
P L Á T O K
jál-august/tí?

f©ku© 5* 
Pokus č. 
Peku© á. 
Pokus 6* 
Pokus ô. 
Pokus č. 
Pokus č. 
Pokus č. 
Pekua č* 
Pokus č .  
Pekus d. 
Pokus é*

1 vVed
2 Prechádzke zmpesv. znameniami
3 Sv» pestún italéfte kréľe
4 Slová kuaz« Pepisluzaka
5 Hetradičný šečtín
6 Pozdrav od brata z Butenie®
7 Matka forez® na Slovensku
8 List ev. Otca mladým
9 Prechádzka za pesv. enouoaiami - dokončeni®
1 0  3v. pestún malého krér© - dokončenie
11 Sekty a Cirkvi u nás
12 Sto otázok sebe samému



1. iná

\i* tu čas prázdnin a oddychu. strestá*však aaaé prazaniry. «y 
nemá®© vyasedzoný pracovný čas, fuslna pracovať donne demo 24 hadím 
ŕaaataj as t© brat a sestra, kid sude f dovolenke, v p'ieaiorskeai 
tábore, na pláci, m  kupku, v zahraničí - všade kráčaj e ©tvorenými 
©čaai m vnímaj, čo ti chce Pán povedať prostredníctve® rudí, kterých 
ti pešie de cesty e tiel prostredníctve® zážitkov, které zaliješ.

2. Prechádzka za posvätnými snaaeniaai 
Dnesí liturgické gestá I

Určite ste si všimli, ž# celá naša liturgická prechádzka so točí 
©kel® sy. omše ako planéty ©kel® slnko našej liturgie. už viete
pre č e kňaz mieša víno s vedou, že ehe* týra naznačiť spojenie ľud
skej eriredzoaosti/voda/ s Bežskoo/víno/ , jednote v ^ristovi, ale i 
nmäo spojenie c ristoa a účasť n® božskom Živote v® av. prijíma*!# 

ľýeh niekoľko kropají vedy sa rozplynie ve vine teez ©tepy, eke naše 
slabosti a nedokonalosti, ktoré beli zničené v ohni Kristovej Bož
skej lásky. Hovorili sa© si niečo už aj e niektorých liturgických 
gestách nepr. rozopnuté ruky - symbolizujú u kňaz®- rista,®ne kňaa- 
druhý Kristus, i dnes v dnešných časoch, niekedy iodobae ake j ehe 
božský vzor musí peležiť svoj -život za ovečky, ak© te tele v reku 1973 
v Albánsku, kde bol odsúdený na smrť 70-rečný kňaz Stefan kurthi,leb© 
ve väzení pekrstil dieťa, alebo v reku 19BQ a@ smrť ubitý biskup 
Ksgr. Urnest Cebs /šerekov/, lete© slúžil ve väzení ©v. sraáu. Vážme 
si sv. omšu, je te veľký dar, dar ebety, jednoty a zmierenia, který 
nepr, také krajiny ake je komunistické Albánske noaôžu verejne mať.
Aj u nás sa vyskytujú prípady^ ked sú kňazi pren®sleá©vaní m  t©, 
že slúžili sv. omšu. Napr. v Saštlaa 67 bol páter Jnvorský, ktorý 
dostal V mesiacov z® ti, že slúžil sv. a n Š u bat povelebi® úradov.
Vážne si. modlime sa z® našich kňazov, nech žy ich život bel akýkoľ
vek, »ri ©v. ©raii skrze nehe prednáša slávi premenenia aúm dažiš ŕria- 
tus.
%n®te ruky
M̂ *lé tele je v nástrojmi a výrazmi duše. Buša aia ja lan va vnútri v 
tele, ak© ked niekto sedí ve svetom danie, ale prebýva a pôaebi v kaž
dé® úde a v každej Žilke, neverí z kakaoj línie m tvaru i pehyeu 
tela. ¥ avléétmaj miere sú véak tvar a ruka nástrojom a zrkadle* duSa# 
0 tvári je t© úplne jasné. Ale raz pozeraj nejakého člevoka-aloba séia 
seb« -ako sa hnutie sysle, redesť, prekvapenie, očakávanie prejavuje 

aha ruka. Nehovorí časte prudké zdvihnutie elobe tiehé šklbnutie 
ruky viac než » metné slovo? Hesdé sa niekedy predneoeaé slovo hrubé, 
vulgárne vedľa tichej tak mnoho hovoriacej reči ruky? One je e© tvári 
nejducheynejšeu častou tela. «Je vrak pevná a silne, ak© nastroj práce, 
ake zbraň k útoku i k obrane, ale predsa tiež j© veľmi je**ne atuvaaá 
Poliate členená, pohyblivá m popretkávané jemnými citlivými nervami, 
ue t© ozaj nástroj, ktorým človek môže vyjadriť svoju vlastnú dušu.
A prijať aj dušu cudziu, lebo tiež te dokáže ruka. Ci ai# je prijatím 
inej duše, kaď siekte stisne podanú mu ruku? S# veetKýw žiaľom, rados
ťou, dôverou i súhlasom, ktorý z nich hovorí?... Ked sa niekto skon
centruje de seba, ked je ve svojej duši sá® s Bohom, tu ruky ptvaa 
zebrú, prsty zaklenú,' m ©by ten vnútorný prúd, ktorá by tek rád vyt
ryskol von, mal byť preveaený z jednej ruky de druhej a mal zase prú
diť naspäť do vnútra, ®by všetko zestaie ve vnútri, pri Behu. de v to* 
uzobraní© samého soba, stráženie skrytého Boha. Hovorí se týaiwBeh je 
môj & ja aera jeho a sme sami s^elu vnútri”. Fráve tek koná ruka, ked 
hrozí prepuknutiu nejakej belosti, vnútorného naliehanie, veľkej 
biedy. I tu sa ruky zvierajú a v torata zovraaŠ záposí duša sa a& 
sebou, až sa premôže e ukľudní. Ak však stojí niekto pred



Bchom s pozorným a úctivým srdcom, potom sa dlanekladú celou p iech® u 
k Mlc. f© vyjadruje pevnú vnútornú disciplínu a ©vládnutu úctivá©f*
*1© t® pokerné, aebre usporiadané hovorenie vlastného sleva a pozorné 
ochotná ?e£úvanie slova Bezitfte. Ale®® t® vyjadruje odcanesť, odovz
danosť, t# d ruky, ktorými ®a obyčajne bránim©, vkladáme ®k© zvia- 
sa né d© rúk božích* Iste sa tiež,stáva, m  s© duet celkom pred behaj 
©tvorí, s vtľkým plesaniu alek© vďskyvsdévania, že s® v ne3 ©k© pri 
varhan®ch, ©tveria všetky r®gístre a lalok© prúdi vnútornou plnosťou* 
Alebo sa udvihne túffe® a volá* Potom však Človek rozopne ruky a poz
dvihne ich Širokou plochou, aby prúd duše nehol veľme prúdiť a duša 
mohla plne prijať, po čom žízni* á nakoniec m  môže stať, že človek 
sa sústredí sám a® seba so všetkým, čia je a čo má, sby sa v čieta3 
odovzdanosti priniesol Bohu, vediac, že bude treba ©bety* P&tm ale 
zloží ruky na prsia v znamení kríža* Krásna a veľkolepá je reč ruky* 
cirkev o nej hovorí, že nás ju boh dal, aby sne "v nej našli dušu".
'•'•ú že tie ú hovoriť o lenivosti srdca, o roztržitosti e iných chybách* 
Prš ruky poriadne » hľed, aby tvoje vnútro bolo s týmto vonkajškom 
v 02.»bstno» súlade!... úerobte z nich márnivú alebo strojenú hru, 
nech je t© reč, ktorú telo e čistou ©zajstnostou hovorí Bohu to, č© 
mieni duša". Toľko © teológii ruky Romane Guardini. Každý z vás_dôver
ná nezná dotyk ruky, ruky, ktorá chráni, ruky, kt&rá hojí a snáď aj 
ruky, kt©rá ja akoby polkou vašej duše a pret© oblažuje. hor® ©ve
denej meditácie ste určite uhádli, že ei p©rozjímam© © liturgických 
gestách, které ptí sv. oaôi koná khaz, ale i veriaci. Budeme ea sna
žiť uvedomiť si tieto gestá hlbšie pri sv. ©aši e prežiť ich tak,, 
©pravdivo a čist©, ak© t© napísal R. Gusrdini, aby sm© nešli harmóniu 
medzi telom © dušou « naše vier® bola autenticky fistá.úprimná.
&nsk zopätých rúk
Je t® zvyk, ktorý s® zachoval z© strede v**-ku* Vyvinul es eei z hold®- 
va exeh© aktu vazala pánovi. Stredoveký Človek si predstavoval Boha 
ako svojho feudálneho pána, preto sa k nemu modlil so zopätými rukami, 
fokeniec, niet s© čomu ani príliš čudovať, germánske a slovanské kme
ne boli ešte prílíS presiaknuté pohanstvem, než ©by chápali hĺbku nád
herného vzťahu Hefea-Otea ku svojim deťom. Ha Východe "používajú* 
skríženie rúk ne prsiach. Zopäté ruky majú pripomínať spojenie s tým, 
s kým pri modlitba hovorím©• u© symbolom '■ ;•;>-<riohfi Kristovi svCirkvi* 
Podobne ako len í páni brali d© rúk ruky svojich vazalov, ked títo 
skladali sľub poslušnosti e vernosti, podobne berie biskup d© svojich 
rúk ruky kňaz© »ri vysviacke.Znak umývania rúk
~ © v  i ’pršiSre©'ť©aev bol© zvykom pred modlitbou si umýveť ruky. ten
to zvyk u® schoval aj u a© sline v. uípdyt pídet "Kresťan nech si u-aýva 
ruky, kedykoľvek &» medlí." J# t© jednak pozostatok z unývania bid- 
kupových rúk p® obotnom spriovodo veriacich ked prevzal ď© rúk ich da
vy. Unes ma pripamlnať.&lSTuXU a hgVIH»OSt, s akou ksaz má pristu- 
eoveť k prinášaniu svätej ©bety 8©véfe© Zákone.
Znak regoonutvch a zdvihnutých rúk
Pri oosdrev© veriaciefeV "Pán s ’vaaíil" Gest© vychádza ze zapnutých rúk 
na srdci, naznačuj* s® tým, Š# kňaz, ktorý tieto slová hovorí, im
aj so srdca tohto Pán® dáva. Vaď kňaz je.druhý Kristus a týmto pezýva 
všetkých d® ©tvorenej náruče Kristo: "Poďte ku mne všetci, ktorí s® 
namáhate a sto obťažení a ja vás občerstvím". Kňaz otvára aáaruč, aby 
nás objal ako ©tec svoja deti, praj# nám, aby s aa®i prebýval Pán a 
sip mu © vďakou odpovedáme: "1 s duchom Tvojimi" 0 zdvihnutých rukách 
am® si hovorili v minulých a©krač©vaniach, azda len toľko, že j# t® 
gesto, ak# kel dieťa niečo chce ©d evejho rodiča.
Znak vystretých rúk nad obetnými darmi _ ^Pripomína aáa t© vkĺadaRie ruk na obetované zviera, čí® sa chcelo zná
zorniť prenášanie vlastnej viny na zviera, ktoré ideme zničiť aj s 
našimi hriechmi. Prorok Isaiéš žijúci ©kolo 700 rokov pred Kristom 
je nazývaný tiež "piatym evanjelistom", lebo ©písal videnie sv. utree-



aia Pánovho tak plasticky, ak© žiaden z evanjelistov, takt® píše:"41e on niesol naše nemoci, vsal n® seba naše bolesti...bol prebodnutý pre 
naše priestupky, mučenýwre nafie neprávosti...Strpený pokorne trpel 
a neotvoril ústa ako baránok vedený m  zabitie..," /i* 5 3i 4,5,7/Znak žehnanie
^žehnať môže len ter má moc. žehnať môže len ten, kto vie tváriť*
/ohnať môže len Boh. žehnajúc pozerá Boh na svojho tvor®. Volá h® 
jeho reneta. Jeho všemohúca léake sa ©hracia k srdcu tvora e k jadru 
j©h© bytia* A z ruky Božej prúdi sile, ktorá činí plodnosť, ktoré 
dáve rast, ktorú č i n í zdravým s dobrým* "Budem pozerať na vás m dám vás 
r®et% .• • íietzcche /ateistický filozof, ktorého myšlienky sa neskôr 
stali z kladom fašistickej ideológie, pozn. aut*/ predniesol slová 
vzbury, ked povedal: "^modliacich sa uusl..e stať žehnajúcimi"• Vedel, 
č o  tým miadi* Lei. Boh môže žehnat, lebo on je Pánom života. By asm 
však v podstate prosebníci. Opak žehr.sni© j© kliatba. Kliatba znamená 
rozsudok smrti, p e č e ť skazy. Aj ©n® sa obraci® k tvári a i srdcu. J® 
rozkazem /a, ktorý z&syká prameň živote* Na tejto moci žehnania a 
kliatby dal Bôli podiel všetkým, ktorí sú povolaní kv tvoreniu 
života: rodič©m-"P©žehnanie otcovo stavia äony"-a kňazom. Majú plodiť 
život, život prírody a milosti. Sú k tomu ustanovení svojou podstatou 
» svojím úradom. Boe požehnávať môže Slovek nadobudnúť* až ked sa 
stane úplne čistým, ced už nehledá s sebe, ele ked chce byť'úplne 
sir'.-m živote. 7©d j® to moc ©d Boha* Strúce sa gkonéhle si niakte 
privlastňuje právo, mať ja cnm 2© seba* Od prirodzenosti sa® bytos
ťami prosiacimi. Žehnajúcimi sa stávame len z bo. e j mil<st i-práve tak 
ako iba z Božej milosti aéa© moc skutočnému rezkazoveniu. 4 aká je moc 
požehnania, taká je i moc kliatby: "Kliatba matkine borí doay", totiž 

, blaho... Im sebou* Sám sob? va* F ’ -
Božieho Života je jeho požehnanie; k účasti ne Božej prirodzenosti*
To však je milosť, rýdzi dar, ktorý nám bol daný v ‘tristovi* Freto je 
pe. nie, v I b sa nám k h e, vložené d© znamenia Kríža*
Túto silu Božieho požehnania prepožičiava tým, ktorí stoja na jeho 
mieste: ž tajomstva kresťanského manzrletva ju má otec i matka* Z 
tajomstve sväteného knssstva ju má kňaz. Z tajomstva krstu a krá
lovského kňazstva-birmovania dostáva jej tomu, kto "miluje Boha z 
celého srdce svojho, z celsj duše svojej, z© všetkej sily svojej a 
blížneho ak© seba samého*" Týmto všetkým dal '..•oh moc, aby ^eľ.nali jeho 
vlastným životom-® dal ju každému iným spôsobom, podie jeho poslania* voj výrez nachádza žehnanie v ruke, i prevádza ho gestom.Frivbirmo
vaní g pri svätení kňazetvs vkladá sa nm hlavu, aby sa skrze ňu pre
lialo, Č© prichádza zhora, čo prýšti z hucha Božieho. Utvára znamenie 
kríža na čele slabo nad postavou, aby s® ním vyliala Božia plnosť, 
lebo rukou sa uděluj#, ona tvorí, utvára, daruje. Vrcholom väak je, 
ked s s žehnanie k 7ajsvätejšia •‘•elom Kristovým, v
Najsvätejšej Sviatosti Olntáarnej. T© však s® má diať pri vslksj úcte 
m bázni n v kázni Tajomstva*" /H.O*/ Vo Východných Cirkváeh sa t® 
peSehmani# robí aj liturgickou knihou, ktorá obsahuje Slovo Božie*
Je azda pre vás novým, že„žehnať môžu aj rodičia, Ouardiai však nepíše 
© ničom novom* V ?ísae Svetom máme dosť príbehov, ktoré nám o teato 
požehnaní hevoréa,napr. Izákovo požehnanie Jakub® a "'zau© /Gen 27/
Toto požehnanie bolo velmi vysek® cenené, tak nam o tom hovorí aj 
hor© uvedený yríbeh. Jakub, ktorý asi väčší zmysel pre duchovné veci 
sa ho nakoniec zmocnil podvodom, sa č© musel pred svojím bratom ute
kať, ale nakoniec prinieslo svoj© ovocie. V minulosti, ale i dne® dá
vajú rodičia pri svadbe svojich detí oečas ©dobierky svoje požehnanie. Málokedy ei však uvedomujú moc. ktorú dostali. Mnohokrát trval® veľmi 
dlho, než toto ožehnanie prinieslo svoj® ovocie ak© to bolo nspr. v 
prípade #v. V.oniky, ktorá sa za svojho syna Augustín© modlil® 20 rokov.
vedo-aae si túto moc, ktorú majú naši rodiči®, "’oslúchajme ich, tak 

a k© t© hovorí 4. Božie prikázanie, dajme si poradiť v ťažkých situ
áciách, vo výbere /•©volania* pri výbere životného -'íartners. Rodičia 
sú v tomto vedení Duchom Svatý®, najme oetky, ktorá vidia ®ž do srde© 
svojich deti a tušia, p© čom ich miláčkovi© túži©. Á nezabúdajme kaž-



dý den diaľav© ť za svojich rodičov, ne oh by holi akýkoľvek. Pamätám 
sa, žé ked som kel malý chodil so® d© ZOS-ky matka tas vždy požehná
vala malým krížikom na čelo, podobne i dnes keď idem n© skúšku 
©lebo n© dlhčiu cestu, tercz už chápem, preč© se mi často tak krásne 
darí. Je tiež dojímavá, ©k© sa vzájomne žehnajú otec © mama, ked 
odchádza otec do roboty. Ak raz budete rodičia, nečetrite požehnáva
ním, je te moc, ktorá vám dal Boh vo sviatostnom manželstve.

3. Svätý Pestún malého kráľa 111.
, h*ed niekoľkými rokmi urobili psychológovia jedného západone- 

meokého mesta prieskum medzi mladými ľuámi. Dali im za dlahu, alty 
nakreslili, e.fco si predstavujú najfeezpwčae jčie miesto m  svete.
Drvivá vačšina mladých ľudí nakreslila náručie raetky. väčšina kre
sťanov si stále viac a viac uvedomuje, aký veľký dar stse dostali, 
v atke Božej, keď nám ju Boží n® kríži daroval prostredníct
vom Jána Apoštola f *Hľ», aetk© tvoja“. Predstava nášho budúceho več
ného domove akoby m  stela teplejšou a dostal© akoby blaženajšiu po
dobu. Tým, že nám dal Boh Maticu ^ožiu, tým vyhovel našej priro
dzenosti. Okrem milujúceho Otcu a milujúcej matky nás pri nich čaká 
n j nestán Ježiša Krista• Krstom sme sa dostali dá Ježišovej rodiity, 
preto i nás mCže sv. ochranca Božej rodiny vyučovať tak ako vyu
čoval **eliša. niektorí svätci sa už tu na zemi pokúšali hlbšie pre
žívať prítomnosť našej sv. Hodiny. Tak sv. Aerezká Ježiškova /z 
úieic-ux/ hovorí: "Predstavujem si / jedle/, z© som v ííazarete 
v dome sv. Rodiny. Keď mi podávajú napr. šalát, studenú rybu, víno 
alebo niečo iné, čo aá dobrú chuť, obetujem to dobránu sv. Jozefo
vi, Kvetej Panne dávam teplé jedlá, veľmi zrelé ovocie a i. Jedlá 
sviatočné kašu, ryžu, zaváraninu venujem Ježiškovi. Napokon, keď 
mi prinesú zlý obed, poviem: Dnes dcérenka, všetko toto pre tebcl*
I ked tradícia /Ovigenee, sv. Muneventúra/ vytvorila % Jozefa vzne
šeného starca, ktorého tak zobrazujú aj sochári, dnes - je dovolené 
predstaviť si ho ako mladého ailaiih© muža, ktorý dokonca dobre vyze
ral, ak veríme, ž© sa s íáriou ako snúbenci mali radi. Je ťažké si 
predstaviť, že by bol nebeský Otec vyvolil pre svoju obľúbenú nie
koho, kto by jej nebol sympatický, koho by nemilovala a netúžila 
by si s nim založiť rodinu. Je tiež málo pravdepodobné, že by mohol 
staréc-Jozef bas problémov prekonať cestu Sgypt a späť /do 50Qka/.
V súčasnosti sa počíta, že Jozef mal okolo 25 rokov najviac 30,
Panna Mária zasa 12-16 rokov, č© je bežný vek, v ktorom sa brali 
snúbenci v Izraeli. Zasnúbenie malo však u Židov inú hodnotu, ako 
má u nás. Bol to už akoby sobáš, hoci sa snúbenci nemohli pred 
svadbou ešte manželský stýkať. Ak jztpr. snúbenec pred svadbou zo
mrel, jeho snúbenica bola považovaná za vdovu. 2ido»ako-grécky fi
lozof ?ilón /;?€• pr. Kr. - 50 or. Kr./ tiež píše, že zasnúbení® platí 
tak ako samé manželstvo. Ak sa stalo, že snpbenei čistotu nedodržali 
n malo to následky, svadba sa urýchlila, ľudia sa pritom nepohor
šovali, V Júdsku stí podľa Talmudu slávili dosť často takéto "Pred
časné* svadby, bol to však prečin proti poriadku a nie proti čistote, 
lebo snúbenci uš mali manželské právo. Preto trebí.- aj Písmu rozu
mieť, 2@ s© nikto nepohoršil nad tým, ked bolo iária v požehnanom 
stave. Svadba prebiehalo tak, že si snúbénee za doprovodu hudby 
odniesol novotu do svojho domu /n vecte dovtedy bývala v rodičov
skom dome/. Skôr vfak ako s© dostaneme k tomuto dôležitému kroku 
v Jozefovo® živote, ausís® si pohovoriť, čo mu predchádzalo. &edy 
Jozef a Mária začali spolu chodiť? Kedy so zasnúbili? V apokryfných 
knihách "Protéevanjeliún sv. Jakub© ^enšiaha" m "Svaajaliu Pseudo 
Matúša* ss opisuje, že Mária.,s© skoro stala sirotou, preto bola a— 
deptovaná jeruzalemským veľkňazom, ktorý ju vychovával acdai chrá- 
'sovýram psnnami. >8 2 aa modlil, kto m.*, byť .'eaíc.-.oc: sv. .n.-y.
'Vedel, že má pochádzať z. domu Dávidovho. Tak povolil všetkých 
mládencov t tohto rodu do chrámu s prútikmi v ruke, cnýtoal iba



Jozef, -en prišiel na zavolanie a 3ého prútik vykvitol, Čo kolo 
zmmmím, že sa má sta í ženíchom -v. árie* Jak sa déstala rozkvitnutá
ľalia dé rúk sčch ev. Jozefe. Samozrejme, že legendám sa nemá ve
ril*, ̂ je mále pravdepodobné, že by bola Márie žile len tak kľudae 
v slizkosti <er Odese tyrana, ktorý sa snažil vypátrať všetkých po
tomkov Dávidových a prípadne ich ej zlikvidovať. Poliakovie Dávidovi 
sa snažili ukryť čo najlepšie v podzemí. Jozef a ./.árie vyrastali 
pravdepodobne v Nazarete. Tu sa zoznámili, tu ea medzi nimi roz
rástol kvet 1 sky, e b e 3..e rodičia ea vz. ycane osi dobra poznali, ne- 
namietali nič proti. /Podľe niektorých teorií napr. sv. Hiaronýa 
Jozef bol vraj sirotu, ktorú adoptoval htfli, čo je skartka Joachyaa 
otca Pári® pri zasnúbení/. Všetko by bolo asi prebiehalo hladko 
bez komplikácií, Jozef s Báriou by sa zaradili medzi jednoduché ro
diny v Izraeli, keby nedošlo k zvestovaniu. Podľa Protoevpnjelia sa 
‘árií anjel zjavil pri prameni, ktorý sa dnes volá "Prameň Panny 
árie/ v Lazarete a oznámil jej boží plán spásy práve, keď Čerpala 

vo.li. ľv. Ťukáš nám o tom zanechal podrobný zápis /Lk i, 26-39/• 
t-'.tria vyriekla svoje "áno", ktoré neskôr spečatila kngnifikatoau 
Potom sa vybrala navetívi u svoju príbuznú Annu /Lk 1,33-40/, sv.
Jozo? jej dal k tomu poslanie ©Ste netušiac, že v nej mlíči záro
dok % Ducha Svätého, sám b Pannou nešiel, lebo možno práve mal ešte 
nejaké "údržbára ke" práce okolo nedokončeného mladomanželského do
nu. Ako sa však asi musel cítiť, ked s© jeho priateľka po me
siacoch vrátila v požehnanom stave? /Mr 1 ,1 ; / "Prv ako hy sa boli 
zišli, vyšlo najavo, že počala“. Jaria vlak mlčí... Vedela,že 
vysvetlenie v takejto situácii by úplne znegovalo akú-taká dôveru, 
ktorú ešte Jozef k nej mal. A Jozef ae trápil sko každý muž, kto
rému cc zdá, že mu jeho drahá bytosť ublížila. Predsa véa* snúbe
nici verí, poznal ju ako dobré nevinné dievčatko* trápil ho tiež 
tvrdý zákon, ktorý hovoril, že ak žena snúbenica acudzoloií a cu- 
1žíra(í ule kamer.ovanú /ľt 22,23-24/. Ak by neboli -utzareťania kúriu 
kameňovali, boli by ju vystavili -otup®, s ktorou by možno Žila celý 
život. Láska týchto dvoch ľudí bole však tak hlboká, že je vzore? 
i pre dnešných mladých. Mária odovzdanosťou do vôle Božej a vie
rou v Jozefovo milosrdenstvo, Josef zasa dôverou v Triu. Jozef, 
oko však vyriešiš túto situáciu pr d svetom? íamo hovorí, zo bol 
mušom spravodlivým t.j. poznal a čítaval Slovo Božie a riadil sa 
podľa neho. Brtrápila ho tak otázka lásky ako problém spravodlivosti 
e mlčanlivosti. Vykladači "Líšme učia, že ®f- rozhodol Pannu tajne 
prepustiť t.j. dať joj rozvodný list pri dvodí svedkoch, t© by sa 
však tým zmenilo? Skôr či neskôr by pravda vyši© tmy. Travdivej- 
l í r n zavý 1í d, . ■ •; aľnict or T no s© r e zhodol Jozef po svadbe Máriu 
tajne opustiť. Vytratil by sa jednoducho z Lazaretu, e tak ty s© 
stal v očiach ľudí čudákom, či cynikom, ktorý opustil manželku s 
malý® č ckom, t;'") by &« : - or : r ■ 1A,.y«

zaľúbený muž hlboko vážiaci svoju manželku, by s© nenašiel v 
tomto jeho počínaní? Ktorý muž by pre svoju milovanú bytosť nebol 
schopný urobiť niečo podobné, dokonca obetovať ej pre muž© tak vy
soko hodnotenú česť, pre ňu?Je to naozaj hlboko ľudské a rytiersky 
sympatická* Jozef nech je vzorom začínajúcich í • •• •« však .rozhodol inak. Stačila au ochot® Josef® obetovať sa kvôli milovanej 
árii, rozhodol sa zavsatiť ho do svojich plánov. L. .vely páše2 

"Dobre si uvedomme, žc vieru Jozef® v .-áriu nemáme považovať za eásláhu anjela. Anjel prišiel, ako to obyčajne býva, ked už bolo 
po všetkom. Jozef e á® našiel svoj postoj, - .o ž i sesli vstúpia len k tým, ktorí sú schopní arijať ách posolstvo. Odovzdanie posolstva 
ereďpokladaná zmierené © pripravené srdce. Každý z nás aá nejakú úlo
hu, nejaké povolenie. Nie torí počujú volanie a vstanú, lebo sa už 
d '-vro pripravovali. Ak by niekto čakal na anjela, mohol by čakať 
celý : iv-rt* • Pri zjevení /Mt 1, -21/ sa mu len dostalo poznanie v 
jeho rozhodnutí. Dozvedel sa 3 veci. že: 1/ Panna Mária jeho žena 
je bezúhonná e počala z "ucha Svätého 2/ ž e dieťa j© sáa. **esiáá 
Spasiteľ sveta a 3/ že au dá m  .0 Ježiš.



Josef, ©keby % vlastnej pokory pochopí, že má stať pestúnom Ježi- 
éorým m. ochraně©® svate3 Panny, ktorá 1 00 pôrode ostane neporučená.
T»k učí katolícke tredície, tu ee vílek rozchádzam© s odlúčenými brat
řil. Pravoslávni tvrdia, 1® Josef hol vdovec, preto sa v 'isme spomí
na jú Ježišovi bratia a centry, ktorá sú nevlastnými deťmi Panny tí*á- 
rie. i.ore s=se si už uviedli or um© n t proti tonuto tvrdeniu, už len 
doplnila, že sa cié ‘Jožko predstaviť cestovanie do e malý
mi deťoi. Protestanti tvrdia, že "bratia © sestry** Ježišove sú vl
astné deti hiria e Jozefa, tím uši© eroti starej křesťanekje tra
dícii. stoličky vykladači uši©, že v starej hebrejčine neexistoval 
výra» pre "bratranec © sesternica“, ale že výr»E brat. i aestra ob- 
aahoval obidva tieto c o j ,iy. Polo všeobecný® zvyk©® nazývať bratranca 
f lebo htíakeho ríteuzného bratom nopr. Qa.13,8 svojho synove© hóta 
svojím br©tom, podobne i v On.13,11. Toktiaž nooývo cestom ieu Sáru 
svojou sestrou /T oh P,9/, Okre toho v Novov 'Zákone j© ©isené, že 
bratia J skul- a Jozef boli deťmi ’-'ário Kleofášovoj /fc-t ?7 ,í>6/, ktoré 
?•1 :• J o ; r i Kríži. Ján zase Ofmaína tú istú Máriu ako •©• anny 
Párieí "A *ri kríži Ježišovom jeho etke e sestra jeho Katky, Hário 
Kleofášova". Teda Jnkuk © Jozef, ktorí e© apoaínrjú ©k© bratia 
Ježišovi boli synovie l/.rie Kleofášové j "e«try“ ¥atky Bete j. Je 
málo pravdepodobná, že by dcéry od j--dnáh© otca boli “p©krstené" 
rovnaký® sauna t.j. fárInt okre® tchc tradícia uší, ‘aria nemala 
súrodencov, kúri© Kleofášova ako cvedšf Fegecipjnit je zenou Kleo
fáše, k t or ý hol feraten av. Jozefa. Takto sc t© vykladá v Cirkvi 
2000 r©kov.
/. provodilvý sťa palaa bude prekvitať, libsneaaký céder koša
tie'*, tí, ktorí tú es sedení v dome 'f: revom, v nádvoriach Boha nášho 
budú prekvitá ť" /ž.£1 ,13-14/. Tárluhy žeriehe tvojej presvetej 
Rodičky prosíte, ?ane, • ecfc ním -créfcsjúíeby to, šo nedosahujú aaie 
sily, udelilo es nám ne jeho přímluvu. Ktorý žiješ e kraľuješ na 
veky vekov. Amen."

4. úlová kňaz© ťof.ieluzaka
Jersy Popieluzako; nrr. 1974 v roľníckej rodine, štúdium teoló

gie vo Varšave, medzitým 3 roky vojenskej slúžky, 1972 vyevotoný, 
pôsobí vo Varšave, od roku 1 .PO vo frrností mr.ťtteniislovm mostky. 
19.lo.ljK4 pri návrate n Bydgesaeei prayodnutý, utýraný k sarti e 
hodený do vody. Po shovený pri ©vojom kost e.le vo Varšave 3.I1.19B4.

4
Pre aaa ako knaa© je dôležité, ©by som ©c nadel utiahnuť do poli
tiky, lebo to nie j© /boje poslanie, 0 tom, Že r.ie som politicky an
gažovaný švédčin konkrétne fakty, mnoho faktov. Ľudia si po mnohých 
rokoch, iso 40-5>0tich, dodajú odvahy a prídu ku mna, poprosia © smie- 
renie s Bohém, o av. prijímania. ľre are evo knava i p r e tých Pudí 
3© to veľký pSEiťak. Pretým sa neodvážili k nikomu priať, samozrejme 
to nie je jediné forno. Veľmi často orocea návratu k Bohu, 
do Cirkvi alebo vôbec nájdenie Boha vychádza zo správneho vlastenec
kého postoja. Boh nôte veliť rôzne cesty k návratu. *'réd© mladý 
študent, ktorý povie, .1© sa prvýkrát cítil pri sv.omši cítil ako v 
divadle. Druhýkrát cítil ©kéei soološonstvo s x’udmi, ktorí cítia 
rovnako ako on. Fo treťom stretnutí v kostole, a't.ýa* zéatiraa* ľudí 
pribehol ku mne ha druhý den ráno, vrhol s© ai do náručia povedol- 
srosím vás, otše, 3fô sco e©'celú noc modli, ja, ktorý so® aa v živo
te nemodlil, sedel e cm ».ri stole, hlava v dlamocn, 30 so® se celú 
qóc modlil, n i e t o  sa so mnou stalo. Po dvoch mesiacoch prišiel a po
vedal mi, že bol na uasnej hor® /ydtne mieste/ n# spovedi m m  sv.
..■rijí-xn'J. akoby ss znovu nahodil, hontávaa celú kopu dopisov/...^
To j© snád akási odneno pre kňaza, ktorý nemá vlastný život, vlastný 
Čas, o súčasne je to dôkaz, && j© to nráem duchovného paetieta.Po
krstil som mnohých doaselýeh. Nedávno aom ©okrotil Študenta, ktorý



ku mne prišiel 2 roky po štrajku na Lekárskej akadémii a povedal, že 
vtedy /.../nám závidel, že sme veriaci, že sa zhromaždujeme na 8S»
omši a že sa máme čoho držať, nejakej nádeje. On v sebe vtedy cítil 
prázdne, a to vyburcovalo jeho myslenie © hľadanie. A ja som sa ešte 
nestretol s človekom tak dohre pripraveným prijať krst, erijeť vie
ru, Som presvédčený, í& to, Čo robím, je správne, á preto som pri
pravený na všetko,

/Z rozhovoru s britským novinárom, august 19f4/
Život ge treba prežiť dôstojne, lebo je iba jeden. Dnes je treba 
veľmi hovoriť o dôstojnosti človeka, aby se pochopilo, že človek 
oresáhuje, okrem Boha, všetko na svete,že presahuje múdrosť celého 
svete. Zachovať dôstojnosť, aby s© mohlo zväčšovať dobro a premáhať 
zlo. Premáhať zlo dobrota znamená zachovať vernosť pravde. Provdá j® 
veľmi citlivá vlastnosť nášho rozumu. Túžbu po pravde vštepil do 
človek© séra Boh, preto je v človeku prirodzené túžba pravde e 
odcor k lži. Pfcnvda, podobne ako spravodlivosť sa spája s láskou.
A láska niečo stojí, ozajstná láska je oietavá, preto i iáx pravaa
musí niečo stáť... Afcv gde pre&onli.zlo dobrota, iau£i.ue se snažiť
o cnosť statočnosti/ Cnosť statočnosti ~ge víťazstvom nad 1,'údskou 
slabosťou", zvíiiť'aad bázňou a strachom, kresťan musí >amätet, že 
báť se musíme jedine zrady Krista za per strieborniakov jalového 
kľudu. Kresťanovi nemôže stačiť iba obyčajné odsudzovanie zla9 
klamstva, zbabelosti, zotročovania, nenávisti, násilia, ale on sám 
ivsí byť ozajstným svedkom o obrancom spravodlivosti, uobra, pravdy, 
slobody © lásky. Tieto hodnoty si musí odvážne pripomínať pre seba 
e pre druhých.

ľt ružencových úvah Bydgoszsc 19.lo. 1.9c.4, niekoľko hodín pred 
um u č enim> strtneň be á n e č n c s t. i /

pni thu n f lovu
5 . netradičný Seštín
Doteraz nebolo zvykom, aby sa v júni hromadne putovalo do 

Sačtína. Oo dalo k tomu podnet? Každý, kto sa len trochu zaujíma o 
život Cirkvi, vie, že cieľom púte do našej národnej svätyne bolo 

II ÁSKEHO ROKA, ktorý vyhlásil sv.otec. zmyslom MA
RIÁN SK5H0 ROKA je príprave na vdetisícročná jubileum kresťanstva 
roku 3o*X).
Predchádzajúci * eriánsky rok /1953-1994/ vyhlásil pápež Pius XXI. 
nri príležitosti storočnice vyhlásenie, dogmy o nepoškvrnenom počatí. 
V liste všetkým biskupom sveta, ktorý oodpísal vatikánsky štátny 
to j oraní k Bard in.' 1 Agostino Casaroli, poukazuje sáoež na to, že blí- 
"■ic.ce sa tretie tisícročie samovoľne orientuje myšlienky na Matku 
Božiu, ktorú si rob vyvolil, aby priviedla n» svet «%rista.
Je možná, že vyhlásenie Jeriánskeho reka súvisí ©j so 70. výročím 
zjavení Donry Berie vo t'ntirae /I 17/ c s blížiaci* ©a kre
sťanstva v Rusku /na pozvanie sv.Vladimíra prieii grécky kňazi 
do Kyjeva r.9B8/.
Tento mimoriadny rok Panny č árie sa. bude sláviť osobitnými púťami 
/rozpis v májovom plátku na str.10/ a iniciatívami v g dnotlivýeh 
diecézach a predovšetkým na Mariánskych aútnych miestach. Plátok 
bude vždy uvádzať rozpracované témy m  príslušný aesiac/rozpis tém 
j# v plátku JÚN,na str. 10-11/. Bele by dobá tieto materiály pre— 
Študovať, aplikovať, meditovať a diskutovať o nich. Sv.otec navrhuje 
knčždý mesiac putovať do kostola zasväteného . •.mrii pod titulom 
niektorého Mariánskeho sviatku v tomto raesiapi.Bolo by ideálne, keby dané témy boli ©j náplňou tí e nočných pe- 
bečností v oríslušných mariánskych kostoloch.Ďalším dobrým pvednetoa 
sc nijaké raenze nekladú! ,

k teraz už konkrétnojšie o ŠAŠTiKSí 
Počas dvoch dní,/6.7.júna/ sa v a?tíne vystriedalo oklo 40 000 
pútnikov. Je to doteraz nejvýš £ oočefc v porovnaní s predchádzajú
cimi rokmi! Celé dva dni boli sprevádzané duchom jednoty. Dokumentu-



e

jeta to nn jednom príklade:V sobotu večer pred bazilikou prísluš
níci STB legitimovali malú skupinku mladých* Každé "prečo'* má svoje 
*pj*eto". Tak i títo mladí sa spýtali na príčinu legitimácie, Odpo- 
ved príslušníkov:...vzrast kriminality mládeže v šaštíne... áádí 
reagovali smiechom. N® to s© všetci /tá spomínaná malá skupine sa 
už rozrástla asi na 900 ľudí/ pochytali za ruky-čo je znakom je
dnoty, vytvorili obrovský kruh s príslušníkmi y strede a spo
ločne spievali, Medzi piesňami odznela i pieseň: Toto* je d ň, 
ktorý dal nám Pán, lenže v inom znení: "Toto aú ľudia, ktorých 
dal nám Pán,.." Kto z diaľky pozoroval táto radosfiou a nadšením 
oplývajúcu "masu" ľudí, určite dospel k názoru, že len pod záš
titou jednoty sa dá všetko docieliť. Prečo som uviedla práve túto 
príhodu? Nu*vpreto, aby i tí, ktorí sa nemohli dostať do Šaštína, 
prežili aspoň v duchu tie radostné momenty. Jednota, ktorá sa vy
tvoril © v okolí baziliky sa preniesla i do nej. Osobne som bola veľmi 
nadšená celkovou atmosférou e nočný® programom. Po iné roky bol© 
zvykom, že každá skupinke mal© polhodinový program a po ukončení sa 
"vyparila" von. Tskto sa vytvorili prakticky dva programy: jeden v 
bazilike © druhý vonku. Nehovorím, že to bolo zlé, ale myslím si, 
že keä všetci robia program spoločne, je to jednoduchšie. 0 čom 
všetkom sa hovorilo v nočnom programe? Základ tvorili piesne, ktoré 
oživoval^ jednotlivé úvahy. Každý, kto chcel,meľ možnosť dostať sa 
k mikrofonu a zverejniť nejakú myšlienku.
Hovorilo sa: -o podmienkach Cirkvi u nás /nedostatok kňazov, bisku

pov/
-Sv.Otcovi /návšteva ČSSR, cesta do Poľska, vyhlásenie 
Mariánskeho roka/

-o návšteve Matky Terezy v Šaštíne 
Túto "búrlivejšiu" časť programu vystriedal© krátka adorócia /Taizé- 
népevy+prosby/. Ne záver sme sa pomodlili sv.ruženec. Pred každým 
tajomstvom odznela krátka úvah®, ako úmysel, za ktorý sa obetoval 
príslušný desiatok. Veľkým prínosom pre tohoročné stretnutie v Šeš- 
tíne bola aj prítomnosť otca biskup© J. Ch. Korca, Hlavnú s v. omšu, 
na ktorej prebehlo aj otvorenie Mariánskeho roka, koncelebroval 
otec biskup Gáoriš s viacerými kňazmi.

Hlavné myšlienky z neho kázne:
Hneš na' slživňosť^ižoelsnia1' Ducha Svätého otvárané Msriánbky rok 

v tomto starobylom chráme. Prečo sa zahajuje na Turíce? Pretože 
v dejinách sv.Cirkvi Duch Svätý mal horúci vzťah k Panne Mérii- 
MAIKE CIRKVI. Mária s© stal© nevestou Ducha Svatého. Duch Svatý 
už pri narodení Panny Márie mal veľký plán*

V ľudských dejinách sa opakujú 3 etapy. V orve.i-teoc9ntricKe.i- 
etape do popredia vystupujú nadprirodzené hodnoty, Boh sa stáva" 
najdôležitejším, Človek uctieva náboženstvo. Po nej nastupuje druhá 
ebeba-antropocentrická-človek miesto Boha kladie do popredia ľudí. 
Končí aj toto obdobie e človek ea stáva nedeliteľnou čiastkou prí
rody* Nastupuje obdébie-naturalistickéwktoré sa končí kataklizmou. 
Filozofovia si kladú otázku, či naše naturalistická obdobie nutne 
©a Pud musiaeť ukončiť kataklizmou. ÁNO-odpovedá historický zákon,

NE?-je silnejšie. Treba sa
oprieť o nadprirodzenú moc © vtedy diabol nič nezničí. Preto 
tento mimoriadny Mariánsky rok nie je náhoda, iSv.Gted často vo 
svojich príhovoroch zdôraznmje, aby s® ľudia zamysleli, že ak príde 
koniec naturalizmu, ak príde vojne, treb© s® oprieť o moc nad
prirodzenú, V tomto prípade ľudstvo zachráni Panna Mária z® pomoci 
Ducha Svätého, Toto je obrovské nadprirodzená filozofia. Panna 
Márie svojimi zjaveniami zasahuje jSo ľudských dejín, Naši katolícky 
predkovia, ktorí si udržali presvedčenie vo vtedajších ťažkých 
Časoch zdôrazňujú nám, ze nikto im neposkytol takú nadprirodzenú 
pomoc, oko práve Panna Mária,



"•-TO :'*A Bu’i.A M & ' P ' J ' i f t , Z A C i m í í U  SAJ"
Sv.Ot®c v«ľk^ ctiteľ Panny Márie zdôrazňuje, afey am® aa utiekali 
k Katke Bo ej. V súčesnej dobe najvážnejšou otázkou je MIER. Vojna 
sni?í tento svt, lebo my nie srne schopní mier udržať. Je tu však eite 
iná ail-MÁRlA- pretože "nikdy nebolo poduť, že by bol niekto opuste
ný, kto s® pod tvoju ochranu utiekal, teba e pomoc prosil a o pří
mluvu Žiadal*• Toľko z noraílie otca biskupa.

6. Pozdrav od brate z Dubnice
Píše nám kessoš Peters N. Uubnice:

Sa® na prahu Mariánskeho roka, snažme sa prehlbovať vzťah k 
P*Márii, prehlbovať duchovný Život, stevíť ®a strechu, vytvoriť 
jednotu, vzájomnú pomoc a podporu-v tom je totiž veTká sila /mohli 
sa® sa o tom presvedčiť i v Šaštíne/* Malo by to spieť k tomu, aby 
otec biskup JK.®raô bol "legalizovaný" nami a ©by sa aj jemu tým ne
skôr umožnil® možnosť "legalizovať sa". Hyalía, í® týmto o sj kon
krétnymi problémami by sme s® mohli zaoberať n© "našich akciách“, 
v tomto mariánskom roku, Veď "séria nesklame..*** kyslím, že ten 
trend, ktorý ac začal "propagovať* na našej poslednej akcii v ľ-Aä- 
táne by sa mal rozvíjať, aby a® neskôr mohol ©j prakticky využiť, 
únčel som &n na tento úmysel modliť, ue to prvý krok, V ad treba nám 
povstať k životu. Mérie nesklame. Teraz m  nas ostáva, bko budeme 
toto všetko konkrétne prev dzať a podávať to ostatným mladým ľudom. 
2,® č nim® to už v Levoči, k

firtaV modlitbách s vami spojený ostáva
kámoš

Peter

7* íéatka Tereza na Slovensku
Áno, atk® *ereza ne Slovensku. Pán viedol kroky Matky Terezy 

aj cez naša Slovensko. 6.júna 19^7 bpla Matka Acrez© v Saštíne.
Mi® každý mal možnosť stretnúť se s nou, e myslím, že tí, Čo tam 
boli zažili nádherný pocit, a týmto neobyčajným zážitkom mohli začať 
Mariánsky rok. Je priem neuveriteľné, čo dokáže také malé nenápadná 
zhrbená starenka. 60-ročná střápané životom, ale pritom s úsmevom 
n© tvári pomáha chudobným, trpiacim, chorým, umierajúcim, hladujúcim 
© fee znri strešný®..• Je to priam paradox: stará maličká starenka, 
obrovské príkladné svetoznáme vyzývajúce činy. Matka Tereza s© k 
nám prihovorila v chorvátskom jazyku. Všetkých uistil©, že sa za 
nás bude modliť © vyprosovať nám milosti u našej nebeskej Matky- 
Panny Márie. Mri odchod' nešetril© úsmev, žiaril® z nej láske,
Skoda, že äutku Terezu pozná tak málo ľudí, škode, že tak málo ľudí 
ju nasleduje a berie si z nej príklad. J® našou milou povinnosťou, 
ktorú od nás Pán očakáva, nasledovať Latku Terezu. 1 ked nie tak 
výrazne, ale myslia, Že v mnohých veciach je nám práve ona príkladom. 
My nemusíag chodiť po uliciach a zbierať chudobných, umierajúcich..., 
ako Matka *erezt v Indii, ay si to musíme preniesť do nášho života. 
Preto zaayšlta® sa nad tým, ako my nasledujeme Katka Terezu, ako sa 
my starám© © svojich blížnych. Ved okolo nás žije toľko ľudí, ktorí 
hľadajú cieľ, toľko ľudí hľadajúcich zmysel žévot® šťastie. Oni n áa 
prosia o pomoc a ay si ich vôbec nevšímame. Ako by sa asi zachoval® 
Matka Tfreza? I ona by s® pripojila častokrát ako ay k tým, ktorí 
zosmiešňujú Kriste, vyaaiavgjú sa blížnya pre ich telesnú vadu, či 
postavil© by s a na strenú väčšiny len preto, že je to väčšine, i ked 
nemá pravdu? Zaiste nie. A preto, a|j budeš v situácii, ked sa nevieš
rozhodnúť medzi dobrom u zlom, predstav si vo svojej úlohe Latku Te
rezu 9 už budeš vedieť, čo máš robiť.
Katka Tereze je nám teda v mnohom príkladom, preto neváhajme ku svo
jej každodennej modlitbe pripojiť desiatok ružence a prosiť, ©by jej
Pán udeľoval hojnosť zdravie, sily a nehasnúcej lésky k trpiacim.



8, List SV, Otca mladým /p okra f5./
Životný projekt a kresťanské povolanie

Tieto slová evanjelia sa určite vsťahujú n© kňazské a rehoľné 
povolanie, ele tároven nám umožňujú hlbšie pochopiť otázku povolania 
v Širšom a ešte základnejčom zmysle. Mohlo by sb tu hovoriť o 
"životnom* povolaní, ktoré sa istým spôsobom stotožňuje s tým ži
votným projektom, ktorý si každý z vytvára v období svojej mla* 
dosti. .Predsa však "povolanie" znamená čosi viac ak© "projekt" pri 
projekte je sám som subjektom, ktorý a toto najlepšie vyhovuj# sku- 
točnsoti osoby, ktorou j© každý a každá z vás. Tento "projekt" je 
"povolením", lebo v no® prichádzajú k slovu rôzne faktory, ktoré 
"volajú". Tieto faktory zvyčajne vytvárajú určitý poriadok hodnôt 
/nazvaný sj hierarchia hodnôt/. Z nich vyžaruje ideál, príťažlivý 
pre mladé srdcia, ktorý $reba uskutočniť. V tomto procese sa "po
volanie" stáva "projektom" a projekt začína byť povdaním. Kedže 
však stojíme pred Kristom a naše úvahy o mladosti sa opierajú o jeho 
rozhovor s mladíkom, musíme ešte väčšmi prehĺbiť spomínaný vzťah 
medzi "životným projektom" n "životným povolaním". Človek je tvor 
a súčasne je v -riatovi adoptívne Božie* dieťa. A tak otázku: "čo 
m robiť?” kladie človek vo svojej mlfdoa tienia len sebe © iným 

ľudom, od ktorých môže očakávať ospoved najmä rodičom a vychová
vateľom, ale kladie ju a j Bohu ako Stvoriteľovi a Otcovi. Kladie ju 
v tom osobitnom © vnútornom priestore, v ktorom ea naučil stretať 
sa s Bohom, predovšetkým v modlitbe. Pýta sa teda Boha: "čo aéa 
robiť? Aký plán sáč s mojím Životom? Aký stvoriteľský e otcovský 
plán máš so mnou? A ká je ^veja vôľa?" Chcem ju plniťí ¥ tejto sú
vislosti projekt nadobúda význam Životného povolania, ako niečo, čo 
Boh zveruje za úlohu človekovi. Ked mladý Človek vstúpi do sebe, 
a nadviaže s -ristom rozhovor v modlitbe, túži takrečeno čítať več
ný úmysel, ktorý má s ním Boh Stvoriteľ a Otec. A vtedy sa presvied
ča, ze úloha, torú mu Boh zveruje je úplne ponechaná jeho slobod
nému rozhodovaniu, ale že je zároveň určovaná radom rozličných 
okolností vnútornej i vonkajšej povahy. Mladý človek aladák alebo 
dievča ich skúma a potom vytvára svoj životný pjsjekt ® chápe ho 
ako povolenie, ku ktorému ho pozýva Bon.
Chcem teda vám všetkým, mladí adresáti tohoto listu zveriť túto 
nádhernú prácu, ktorá súvisí s poznávania životného povolaní® kaž
dého e každej z vás pred Bohom. Je to úchvatná práca. Je to fas
cinujúce vnútorné úsilie. V tomto úsilí sa rozvíja a rastie vaša 
ľudskosť a vaša mladá osobnosť nadobúda vnútornú zrelosť. Zakore
ňuje sa v tom, čím každý a každá z vás ste, aby ste sa stali tým, 
čím máte byť: pre seba - pre ľudí - pre boha. Súčasne s týujfco pro
cesom objavovania svojho životného povolania malo by ea rozvíjať 
©j vedomie, akým spôsobom toto životné povolanie je zároveň kre
sťanským povolania. Tu treba poznamenať, ťe v období pred druhým 
vptikánskym.koncilom aa pojem "povolania" chápal predovšetkým vo 
vzťahu ku kňazskému a rehoľnému životu ako keby sa Kristus svojím 
evanjeliovým "Nasleduj aa" obracal na mladého človeka iba v týchto 
prípadoch. Koncil túto perspektívu rozšíril. Kňazské e rehoľné po
volanie si udržalo svoj osobitný charakter i svoj dôležitý svia
tostný © charismatický význam v živote božieho ľudu. - roveň vUak 
koncilom obnovené vedomie, že všetci pokrstení majúvúčasť ná tro
jakom -platovom poslaní /trie munérs/: prorockom, kňazskom © krá
ľovskom, ako ©j vedomie, že všetci sú povolení k svätosti spôso
buje, že každé Životné povolenie človek© chápané ako kresťanské 
povolanie zodpovedá evanjeliovému povolaniu, krisatovo "^ssleduj 
ma!" sa ozýva na rôznych cestách, po ktorých kráčajú učeníci a vy
znavači Božieho Vykupiteľ®. Krista možno nasledovať rôznymi spô
sobmi, nielen vydaním svedectve o eschatologickém kráľovstve pravdy 
© lásky, ale s j spoluúčasťou na pretváraní celej pozemskej skuto
čnosti v duchu evanjelia, cdtiaľto vychádza ej laický apoštolát, 
ktorý je neoddeliteľný od samej podstaty kresťanského povolania.
Toto sú zvrchovane dôležité predpoklady pre životný projekt, ktorý



n
zodpovedá podstatnému d i nami zau va e j mladosti. Musí t® preskúmať 
tento projekt - nesvisle od konkrétneho obsahu života, ktorým sa 
vyplní - vo svetle slov, ktorými sa Kristus obrade n© mladíka v 
evanjeliu. " robe tiež, s by ste snov® m dôkladne pouvažovali © vy
známe sviatosti krstu & birmovania• V týchto dvooh sviatostiach 3® 
totiž podstatne obsiahnuté ©odstala kresťanského života a poslania.
Z nich" vedie ceste kEucharistii, ktorá obsahuje plnosť sviatostných 
darov, ktoré kresťan dostáva: celé bohatstvo cirkvi á® sústredené 
v tejto sviatosti lásky, baioj treba - ale v*oy vo vstanú k itucno- 
ristií - uvazova.ť o avia,.oati pokánia, ktorá má nenahraditeľný 
význam pre stvamevsnit kresťanskej osobnosti, najmä ©k je s nou 
spojené duchovné vedení®, t.j. metodická Skala duchovného Života.
C) tomto všetkom s® zmierna ja® len stručne, hoci každá sviatosť Cir
kví né svoj presný a Špecifický vzťah k mladosti a k mladým ľudom. 
Verím, že touto témou s® budú oveľa podrobnejšie zaoberať mi, 
najme duchovní pastieri osobitne poverení spolupracovať s mládežou* 
Cirkev - ako učí kruh,ý Vatikánsky koncil - je ”akoby sviatosťou,
Čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia 3 Bohom « jednoty ce
lého ľudského pokolenia." Každé Životné povolanie chápané ako kre
sťanské povolaní® má svoje korene vo sviatostnej povahe Cirkvi,
Čiže utvára #e prostredníctvom sviatostí našej viery. Práve sviatos
ti néa umožňujú, aby sme už od mladosti otvárali svoje ľudské ja 
swásonoéndma pôsobeniu Boha - Najsvätejšej Trojice, umožňujú nám 
mať účasť ne Bože® život# tým, že žijeme do najopravdive jš ím ľud
ský® Živote®. Týmto spôsobom ľudský život nadobúda nový rozmer e 
zároveň aj svoju kresťanskú originálnosť: uvedomenie ©i požiadaviek, 
ktoré kladie na človeka evanjelium sa dopĺňa vedomia, že sa® dos
tali dar, ktorý prevyšuje všetko."Keby si -10znala Boží darí” po
vedal Kristus Samaritánke. /pokračovanie v budúco® latku/

9# Prechádzke za noevetnými znameniami /dokončenie/ 
ľneš i liturgické gestá 11*

V minulom pokračovaní sme si zabudli doplniť dôležité údaje 
k znaku kladenia rúk. ? Starca “'ókone znamenalo údel ovaň í e vyáŕe j 
moci /Ún4 ,14/. V Kovom Lékone je znakom prijatia uci.a vátého
a jeho darov: uzdravovania chorých kladenia nik 6,5/, žehnanie 
/Mk 10,16/, udeľovanie Tucha Svatého vo sviatosti biřmováni®
/ S k  8,15/, sviatostné svätenie / 2  Ti® l,c)Sk 6,6/. V 14. storočí 
bolo toto gesto zavedené do liturgie sv.óauľ-e »© zmysle®, aký am# 
si vysvetlili minule.
SnaK pozdvihnutie zraku
V prvotnej’ Cirkvi bolo “pozdvihnutie zraku bežným zvykom pri mod
litbe podľa JeŽiSovho zvyku / k 6,41atď/. Preto aá ej sv. rantišek 
z 48®iai na obraze nad oltárom františkánskeho kostol© v .-ových 
Zámkoch pozdvihnuté oči. Týmto gestom s® malo naznačiť pozdvih
nutí® mysl© nad pozemeké strasti. : nes s© toto gesto medzi veria
cimi uživ© len veľmi zriedka, lebo pôsobí dojme® neúprimnosti, 
evetuôkárstva. Pri sv.ouäi ho užíva kňaz, len ked používa texty 
rímskeho kánonu.
Inak bitia v -arai©
Ten’to "iikon znamená PJKOHU a L T -íľľ. v pokore sa bil v frsia modlia
ci s© mýtnik /Lk 1 ,1i/, v hrôze m ľútosti sa bil do pŕs zhroma
ždený zástup p r i ukrižovaní Pánovom /Lk 23,49/. Pri sv.oméi ea ve
riaci bijú v prsia pri vyznení hriechov /"Vyznávam...moja vine, 
moja vina, moja pre veľká vina.. .V, pri aránku Boží, pri modlitbe 
pred sv.projímgnía "Pene, nie som hoden...”, ktorú aé.v pripomína 
pokorného stotoníks, ktorý a o pohan aal väčdiu vieru než hoc kto 
v Izraeli. * Vyznávam všemohúcemu .ohu.••, že so® veľ© zhrešil my
šlienka®!, slovami, skutkami © zanedbávaním dobrého. Koja vina, 
moja vina, moja preveľká vina”, á kedykoľvek vyslovia© slovo#"vina" 
bijeme a© do pŕs. Lo to ©si zaaaeaé, ked a© človek bije do pre?



Zamyslime sa nad týra. Ale k tomu je potrebné, aby sme tento úkon 
správne vykonávali. Teda aif končekmi prstov sa dobnúť do šiat j 
zovrená pásť raé udrieť dě prs. iožno, že si už videl na starých 
obrazoch svätého^ieronyma, kľačiaceho na púšti, ako sa s kameňom 
v ruke bije do pŕs, až sa otriasa. Je to úder, žiadna nežnôstka.
Má udrieť do brán nášho vnútorného sveta, a otriasť ním až do hĺbky. 
Potom cítime, čo to znamená. Plný Života má hftť tento svet, plný 
svetla a sily i silnej činosti. Ale, ako to taa v skutočnosti vyze
rá? Veľmi vážne sa pred nami vynárajú povinnosti, výstrahy, výzvy, 
aby sme sa rozhodli, ale vo vnútri sa sotva čo pohne. Obťažili sme 
sa všelijakými vinami, ale nič sa nás nedotýka. "Uprostred 
života sme obklopení smrťou, ale^nič sa nás to nedotýka“, neiayslíme 
na to. Tu volá glas Božíš "Prebuď sal Pozri sa okolol Spamätaj sal 
Zmeň svoje |raýšľanie! Čiň pokánie ľ’̂ Toto volanie s® stelesňuje 
úderom d© prs. Ten má preniknúť hruď, má svet v nej vyburcovať, 
aby grecitol, aby sa obrátil k Bohu. Ak sa tento vnútorný svet 
spamätá, tu mu vystúpi pred oči, ako premárnil svoj vážny život, 
ako prestúpil Božie príkazy, ako zanedbal svoje povinnosti. “1103a 
vina, moja vina, moja preveľká vine". Je v zajatí tejto viry a 
z tohoto zajatia neunikne inak, než keď úprimne vyzná í “Zhrešil som 
ayglením, slovom a skutkom, proti svätému Bohu a proti spoločenstvu 
svätých". Pridáva s© k nerem Boh a stáváa sa na jeho stranu proti nerau 
samému. Myslí o sebe tak, ako o ňom myslí Boh. m. seba pre
svoj hriech, a trestá s© úderom. Takýto má byť teda význam, keď 
s® človek bije v prsia. Budí tým samého sebe. Vurčuje svoj vnútor
ný svet, aby počul Božie^volanie, tavia n© stranu Božiu a trestá 
s.m seba.Je to teda spamätaniu s®, ľútosť, obrátenie mysle.Preto 
sa kňaz i ľud bijú v prsia,jjed pri stupňovitej modlitbe vyznávajú 
svoje hriechy.Činíme to, ked sa n|m pred prijímania ukgzuje Telo 
Pána © hovorí í "Pane, nie...". Keď sa v litániách obviňujeme a 
hovoríme: “My hriešnici! ^rosíme Ťa, uslyš nás!"Význam tohto úkonu 
bol zoslabnutý. Tak napr. veriaci sa bijú v prsia,keďsa pri Pre
menení pozdvihuje hosti© a kalich. Alebo keď ©a pri Anjel Pána 
hovorí: "A Slovo s® Telo® stalo“. Tu s© vlastný zmysel stratil a 
tento úkon je už len všeobecným výrazom úctivosti © pokory. »«ala 
by mu ostať oná neúprosná vážnosť, že je totiž výzvou, aby sme sa 
smmmätali a že je trestom, ktorým kajúcnik trestá saaosvoje srdce." 
/R.G./
Znak pozdvihnutia_ precenených darov
T i T ľ  53 gď y iňovo n i e - ™ďel© s a' ""po"" pre me ne n i chliba a vína, po ktorom nasleduje"®j”pô£?SlŤnutie, t.j. vzdanie úcty “ristovi.Toto pozdvi- 
hovaňie má za cieľ ukázať Krista veriacim. Veriaci majúv zrakom 
sledovať ruky kňaza, skloniť hlavu môžu vtedy, keď si kňaz pokľakne 
pre premeneným chlebom a vínom.
Malé pozdvihovanie - kňaz berie do rúk súčasne kalich a nad ním 
HŕlI~hôIíiu7*"p?I?oai hovorí: "Skrze Jeho, s##Níra a v ňom máš Ty,
Bože Otče Všemohúci, v j-dnote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu 
po všetky veky vekov. Amen." Tu sa má zvýrazniť nes© jednota © 
Kristom, v ktorom ideme osláviť Otca.
Znak liturgického bozku
'íkéŕ, ako e a zakyslíme nad liturgickým bobkom, pozrime s© ne bozk 
ako taký. Bozk je prejav lásky, dôvery, priateľstva e oddanosti.
Bozk je svojím spôsobom dar, peny, ktoré sú hlavným "nástrojom" 
bozku, chráni© jazyk, Hovorí sa, že jazyk je padacím mostom k vedo
miu, to znamená, že ten, kto pobozká druhého svojím spôsobom, tento 
padací most spúšťa, kalí by si to uvedomiť predovšetkým dievčatá, 
kedysi sa tvrdo bojovalo o bozk milovanej bytosti, dnes k tomu 
staří, aby sa niekto predstavil. Dievčatá by sa mali chrániť pred 
poškvrnením © okrem paráděni©, mali by sa Čo najviac zdokonaľovať 
v čnostiach. 85% dokonalosti získava žena z© slobodne, pri deťoch 
už nebude ®ať n© to čas. Chlapec by tiež mal mať svoju hrdosť a 
nedávať bozk dievčaťu len tak, že to každý robí. Od bozku nie je 
ďaleko k intímnostiam a intímnosti zasahujú Človeka v tom najhlbšom



bytí, preto aj sv.Pavol tak veľmi varuj© pred smilstvom e sexu
álnymi zvrátenosťami, úlovek sexuálne zvrátený nedokáže rozprávať, 
myslieť mm aič iné ibe n® sex. Á teraz si predstavte, So t© spra
ví s takou jemnou dušou ako j© len©. Pád žalgr v t e ..to oblasti má 
ešte horšie následky. Bozk vlak môže mať aj inú podobu. Bozk die
ťaťa, bozk milujúceho manžela, bozk rodiny, ktorá pricestovala. To 
So v človeku 3®, So túži vyjadriť, ale nenachádza n® to slov, to 
vyjadruje bozkom. Bozk má aj svoju teanú tvár,v judášskom bozku, 
ktorý je schopný zradiť to najdrahšie, So bozk vyjadruje-priateľstve. 
¥ procirkvi tm bozk v liturgií užíval už v nooitolských Časoch 
^IKor 16,20jlPt 5,14jTertulién/ symbolizoval K BLlkJSBáU a
■JCTII /bozk oltár®, evanjeliára, kalicha, ruk© kňaza, biskupa a v 
stredoveku aj nohy popela, patony/. Bozk oltáre - oltár je sym
bolom riste - kňaza• Kňaz botkáva oftar na začiatku pri príchod® 
n na konci pri odchode* Je to teda pozdrav oltáru. Okrem toho pod 
každým olt rom musia byť pozostatky cv.mučeníkov, a preto bozk 
patri sj týmto ako prejav úcty, 1 sky a jodoty s nimi.
Bozk misála - na konci Evanjelia* Táto kniha predstavuje tiež &ri- 
5to "- učiaceho• Za ppučeme sa poďakujeme feosxoa vďačnosti o úcty 
k Slovu Bážiemu.
Bozk pokoja - v stredoveku bol nahradený objatím, pokoja, pri slá
vnostných sv.omšiach pred prijímaním veriacich kňaz odovzdáva bozk 
pokoja a zmierenia miništrantovi a ten ho prijíma v mene všetkých

uctenia a cele i toa-
nej Cirkvi,V prácirkvi si ho dávali kresťania pred sv.prijímaním, 
aby so tak vzájomne zmierili.Unes ho v na®len krajinách n® znamenie 
kňaza:"Tajte si znak pokoj©i**nahradilo podanie runy, v niektorých 
krajinách ako nspr.nroncúzsko však stále ostáva bozk pokoj®.Ak ti 
tvoje srdca hovorí, -c © niektorým bratom alebo sestrou nemáš všet
ko v poriadku, postav ©a v kostole ve-: i, aby -\ohol splniť
Bánov príkaz j "Ak prinášaš dar a nepadne ťa, že nie si zmierený 
so svoji® bratom, nechaj svo$ dar a choď sa zmieriť". Botou podaj 
svoju ruku ozajstne, nežne, aby bolo z nejcítiť lásku, ale i 
pevne a isto, aby bolo cítiť, ze sa dotyčný môže v prípade pro
blému na teba spoľahnúť. Pridaj k znaku pokoja ešte úsmev, kedy
koľvek ho bud ä dávaťI ďsmav to j© pečiatka no zmluvu zmierenia, 
ktorú ste podpísali. Dnes existuje v cirkvi hnutie, ktorá sí dalo 
za cieľ zmierenie. Zmierenie medzi noboženstve^i, kresťanskými 
cirkvami a ľudskými rasami, /mierenie v Štátoch, v rodinách i vo 
vnútri človeka. Toto hnutie sídli v Taize. Jeho zakladateľom a 
predstavený® je nám už dobre známy Roger Schutz. V Taiza je aj vy
budovaný chrám Zmierenia /údajne na mieste, kde s® zjavil istej 
ženičke svetelný kríž/, Tad chromom je nápis i "Vy, ktorí sem 
vstupujete, zmierte sal Bach && zmieri otec so synom, manžel so 
svojou manželkou, veriaci s tým, kto neverí, kresťan so svojim 
odlúčeným bratom". Odchádzaj do kostola, až keď budeš cítiť, že 
si zmierený.
Znak umývania nôh
Tento znáte i k t or J symbolizuje oddanú službu blížne uu, poníženosť 
m pokoru so v našej Cirkvi koná iba raz do roka /ak s® pre t© 
rozhodne kňaz/. to pamiatka no Zelený Štvrtok t. j. der* ustanove
nie sv.omše /Večere Pánovej-Jn 13,2-11/. Ježíš, ktorému prinále
žala všetka moc a sláv®, vrhá m  k svojim hriešnym,,stvorenia® m 
m  va i - nohy. o© Čta sa od© mňa, lebo som
tichý © pokorný srdcom". Dnes podľa jeho vzoru pokračuje v tomto 
úkone poníženosti náš milovaný cv.Otec. Webojí su. kľaknúť a poboz» 
kať zem, ktorú navštívi, nebojí.,s® kľaknúť s pobozkať nožičku de
bilnému dieťatku, odchádza do väzenie, aby navštívil svojho aten
tátnika Alihc Ahmeda AgdŠu n po polhodinovom rozhovore pohne jeho 
srdcom tak, že pri odchode mu jeho atentátnik bozkáva ruku.
V minulosti bolo zvykom bozkávať |lá»ešovi nohu. .Dnes sa od tohto 
stredovekého zvyku upustilo. Tápaš sa stále véec » vé©c stáva



©luhom sluhov, ako sa tituluje. Politická © ekonomická moc stredo
vekej Cirkvi ustupuje a na jej miesto nastupuje moc Ducha Svitého. 
Božie Kráľovstvo n© zemi - Cirkev sa i viditeľne^zduchovnúje. Túto 
novú éru Cirkvi /samozrejme pod vedením Duch© Svitého/ začal 
všeobecne obľúbený n é “-e S Ján Y” III.. Chcem se ešte vrátiť k tomu 
bozkávaniu nôh páp#ž®, definitivum bodku za týmto stredovekým zvy
kom spravil pápež Pavol VI*, ktorý nm v?©obecný údiv novinárov 
a biskupov kľakol pred zástupcom caríhradkakého patriarchu a 
pobozkal mu obidve nohy, keď to chcel udivený pápežovi odplatiť. 
Pápež mu to nedovolil. Nebolo to prázdne gesto, bol© to odpro
senie z© rozhol. Brat e sestra, uvedom si, že si sluhom svojich 
blížnych, tak eko nám to dáva najevo náš božský Spasiteľ n tiež 
nástupcovi Petrovi - pápeži.

10. Svat.V keotún malého kráľa IV. /dokončenie/
"Aby som si Pán® naklonila...vyvolila som si slávneho sv.Jozefa 
z© ochrancu...Aby dovŕšil moju radosť, vyslyšal m© vždy lepšia a 
štedrej?Im spôsobom ako som prosil© © očakávala. Nepamätám si, 
že by som dodnes o niečo prosila a on by raé to u Beh# nebol vy
mohol... Boh udeľuje iným svätým výsadu/ že nám môžu pomáhať v tej 
alebo onej potrebe, sv.Jozef však, to viem zo skúsenosti, zasahuje 
evojou pomocou pri všetkom, čokoľvek potrebujeme...tých čo neveria 
prosím aspoň pre lásku Božiu, aby t© skúsili". Toľko sv.Terézia 
z Avily, svätica, ktorá bola ko :rvá žena v Cirkvi nazvané uči
teľke Cirkvi, pre významné iny atické diela, ktoré nypícele. Ako sa 
všsk rozvíjal napínavý príbeh sympatického mladomanželského páru 
äalej? Jozef pochopil, že sa má stať Máriiným e Ježišovým ochran
com, ale že nemá siahať na tú, ktorá je božia. Cítil pred sebou 
duSu nevýslovnej krásy, laliu medzi dušami, tajomstvo, ktoré je 
omnoho väčšie než tajomstvo ktorejkoľvek ženy. Ako jemnocitný 
muž s dávkou poézie, ktorá je typické pre orientálca vytušil, že 
by bilo škoda túto ľaliu porušiť, okrem toho vycítil, že to nie je 
v Božom pláne, Láska mladého páru svojím čistým vzťahom dostala 
krídla, o ktorých môžu veľa povedať ľudia, čo e© zasvätili úplne 
Bohu, alebo manželské páry, u ktorých už vyhasí# plodiaca sila. 
Jozef sa tak stal vzorom, pre tých mužov, ktorý sa oddali ohu. 
Jozef je vzorom čistého pohľadu, vzorom čistej lásky k žene, t.j. 
lásky, ktorá sa vzdala nárokovať so na"vlastné nie" toho 
druhéhp.
Čas ked mal prísť 3yn -k)Ží n® zem ss neúprosne presýpal, mladí 
manželia majú starosti, ktoré ešte komplikuje cisýr Augustus.
Ten chce mať kvôli vojenským účelom presné štatistické údaj# o 
počte záložákov i budúcich vegrútov vo svojom impériu. Stalo ©a 
tak ako s® nerež stáva: hriešny človek g celkom inými často ego
istickými zámermi uskutočňuje božiu vôľu. Tak to bolo ej v prípade 
sv.Rodiny. Kristus sa mal podľa icheášovho proroctva /Mich 1,2/ 
narodiť v Betleheme e Jozef s í áriou boli ako ©ríslušníei Dávidov
ho rodu nútení odísť práve do tohto mestečka /Lk 2,4-5/. Prešli 
neľahkú 130-140kra dlhú cestu, koľko strachu asi prežil sv.pestún 
o svoju milovanú? Nakoniec však dorazili. Tu ich však čaká ďalšie 
nepríjemná prekvapko, nieto miesta ne prespaní© /Lk 2,7/, príbuzní 
im' poradili jaskyňu asi 20 metrov od mestečka. "Kým všetko objí
mal© hlboká tichosť © noc, v rýchlo® behu došlo do polovica, tvoje 
všemohúce Slovo, o, Pane, z kráľovského trónu zletelo doprostred 
zeme medzi nás". /Múdr* 18,14-15/. V chlieve sa nerodil mesiáš. 
Najprv ho zdravia predstavitelia židovského národa /Lk 2 / - pastie
ri. Boli to ľudia z najnižšej triedy, "miláčkovi©" farizejov, ktorí 
ich považovali za najhorších ľudí, lebo títo "lazníci" jednoducho 
nechápali predpisy o hygiene: umývanie rúk, čistenie nádob, takže 
ich ani neprevádzali. Boli to však práve oni, komu anjel oznámil 
radostnú zvesť. Po nich prišli zástupcovia pohanského svet© ©



vtedajšej vedy * laágovisu Tradícia mi® šachovala ich taená: QeŠpsr, 
Melichar, Baltazár, tí však navštívili asiéh* Kráľa o niekoľko Me
siacov, ked ©v.Hodina bývala už v jednom naseretskoa domčeku.
redtýaea etk.fi e dieťati©® podrobila obradnému očisťovaniu a dieťa 

c briežky. .Tu si Josef vypočul Siate ©novo proroctvo 9 budúco® utrpe
ní svojho adoptovaného syna. Je zaujímavé, ste Siate on au nepovedal 
sni slovo, hoci ty sa to ako otcovi dieťaťa patrilo. Siaséa asi 
oznal, že uozef ©a utrpenia Kristovho nedožije, m tiež, že dieťa 

nie je od pozemského otca.
P© skon."oní návštevy ®%ov, Jozef dostal iríkas ujsť do Kgypta, 
lebo nerodes panovník Izraela svojho ctoanclého konkurenta po
kúsi zabiť /lt 2,13/. 3v.Tesár, auŽ viery, modlitby, je praktik, 
okamžite je ;ná. pólu ©o sv.Hodinou emigruje do Kgypta. Po néekoľ- 
hodnovom vyčerpávajúeom pochode púšťou í od í i do Hhinokoluru /SI 
\riehu/, kde ich zoberie pod ocharnu malá Židovská obec. Pre tento 
skutok dostal o v.'Tesár m', sov oenranea sv. Rodiny a ev. Cirkvi.
Ako dlho pobudli v Pgypte sa nevie, niektorí tvdéia, že týždne, 
/ ’ouard/, iní že -aeaisce /Riceoti/, starší hovoria o 7 rokoch.
e tú Č píše /"■ t 2,15/, že sa vrátili po smrti Herodesa. Herode® 
zostrel 750 po založení Híoa. Kristus s® narodil 747-Y4V, z toho 
vyolýva, a© v g y p t e prežili najviac rok-dva a v é i i é k o  mo
h o l byť už ročný® dieťatko®, ked ušli do . gysatsu Po smrti Herodesa 
sa nevrátili do -azaráta, lebo k moci sa dostal rovnako nebezpeč
ný tyran-Archelaus•
■ o týchto udalostiach sa Jozef pomaly vytráca písma. "AŽ d© konca 
života žila sv.Rodina % viery. Jozef zomrel prv, než s® niečo spl
nilo. uaal zohrať na seba, se „oh zasiahol do jeho /.ívota zdrvu
júcim sp3sobom a potom au 30 rokov nič neudialo, žiadny zázrak, 
žiadne vysvetlenie...«.le on veril. Je obrazom tých veľkých bratov, 
ktorí zomreli pred víťazstvom, ktorí odišli, aby sme sa my mohli 
tešiť. Jozef je prototypom altunatov, starí sa z© obete nedajú 
odmeniť, nepovie ani slovo, nespôsobí Žiadny zázrak, ale vydrží 
ne saieete, ktoré tu Boh zveril, kiežby vzbudila rytierska neži- 
řtrsocť ev. Jozefe., k t o r ý  vychoval dieťa, ktoré nebol© jeho, oovolsnie 
ojovníkov, rehoľníkov, rehoľnío a kňazovi m o ž  by bolo medzi nami 

veľ© Mladých ľudí, :• torí m  lepšie starajú o osti iných, než s®
zvyknú starať ľudia o vlastná a ktorí si vedia v každej žene va
liť tú| s ktorou sa jedného dna zosobášia a ktorí v tej, ktorú 
udú milovať, spoznajú podobnosť a vplyv najsvätejšej Faamy• Potom 
zachová Panna -'ária navždy nekonečnú čistotu, svieiošť a rešpekt 
ich lásky, ktoré vyznačovali lásku Jozefa k kúrii a ktoré 2 neho 
urobili takoho veľkého svätca". /Loví© velíy/

Pestún
koho by to napadlo
ic to prepsliSie dievčatko
je miss krásy bolesti pokory
podši Ti liai.iI pre* vňatky veky
vybral si si najkrajšie dievča
v celej galilei nebolo takej deky
z lásky k nohu e k nejstal si ©e pestún pre božie dieťa
muž pokoja trpezlivosti nazaretský robotník
mohol si aaf kľudne inú
cohol ci u§ť hrudná inú
na brehu mŕtveho jazera
nepokojného oko ku© živého striebra
v harmónii v oohode
postavil by si jej na dúkaz lieky
drevenicu a malú eifelovku
kúpil suto a modré z noha



sali by sta kppcc detí 
futbal by hrávali na pobreží 
mohol si mať kľudne inú 
pozerať s ňou každý večer telku 
terás čupíte ori eucze 
emigranti v zóne '•osu*
JežiSkovi robí" z korku koníka 
tíSil hnedovlásku 
miesto drevenice si jej dal 
si z ápm liek,, ehy Sku
palmy po svätej rodinke nomrkávnjd zelenými prštekmi
•áoriu hladkajú
uprostred palestínskeho ľudu
mohol & i sať kľudne inú
bybral si si: v celej gelilei nemela psru
z lásky k Bohu a k nej
stal si sa pestúnom
pre božieho záchrancu.

11. Jekty.„a..-.J.irkvi Ji.ftás 
Nazaréni
"^eusnevajú krst detí, hierarchiu, odopierajú vojenskú službu a 
prísahu. Nechodia do hostincov, kín Či divadiel. Okrem mblie 
nečítajú žiadnu literatúru, ani noviny, v zime či v lete chodia 
v tmavých čstoch s leny v dlhých ’atoch i 5iorný ch šatách na 
hlavách. V CTA sú známi ako Aaiľovia eodTa ich zakladateľa 
Amiache zo 16.storočia.
'"Trhíílíí /zhromaždenie i Cirkev 'ožia/
Ich zakladateľom je Ján Darby /r.1833/. Neuznávajú inú cirkev 
ako tú, ktorá je 20 všetkých veriacich. uediná autorita je 
Sv.Písmo.
Mormoni /Cirkev Ježiša Krista, svätých pna lednech dní/ 
žalciadateTs mormonaký prorok Jozef íSraith, 23.12.1830. Názov po
chádza oodTa posledného židovského proroka rornona• orraoni„sch- 
vaľujú mnohorasnželstvo, nevijú alkohol, kávu, čaj, tabak. Vä
čšinou ide c bohaté rodiny, "rvou veľkou obcou bolo itnh v USA. 
ľová Cirkev /Pvvdenborská obec/
•/iYIeäeteTt r«anuel fwedenborg, vzdelaný syn luteránskeho biskupa, 
údajne v roku 1743 sa obrátil a zmenil svoj život. Jeho učenie 
je zmiešanina teozofie, filozofie a nacionalizmu. Verí, ze 
vzkriesenie telo neexistuje, sviatosti nie sú potrebné.

12. stu otázok sebe gsae.au delá í ch 10/
21. Prekonávam vnútornú nespokojnosť alebo sa ooddávam kaž

dému nepokoju, rrianíu?
22. Okúsia® prečo je život plný trotiklndev a rozporov?
23. "ledujem myšlienkové prúdy, poddávam es im, hodnotím ich a 

vyberám si kriticky?
24. fóra bez záujmu, alebo som úurinmý, hlboký, rýdzi?
25* Prevláda u mňa rozum nad citoví m lebo naopak?
26. Aké je moja reč - podaný komen alebo kvet, ozvena úprimnosti 

srdca e priamy pohTed čestného človeka? Alebo je moje reč 
plná zákrut, nejasnosti s neúprimnosti?

27. 5oau venuje® voľná chvíle, aké mám záľuby?
28. Čo rovežujem zb najvážnejšie u človeka, u sebe?
?9. Cítim s tými, čo es trávia alebo so® zaujatý len sám sebou?
20. P-ľedám o on o c nre tých, ktorí ticho trpia, a ani neprosia 

o romoc eleto som nevšímavý?



Prehibaao svoje zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Fauny žárie!
Cirkev, svet i "všetko stvorenie dychtivou túžbou ořakavo trá
vení© sa synov Božích" /Mim8,19/, ©čakáva svoju obnovu. Túto 
obnovu začal uskutočňovať náš Vykupoteľ Pán svoji© veľko
nočným tajouetvo® u vyliatím Búcha Svitého Turie#• Aj my s ce- 
Iôé Cirkvou denne vzdycháme p o jeho novom vyliatí: "Vyšli 
svojho Ducha g všetko bude pretvorené, a obnovíš tvárnosť zeme I" 
Lenže Puch Svätý sa v plnosti dáv® iba ozajstným Božím deťom, 
teda maličkým, za ktorých Pán Ježiš chválil svojho Otca: "Lve- 
lebáje® ťa Otce, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred mú
drymi a rozumnými o zjavil si ich maličkým. Ano, Otče, tebe s© 
tak páčilo" /lk 10,21/.
Prvou a najmenšou z týchto maličkých bol® Panna Mria-prvý vzo
rový člen novozákonnej Cirkvi # súčasne i jej Matka* V jej Ne
poškvrnenom Srdci môžeme byť aj ^y sformovaní m  Ježišových ma
ličkých, na jeho opravdivých učeníkov. Pór Ježiš m  kríži 
nás k tomu vyzval: "Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, kto
rého milovní, povedal matke: "Léna, hľa, tvoj syni" Potom po
vedal učeníkovi: "Hľa, tvoj® matke!" á od tej hodiny si ju uče
ník vzal k sebe" /Jn Í9,?ô-?7/. Duch Svatý potom n® Turíce a 
pri nanebovzatí charisma nadprirodzeného materstva Panny Márie 
tak zázračne rozmnožil, že všetkých vykúpených môže prijať do 
svojho Srdca a všetkým môže účinne pomáhať. Samozrejme túto pomoc 
môže poskytovať predovšetkým tým, ktorí si ju s dôverou b oddo- 
nou láskou berú k sebe tak ako Ján, inšpirujú s® jej príkladom 
a prijímajú jej materskú přítomnost e samce vo svojom živote.
K tomu istému nás nabáda aj Koncil, ked v dekréte o l@iek.om apo
štoláte /Ak 4/ hovorí: "Dokonalým vzorom tohto duchovného a apo
štolského života je Preblahoalavená Panna Mári®, kráľovné apo
štolov, ktoré žila tu na zemi priam tak ako všetci ostatní ži
votom plným rodinných starostí a prác® apritem bole vždy úzko 
spojená so svojím Synom a celkom osobitným spôsobom spolupraco
vala na diele Spasiteľa. A teraz, nanebovzatá, ea etará s ma
terinskou 1 skou o bratov svojho Syna, čo ešte putujú a nachá
dzajú v rozličných nebezpečenstvách a úzkostiach, pokiaľ so ne
dostanú do blaženej vlasti. Nech si ju všetci čia vrúcnejšie uc
tievajú s zveri® jej meterinskej opatere svoj život i apoštolát. 
Všetko tede máme zveriť Máriit sebe, svoj život i apoštolát, o 
to nielen jednorazovej všeobecne, ale každodenne vo vš- tk,/ch kon
krétnych situáciách dňa /vstávanie, ranné rozjímanie, prác® v ža
ta® stemní , zjednotenie spoločenstve na stretnutí, apoštolský kon
takt, úspech, neúspech, rozhodovanie, zranenie, výchovný zásah, 
únav©, návšteve, začiatok svetej ouše etä/. Môžeme to urobiť ak© 
don rosco jedným vrúcnym Zdravas. Alebo stačí aj úprimný pov
zdych - heslo Jána Pavla IX.: "Celý tvoji" A môžeme dodať: "Aj 
táto situácia j® tvoje. Ako by si ju riešila na mojom mieste? 
Pomôž mi! Tebe'ju zverujem, aby bol v nej oslávený Pán Ježiš!" 
Alebo povzdych av.Ľudovíta z í. on tf ortu s "Celý som tvoj, všetko 
moje je tvoje i všetci moji'sú tvoji í" A podobne. Prejavy lásky 
k Mame si nemusíme programovať na počítači. Puch Svatá nám urči
te vnukne vhodné slová.' Pre lepšie pochopenie Spirituality za
svätených Panne Márii je dobré si prečítať príhovory Panny Márie 
pre kňazov /Cez Otca ľtefana Oobbiho/ "Matka Božia svojím naj
milším kňazom".
Pre naše zasvätenie sa nepoškvrnenému Srdcu Penny íiárie sú tu 
ešte ďalšie osobitné dôvody. Prečo práve rdcu Panny «ária, n to 
ne oo kvr enému sa máme zasvätiť? Najdôležitejší® znamenia doby 
je tu skutočnosť, že Cirkev prijala výzvu Penny Márie z ťatimy



/z r.1917/ a zasvätil© seba, svoje mistne Cirkvi a celá ľudskú 
rodini nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktoré nám dal Boh - podľa slov 
Penny Márie - ©ko„poaIedné záchranné znamenia v týchto ťažkých 
časoch. Prvé zasvätenie Cirkvi e ľudského pokolenia Nepoškvrnené
mu Srd^u Panny Márie urobil Pius XII. počas P.svetovej vojny 
31.oktobra 1942 v rozhlasovom posolstve adresovanom verieci® Po
rtugalska. 7.júla 1952 v apoštolskom liste Sacno vergente anno 
Pius,.XII. doplnil tento slávnostný úkon a "osobitný® spôsobom" 
zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu /všetky národy Kúska".Na konci 
tretieho zasadania XI.Vatikánskeho Koncilu 21.novetebr© 1964 
Pavol VI.vyhlásil Pannu Máriu za tóatku Cirkvi a pripomenul zasvä
tenie Nepoškvrnenému Srdcu vykonané Piom XII. a obnovil ho.
Tak sa dostávame k Jánovi Pavlovi II., ktorý po viacerých zvere
niach Cirkvi © celej ľudskej rodiny Panne Márii, Matke Božej a 
Matke cirkvi osobitne slávnostne a kolegiálne so všetkými bis
kupmi Cirkvi obnovil zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
29.marce 1984. U nas bolo ticho /niektorí slovenskí ordinári boli 
v tom Čase na névšéeve Ruskej pravoslávnej Cirkvi/.
Na miestnej úrovni vä všetkých kofcaCLoeh s© zasvätenie Božieho 
ľudu našej krajiny *<epoškvrnenému Srdcu Panny Márie uskutočnilo 
na záver jubilejného roku svätého Metoda, n® slávnosť nepoškvr
neného Počatia, v nedeľu 8.decembra 1965. V nedeľu predtým s® 
čítal ©ko príprava na toto zasvätenie pastriersky list biskupov 
a ordinárov Slovenska, z ktorého vyberáme to najdôležitejšie:
"Je to práve táté Katka...so srdcom nepoškvrneným © bolestný®, k 
ktorá chce zachrániť svet pred skazou. Dielo záchrany však chce 
uskutočniť prostredníctvom svojich synov a dcér, Ktoré sa o®j 
zasvätením dajú k dispozícii pre jej dielo. Tých chce viesť,
©by podávali vynéhradu zo urážky učinené Srdcu Ježišovmu a gej 
Srdcu. Túžbou jej srdca je vytvoriť z laikov,kňazov a rehoľní
kov veľkú rodinu, ktoré má byť hrádzou na zadržanie záplavy zla. 
Pomocou týchto svojich synov © dcér chue gremôcť zlo a oslobodiť 
svet...Od nich požaduje dennú modlitbu svätého ruženca s úmyslom 
uzmierenie a záchrany sveta...a obete za obrátenie nriešnákov..*
Od nich očakáva zrieknutie s© seba, všetkých nezriadenýcn ná
klonností, vášní, nemiernych túžob a ctižiadostivých plánov.
Práve ich vedie na ceste duchovného detstva, ktoré vyžaduje Je
žiš pre vstup do Božieho kráľovstva, tsez ducha detiastva nemož
no uskutočniť zasvätenie Máriinmu,srdcu ako stála a statočné spo
jenie s ním...Duch dětinstva umožňuje Márii,„že nám môže bez zá
bran a rýchle odovzdávať podobu Ježiša".Zasvätenie Srdcu Panny 
Márie es teda 6.decembra 1905 uskutočnilo, lepšie povedené, za
čalo ej u nás. ?ríprava„teola veľmi krátka. Samothé prevedenie 
úkonu zasvätenia bolo väčšinou formálne a povrchné. Veríme však, 
že Panna Mária nás ©j tak vzala za slovo a nebklaae nás. Potreb
né j© však, ©by sme aj my vzali vážne svoje slov© e osvojili si 
m prehĺbili toto zasv©tenie , a to tak jednotlivci eko aj spo
ločenstvá.
Ján Pavol XI, pri svojej prvej púti do Fatimy vyhlásil: "Jediná 
ceste záchrany Cirkvi a ľudstva vedie cez Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie k Srdcu Kristovmu a cez Božieho Syna k Otcovi". Márii
no Srdce je teda brána, ktorou s© vchádza m  cestu záchrany? ano. 
To pre pokorenie ©lebo zahanbenie veľkých, múdrych e pyšných.
Trebe a© nám ponížiť, aby sme mohli vojsť. Ale či je to také 
ťažké byť dieťaťom najlepšej Mamy?

TÉMA PRE AUGUST MARIÁNSKEHO ROKU 1987 í 
Parm© n Mária ,.g„Božie.rgloyo

"Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo 
ti pán povedal" /Lk 1,45/.
"Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán domu Izraelovmu, ani je-
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diný no2ostal nesplnenýj vr©tko ss s© in i 1 o" /Joz 21,43/# Skutočne, 
Boh splnil prísľuby dané Abrahámovi, že vyvedie jeho potomstvo z 
Egypta e dovedie do zasľúbenej zerae. Abraháía totiž uveril Bohu m 
stal sa otcom mnohých národov#
Pannu aáriu si vzeí jej Syn, Ježiš Kristus, s telesa i dušou do 
neba. .á ssy môžeme dnes zvolať podobne oko sv. Alžbeta ž Blahoslavená 
si, Panna Mária, lebo sa splnilo, Č6 povedal Páni Ty si 
uveril® Behu m stala si sa Pätkou všetkých veriacich, prototypom 
Cirkvi a vzorom "nového Človeka, ktorý je stvorený podľa Boha 
v spravodlivosti a pravej svätosti".
"Blahoslavená si, Panne *• íria, lebo si uverila, že se splní, čo 
ti Bán povedal" /Lk 1,4b/.
BSÔicise sa stretnúť s námietkou, áe mariánska úcta v katolíckej 
Cirkvi nê iá dostatočný p odklad vo .'"vetom Písme. Je treba siahnuť 
priamo po biblických textoch a započúvať sa, Čo oni hovoria o 
cáríi. Biblia obsahuje večný elán nebeského ctca, priebeh dejín 
spásy od stvorení® človek® si po druhý príchod “ristá. A tieto 
dejiny sú akoby presletebé zlatou niťou-oeobou Ženy, Panny a

f po
slednej knihe Písma, v Zjavení sv.Jána. Vidíme ju tiež po boku 
Crista-nového Adama v rozhodujúcich momentoeh v jeho aeeiéšskej 
činnosti. Ona je príčinou mnohých udalostí dlhých dejiín Izraela# 
Sväté 'ísme hovorí v mnohých obrazoch © proroctvách e Bárií /pozri 
liturgické texty zo spoločnej Čnsti Panny Pári«/, ale Božie slove 
hovorí k Márii. Beh -tne vyvolil pred vekmi Báriu zo %tk# '■'eži&a 
Priata, " d  velnceii som ustanovené, odpradávna, prv, ako povstal 
svet" /Lúdr 1,23/. Meetsčí však, že Boh si ju vyvolil, ária musí 
datf k tomu svoj súhlas. Jej odpoveď na Božia slovo je "nech sa 
stene" a Slovo sa stalo v 'árii telom., 'tela s® "príbytkom kráľa*, 
miestom prebývania Slove, "Stánkom stretnutia* Sone a človeka# 
hamíňajú s® veľké predobrazy n predpovede 'ísma•
“Blahoslavené ©i, ?«»na ri©, lebo si uverila, že so splní, čo 
ti Pán povedal" /Lk 1,45/.
Fauna iéria je blahoslavená, lebo žije Božíte slovom, lebo vo veľ
kej miere je si vedomá, o sk# tajomstvo sa pri “Zvestovaní jedná# 
Potvrdzuje to jej chvál octov: "Velebí moja duša Pána...lebo zhltn
úci na poníženosť svojej služobnice. • • lebo veľké veci ©i ttrobil 
ten, ktorý je mocný", /.ári® o t ©a vie, Ba iste nevie všetko^ ale 
celkom vedome prijíma svoju veľkú úlohu v dejinách spásy# .rijísaa 
o tachéváv© v ©obe Kriste v mene všetkých, pred všetkými e pre 
všetkých#Ma tejto výške stojí pred nami Bária ako vzor v celej 
svojej pokore, lebo ib© niekto tak pokorný mohol prijať absolútne 
svetlo a nezostať nín spálený# Haopak, ona dokáže jedinečne pre
mieňať prijaté svetlo na život. O m  žije ďalej svoj ákrytý Život 
b premýšľa v srdci o udalostiach, čo ju stretávajú. Jej úloha j# 
byť prítomnou a uchovávať všetko v srdci, aby to pot o®., zosla
ní Búcha Svatého, odovzdala Cirkvi. "Ale Bária zachovávalo všetky 
tieto slová vo svojom srdci « premýšľal® o nich" /Lk 2,19/. Mária 
premýšľa nad udalosťami, ktoré s® jej hlboko dotýkajú # prepl
nená vierou je si vedomá, že Boží® ruka je prítomná v každej si
tuácii. Verí i vtedy, keď celkom nechápe Bočia počínanie. Vie, 
že dôvodom všetkého, čo Boh koná, je jeho láske k ľudom i k nej. 
"Blahoslavená si, ranne ’áriaA lebo si uverila, Le o© splní, Č© 
ti Ján. .;-ovedel" /Lk 1,45/. braté leme je tiež slovo o nns a slovo 
pre nás. V htm sa i my dozvieme o svojej veľkosti o svojej úlohe 
v dejinách spásy. "Jeho božské moc nám daroval© všetko, co treba 
pre život a nábožnosť zaznení® toho, ktorý nás povolal vlastnou 
slávou a mocou, "ýr nám daroval vzácne a veľri veľké prisľúbenia9 
eby ste sa skrze ne stali úSastnýai na božskej prirodzenosti.
/2 Pt 1,3-4/. TJ Márii se splnilo všetko, čo Pán prisľúbil, lebo ona 
počúvola, o ton nrem-čľola a z toho Sila. (Hvorma aj izy -'ísmo, počú
vajme, rozraýšľajae o tých "vzácnych a veľmi veľkých prisľúbeniach"• 
"Zachovávajme všetko, ôo je tam napísané, potom budeme aať šťastie 
a úspech" /Joz !,«/•


