja je na prvom mieste 
výrazom bratskej lásky a zároveň po-
trebnou prípravou na sväté prijímanie 

- zvýrazňuje bratské spoločenstvo me-
dzi veriacimi navzájom a Kristom.

V ďalšom pokračovaní článku si po-
vieme o vyvrcholení stretnutia človeka 
s Bohom pri svätej omši – bližšie sa po-
zrieme na samotné sväté prijímanie.

Spracoval Stanislav Čúzy,
podľa Mons. V. Malého a Všeobec-

ných smerníc Rímskeho misála.
foto: TKKBS
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bil? Hľa, tvoj otec a ja  s úzkosťou sme ťa 
hľadali“, pýta sa Mária Pána Ježiša. V jej 
slovách nie je žiarlivosť, že sa Ježiš zja-
vuje cudzím. Veď prišiel pre svet. Ani 
výčitka nie je v jej otázke. Vyjadruje len 
jej bolesť a bolesť pestúna. A aj obavu: 

„Či sme azda nie my na vine, že si nás 
opustil?“ Ale ani v Ježišovej odpovedi 
nie je nič nemilého: „Prečo ste ma hľa-
dali? Či ste nevedeli, že mám byť tam, 
kde ide o môjho otca?“ Ježiš im tak 
chcel pripomenúť, že musia vždy prijať 
s pokorou to, keď sa v jeho živote bude 
prejavovať jeho nebeské poslanie. Nie je 
obyčajný syn, závislý na rodičoch, ani 
ich vôľa nie je mu prvá, ale vôľa toho, 
ktorý ho poslal. Už tu vyjadruje, že je 
Syn Boží.  

�. Stretnutie s Ježišom na krížovej 
ceste – Naše krížové cesty zaraďujú toto 
stretnutie hneď po prvom Páde Ježišo-
vom. Čo mohla robiť Preblahoslavená 

Panna, keď videla svojho syna ležať 
v prachu zeme, privaleného krížom? 
Len sa modliť! Za čo sa mohla modliť? 
Azda za to, aby Otec odňal od Syna ka-
lich utrpenia? Nemohla a nechcela pro-
siť, aby sa prekazilo dielo vykúpenia. 
Skôr prosila úľavu pre Syna. Nasledujú-
ce zastavenie krížovej cesty nás učí, že 
Boh vypočul jej prosbu. Po prvom páde 
prinútili Šimona z Cyrény, aby mu po-
máhal niesť kríž. S toľkou vďačnosťou 
a láskou mohla pozerať na človeka, kto-
rý hoci aj nedobrovoľne, nesie kríž jej 
syna a tak aj jej kríž. Táto pomoc Šimo-
na bola pre Spasiteľa značne úľava. Ďal-
šej útechy sa mu dostalo krátko za tým 
od Veroniky. No najväčšou útechou pre 
trpiaceho Spasiteľa  bola Preblahoslave-
ná Panna sama. 

�. Ukrižovanie a smrť Ježiša – Mat-
ka bola prítomná aj pri hroznom výja-
ve, keď Božského Syna pribíjali na kríž. 

Koľko ráz počúvala tieto zvuky v Naza-
rete v Jozefovej a neskoršie aj v Ježišovej 
dielni. Nevedela, že raz bude počúvať 
zvuky kladív dopadajúcich na kliny, čo 
sa vrážajú do rúk a nôh Ježiša. Nezakrý-
va si dlaňami uši, tým by nepomohla 
Synovi, ale mlčí a počúva zvuky kladív 
a popri meči sa do duše vrážajú aj kliny. 
Po vyzdvihnutí ukrižovaného Spasite-
ľa stála pod krížom Mária. Pre Pannu 
Máriu muselo byť veľmi bolestivé vi-
dieť, ako vojaci sa delia o odev, ktorý 
bol strhnutý z jej Božského Syna a kto-
rý utkali jej panenské ruky. I tak Mária 
neodišla. Videla a chcela vidieť, ako Syn 
umiera. Ostala pod krížom v nádeji, že 
sa Synovi ľahšie umiera, keď má aspoň 
niekoľko verných duší v blízkosti. 

�. Snímanie z kríža – Ježiš, Syn več-
ného Otca a syn panenskej matky Má-
rie, vrátil svojho ducha Otcovi a svoje 
telo vrátil matke. Myseľ Matky musela 
zaletieť do ďalekej minulosti, keď držia-
vala v náručí Ježiša – Dieťa. Duševným 
zrakom videla útle telo Dieťaťa a pred 
sebou mala telo mŕtveho Ježiša, zasypa-

ného ranami, pokryté krvou a prachom, 
i špinou jeruzalemských ulíc. Rany 
Pána, ktoré boli obsypané zväčšovali 
bolesti jej duše. 

�. Ježišov pohreb – S prácami okolo 
pohrebu bolo sa treba ponáhľať. Zá-
padom slnka sa začne sobota a prvý 
veľkonočný deň a vtedy musia prestať 
všetky práce. Jozef z Arimatie priniesol 
plátno, do ktorého zavinuli Pánovo telo, 
a Nikodém priniesol voňavé látky, myr-
hu a aloe. Jozef z Arimatie bol veľkory-
sý, lebo daroval Ježišovi hrob vytesaný 
do skaly v blízkej záhrade. Viacero žien 
odprevadilo do hrobu Pánovo telo, pri-
čom pozorovali, kde a ako ho pochovali, 
lebo už vtedy sa rozhodli, že doplnia, čo 
sa nemohlo urobiť teraz, len čo sa mi-
nie prvý veľkonočný sviatok. Bola me-
dzi nimi aj Panna Mária? Mala krajšiu 
nádej. A ako strávila sobotu? V tichosti 
vo svojej izbe a v modlitbách. Bol pred-
sa najväčší sviatok jej národa.

Štefan Smetana
foto: TKKBS

Legenda hovorí, že Panenská Matka, ešte keď bolo Dieťa drobné, či vo videní, 
či vo sne, videla na jeho hlávke veniec z tŕňov. Tŕne sa zabodávali do hlavy 
a po svätej tvári stekala krv. Panna vedela, že Mesiáš má aj trpieť. Ale tie tŕne 
sa jej predsa len veľmi vrážali do srdca. Od toho dňa, čo mala toto bolestné 
videnie, každý deň ozdobovala hlávku Dieťaťa venčekom ruží. Ale tŕne veľmi 
starostlivo zo stopiek poodlamovala. Dieťa vedelo o tom. Prijalo ozdobu s ta-
kou vďačnosťou a s takou láskou, s akou mu ju matka dávala. Ale nič nedalo 
najavo. Raz prišiel do domu ktosi cudzí a našiel dieťa s venčekom na hlave. 
Pri dieťati bol len Jozef. Panna Mária bola pri studni.

„A kde sú tŕne?“ pýta sa návštevník Jozefa
„Neviem“ odpovedal Jozef. „Nepovedala mi. Ona si všetky tieto veci zacho-
váva v srdci.“

„V srdci? Aj tie tŕne?“ hovorí cudzí.
„Áno, ona si aj tie tŕne prechováva v srdci.“
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Hživotu apoštolov a prvých kresťanov, 
tak ako čítame na prvých stránkach 
Skutkov apoštolov.

Je rok Sedembolestnej Panny Márie. 
K čomu nás pozýva odkaz k tomuto roku 
v rámci pohľadu na Veľkonočné tajom-
stvo?

Prežívame rok Sedembolestnej Pan-
ny Márie a nad niekoľkými jej bolesťa-
mi hlbšie rozjímame aj v pôstnom čase, 
zvlášť na Veľký piatok, keď uvažujeme 
o tom, ako sa stretáva so svojím Sy-
nom na krížovej ceste, ako s ním trpí 
pod krížom, ako vo svojom lone drží s 
bolesťou mŕtve telo svojho Syna a na-
pokon ako ho vkladá do hrobu. Pred 
rokom sme slávili Rok viery a práve 
Panna Mária je tu pre nás veľkým prí-
kladom v Ježišovej škole života. Ona 
vyniká nad nami všetkými. „A blaho-
slavená je tá, ktorá uverila....“ (Lk �,��) 
I pri prežívaní utrpenia svojho Syna, 
Panna Mária vyniká vo viere, že boles-
ti a vykupiteľská smrť jej Syna prináša-
jú nový život. Ona verí, že pochovanie 
jej syna nie je poslednou bodkou za 
všetkým, čo sa stalo. A tak nás Panna 
Mária učí, že vo viere máme hľadieť 
ďalej, ako sú naše problémy či starosti 
i náš hrob.

Ako môže byť Veľká noc povzbudením 
v živote rodín? (“Zmŕtvychvstanie” ro-
dinného života.)

Pre každú rodinu je veľmi dôležité, 
aby trávila čas spolu. V priebehu roka 
je veľa príležitostí a sviatkov a jedným 
je aj Veľká noc, keď rodina môže a má 
prežívať sviatočnú atmosféru. Diabol 
sa dnes všemožne usiluje vnášať roz-
kol do rodín i do Cirkvi. Pred svojím 

umučením sa Pán Ježiš modlil za jed-
notu svojich učeníkov a neskôr, po tom 
ako vzkriesený a oslávený Pán vystu-
puje do neba, apoštoli zostávajú jed-
nomyseľní vo Večeradle. Tu sú zídení 
pri modlitbe spolu s Pannou Máriou, 
ktorá sa stáva Matkou apoštolov. A tu 
je taký veľmi pekný príklad jednoty, 
ktorá je nevyhnutná aj v našich rodi-
nách. Podobne každá židovská rodina, 
ktorá slávila seder, zostávala vždy spo-
lu. Dnes si prajeme a máme sa usilovať, 
aby každú nedeľu, keď slávime Ježišo-
vo zmŕtvychvstanie, bola rodina spolu. 
Kiež by tomu napomohla aj súčasná 
legislatíva.

Pamätáte si nejaký zážitok z detstva 
alebo už z pastorácie, ktorý sa vám vryl 
do pamäti?

Zážitok z detstva by som spomenul 
taký, že ako prvých som vždy nav-
štívil, alebo aj išiel vyšibať svoju krst-
nú mamu. Rodičia mi v detstve vždy 
pripomínali, aby som na to nezabudol. 

„A bol si už navštíviť krstných rodičov?“ 
Teda to prepojenie s krstom a s tými, 
ktorí ma niesli na krst, bolo v mojom 
živote veľmi silné a živé. A keď som sa 
ocitol ako kňaz v pastorácii, príprava 
na Veľkonočné sviatky a samotné pre-
žívanie bolo pre mňa veľmi dôležité, 
predovšetkým sväté spovede, keď som 
pri vysluhovaní sviatosti zmierenia 
mohol byť nástrojom Božieho milo-
srdenstva a posvätenia duší a aj sám 
som sa tým posväcoval. Pamätám si 
ako na jedných kopaniciach, kde bo 
veľmi zlý prístup autom, raz istý muž 
v stredných rokoch priniesol dolu sva-
hom na svojom chrbte svojho chorého 
otca, aby sa mohol vyspovedať. Tu som 

Čo pre vás ako biskupa znamená Veľká 
noc?

Tak ako keď som bol v minulosti 
správcom jednotlivých farností a Veľ-
ká noc pre mňa bola sviatkom veľkej 
radosti a oslavy Kristovho víťazstva 
nad hriechom a smrťou, tak je to i te-
raz. Ako biskup som sa stal pastierom 
Božieho ľudu svojej arcidiecézy, ktorý 
ide na čele veľkého spoločenstva a uve-
domuje si zároveň rozmer putovania 
nás samých, vykúpených Kristovou 
obetou. Taktiež je potrebné prežívať 
spoločne s veriacimi radosť z Kristovej 

víťaznej obety na kríži a túto radosť ší-
riť. 

Ako správne prežívať veľkonočné obdo-
bie, radosť zo Vzkrieseného Pána?

Veľkonočné obdobie a radosť 
zo Vzkrieseného Pána správne treba 
prežívať v spoločenstve veriacich, kto-
rých povzbudzujeme k vydávaniu sve-
dectva o Vzkriesenom Pánovi a k náde-
ji, ktorá dodáva chuť aj do tých ťažkých 
chvíľ života, uvedomujúc si, že s Ježi-
šom Kristom má všetko svoj zmysel 
a naplnenie. Náš život má byť podobný 

Prežívať kresťanstvo v radosti
Na niekoľko otázok týkajúcich sa (nielen) Veľkej noci nám odpovedal trnavský arcibis-
kup Mons. Ján Orosch.

Na stretnutí so Svätým Otcom Františkom
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v týchto jednoduchých ľuďoch preko-
návať každú prekážku a usilovať sa 
získať milosť odpustenia hriechov, pri-
jať živého Krista a tak s čistým srdcom 
sláviť sviatky Veľkej noci.

Keď vám Pán Boh zveril úlohu biskupa, 
nástupcu apoštola, ktorý je svedkom    
Zmŕtvychvstalého, čo sa vám zmenilo 
na živote? Podotknem, že aj vo svojom    
erbe máte Víťazného Baránka.

Áno biskupi sú nástupcovia apoš-
tolov a tým aj samozrejme svedkami 
Zmŕtvychvstalého. Apoštoli svoje po-
slanie plnili veľmi vážne a zodpoved-
ne. Ako duchovný otec farnosti som 
si uvedomoval zodpovednosť za celú 
farnosť, teraz si 
uvedomujem zod-
povednosť za celú 
arcidiecézu. Zdroj 
posily nachádzam 
pri slávení Eucha-
ristie a pri mod-
litbe, takže s Bo-
žou pomocou sa 
dá každá úloha 
zvládnuť. Napo-
kon by som rád aj 
uviedol význam 
môjho biskupské-
ho erbu:

V červenom poli 
zlatý kríž znamená 
Kristovu obetu v bo-
lestiach a utrpení sveta. 
V tomto prípade je vyjadrený 
môj vzťah k farskému kostolu Povýše-
nia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej, kde 
som vyrastal a prežíval prvý osobný 
vzťah s Ježišom. Svet je červené pole 
a Kristus je zlatý kríž.

V hornej časti erbu je Kristus zná-
zornený ako Baránok Boží, ktorý sní-
ma hriechy sveta. Tento baránok je 
symbolom trnavskej arcidiecézy, ako 
aj môjho krstného patróna. Ján Krs-
titeľ predstavil Krista ako Božieho 
Baránka. V dolnej časti kríža je strie-
borné srdce, ktoré symbolizuje moju 
biskupskú službu. Táto služba je vy-
jadrená aj mojím biskupským heslom 
Corde videre – vidieť srdcom.

K tomu, aby sme mohli ľuďom po-
máhať, nestačí len vidieť a poznať 
zmyslami a rozumom, ale je potrebné 
preniknúť do ich životných problémov, 
radostí, bolestí apoštolským srdcom. 

Posolstvo k Veľkej noci pre čitateľov ča-
sopisu?

Moje prianie 
alebo posolstvo? 
Prajem každému 
hlboké prežívanie 
týchto tajomstiev 
našej spásy, srd-
ce úprimné, čisté 
a pokorné, pre-
tože iba v takom 
srdci má Boh zá-
ľubu. Svätý Otec 
František nás vy-
zýva prežívať svo-
je kresťanstvo v ra-

dosti. Pamätajme na 
to a ako Svätý Otec 

prosí o modlitby za ne-
ho i ja prosím o modlitby 

za seba v mojej arcipastierskej 
službe.

Pavol Škovránek
foto: TK KBS / ABU TT

Peter Farkas-Žiška, básnik a kňaz, 
občianskym menom PaedDr. ThMgr. 
Peter Farkas, sa narodil ��. novembra 
���� v Bratislave. Vyras-
tal vo Veľkom Bieli, kde 
sa zrodilo jeho básnické 
i kňazské povolanie. Za ka-
tolíckeho kňaza bol vysvä-
tený ��. júna ���� v Dóme 
svätého Martina v Bratisla-
ve. Po vysviacke pôsobil 
ako kaplán vo farnostiach 
Galanta, Senica, Malacky 
a Nové Zámky. Od roku 
���� bol správcom farnosti 
Senohrad, farnosti Veľké 
Chyndice a od roku ���� 
bol administrátorom v Bol-
dogu.

Jeho pohľad na veci, jeho názory a po-
strehy mali vždy hĺbku a žiarili rýdzou 
pravdivosťou. Vždy v ňom bolo cítiť, akú 
váhu dával tomu, čo hovoril, žil i písal. 
V počiatkoch tvorby ho ovplyvnil básnik, 
rímskokatolícky kňaz Svetloslav Veigl. 
Peter Farkaš-Žižka je považovaný za po-
kračovateľa katolíckej moderny. A že bol 
skutočným kňazom i básnikom, to cítiť 
i z jeho tvorby. Niekoľkými veršami ve-
del vyjadriť viac ako iní mnohými slova-
mi. Počas pár rokov života vydal nasle-
dovné diela: Čo som napísal, napísal som 
(����), Prisľúbený ostrov (����), Smútok 
a krása tvojich hviezd (����), Mária Mag-

daléna (����), Hrad noci (����), Dotyky 
(����), Nebeský prach (����), Dotknúť sa 
Tajomstva (����). Navždy zostane v spo-

mienkach ako duchovne zre-
lý človek, ktorého básnická 
duša sa však nestrácala v ne-
reálnom rojčení. Jeho život 
nebol životom človeka uzav-
retého do seba. Bol citlivým 
a blízkym nielen tým, ktorí 
ho potrebovali, ale i mno-
hým vzdialeným.

Napriek tomu, že literár-
ny svet bol oázou jeho duše, 
predsa najväčšiu váhu a úsi-
lie vkladal do svojho duchov-
ného poslania ako pastiera 
duší a hlásateľa Slova. Snáď 
práve nadanie i úsilie v ob-

lasti písaného slova mu v tom pomáhalo. 
Jeho duchovná a literárna činnosť však 
nebola útekom zo sveta. Svedčia o tom 
opravené kostoly i vzťahy vo farnostiach, 
kde pôsobil. V živote pred ním stáli stále 
nové a nové pastoračné výzvy a v srdci 
mu zreli ďalšie básnické vízie. No do je-
ho života vkročila zákerná choroba. I na-
priek tejto chorobe bol človekom, ktorý 
nestrácal záujem o  duchovnú a básnic-
kú tvorbu, a ani o ľudí.

Taký aj zostane v našich spomien-
kach…

Branislav Popelka
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ASpomíname - Peter Farkas

Vážený čitateľ, ako priblížiť človeka, spolužiaka a zároveň Kristovho kňaza v pár riad-
koch, ak aj pre nás, ktorí sme s ním šesť rokov kráčali ku kňazstvu, zostal tajomstvom? 
Veď na každom z nás sa spĺňa slovo svätého Jána, apoštola a evanjelistu: „Ešte sa 
neukázalo, čím budeme“, a tak každý na tejto zemi je tajomstvom. Táto taká tiesnivá 
neschopnosť poznať a uvedomovať si hodnotu človeka sa vydrala na povrch v rozho-
voroch medzi nami, jeho seminárnymi spolupútnikmi, keď sme sa 9. decembra minu-
lého roka 2013 dozvedeli o jeho smrti.
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Prešlo čosi vyše dvadsať rokov a okol-
nosti ma opäť priviedli do toho divadla, 
ktorý bol svedkom tej zvláštnej udalosti 
pri predstavení umučenia. Slečna, ale-
bo už pani, to som pod nánosom líčidiel 
a umelých rias nevedel rozoznať, čo 
pracovala v šatni divadla, mi bola ne-
jaká povedomá. Až po chvíli som spo-
znal Evkinu tvár. Áno je to ona!..

Po krátkom nezáväznom rozhovo-
re som sa jej spýtal, či si ešte pamätá 
na svoj detský pokus zachrániť Ježiša 
pred ukrižovaním. „Ale čo,“ usmiala sa 
ľahostajne, „bola som ešte sprosté dec-
ko, tak čo.“

„Nie, nie,“ skúšal som vyjadriť svoje 
dojmy, „bolo to náhodou z tvojej strany 
krásne – dieťa chce zabrániť umučeniu 
Pána Ježiša. No povedz, nie je to nád-
hera?“

„Ak mi tu velebný pán bohoslovec 
mieni držať kázeň,“ spustila s neča-
kane príkrou iróniou, „nech už radšej 
ide, predstavenie začne čochvíľa.“ Ru-
tinným pohybom zavesila môj kabát 
na vešiak, dala mi číslo a už sa venova-
la ďalším prichádzajúcim do divadla.

III.
Opäť sedím, alebo skôr kľačím ako 

prikovaný. Nad Bohostánkom veselo 
poskakuje večné svetlo.

Pane, je to možné, čo sa dvadsať ro-
kov môže stať s človekom? Pozri na to 
dievča. Vtedy si jej bol taký blízky, že 
ťa ako dieťa chcela zachrániť... Vysko-
čila na pódium, aby zabránila najhor-
šiemu.... Jej pokorená, uplakaná, ne-
chápajúca tvárička sa nedá zabudnúť... 
A dnes – dospelá žena, ktorá na slovo 
o Tebe, Bože, reaguje s takou podrážde-
nosťou...

Áno, na záver, pri odchode z divadla, 
som sa jej nemohol neopýtať: „To preto, 
že sme ťa vtedy vysmiali?“

„Ale nebuď naivný!“
A keď som už odchádzal, ešte 

za mnou zavolala: „Števo, prestaň 
už snívať a postav sa oboma nohami 
na túto zem...“

Ach, Bože... veď ona v teba neverí! 
Mali, veru mali sme jej vtedy tlieskať. 
Dlho, dlho tlieskať.... Za jej krištáľovo 
čistú detskú spontánnosť, za jej odva-
hu vyliezť na javisko a brániť ťa Kriste.

A my sme jej za to pohoršene vy-
smiali!

Dieťa... tak veľmi sa vžila do fikcie,
že konala, akoby to bola skutočnosť. 
Možno jej to vôbec vyčítať? Koľkokrát 
som ja odvtedy konal naopak: videl 
som skutočné utrpenie a naozaj som sa 
choval iba ako nezainteresovaný divák. 
Koľkokrát bol priamo predo mnou, 
v blížnom, klincovaný Ježiš a ja som 
iba zotrvával v anonymnom hľadisku 
svojho pohodlíčka. Bál som sa vystúpiť 
na scénu života, kde sa v hlavných úlo-
hách stretávali bolesť, utrpenie a sa-
mota... Bál som sa – len žiaden trapas, 
blamáž, výsmech...

Pane, prosím ťa za jej dušu. Ak sme 
v nej svojím počínaním niečo zlomili, 
odpusť nám. Modlím sa, Pane, za jej 
dušu.

Aj za svoju....

Metod Rehorčík
foto: flickr.com

Spracované podľa originálneho textu: 
Kto je vinný??? (Jožinko, nebuď naivný...), 
krátené, upravené.

I.
Obecenstvo sa zavlnilo vzrušením. 

Zmätok. Svetlo v hľadisku sa zaža-
lo. Hra Umučenie nášho Pána Ježiša 
Krista musela byť prerušená. Mária 
Magdaléna prestala plakať, predstavi-
teľ Jána zdesene prikročil k rímskemu 
vojakovi: „Čo to má znamenať?“ Ešte aj 
herec, doteraz tak presvedčivo hrajúci 
trpiaceho Krista, sa zdvihol z polože-
ného kríža, aby zistil, čo sa deje.

A udialo sa čosi neočakávané. A ne-
očakávateľné.

Práve keď sa vojak zohol k Ježišovi, 
že mu pribije ruku na kríž, vybehlo 
po schodoch z hľadiska na javisko malé 
dievčatko. A skôr, ako sa ktokoľvek sta-
čil spamätať, pribehlo k rímskemu vo-
jakovi, z plnej sily mu vytrhlo z ruky 
kladivo a kričalo: „Čo to robíš! Nechaj 
ho, to je predsa Ježiško!!!“

Dieťa to urobilo s takým nasadením, 
s takou úpornou presvedčivosťou, že 
moment trvalo, kým si diváci stačili 
uvedomiť, že nejde o excentrický re-

žijný ťah. Že ide o vstup, ktorý hercov 
šokuje rovnako ako divákov. Vstup ne-
čakaný, ohromujúci.

Kým sa herci pokúšajú odviesť 
osemročnú Evku Belajovú, ktorú sme 
všetci hneď spoznali, kým sa jej pri-
hovára Mária, cez sálu už trieli du-
chaprítomný požiarnik a točí kľukou, 
aby opona za plačlivého vrzúkania 
zahalila trápnu scénu na javisku. To už 
za záves uteká Evkina mama. Sekunda, 
znovu sa vynára spoza opony a nahne-
vane drží svoju dcéru. Vidiac tak zrazu 
pred sebou masu udivených divákov, 
cíti povinnosť uštedriť dcére, tu pred 
všetkými, exemplárny trest. Plesknutie 
dvoch silných zaúch zadunelo i v naj-
zadnejších kútoch sály. To nestačí. 
Evka s pohľadom zapichnutým do ze-
me, ťahaná matkou, prechádza sálou. 

„To sa nehanbíš?!“ pridáva sa pohorše-
ne cudzia žena. Starší pán pokyvuje 
hlavou: „A to chodí na náboženstvo!“ 

„To si Evka prehnala!“ dodáva starena 
a zlostne klopká svojou barlou o zem. 
Usedavý detský nárek zaniká vzadu 
vo foyeri divadla. Sedím ako prikova-

ný.
Hra pokra-

čuje. Sme do-
jatí. Aplauz 
nemá konca... 
A zatiaľ kdesi 
tam vonku do-
znieva veľká 
tragédia malé-
ho dieťaťa. Zo-
smiešneného, 
p o k o r e n é h o, 
nepochopené-
ho dieťaťa...

Nuž, čo dodať ?
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V mojom prípade sa znaky kňaz-
ského povolania hlásili veľmi skoro. 
Mal som asi tri roky, keď som napísal 
svoje prvé slovo, a to bolo kňaz. A od-
vtedy som sa doma často hrával, že 
slúžim omše, pochovávam, dokonca 
mi strýko daroval malú čiapku, ktorá 
sa podobala na červené solideo. Veľ-
mi rád som pozeral v telke sv. omše či 
kazetu birmovania mojich súrodencov. 
Čím som bol starší, tým intenzívnejšie 
som cítil Božie volanie v mojom živote. 
Na základnej škole, asi v ôsmom alebo 
v deviatom ročníku prišla prvá „kríza” 
môjho povolania. Nebola to ozajstná 
kríza, len v tom období som bol zaľú-
bený, a zabudol som na moje kňazské 
povolanie, necítil som Božie volanie 
do kňazstva. Teraz to už chápem ako 
dar od Pána. V deviatom ročníku už 
sme museli vybrať zo stredných škôl. 
Prihlášku som si podal na gymnázium 
do Galanty. Myslel som si, že tam bu-
dem mať čas na rozmýšlanie nad svo-
jím povolaním. V tom období prišiel 
k nám do farnosti môj terajší principál 
Ladislav Dobrý. Často som miništroval, 
a tak sme sa zoznámili a stali sme sa 
dobrými priateľmi (aspoň ja si myslím). 
Veľa sme sa rozprávali a pomáhal mi 
pri hľadaní povolania. Na gympli sme 
sa mali veľmi dobre. Prvé dva roky tak 
preleteli, že som sa hlbšie nezaoberal 
otázkou povolania. Cítil som ho, ale 
nevedel som, kto ho chce, či Pán, alebo 
ja, alebo obaja. Tretí ročník bol pre mňa 
veľmi intenzívny vzhľadom na rozhod-

nutie. Ktorá cesta je moja, kňazstvo ale-
bo niečo iné? Zase som začal rozmýšľať 
nad kňazstvom. A Pán začal vo mne 
pracovať a „nenechal ma na pokoji”, 
kým som si nevybral. Ja si myslím, že 
som si vybral takú cestu, ktorú chce 
Pán, ale zároveň aj ja. Iste táto cesta 
nebude ľahká, ale viem, že ani Páno-
va cesta na Golgotu nebola príjemná 
a pohodlná prechádzka v prírode, ale 
dosť namáhavá a ťažká cesta, plná skál 
a prekážok. Ale On išiel a my ho máme 

„Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, a ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večného života.”(Jn 6, 68)
Nájsť si povolanie, ktoré nám Pán pripravil, nie je ťažké, len si treba všimnúť jeho 
znaky.

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 2-2013/2014, apríl 2014)

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 
Bratislava.

Cena predplatného je 1,50€ za 3ks ročne,
plus 1,30€ poštovné a balné na celý rok.

Meno a priezvisko : ...........................................................................................

Ulica: .................................................  Mesto a PSČ: .........................................

E-mail/Tel.: ...........................................  Počet ks z každého čísla: ...........

Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite 
na adresu redakcie. 

Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle. Uhraďte ju, 
prosíme, do 2 týždňov od doručenia.

Tip: Objednávka rýchlo a jednoducho
na h�p://adsum.sk/objednavka/

nasledovať. Keď spadneme, Ježiš nám 
neúnavne hovorí: „Vstaňte a nebojte 
sa!” (por. Mt ��, �). A ako som rozmýšľal 
nad svojím povolaním, prišli mi na um 
slová sv. Petra, ktoré často citoval aj môj 
principál: „Pane, a ku komu by sme 
išli? Ty máš slová večného života”(por. 
Jn �, ��). A naozaj sú to veľmi silné slo-
vá a majú v sebe večnú pravdu, a dosť 
aktuálne sú aj pre mňa. Naozaj som si 
uvedomil, že môžem pozerať na kríž aj 
zozadu, aj z ľavej, aj z pravej strany, ale 
celkom a najlepšie len z tváre do tváre 
vidím Ukrižovaného, ktorý aj mne ho-
vorí: „Nasleduj ma a ja urobím z teba 
rybára ľudí” (por. Mt �, ��). Takže som 
povedal Ježišovi svoje ÁNO, teraz som 
v seminári a dúfam, že na orodovanie 
našej nebeskej Matky sa stanem Kris-

tovým kňazom, a s ňou budem môcť 
spievať: „Veľké veci mi urobil ten, kto-
rý je mocný, a sväté je jeho meno” (por. 
Lk �, ��).

Na záver, ale nie v poslednom rade, 
chcel by som sa poďakovať mojim dra-
hým rodičom, ale aj celej rodine a pria-
teľom, za ich podporu v mojom povo-
laní, viem, že to nie je malá obeta pre 
nich. Nech ich Pán žehná a Mária nech 
ich ochraňuje.

P.S. Drahí čitatelia, prosím vás 
o modlitby za nás, aby sme sa stali ver-
nými služobníkmi v Kristovej vinici. 
Ďakujeme 

Peter Gál
�. ročník

foto: Peter Repko
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Opäť ako „prvák“

Avšak počas tohto dlhého puto-
vania, ktoré sa na druhej strane čas-
to krát javí ako veľmi krátke, neraz 
nadšený kandidát sám je zaskočený, 
že jeho vytúžený cieľ skrýva v sebe 
dosť prekvapujúcich podnetov, ktoré 
sa prejavujú vo forme prekážok, ra-
dosti a bolesti zároveň. Ľudia, ktorí 
s niečím takým nemajú skúsenosť, si 
toto všetko ani nemusia uvedomovať 
a často si ani nechcú pripustiť pravý 
zmysel a dôvod pobytu bohoslovca 
v kňazskom seminári. Kňazský se-

minár je predovšetkým prostredie, 
kde kandidáti na kňazské povolanie 
spoznávajú, či sú súci na vykonáva-
nie kňazského povolania, či náhodou 
neskrývajú a nepestujú v sebe ego-
istické túžby a ciele, alebo náhodou 
niekto do nich neprojektoval svo-
je očakávania, životné plány a sny, 
kvôli ktorým by nekonali v slobode 
a z vlastného presvedčenia.  

Vôbec nie je až také samozrejmé, že 
prvák, ktorý prekročil prvýkrát prah 
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priestorov kňazského seminára, svo-
je odhodlanie aj zavŕši. Mnohí „oko-
loidúci“ z našich farností môžu mať 
dojem o kňazskom seminári a boho-
slovcoch, že kto nastúpil, musí nevy-
hnutne aj skončiť ako vysvätený slu-
žobník – kňaz či diakon. Samozrejme 
tento veľmi povrchný pohľad nie je 
dobrý, pretože kňazské povolanie je 
predovšetkým dar z Božích rúk, kto-
rý si človek nemôže vynútiť, žiadny 
rodič nemôže pre svojho syna náro-
kovať alebo žiadny principál vyprosiť 
pre svojho bohoslovca od miestneho 
ordinára. 

Človek si až na konci svojich štúdií 
je vedomý toho a zavŕšením formač-
ného procesu pochopí, že kňazské 
povolanie je skutočným darom nie-
len preňho samého, ale aj pre celú 
Cirkev. Človek až na konci svojho 
šesťročného putovania vníma, čo 
všetko musel prekonať, pričom rieše-
nie nebolo vždy jednoduché, samo-
zrejmé a nebolo vždy v možnostiach 
ľudského úsilia. Na druhej strane 
človek neraz bytostne mohol preží-
vať Božiu ochrannú ruku uvedomu-
júc si, že ľudské úsilie a snaženie je 
stále primálo na to, aby ktosi nepraj-
ný Božím plánom len tak ich svojimi 
špekuláciami a vopred naplánova-
nými krokmi zničil a odhodil. Člo-
vek neraz pociťoval neľahké skúšky 
povolania, o ktorých vonkajší svet 
nemal ani potuchy. Avšak všetky tie-
to skúšky povolania potvrdzujú, že 
prvotným iniciátorom je vždy Boží 
volajúci hlas. Vždy Boh je ten, ktorý 
chce robiť človeka šťastným. Nie je 
to akési ľudské úsilie, ktoré dokáže 
zapríčiniť radosť pre seba samého, 

ale v pozadí toho všetkého vždy stojí 
sám Boh, ktorý prichádza a volá člo-
veka k šťastiu a radosti.

Cieľom formácie je predovšetkým 
skúmať Boží hlas, či Kristus člove-
ka naozaj volá do kňazského stavu, 
a zistiť či jeho rozhodnutie nasledo-
vať Krista nie je náhodou slepá ulička 
ľudských ambícií a cieľov urobiť sa 
šťastným. Keď Kristus nevolá člove-
ka do kňazského stavu, to znamená, 
že kandidát svoje ozajstné šťastie ne-
dokáže nájsť v kňazskom živote. Ale 
znamená, že Boh mu pripravil čosi 
lepšie. V konečnom dôsledku cieľom 
ľudského života je nachádzať radosť 
z dôverného spoločenstva s Kristom 
a nie vynútiť si to, na čo človek nemá 
právo, teda kňazský stav. 

Keď bohoslovec stojí pred ukonče-
ním svojho šesťročného formačného 
procesu v kňazskom seminári, ne-
znamená, že už má všetko zvládnu-
té a vyhraté. Práve naopak, stojí na 
prahu čohosi nového, pretože stojí 
opäť ako „prvák“. A z tohto dôvodu 
chcel by som povzbudiť bohoslovcov, 
aby zo dňa na deň hlbšie si uvedomili 
vážnosť pobytu v kňazskom seminá-
ri a úprimne sa skúmali, či Kristus 
ich naozaj volá do kňazského stavu. 
A chcel by som pozvať aj farníkov 
našich farnosti, aby nehľadeli na svo-
jich bohoslovcov ako na takmer „ho-
tových“ služobníkov, ale v modlitbe 
ich podporovali, aby v slobode mohli 
odpovedať na Kristov volajúci hlas. 

Tibor Fehér    
�. ročník

foto: Peter Repko

Keď mladý muž pociťuje v srdci túžbu vstúpiť do kňazského seminára, aby v slo-
bode odpovedal na Kristov volajúci hlas, a toto jeho rozhodnutie potvrdí aj biskup 
miestnej cirkvi, obyčajne odhodlanie mladého kandidáta na kňazský stav sprevá-
dza radosť z jeho strany, ale aj nadšenie celého farského spoločenstva, priateľov 
a  rodiny. Dokonca neraz sa môže stať, že novoprijatého bohoslovca, ktorý je síce 
iba na začiatku svojho dlhého a náročného putovania, ľudia vnímajú ako toho, kto-
rý za veľmi krátky čas ukončí svoje štúdiá a šesťročnú formáciu v kňazskom semi-
nári. Zjednodušene povedané: ľudia ho vnímajú od prvého dňa nástupu už akoby 
vysväteného Kristovho služobníka.
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Pri obede, na ktorom boli kňazi sko-
ro z celého dekanátu na čele s dekanom, 
som s dosť veľkou dávkou mne vlastnej 
irónie začal o tomto sviatku diskutovať. 
Musím povedať, že jeho zavedenie bolo 
aj pre nich dosť veľkým prekvapením, 
lebo skoro nič o tom nevedeli povedať. 
Ktosi podotkol, že to nie je sviatok ce-
lej Cirkvi, a práve to ma posmelilo, že 
som sa pýtal, ako je možné, že v Poľsku, 
kde viaceré prikázané sviatky pre ce-
lú Cirkev ich biskupská konferencia 
preniesla na nedele, zrazu zavádzajú 
nový sviatok. Nie je to anomália, ktorá 
narobí ešte viac zmätkov v myslení ve-
riacich? Lebo napríklad, ako katechéta, 
ako mám hovoriť malým deťom o tom, 
že Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svo-
jom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba, 
keď cirkev, do ktorej patrím, mi hovo-
rí, že sa to stalo na ��. deň? A logicky 
z toho vzniká otázka: Koľko dní oča-
kávali apoštoli Ducha Svätého? Bolo 
to deväť dní, alebo prišiel neočakáva-
ne už na siedmy deň, a to aj napriek 
tomu, že Ježiš ho prisľúbil v celkom iný 
deň? Akosi celkom nechcene, celkom 
spontánne, som si spomenul na výčit-
ku profesora fundamentálnej teológie 
J. B. Me�a[�], ktorý, ak sa nemýlim,
vo svojom diele Glaube in Geschichte 
und Gesellschaft píše, že Cirkev chce 
byť síce Cirkvou pre ľud, ale už menej 
Cirkvou ľudu.

A tak ma moja irónia vlastne privie-
dla k tomu, aby som sa usiloval dopát-
rať sa celej pravdy o novom sviatku, 
o jeho minulosti, teologickom zdô-
vodnení a azda aj o jeho budúcnosti.

 Počiatky sviatku Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného Kňaza

Zrod či vznik tohto sviatku je spo-
jený so španielskou kontemplatívnou 
Kongregáciou sestier oblátok Krista 
Veľkňaza, ktorej charizmou je du-
chovná podpora diela posväcovania 
kňazov a kandidátov na kňazstvo. 
Spoluzakladateľ tejto kongregácie, 
biskup José María García Lahiguera 
požiadal pápeža Pia XII., aby ako pat-
ronátny sviatok kongregácie ustano-
vil sviatok Ježiša Krista, najvyššieho 
a večného Kňaza. Kongregácia slávi-
la tento sviatok ako svoj patronátny 
sviatok už od roku ����. Neskôr sa 
slávenie sviatku Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného Kňaza rozšírilo, 
azda aj prostredníctvom sestier tejto 
kongregácie, na všetky španielsky 
hovoriace krajiny. Od roku ���� sa 
sviatok slávi vo štvrtok po slávnosti 
Zoslania Ducha Svätého.

 
Teologické odôvodnenie vzniku sviatku

Ako celocirkevný, aj keď fakulta-
tívny[�] zaviedol ho pápež Benedikt 
XIV. vlastne už ku koncu svojho po-

Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho 
a večného Kňaza
Bol som niekoľko dní na dovolenke u priateľa kňaza v susednom Poľsku a keď som 
pred požehnaním v závere nedeľnej svätej omše čítal liturgické oznamy na najbližší 
týždeň, skoro som zabudol od prekvapenia zavrieť ústa. Tam som sa totiž dozvedel 
o zavedení nového sviatku Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza.

ntifikátu. A to je dôvod, prečo môže-
me tento sviatok chápať aj ako jeho 
duchovný testament. Keďže sviatok 
Ježiša Krista, najvyššieho a večné-
ho Kňaza sa v niektorých rehoľných 
spoločenstvách, ba aj v niektorých 
krajinách slávil už dávnejšie, pápež 
Benedikt XVI. akoby chcel v dobe krí-
zy správneho chápania a prežívania 
kňazstva viacerými kňazmi na celom 
svete ponúknuť kňazom znova jedi-
nečný pohľad na ich kňazstvo, ukazu-
júc im kňazstvo jediného a najvyššie-
ho Veľkňaza Ježiša Krista. Prefekt 
Kongregácie pre Boží kult a disciplí-
nu sviatosti Antonio kardinál Cani-
zares zverejnil rozhodnutie pápeža 
Benedikta XVI., že tento sviatok sa 
v celej Cirkvi bude sláviť ako fakulta-
tívny vo štvrtok po slávnosti Zoslania 
Ducha Svätého. Sviatok sa prvýkrát 
v celej Cirkvi slávil ��. mája roku ����. 
Pápež Benedikt XVI. pri uvedení no-

vého sviatku zdôraznil jeho fakulta-
tívnosť, čím chcel jasne povedať, že 
v krajinách, ktoré nepociťujú problém 
s nedostatkom povolaní ku kňazstvu 
a so svätosťou života kňazov, sa tento 
sviatok nemusí vôbec objaviť v litur-
gickom kalendári.

Zavedenie sviatku je vlastne odpo-
veďou pápeža na postuláty - návrhy 
od rozličných biskupských konferen-
cii, predovšetkým však od mnohých 
rehoľných spoločenstiev, ako pamiat-
ka na Rok kňazov, ktorý Cirkev slá-
vila od ��. júna ���� do ��. júna ����. 
Vieme, že Benedikt XVI. bol počas 
svojho pontifikátu veľmi často atako-
vaný práve pre hriešny život kňazov, 
preto možno usudzovať, že zavedenie 
tohto sviatku malo byť akoby novou 
príležitosťou pre kňazov, ale nielen 
pre nich, lež aj pre veriacich, aby sa 
viac modlili za svätých kňazov, a nie-
len vyhľadávali ich nedostatky.
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Amenuli a predovšetkým poďakovali 
za jedinečný dar Eucharistie, ale sú-
časne s tým vstupujme do času, v kto-
rom chceme čo najhlbšie prežiť a záro-
veň sa poďakovať Bohu, ktorý sa stal 
človekom a namiesto nás sa ponúkol 
Otcovi ako výkupná cena za našu 
spásu. Má to svoju logiku, veď Pán, 
po večeri odišiel do samoty modliť sa, 
a tam ho zajali. Preto večernou svä-
tou omšou na Veľký štvrtok začíname 
sláviť Veľkonočné trojdnie. Dá sa po-
vedať, že nieto času na osobitné slá-
venie ustanovenia Sviatosti oltárnej 
– Eucharistie, preto neskôr v Cirkvi 
vznikol osobitný sviatok Najsvätej-
šieho Tela a Krvi Krista Pána.

Na Veľký piatok Ježiš zomiera 
na kríži a dochádza k prebodnutiu 
jeho srdca. Veľkopiatková liturgia ne-
dáva miesto tomu, aby si ľudia uvedo-
mili hĺbku Božej lásky, ktorá sa týmto 
spôsobom prejavila, a aby za ňu aj 
poďakovali. Preto bola ustanovená 
slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho 
Srdca, ktorá sa v Cirkvi slávi tiež až 
po skončení slávenia veľkonočného 
tajomstva. V tomto kontexte má svo-
je logické opodstatnenie aj zavedenie 
nového sviatku Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného Kňaza, lebo Pán 
Ježiš vo večeradle ustanovil okrem 
Eucharistie aj sviatosť kňazstva.[�] 
Ježiš Kristus sa vo veľkonočnom ta-
jomstve a v tom, čo uskutočňuje, jed-
noznačne predstavuje ako najvyšší 
a večný kňaz. On sám, osobne priná-
ša obetu, ktorá je skutočne jedinečná 
a naozaj účinná, za hriechy celého 
sveta.

Doposiaľ sme mali v Rímskom 
misáli len votívnu omšu[�], ktorú 

niektorí kňazi slúžia na Prvý štvrtok 
mesiaca. V nej sa osobitným spôso-
bom môžeme a mali by sme sa modliť 
za nové kňazské a rehoľné povolania 
a ďakovať Bohu za ustanovenie Eu-
charistie a kňazstva.

Som presvedčený, že o dôležitosti 
osobného snaženia sa o svätosť kaž-
dého kňaza aj kandidáta na kňazstvo, 
ako aj o dôležitosti svätosti kňazov 
pre celý Boží ľud svedčí aj skutočnosť, 
že hoci ide „len“ o „fakultatívny“ 
sviatok celej Cirkvi, predsa biskup-
ské konferencie viacerých krajín za-
reagovali na potrebu, ba odvážim sa 
povedať, na nevyhnutnosť tohto no-
vého sviatku aj tým spôsobom, že pri 
výbere liturgických čítaní zvolili troj-
ročný cyklus, podobne, ako pri sláve-
ní nedele a každej slávnosti.

P. Andrej Filipek SJ
foto: TKKBS

[�] Johann Baptist Me� (* �. �. ����),
profesor fundamentálnej teológie.

[�] To znamená, že Konferencie bisku-
pov jednotlivých konkrétnych krajín budú 
môcť rozhodnúť o jeho zavedení do litur-
gického kalendára.

[�] Dnes sa častejšie hovorí o tom, že 
ustanovil Sviatosť posvätného rádu, lebo 
rozvoj teológie, ktorý je opodstatnený, ho-
vorí o troch stupňoch tejto jedinej sviatos-
ti: o diakonáte, presbyteráte, a episkopáte.

[�] Rímsky misál: votívne omše. o Naj-
svätejšej Eucharistii, B.

Podstatou samotného sviatku je 
zdôrazniť svätosť života kňazov  a po-
vzbudiť aj iných k tomu, aby vníma-
li kňazstvo s väčšou láskou a úctou. 
V zavedení sviatku je aj nádej, že sa 
stane príležitosťou prehlbovať sväto-
sť života kňazov a bude aj inšpiráciou 
pre modlitby za nové, sväté a mnohé 
povolania do kňazskej služby. Rov-
nako oživuje všetkých veriacich v ich 
snahe o svätosť života.

 
Ponuka pre budúcnosť

Nový sviatok sa stáva súčas-
ťou slávnosti a sviatkov slávených 
ku koncu veľkonočného obdobia. Ra-
dosť z Pánovho zmŕtvychvstania trvá 
päťdesiat dní a končí sa Zoslaním 
Ducha Svätého. Celý liturgický rok 
je formovaný tak, aby sme si po tejto 
jedinečnej slávnosti, ktorá je potvr-
dením celého Ježišovho ohlasovania, 

uvedomili, že On sám, ako Hlava no-
vého Božieho ľudu, očakáva a aj vy-
žaduje, aby jeho dielo malo svoje po-
kračovanie v celých dejinách ľudstva. 
Preto až po skončení veľkonočného 
obdobia sa Cirkev vracia k jednotli-
vým tajomstvám viery, ktoré majú 
svoj počiatok vo veľkonočnom tajom-
stve. Počas slávenia Veľkej noci nie je 
možnosť všímať si konkrétne tajom-
stvá a jednotlivé aspekty našej viery, 
lebo Veľkonočné trojdnie môžeme 
prirovnať k pilulke, ktorá obsahuje 
celok našej viery, keďže v ňom, mohli 
by sme povedať, že hodinu po hodine 
sa mení naša situácia a spoznávame 
nové a ďalšie tajomstvá, o ktorých 
rozjímame a ktoré sa snažíme čo naj-
hlbšie prežiť.

Na Veľký (zelený) štvrtok vo ve-
černých hodinách sa zhromažďujeme 
v našich chrámoch, aby sme si pripo-

„Podstatou samotného sviatku je zdôrazniť 
svätosť života kňazov  a povzbudiť aj iných 

k tomu, aby vnímali kňazstvo s väčšou 
láskou a úctou.“
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boli napriek miernej 
zime dostatočné pod-
mienky na lyžovanie. 

Bratia štvrtáci strá-
vili týždeň v Rudinskej 
pri Kysuckom Novom 
Meste a prostredie 
kňazského seminára si 
s radosťou vymenili aj 
za príjemné spoločen-
stvo rodiny, ktorá ich 
počas týchto dní pri-
chýlila. Okrem sledova-
nia prenosov zo zimnej 
olympiády si našli čas 
aj na spoznávanie krás 
Kysúc a v jeden deň „za-
blúdili“ aj do akvaparku 
v Turčianskych Tepli-
ciach.

Naši diakoni prežili 
tento týždeň pre nich 
už klasickým spôsobom 

– �v. gastrovýletom.
Na čele s otcom špiritu-
álom Alexandrom Knor-
rom opäť vymýšľali nové 
špeciality. Pritom však 
nezabudli aj poznávať 
krásy Liptova a okolia 
Ružomberka.

Po týždni oddychu 
sme sa mohli opäť vrh-
núť do učenia a plní elá-
nu začať nový semester.

Peter Repko
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YPane, kto môže nájsť odpočinok 

Začiatkom februára sa 
po ukončení všetkých skúšok 
bratia z jednotlivých roční-
kov odobrali na „zaslúžený 
odpočinok“. Po dňoch stráve-
ných nad skriptami a inými 
materiálmi načerpali sily do 
nového semestra na tradič-
ných ročníkových výletoch. 
Vybrali si pritom rôzne desti-
nácie na strednom Slovensku. 

Bratia prváci strávili týž-
deň na Orave spolu s otcom 
špirituálom Jánom Otrubom. 

Naši spolubratia z druhé-
ho, tretieho a piateho roční-
ka prežili ročníkové výlety 
vo Vysokých Tatrách – v No-
vom Smokovci a v Zuberci, 
pričom na oboch miestach 

4. ročník

1. ročník

3. ročník

6. ročník

na tvojom svätom vrchu? (Ž 15,1b)
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„Všetko najlepšie, veľa šťastia, 
zdravia...“, „...hlavne, keby to 
zdravíčko bolo!“ 

Táto rovnováha sa udržuje dob-
rou životosprávou: pohybom na čer-
stvom vzduchu, prísunom výživ-
ných látok a vitamínov, potrebných 
minerálov a dostatočným prísunom 
tekutín. Vnútorne prostredie zahŕňa 
aj psychiku človeka. Stresové situá-
cie, depresie, hnev, smútok a rôzne 
psychické výkyvy majú tiež vplyv 
na zdravie celého organizmu. Človek 
žijúci vo svete turbulentných zmien, 
stresových podnetov a výbušní ľudia 
neraz trpia na rôzne choroby srdca, 
únavu a vyčerpanosť či neľahké chro-
nické choroby.

Telesné zdravie vplýva aj na psy-
chické. Ako nás dokážu vnútorne 

„rozhodiť“ bolesti hlavy alebo zuba. 
Netreba zanedbávať ani psychohygie-
nu: pobyt na čerstvom vzduchu nám 
prevetrá hlavu a prídeme aj na iné 
myšlienky. Veľkou pomocou je roz-
hovor s priateľmi, ktorým zveríme aj 
tajnosti, ktoré nás trápia. 

Pre nás kresťanov je veľmi dôležitý 
zdravý duchovný život: svätá spoveď, 
v ktorej nás milosrdný Lekár lieči 
od našich hriechov, účasť na svätej 

omši, na ktorej z Božej milosti dostá-
vame prepotrebný Chlieb. Rozjíma-
nie a duchovná uzobranosť nám často 
pomôže vidieť dôvody našich trápení 
a bôľov. Len v hĺbke ticha, plynúce-
ho na prvý dojem veľmi pomaly, do-
kážeme skúmavo nazrieť do svojho 
vnútra. Boh lieči v tichu.

Drahí čitatelia! Ak sme zdraví, čo 
viac nám je treba?! Sveta žiť! Zdra-
vie je poklad, ktorý sa musíme sna-
žiť si uchovať. Aj Cirkev nám hovorí, 
že kresťan má použiť všetky možné 
a rozumné prostriedky na udržanie 
alebo prinavrátenia zdravia. Ale ne-
zabúdajme, zdravie nie je to najcen-
nejšie... Načo nám žiť sto rokov a ne-
mať čisté svedomie, nemať vedomie 
Božej lásky a priazne, nemať priate-
ľov a rodinu, nemilovať a nebyť mi-
lovaní...?! 

Nemusíme hovoriť, milí čitatelia, 
o ťažkosti bolesti a utrpenia. Nie kaž-
dému je po vôli trpieť, ale nejeden 
svätý si priam vyprosoval utrpenie. 
Dnešná spohodlnelá spoločnosť nám 
hovorí, aby sme sa neobetovali. Do-
volenka, masáže, televízor a samá 

Milovaní čitatelia, musíme uznať, že zdravie je veľmi cenný a žiadaný artikel. Chorí 
chcú byť zdraví a zdraví nechcú byť chorí. Zdravie je stav organizmu, keď je vnútorné 
prostredie organizmu v rovnováhe.

zábava. Keby takto mysleli matky pri 
starostlivosti o dieťa, to by sme veru 
dobačovali! 

V snahe o svätosť, ktorá by mala 
byť vlastná každému 
kresťanovi sa nevy-
hneme ani utrpeniu. 
Je niekoľko typov 
postojov k utrpeniu: 
prvá skupina ľudí 
utrpenie odmieta, 
druhá prijíma utr-
penie ako rozumné 
riešenie, tretia za-
ňho ďakuje, štvrtá 
prosí o utrpenie, pia-
ta, ľudia dokonalejší 
v duchovnom živote, 
sa v utrpení vedia aj 
radovať.

Milovaní čitate-
lia! Ak sme zdraví 
a vládzeme, musíme 
sa snažiť o budova-
nie tohto sveta, kto-
rý nám Pán Boh dal 
do služby. Ak sme 
chorí, obetujme svoje 
utrpenie Pánu Bohu 
za obrátenie hriešni-
kov, za svätosť kňa-
zov a bohoslovcov. 
Pán Boh prijme túto 
našu obetu a posvätí 
nielen tých, ktorých 
do obety zahŕňame, 
ale aj nás samých. 
Prajem Vám pevné 
zdravie, ale aj vy-
trvalosť v chorobe 

a utrpení. Nezabúdajme: Pán Boh do-
pustí, ale neopustí! 

Michal Hodul
infirmarista
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ktoré boli položené už počas Francúz-
skej revolúcie. Na nich stavia súčasné 
zákonodarstvo Európskej únie, ktoré 
sa postupne pretláča prostredníctvom 
rôznych LGBTI hnutí aj do našej sú-
časnej spoločnosti, a čo horšie aj do zá-
kladných a materských škôl. Kniha je 
dych berúcim svedectvom o tom, ako 
súčasné vlády vo svojich krajinách pre-
sadzujú nemorálne zákony, ktoré cieľa-
vedome oberajú mladých ľudí o skutoč-
ný pohľad na svet a duševné zdravie. 
Je svedectvom toho, ako sa úzka časť 
spoločnosti snaží zotročiť takzvanú 
mlčiacu väčšinu prostredníctvom svoj-
ho plánu, ktorý postupne „legálnym“ 

spôsobom uskutočňuje. Už po prečíta-
ní prvých pár strán vás kniha svojím 
svedectvom vyvedie z miery a rozhod-
ne vás nenechá chladnými. Hoci cena 
za Globálnu sexuálnu revolúciu nie je 
najnižšia (pohybuje sa okolo �� €) roz-
hodne ju zaplatíte za hodnotné dielo, 
ktoré môžem po jeho prečítaní odporu-
čiť aj vám. A pani Kuby môžem odká-
zať to, čo jej odkázal aj emeritný pápaž 
Benedikt XVI.: „Bohu vďaka, že hovo-
ríte a píšete!“

Martin Mosný
foto: zachej.sk

Globálna sexuálna revolúcia
Strata slobody v mene slobody

Najprv si však aspoň v krátkosti 
predstavme samotnú autorku. Gabriele 
Kuby je nemecká prekladateľka a pub-
licistka, vyštudovaná sociologička a má 
za sebou už jedenásť vydaných kníh. 
Narodila sa v roku ����, má tri deti a 
po obrátení na kresťanstvo v roku ���� 
sa začala venovať tematike lásky, se-
xuality, čistoty, sexuálnej revolúcie a 
rodovej ideológie. Tie sú 
uholným kameňom kni-
hy Globálna sexuálna 
revolúcia, ktorú prezen-
tovala aj na viacerých 
miestach na Slo-
vensku.

O preklad 
Globálnej sexu-
álnej revolúcie, 
ktorý sa v Ne-
mecku okam-
žite vypredal, 
sa postaralo 
vydavateľstvo 
Lúč. Autorka 
tu hovorí o sú-
časnej kultúre, 
ktorá je presexuali-
zovaná a rôznymi 
skupinami je vede-
ná k hypersexualite. 
Tá je schopná človeka 
zotročiť a s týmto účelom je aj v spo-
ločnosti presadzovaná. Gabriele Kuby 

tvrdí, že momentálny stav, v ktorom 
sa nachádzame a ktorý ohlasuje slobo-
du vo všetkom, dokonca aj vo výbere 
vlastného pohlavia, nie je náhodnou 

„kultúrnou“ evolúciou, ale je vedomým 
a chceným procesom zo strany mocen-
ských elít, ktorého cieľom je nové otroc-
tvo a nová diktatúra. Tá zneužíva zá-
kladný ľudský pud a slobodu človeka 

na jeho uvrhnu-
tie do neslobody. 
Pozoruhodným 
zostáva, že všet-
ky svoje tvr-
denia Gabriele 
Kuby potvrdzu-
je výskumami 
a štatistikami, 
ktoré ťažko brať 
na ľahkú váhu. 
Ako hovorí au-
torka predslovu 
k slovenskému 
vydaniu, euro-
poslankyňa Anna 
Záborská: „Kni-
ha Gabriele Kuby 
sa snaží otvárať 
ľuďom oči“, aby 

videli celý 
proces sexua-

lizácie spo-
ločnosti v jej 
zák ladoc h, 
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Dnes už pomerne známe dielo vyšlo minulý rok. Táto nie útla knižka (416 strán) je veľmi pú-
tavým a zrozumiteľným čítaním o súčasnom celosvetovom trende uvoľňovania mravov, 
presadzovanom silou zákona a „autority“ zhora smerom dole, teda od vlády a jej organizá-
cií smerom dole k obyčajným ľuďom. Knižka napísaná ako príbeh súčasnej spoločnosti a dá 
sa prečítať naozaj na jedno zhltnutie...ak teda máte žalúdok na to, vidieť holú pravdu.

Tip na film: Všetky moje deti
Začiatkom tohto roka sa do našich kín do-
stala snímka od režiséra Ladislava Kaboša 
v hlavnej úlohe s kňazom Mariánom Kuffom.
Pred troma rokmi sa pán farár Kuffa rozho-
dol zapojiť svoje schopnosti a sily do po-
moci Rómom v osadách 
neďaleko  Žakoviec. 
A práve túto časť jeho 
práce zachytáva doku-
ment, ktorý nesie názov 
Všetky moje deti. 
Počas 90 minút sú pred-
stavení Rómovia, kto-
rým sa venuje. Prvým, 
čo šokuje, je prostredie 
osady a spôsob života, 
ktorým Rómovia sa ne-
taja. Tí, ktorí vo filme
vystupujú, sú pritom 
z tých lepších a ochot-
ných spolupracovať. 
Musím však apelovať 
na diváka, aby sa na-
priek emóciám, ktoré 

film vyvolá, vyvaroval citovému prežívaniu.
Je dôležité zábery sledovať so zapojením 
rozumu. Rómovia sa sťažujú na málo pe-
ňazí, ktorými môžu disponovať na nákup. 
Peniaze si však sami nezarobia. Ich domy sú 

v neľudskom stave a pán 
farár im pomáha stavať 
lepšie obydlia. Otázkou 
je, na koho pozemku a či 
legálnou cestou.
Cieľom filmu je poukázať
na rómsku situáciu a prá-
cu pána farára v tomto 
prostredí. Či sa to poda-
rilo a či film ukazuje rea-
litu v rómskych osadách 
zhodnoťte sami a aspoň 
takto oceňte námahu 
Mariána Kuffu pri jeho
práci s ľuďmi na okraji 
spoločnosti.

Martin Mosný
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Podarilo sa Vám vyriešiť našu tajničku? Pošlite nám správne riešenie 
SMS-kou, spolu s vaším menom a adresou na číslo ���� ��� ��� alebo 

klasickou poštou na adresu redakcie.

Správna odpoveď z minulého čísla je: UMELÚ ĽADVINU. Výhercom 
je Emília Nádaská, Ždaňa. Srdečne  gratulujeme a posielame vecné ceny 
a ročné predplatné nášho časopisu.
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Osemsmerovka

ALELUJA, APOŠTOL, ARCHA, BARÁNOK, BETSAIDA, BISKUP, 
DIECÉZA, EXULTET, JUDÁŠ, KADIDLO, KALICH, KAMEŇ, KANONIK, 

KRÍŽ, LÁSKA, LITURGIA, MÁRIA, MISIONÁR, MONŠTRANCIA, OBETA, 
OBETNÝ DAR, OLEJE, OLTÁR, OTEC, PASTIER, PAŠKÁL, PROCESIA, 

SCHOLA CANTHORUM, SHALOM, SVÄTÁ OMŠA, SVÄTÝ STOLEC, SYN, 
TYMIÁN, UHLÍK, ZMŔTVYCHVSTANIE

Aj v tomto čísle sme pre vás pripravili osemsmerovku. Dúfame, že sa vám ju podarí 
hravo vyriešiť!

Osemsmerovku pripravil Štefan Gago


