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K aždý z nás už zažil chvíle, keď sme 
sa stretli ubližovaním, psychickým 

alebo aj fyzickým násilím, zneužívaním 
či využívaním moci zo strany našich nad-
riadených alebo hoci aj s nepochopením 
u tých, u ktorých sme to vôbec nečakali. 
A toto neplatí len pre „svetských“ ľudí. 
Občas je to len antipatia medzi dvomi 
konkrétnymi osobami, inokedy je to vzťah 
konkrétneho človeka k celému okoliu 
(zvykneme vtedy hovoriť, že niekto je zlý 
človek) alebo k nejakej skupine ľudí. 
Z časového hľadiska ide niekedy len 
o jednorazovú záležitosť, inokedy je to 
dlhotrvajúca záležitosť, ktorá neraz ničí 
ľuďom život, zdravie alebo aj existenciu.
Nemusí ísť pritom o nejaké dlho trvajúce 
úmyselné negatívne konanie. Neraz stačí 
jedna netaktná poznámka, slovo alebo aj 
gesto a už sa cítime urazení, ponížení či 
zranení na duši aj srdci. Naše vnútro za-
plaví vlna hnevu, rozčarovania a, neváhaj-
me si to otvorene priznať, neraz aj túžba 
po pomste a spravodlivej odplate. Koľko 
len dokážeme o tom, ako nám bolo ublíže-
né, hovoriť so svojimi známymi, rozobe-
ráme to v rodine, na pracovisku a možno 
aj v spovedeľnici.
Na nám spáchané krivdy nevieme (ne-
chceme) zabudnúť. Nedokážeme (nechce-
me) odpustiť. Kde sú však korene týchto 
našich pocitov? Nemôžem a nechcem zo-
všeobecňovať. Určite je v tom naša ľud-
ská slabosť a hriešnosť, ktorú sme zdedili 
po našich prarodičoch, Adamovi a Eve. Je 
v tom však aj naša obyčajná ľudská pýcha. 
Akonáhle sa nám stane nejaká neprávosť, 
začneme v sebe pociťovať, že je to neza-
slúžené (niekedy určite), že sme v pod-
state dobrí, že si plníme svoje školské, 
pracovné rodinné a iné povinnosti a ihneď 
sa začnem vnútorne porovnávať s inými 
a presviedčame sami seba (za výdatnej 
pomoci diabla), že naša túžba po spravod-
livej pomste je celkom prirodzená vec.
V takých chvíľach úplne zabúdame na 
slová modlitby, ktorú sa možno modlíme 
každý deň: ...a odpusť nám naše viny, ako 

Pýcha v našom srdci sPôsobuje bolesť

i my odpúšťame svojim vinníkom....
Úplne odpustiť nie je jednoduché a ľahké 
a neraz je to vec možno aj mnohých rokov. 
Zažil som to na vlastnej koži.
Pred mnohými rokmi môj priamy nadria-
dený bol poverený novou funkciou a po-
núkol mi, aby som spolu s ním zmenil 
zamestnávateľa. Ponuku som s vďakou 
prijal, ale musel som vydržať ešte dva 
mesiace vo výpovednej lehote. Môj šéf mi 
pri jeho odchode dal peňažnú odmenu ako 
výraz ocenenia mojej práce. Dva mesiace 
prebehli veľmi rýchlo a nový nadriadený 
sa pri mojom skončení pracovného po-
meru (pracoval som u toho zamestnáva-
teľa viac ako 19 rokov) rozhodol, že ma 
za všetky tie roky tiež odmení peňažným 
darom. Vedúci personálneho útvaru (bol 
to môj spolužiak, bývalý kolega z jedného 
pracoviska) však toľko do toho rýpal, že 
mi nakoniec túto odmenu zrušili. A dotyč-
ný bývalý spolužiak mi ešte s úsmevom 
povedal, že by to bolo nespravodlivé, aby 
som dostal dve odmeny v takom krátkom 
čase.
Všetko negatívne, o čom som vyššie písal, 
sa odohrávalo aj v mojom vnútri. Ozva-
la ješitnosť. Moja pýcha bola pokorená. 
Všetko to, na čom som si zakladal (že som 
dobrý pracovník, že dobre vediem mne 
zverený kolektív, že som odborne fundo-
vaný), bolo odrazu znegované. Vôbec ne-
šlo o výšku odmeny, ale o to, že som bol 
z môjho pohľadu jednoducho potupený. 
Odišiel som teda z bývalého pracoviska 
s pocitom horkosti a neskonalej krivdy. 
Dokázal som si však od veci udržať od-
stup aspoň do takej miery, že som netúžil 
po odplate a ani som „strojcovi“ mojej 
krivdy nič zlé neprial.
Po niekoľkých rokoch som sa s týmto ko-
legom stretol. Pozdravili sme sa, podali 
ruky a chvíľu sa zhovárali. Z mojej strany 
to bola len otázka slušnosti, negatívne po-
city voči nemu stále pretrvávali, aj keď už 
neboli také intenzívne.
Časom som sa o ňom dozvedel, že ho pre-
pustili z práce za niečo, čo musel vykonať 

na pokyn nadriadených a teda v danej veci 
bol nevinný. Výrazne bol pritom finančne 
poškodený. Rozpadlo sa mu manželstvo 
a jeho syn havaroval pri vedení motoro-
vého vozidla, utrpel veľmi ťažké zranenia 
a niekto pri nehode prišiel aj o život.
Keď som sa dozvedel o týchto nešťastiach, 
bolo mi bývalého spolužiaka a kolegu ľúto. 
Ďakoval som Pánovi, že ma uchránil pred 
túžbou po pomste a odplate, pretože môj 
pocit krivdy v porovnaní s nešťastím, ktoré 
ho postihlo, bol banálnou záležitosťou.
Asi pred rokom ma tento môj bývalý kole-
ga opakovane mailom kontaktoval v jed-
nej právnej záležitosti a chcel odo mňa 
informácie. Priznám sa, že, žiaľ,  v prvej 
chvíli mi napadlo, že to teda určite nie. Po 
niekoľkých minútach som však svoj po-
stoj prehodnotil a požadované informácie 
som mu poskytol. Necítil som už žiadnu 
horkosť ani zadosťučinenie, ale stále som 
v sebe cítil, že je medzi nami niečo, čo za-
ťažuje moje vnútro.
V stredu 18. septembra 2013 som v TV 
Lux pozeral záznam z modlitby Anjel 
pána so Svätým Otcom zo dňa 15. sep-
tembra 2013. Pápež František vyzval 
všetkých prítomných na Námestí sv. Petra, 
aby sa zamysleli, spomenuli si na človeka, 
ktorý im ublížil a v tichosti sa pomodlili za 
tohto človeka. Pretože milosrdenstvo je to, 
čo potrebuje každý z nás.
A ja som si odrazu  spomenul na toho bý-
valého kolegu. Pomodlil som sa za neho 
a zažil som niečo úžasné. Až po rokoch 
som mu naozaj úprimne odpustil a bol 
som zaplavený neuveriteľným pocitom 
šťastia a úľavy.
Veď keby bol Boh vo svojej majestátnosti 
taký neoblomný, pyšný a netolerantný ako 
my, hriešni ľudia, boli by sme zatratení na 
večné časy. Našťastie pre nás, nie je taký. 
Odpustil a odpúšťa nám naše denno – den-
né pády.
A tak sa teda modlime, aby sme dokázali 
rozdávať milosrdenstvo okolo seba a očis-
ťovali si srdcia.
Vladimír Šimko
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V Európskom parlamente sa postupne 
presadzuje tzv gender mainstrea-

ming, čiže uplatňovanie rodového hľadis-
ka. Navonok akoby išlo len o doriešova-
nie rovnoprávnosti žien a mužov, ale ide o 
stratégiu EÚ na dosiahnutie rodovej rov-
nosti vo všetkých oblastiach verejného a 
súkromného života.
O čo vlastne ide? Dozvieme sa to aj z 
knihy pani Kuby Globálna SEXuálna 
REVOLÚCIA (vydal LÚČ, vydavateľské 
družstvo Bratislava, 2013), ktorá pre svoje 
jasné postoje sa stala terčom kritiky a pre-
nasledovania zo strany zástancov rodovej 
lobby. Pre kresťanov je najvyšší čas začať 
si uvedomovať hroziace nebezpečenstvo 
pre prežitie ľudskej spoločnosti, že sa pla-
zivo a zákerne uskutočňuje prevrat v cel-
kovom nazeraní na ľudský život. 
Gabriele Kuby,  69 ročná nemecká soci-
ologička, hovorí: „Ide o novú ideológiu, 
ktorú zatiaľ nikto nepopísal. Podáva sa 
dnes ako sloboda a tak znie aj podtitul 
jej knihy – strata slobody v mene Slobo-
dy. Nový pojem gender hlása, že jestvu-
je sociálne a biologické pohlavie, pričom 
obidve nemusia byť rovnaké. Človek sa 
vraj môže slobodne rozhodnúť, aké pohla-
vie si vyberie. Na prvé počutie je to úplne 
scestné, a predsa sa táto idea šíri ako ví-
rus a stala sa ideológiou, ktorá sa hlása na 
univerzitách, v médiách i politike. V po-
litike sa ustavične bojuje za rovnosť mu-
žov a žien. Taká rovnosť však nejestvuje, 
pretože muži a ženy sú rozdielni, nema-
jú rovnaké úlohy. … Gender ideológia 
hovorí, že jestvuje identita muža a ženy. 
Biológia nie je podstatná, všetko je otáz-
kou našej slobody, našich pocitov. Od nás 
závisí, pre aké pohlavie sa rozhodneme a 
ako budeme žiť svoju sexualitu. A kaž-
dá forma sexuality má byť v spoločnosti 
rovnako rešpektovaná. Práve tieto dve 
skutočnosti – zrušenie pohlavnej identity 
a deregulácia morálnych noriem sexuality 
– sú programom na zničenie manželstva a 
rodiny. Emeritný pápež Benedikt XVI. ho-
vorí o antropologickej revolúcii.“ Toľko 
citát z rozhovoru v Katolíckych novinách, 
č.44 z r. 2013.
Korene gender ideológie treba hľadať pri 
vzniku francúzskej revolúcie v roku 1789. 
Markíz de Sade svojím sadomasochiz-
mom, propagovaným v románe Justine 
(1791) prispel k spolitizovaniu sexu, hlá-
sajúc sexuálne oslobodenie, a to cez sexu-
álny sadizmus až k vražde, čo viedlo ku 
krvavému teroru gilotíny. V tom čase zas 

britský anglikánsky pastor Thomas Robert 
Malthus (1766-1834), zaoberajúci sa po-
litickou ekonómiou, vo svojom populač-
nom zákone tvrdil, že kým obyvateľstvo 
rastie geometrickým radom, produkcia 
potravín len radom aritmetickým. Aby sa 
tomu zabránilo, treba znížiť pôrodnosť 
najmä jej kontrolou. Sú na to dve cesty 
riešenia: uvoľnenie sexuality a zamedze-
nie preľudnenia. 
V prvej ceste sa zneužili oprávnené po-
žiadavky feministiek, teda zápas za  rov-
noprávnosť s mužmi, za politické práva, 
právo na vzdelanie, za lepšie sociálne 
pomery a pod. Ženskej otázky sa chopi-
li Marx a Engels a zmenili ju na triednu 
otázku, žiadali odstrániť rodinu, rovnaké 
zaradenie muža a ženy do výrobného pro-
cesu a verejnú výchovu detí. To vyústilo 
do zápasu o „sexuálne sebaurčenie“ ženy 
cez legalizáciu antikoncepcie a potratu. 
Základ dala Simone de Beauvoirová svo-
jou knihou Druhé pohlavie z roku 1949 
(v slovenčine vyšla roku 1967). Bola 
známa výrokom „Nerodíme sa ako ženy, 
ale ženy z nás robia“. Dala vodkyniam 
radikálnych feministiek, často lesbičkám, 
povel na boj o viac rovnoprávnosti, tým 
aj proti manželstvu, rodine, dieťaťu, žene 
ako matke, a nakoniec na boj za úplnú 
dereguláciu pohlavnosti a za vyslobode-
nie z „vynútenej heterosexuality“. Staré 
slovo pohlavie (sex) treba nahradiť no-
vým, lebo na to bola dosiaľ odpoveď muž 
alebo žena. Tou zaklínacou formulkou sa 
stalo slov „gender“, i keď dovtedy malo 
lingvistický a gramatický význam: muž-
ský, ženský, stredný rod, alebo hovorove 
aj pohlavie, ľudia. A výraz naraz dostal 
význam sociálny rod, ktorý je mysliteľný 
nezávisle od rodu. Ide o znejasnenie exis-
tujúcej pohlavnej protikladnosti, stal sa z 
toho mainstream, hlavný prúd, tradícia, 
teda rodová ideológia. Bežná skratka v 
medzinárodných dokumentoch pre gender 
mainstreaming je LGBTI, čo sú iniciály 
slov lesbička, gay, bisexuál, transsexuál, 
intersexuál.
Hlavnou ideologičkou tejto rodovej teórie 
je Judith Butler (nar. 1954), lesbička. V 
roku 2003 jej vyšla v slovenskom vydava-
teľstve Aspekt v preklade kniha Trampoty 
s rodom - Feminizmus a podrývanie rodu. 
V nej hovorí, že jej výskum má úlohu de-
centrovať vynútenú heterosexualitu. Teda 
muži a ženy vôbec neexistujú, pohlavie 
je fantázia, ľudia tomu len veria, lebo to 
ustavične počujú. Je to správanie, ktoré 

sa môže kedykoľvek zmeniť. Butlerová 
redukuje identitu človeka na slobodne vo-
liteľnú a meniteľnú sexuálnu orientáciu. 
Rodiny sa podľa nej neutvárajú manžel-
stvom a pôvodom, ale prechodnou (sic!) 
spolupatričnosťou. Deti nie sú len počaté, 
ale „designed“, určene vytvorené, vypes-
tované za pomoci všemožných možnos-
tí, ako sú darcovstvo semena, výpožičné 
materstvo, génová manipulácia a pod. 
Výsledkom gender ideológie teda je: bio-
logické pohlavie človeka ako muža a ženy 
nemá nijaký význam pre jeho identitu, je 
to len „diktatúra prírody“ nad slobodným 
sebadefinovaním človeka, a človek sa od 
tejto diktatúry musí oslobodiť. Výrazy 
muž a žena, otec a matka musia byť zru-
šené. Butlerová dostala za to mnohé me-
dzinárodné ceny a stala sa aj univerzitnou 
profesorkou filozófie.
Druhá cesta: Doteraz všeobecne platilo, že 
revolúcie vznikajú zdola nahor. Ale sexu-
álna revolúcia súčasnosti je opačná, zhora 
nadol: globálne operujúce mocensko-fi-
nančné elity (banky, miliardári, koncerny 
atď.) majú cieľ redukovať svetové obyva-
teľstvo. Ako sa táto revolúcia presadzova-
la? 
Po 2. svetovej vojne v decembri 1948 
OSN vyhlásila Všeobecnú deklaráciu ľud-
ských práv, že existujú univerzálne a vždy 
platné práva, chrániace človeka a základ-
né inštitúcie spoločnosti, ako manželstvo, 
rodina, súkromné vlastníctvo. A OSN sa 
zaviazala ich plniť. Sú to univerzálne hod-
noty odvodené zo židovsko-kresťanskej 
predstavy o stvorení človeka. Ale za málo 
desaťročí sa z OSN stala inštitúcia, ktorá 
používa, v spolupráci s majiteľmi kapitálu 
(alebo pod ich vedením?), moc a zdroje na 
menenie univerzálnych hodnôt.
 Pád komunizmu roku 1989 dal v západnej 
časti sveta vzplanúť nádeji, že nadišiel ko-
niec každej ideológie a globálny mier je na 
dosah. Svitol „new age“, hnutie Nový vek, 
v ktorom zaniknú všetky protiklady, naj-
mä náboženské. Na presadenie novej eti-
ky usporadúva OSN svetové konferencie 
a pripravuje globálne zmeny, hlavne za-
merané na redukciu svetového obyvateľ-
stva (prvá v Bukurešti 1974, ostatná v Riu 
2012). Samostatná SR sa prvý raz v 1994 
aktívne zúčastnila v Káhire na konferencii 
o obyvateľstve sveta, kde hlavným „hr-
dinom“ bol viceprezident USA Al Gore, 
ktorý presadzoval redukciu obyvateľstva. 
Okrem islamských krajín (aj Slovenska) 
bol vtedy veľkým protihráčom pápež Ján 

Globálna sexuálna revolúcia 
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Pavol II., aby zastavil globálnu potratovú 
agendu, ktorej ročne je obetovaných 40 
miliónov nenarodených detí. Ale proti mi-
liardovým rozpočtom amerických nadácií 
a OSN a ich mediálnym kampaniam sa ani 
on nemohol presadiť. Len pre informáciu, 
americkí prezidenti Ronald Regan a Geor-
ge W. Bush boli podporovateľmi pro-life 
politiky, ale J. Clinton s Al Gorem anti-life 
politiky. Ale počas prvého prezidentského 
obdobia Baracka Obamu jeho ministerka 
zahraničia Hillary Clinton bola za femi-
nisticko-homosexuálnu agendu. Navrho-
vala zredukovať pôrodnosť v chudobných 
krajinách antikoncepciou i sterilizáciou. 
Ide o podporu záujmov UNFPA a IPPF, 
najväčších potratových 
organizácií sveta. 
A čo Európska únia a 
Rada Európy? Tieto 
pravidelne prerokúva-
jú rezolúcie a zákony, 
ktoré sú zamerané na 
presadenie novej etiky v 
oblasti sexuality a rodi-
ny, pričom sa často ten, 
kto hlasuje proti, ozna-
čuje ako homofóbny, ra-
sistický, sexistický a je 
nepriateľom ľudských 
práv. Je zatiaľ šťastie, 
že táto oblasť patrí do 
kompetencie národných 
štátov. Mnoho štátov 
sa snaží o vstup do EÚ 
hlavne pre ekonomické 
dôvody. To, že tieto vý-
hody budú môcť byť v 
budúcnosti eliminované 
nanúteným prevrátením 
hodnotového poriadku, 
si tieto štáty dostatočne 
neuvedomujú. Pritom v 
západnej časti EÚ už tento genderizmus 
sa implementuje do zákonov štátov, najmä 
Nemecka, Veľkej Británie, Holandska i 
Francúzska, i keď najmä vo Francúzsku sa 
robia proti týmto zásahom veľké demon-
štrácie obyvateľov, ktorí nesúhlasia so sta-
noviskami a závermi vlády.
Nedá sa v takomto krátkom čase rozprá-
vať o všetkých formách, ktoré prináša a 
odporúča rodová ideológia. Ide napr. aj 
o pornografiu, pedofíliu, eutanáziu, man-
želstvo ľudí LGBTI a ich adopciu detí, 
rozvodovosť, zasahovanie do legislatívy, 
zmeny pojmov a reči atď. Predsa však tre-
ba zvlášťspomenúť sexuálnu výchovu v 
materských, základných a stredných ško-
lách. 

Treba si uvedomiť, že kto si získa mlá-
dež, tomu patrí budúcnosť. To vedia i 
vyznavači gender ideológie a prechádza-
jú do  útoku prostredníctvom dokonalého 
odmoralizovania sexuality pri výchove 
detí. „Sexuálne vzdelávanie“ sa má začať 
od narodenia. Deti majú povzbudzvať k 
masturbácii aj rodičia, je to údajne zdra-
vé a normálne, v škôlkach sa vytvárajú 
kútiky, kde sa môžu hrať na doktorov, v 
obrázkových knihách sa oboznamujú s 
pohlavnými rozdielmi, odstraňuje sa ostý-
chavosť, aktivuje sa sexuálna žiadostivosť 
a blokuje sa svedomie. Má pri tom platiť 
jediné pravidlo: Rob iba to, s čím súhlasí 
tvoj sexuálny partner, zpravidla dieťa. Do-

spievajúce deti sa učia používať antikon-
cepciu a do hláv sa im vtláča lož o „bez-
pečnejšom sexe“ s používaním kondómov 
bez informácie o percente zlyhania. Pri-
tom sa všetko učí v spoločných triedach. 
Používajú sa pri tom názorné pomôcky , 
filmy, verbálny opis a rôzne hry, aby boli 
deti uvádzané do rôznych sexuálnych 
praktík, najmä do masturbácie.
Nejdem už rozvádzať ďalej tému gende-
rizmus. Je to hnus, čo šíria jej prívrženci a 
ako chcú pretvoriť svet, vraj aby oslobo-
dili človeka od doteraz platných noriem. 
Avšak znamená to stratu slobody v mene 
falošnej slobody, zavádzanie „kultúry“ 
smrti, ktorá vďaka súčasnej demografickej 
kríze v Európe a Severnej Amerike sa stá-

va nezadržiteľne skutočnosťou. Kto sa s 
tým stretne, nemôže sa už vyhovárať, že o 
ničom nevedel. Treba spozornieť a všímať 
si, čo nám hrozí a začať sa brániť: seba, 
rodinu, Cirkev i vlasť. 
Katolícka cirkev stále predstavuje posled-
nú baštu, ktorá háji kresťanskú sexuálnu 
morálku ako neodmysliteľný predpoklad 
pre manželstvo a rodinu. Ale, žiaľ, neplatí 
to všeobecne; stalo sa tak vo vyhláseniach 
niektorých biskupských konferencií v Ne-
mecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Kanade, 
ktoré odmietli nasledovať hlas pápeža 
Pavla VI. v závere encykliky Humanae 
vitae v čl. 30 (pozn. Encyklika nie je dog-
matické vyhlásenie, len odporúčanie Sv. 

Otca). Zapríčinilo to veľa 
útokov na Cirkev, najmä 
na Vatikán, ale aj pre-
nikanie genderizmu do 
postoja veriacich, ale aj 
do katolíckeho školstva, 
hlavne v Nemecku. Ale 
Svätá stolica prešla do 
útoku. Princípy výchovy 
k čistote, čiže k láske, 
sformulovala v množstve 
dokumentov publikova-
ných za pontifikátu Jána 
Pavla II. Tie čerpajú naj-
mä z jeho diela Teológia 
tela a z posledného doku-
mentu Ľudská sexualita. 
Pravda a poslanie. Na to 
nadväzuje nielen Bene-
dikt XV., ale aj súčasný 
pápež František.
Cirkev je povinná ukázať 
mladej generácii náročnú 
cestu lásky a nevydať ju 
bezbrannú napospas ag-
resívnemu zvádzaniu k 
hedonistickej sexualite. 

Zodpovedne narábať so silou sexuality 
dokáže iba ten, kto sa rozvinul na zodpo-
vednú a zrelú osobnosť.
(Autor Ivan Kravjanský v novembri pred-
niesol túto tému na stretnutí Klubu Zdru-
ženia kresťanských seniorov Slovenska v 
KarlovejVsi a pre záujem uverejniť ju vo 
farskom časopise sa rozhodol ju v ďalšom 
texte aktualizovať.)
Od napísania vyššieuvedenej intormácie o 
genderizme uplynuli tri mesiace, ale aj tie 
dosvedčujú, že jeho prívrženci usilovne a 
sústredene pracujú na postupnom jeho za-
vádzaní. V EP bola predložená Iniciatívna 
správa nazvaná Estrela (podľa prímenia 
europoslankyne , ktorá ju predkladala), 
aby sa schválilo, že, okrem iného, potrat 
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patrí medzi ľudské práva, aby sa tehotným 
dievčatám umožnil pre dovŕšením plnole-
tosti v skrytosti a bez súhlasu rodičov a ich 
zástupcov, zabezpečila sa sexuálna výcho-
va detí od 5 rokov názornými spôsobmi a 
spochybňovalo sa právo rodičov vychová-
vať deti podľa svojho uváženia. Väčšina 
parlamentu bola zhrozená touto správou 
vrátila ju na prepracovanie do výboru. Ale 
takéto správy, i keď po schválení by mali 
len odporúčací charakter, predsa sa pre-
zentujú navonok často akoby schválené. 
Začiatkom februára odsúhlasil EP väčši-
nou hlasov správu Cestovná mapa, to proti 
homofóbii a diskriminácii na základe se-
xuálnej orientácie a rodovej identity, ktorá 
odporúča členským štátom a európskym 
inštitúciám implementovať (doplniť) roz-
mer homosexuality do všetkých oblastí 
verejnej politiky. Na druhý pokus takto 
odsúhlasil aj Iniciatívnu správu zvanú Lu-
nacek, podľa pani Lunacek, predsedníčky 
pracovnej skupiny LGBTI. Správa poža-
duje okrem iného, aby všetky dokumen-
ty EÚ zohľadňovali požiadavky LGBTI 
aktivistov, zaviesť zákaz diskriminácie na 
základe gender identity, uznávať v celej 
Únii všetky dokumenty o osobnom statu-
se (registrované partnerstvá a manželstvá, 
určenie pohlavia a p.), zaviesť trestnosť 
nenávistných prejavov atď. Za bolo 61% 
poslancov EP, väčšinou socialistov, proti 
27%, väčšinou ľudovcov. Zo slovenských 
trinástich europoslancov boli za štyria, 
proti piati, zdržal sa jeden a traja nehlaso-
vali. Aj z toho je vidieť, aké je dôležité sa 
na voľbách do EP zúčstniť a voliť kres-
ťansky zmýšľajúcich svojich zástupcov 
(v ostatných voľbách bola účasť len 17% 

voličov! Čo sa potom čudujeme?). 
Ale aj Cirkev nás upozornila na vážnosť 
situáccie v tejto oblasti. Na 1. adventnú 
nedeľu 2014 vydala Konferencia bisku-
pov Slovenska pastiersky list, v ktorom 
nazývajú gender ideológiu akýmsi so-
domským paškvilom odporujúcim Božej 
vôli šíriacim kultúru smrti. Proti duchu 
pastierskeho listu sa ihneď ozvali mnohé 
hlasy s obvinením, že ide o neporozume-
nie, diskriminovanie, nevedomosť, netole-
ranciu a pod. Ba dokonca je to zaostalosť 
a šírenie nenávisti. A boli to hlasy aj mimo 
Slovenska: z Čiech, Rakúska, Maďarska.
A na záver slová českého filozofa Alexan-
dra Tomského k tejto otázke: „ V knihe 
Genezis sa hovorí: I otvorili sa obom oči 
a spoznali, že sú nahí. Prvým kultúrnym 
genderovým artefaktom bola cudná zá-
sterka z figových listov. A od tohto okami-
hu bolo treba mužskú túžbu rozhadzovať 
hocikde svoje gény uväzniť a scivilizo-
vať. Ľudské sexuálne vzťahy sa preja-
vujú kultúrne, pohlavnou kategorizáciou 
spoločenskej úlohy, cnosťou i neresťou, 
povahovou kategorizáciou (Aristotelés), a 
to nielen s nevyhnutným cieľom chrániť 
ľudské mláďa, ktoré prichádza na svet, na 
rozdiel od iných savcov, nehotové, ale aj 
kvôli stabilite spoločnosti.“ A dodáva, že 
výslekom genderizmu „ je dnes často mat-
riarchát, kde dieťa pozná len prelietavých 
partnerov svojich nešťastných matiek a 
nevie, čo znamená Otče náš. To je možno 
ešte smutnejšie, ako vymieranie západnej 
spoločnosti.“

Ivan Kravjanský

•  27. a 31. decembra sa v telocvični Spojenej 
školy sv. Františka z Assisi stretli miništran-
ti, animátori a iní dobrodinci farnosti a ich 
rodiny, aby trochu spolu precvičili svoje po-
hybové schopnosti, ale pridružil sa aj tréning 
pokory a iných čností ako fér hry a pod. 

•  Mladší miništranti sa 30. decembra šli obzrieť 
za uplynulým rokom na výhľadňu na Veľkej 
Homoli, pričom stihli aj hvezdáreň, kopce 
Troch jazdcov a Vápenku. Nový rok sme pri-
vítali poklonou Sviatosti oltárnej v kostole sv. 
Františka a následne svetelnými efektmi na 
námestí v podaní členov Misie Máriinej. Na 
sviatok Panny Márie Bohorodičky.

•  V nočných hodinách 31. decembra 2013 sa 
konala pobožnosť o 23.45 hod. v  kostole sv. 
Františka, ktorou veriaci našej farnosti priví-
tali nový rok 2014 a prosili o Božie požehna-
nie a potrebné milosti.

•  Starší miništranti po dopoludňajších svätých 
omšiach sa vybrali na zaslúžený odpočinok 
do Levoče.

•  V nedeľu  6. januára bola slávnosť Zjavenie 
Pána. Pri príležitosti tohto sviatku otcovia mi-
noriti pre všetkých svätých omšiach v tento 
deň  požehnávali tzv. trojkráľovú vodu.

•  V nedeľu 19. januára 2014 sa konala biblická 
katechéza na tému: „Sme Božie deti“.

•  Od 18. - 25. januára sme sa  modlili za jedno-
tu kresťanov. 

•  V sobotu 15. februára 2014 sa konal už tradič-
ný farský ples. 

•  Prijímajúc výzvu sv. otca k novej evanjeli-
zácii prebiehali v našej farnosti aj tento rok 
KATECHÉZY PRE DOSPELÝCH A MLÁ-
DEŽ. Konali sa dvakrát týždenne vo večer-
ných hodinách do konca pôstneho obdobia. 

•  V dňoch 10. – 16. februára 2014 sa konal Ná-

rodný týždeň manželstva. Táto celosveto-
vá kampaň na podporu manželstva sa už 
štvrtýkrát uskutočnila aj na Slovensku. 
V stredu 12. 2. 2014 sa pri tejto príležitosti 
konala sv. omša, počas ktorej si manželia 
z našej farnosti mohli verejne obnoviť 
manželské sľuby.

•  V utorok 11. februára 2014 sme si pripo-
menuli  22. svetový deň chorých – na tento 
úmysel sa  v kostole sv. Františka konala  
sv. omša, venovaná predovšetkým chorým 
a tiež ľuďom starším ako 60 rokov.

•  Počas obdobia Veľkého pôstu, v piatky a ne-
dele, pozývame na pobožnosti krížovej cesty.

•  Dňa  25. 3. 2014 bude diakonská vysviac-
ka br. Jozefa Súkenníka - v Ríme.

ZaZnamenali sme

PriPavujeme
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Pri 75. výročí posviacky kostola sv. Mi-
chala Archanjela 29.septembra 2011  

sme spomínali na aktívnu prácu Otca Jána 
Rieckeho medzi mládežou a v rodinách 
v Karlovej Vsi počas totality a vytvore-
nie kolektívu miništrantov, z ktorých sa 
potom siedmi stali kňazmi. V redakč-
nom kolektíve nášho farského časopisu 
sme si zaumienili, že vám ich postupne 
predstavíme. Ako prvý z nich bol vysvä-
tený P.Benjamín Kosnáč, ktorý pôsobí 
ako správca farnosti sv. Cyrila a Metóda 
v Sterling Heights v Detroite v USA. Pô-
sobí tam od 21.7.1998 a jeho práci sme ve-
novali pozornosť v decembrovom čísle v 
roku 2012 ako aj v apríli a decembri 2013. 
Kapucínov – bratov  Tkáčovcov - Jána, 
Felixa a Ondreja Lazara sme vám pred-
stavili vlani v septembrovom čísle nášho 
farského časopisu. Dnes by sme vás radi 
aspoň stručne zoznámili s ďalším úspeš-
ným kňazom, ktorý pôsobí v USA, s P. 
Richardom Bónom. 

vdp. richard bóna sa narodil 24.11.1975 
v Bratislave a pochádza z veľmi zbožnej 
rodiny. Od malička spolu aj so svojim bra-
tom pravidelne miništroval. Už od malič-
ka cítil, že ho Pán volá aby pracoval v jeho 
vinici ako kňaz. Pán ho viedol pomaličky 
a postupne mu pridával úlohy a zodpoved-
nosť. Spomínal, že na gymnáziu triedna 
profesorka vedela o jeho úmysle stať sa 
kňazom a raz to prezradila celej triede, 
takže potom ho všetci volali „Otec“. Po 
maturite si podal prihlášku na Bohoslo-
veckú fakultu a v r. 1994 bol prijatý. Štú-
dium prebiehalo pokojne. Dostal pozva-
nie na štúdium v USA, ktoré spočiatku 
odmietal, ale v 5.ročníku to vnímal ako 
Božiu vôľu a odišiel do Clevelandu, kde 

štúdium dokončil a bol vysvätený 17.mája 
2003. Pôsobil 8 rokov na dvoch kaplán-
skych miestach a teraz študuje kánonické 
právo na Catholic University of America 
vo Washingtone. Bolo pre nás veľkým po-
tešením, že bol v Bratislave práve v čase, 
keď sa slávilo 75. výročie posviacky kos-
tola sv. Michala Archanjela  a koncelebro-
val  slávnostnú svätú omšu.
Pri rozhovore s pani Barborou Bónovou  
sme sa venovali jej hlbokému duchov-
nému svedectvu. Je matkou mladého 
kňaza z radov miništrantov, na ktorého 
veľmi pôsobil Páter Fidél. Miništroval od 
5 rokov a už vtedy vnímal volanie Pána 
ku kňazskému životu. Richard vyrastal 
v prostredí hlboko veriacej rodiny a hoci 
o tom nehovorili, on i jeho matka cítili, že 
asi bude kňazom. Veľmi pôsobivé boli jej 
slová: „...mala som úžasný sen, ešte keď 
som ho nosila pod srdcom, že mi Panna 
Mária pomáhala šiť detský fusak. Pozera-
la som na jej jemné ruky a hovorila som, 
že moja sestra, ktorá je rehoľná sestrička, 
to dokončí. Ona povedala že nie, že ona to 
musí dokončiť. V kuchyni stál Pán Ježiš 
a lámal chlieb a potom sa lúčil s matkou. 
Už vtedy som vedela, že bude kňazom.“ 
Potom formulovala odkaz a odporúčanie 
pre mladé mamičky :  „Keď matky no-
sia dieťa pod srdcom, vtedy by mali byť 
najviac v kontakte s Bohom.“ Richard bol 
poslušný, rád sa modlil ruženec , dobrý 
študent a v prvom aj treťom ročníku se-
minára dostal pozvanie študovať v USA, 
ale odmietol. Keď v 5. ročníku dostal zno-
vu pozvanie, považoval to za Božiu vôľu 
a v roku 1999 odišiel do USA, tam ukon-
čil štúdium a 17.5.2003 bol vysvätený za 
kňaza.
     Pani Bónová je najmladšia z 9 detí, dve 
jej sestry sú rehoľné sestry a brat Michal je 
kňaz, spomína že otec im každý večer čí-
tal Písmo Sväté a to aj pri priadkach a ona 
ho v duchu porovnávala s Abrahámom. 
Matka im vždy odporúčala využiť každú 
voľnú chvíľu na modlitbu ruženca a keď 
nemáme ruženec, použiť prsty. V rodine 
sa vždy všetko robilo nenútene a prirodze-
ne. Potom povedala ešte jeden veľmi silný 
zážitok: „Bolo to v Mariánskych Lázňach. 
Riška som už nosila. Išli sme do kostola. 
Keď začala svätá omša, k oltáru som vide-
la prichádzať Krista. Neopovážila som sa 
tam ani pozrieť. A manžel tak isto. V pr-
vej lavici sme boli. Nevedeli sme sa ani 
pohnúť. Išli sme na prijímanie. To bolo 
niečo také úžasné, že sa trasiem aj teraz, 

keď na to pomyslím. To bolo také úžasné! 
Hľadali sme potom toho kňaza, ale nebol 
tam. Chodili sme tam každý deň, ale ne-
bol tam, nenašli sme ho. Ani ten zážitok 
sa už nezopakoval.  Jedna pani mi písala 
o Riškovi, že niečo úžasné z neho vyžaru-
je pri svätej omši. Majú ho veľmi radi vo 
farnosti. To, čo sme vtedy cítili. Nemohli 
sme sa rozprávať, lebo sme sa nevedeli ani 
pohnúť. Ja som myslela, že to iba ja cítim. 
Manžel myslel, že to iba on cíti. Až vonku 
som povedala čo sa mi stalo a hovorili sme 
o tom a potom sme sa snažili ísť za tým 
kňazom.“ Potom ešte dodala: „To keby ste 
napísal, ako je dôležité, keď matka nosí 
dieťa, viera a dôvera v Boha.“ Na záver 
povedala svoje posolstvo pre matky : Die-
ťa odovzdať Bohu už keď ho matka nosí 
pod srdcom. To je pre matky dôležité!
Môžeme si len úprimne želať, aby tomu-
to odkazu venovali pozornosť naozaj so 
všetkou zodpovednosťou mladé ženy sú-
časnej generácie. 

 Vojto Tóth

Č asto si kladiete otázku: „Čo robiť pro-
ti stresu“? V týchto pár riadkoch sa 

vám pokúsim dať na túto otázku odpoveď.

Stresy nielen znepríjemňujú život, ale do-
konca ho aj skracujú. Priamo alebo nepria-
mo spôsobujú väčšinu chorôb. Proti stresu 
si môžete pomôcť napríklad prechádzkou 
v prírode. Po dvadsiatich minútach pokoja 
sa pulz vráti k normálnym fyziologickým 
hodnotám. Klesne aj krvný tlak a hladina 
stresových hormónov - kortizolu, adrena-
línu, noradrenalínu. Obnoví sa vaša fyzic-
ká a duševná sila...

aKo Zahnať únavu?
 Potrebný je dostatočný príjem ovocia a 
zeleniny. Telo sa tak zásobí dôležitými 
vitamínmi. Musíme veľa hýbať, lebo sa 
tak posilní imunitný systém a získa sa po-
trebná sebadôvera. Účinné je aj striedavé 
sprchovanie sa studenou a teplou vodou. 
Účinné je i pozitívne myslenie.
Ak pociťujete pred spánkom nepokoj, vy-
pite pohár mlieka s medom. Ak ste celý 
deň na nohách, doprajte si horúci kúpeľ 
nôh. Vhodné sú aj prechádzky... 

aKo Proti 
stresu

Z   Galérie   našich   KňaZov



6

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  marec 2014  •  ročník XXI

V  dni, keď sa potíme nad vykonávaním 
svojich každodenných povinností, 

zabúdame na dôležité poklady ukryté pod 
povrchom. Chceme hodiny stráviť niečím 
iným ako robením vecí, ktoré nás nebavia. 
Stále niečo organizujeme, ale nikdy na nič 
nemáme čas. Každý len opakuje: ,,nemám 
čas.“ a ešte toľko toho musím urobiť!“ 
Myslím, že  sa snažíme o zodpovednosť, 
ale či naozaj si nenájdeme čas na úsmev, 
objatie, pohladenie, rozhovor? Ten druhý 
nás predsa potrebuje! Všetci riešime svoje 
vlastné problémy. Áno, ale či nemôžeme 
vyjsť viac zo seba a myslieť viac na dru-
hých? Viac sa obetovať? Prežívame svoje 

vlastné neistoty, strachy, s istotou nemô-
žeme tvrdiť nič. Čo keď naše povolanie 
neplní svoj cieľ? Usilujeme sa, áno , ale 
čo keď? Ukazuje sa, že v našom vnútri 
je veľa rán, že bojujeme sami so sebou, 
nevieme odpustiť, darovať kvet, len tak 
nezištne, pre radosť... Aspoň na niekoľko 
minút sa zastavme a skúsme sa darovať 
iným. Nechajme sa očariť krásou obety 
a nezištných darovaní sa. Pán uvidí naše 
spoločné snahy a bude to vidieť rád... 
V skutočnosti nás to až tak veľa nesto-
jí. Na záver citát: Matka Tereza: ,,robme 
malé veci, ale s veľkou láskou.“

Katarína Čibová

UZDRAVUJÚCA MOC CHVÁLY – 
SVEDECTVO

„Modlitba s vierou uzdraví chorého 
a Pán mu uľaví“ (Jak 5, 15).
Mal som vysoké teploty a cítil som sa 
úplne paralyzovaný, nebol som celý deň 
schopný vôbec vstať z postele a strieda-
vo som sa nakrátko zobudil a opäť spal. 
A vtedy som si spomenul na Božie slo-
vo, prísľub úľavy pri modlitbe s vierou. 
A modlil som sa s vierou v Ježišovu moc 
– nie v to, že ma uzdraví, ale v to, že má 
moc ma uzdraviť. A prišla úľava. Teplota 
mi poklesla z 38,6 na 37,2, uľavilo sa mi 
a na druhý deň som mohol ísť do práce. 
Úľava však síce bola spojená s uzdrave-
ním, ale nie s dôsledkami a večer som mal 
opäť zvýšené teploty, ktoré mi vystúpili 
až na takmer 40 stupňov. Čaje a lieky celý 
nasledujúci deň nezaberali, teplota nekles-
la pod 38 stupňov.
A vtedy som začal Pána chváliť v tejto 
situácii. Nie za ňu, ale v nej. Páter Elias 
Vella spomínal svedectvo znásilnením 
traumatizovanej ženy, ktorá chválila Pána 
spätne v tej situácii jej znásilnenia a v rov-
nakom čase došlo k obráteniu toho, ktorý 
to vykonal. A ja som chválil Pána nielen 
v tej situácii, ale aj spätne v situáciách, 
kedy som bol zraňovaný, opustený, kedy 
som bol sám, keď som bol šikanovaný... 
A Pán sa oslávil aj prostredníctvom tejto 
chvály: teplota mi klesla na normál a ja 
som mohol pracovať a ďakovať Pánovi, 
ktorý je mojou silou.              Karol Kasala

darujme sa iným neZištne viac

modlitba 
s vierou 
uZdraví... 

modlitba Za nenarodené deti
bolesti hlavY - Ďalší Prob-
lém dnešKa
Tablety s analgetickým účinkom môžu 
pomôcť, ale aj uškodiť. Doteraz sú účin-
né aj prirodzené metódy. Obmedzujte po-
traviny, ktoré môžu spôsobiť bolesti hla-
vy. Je to predovšetkým čokoláda, kakao, 
syry, smotana a južné ovocie. Účinné sú 
studené obklady na zátylok a čelo. Jemne 
masírujte spánky, temeno hlavy, korienky 
vlasov a oblasť nad a pod očami. Urob-
te si horúci kúpeľ s medovkou lekárskou 
alebo levanduľou. Pestujte vytrvalostné 
športy - behanie, plávanie alebo cyklisti-
ku. Uvoľnite tak stuhnuté svaly a zlepší sa 
vám krvný obeh.
To bolo niekoľko rád, ktoré sa vám určite 

zídu počas ťažkých namáhavých dní. 
Katarína Čibová

Bože, darca života, chválime ťa 
a zvelebujeme za to, 
že si povolal k životu každého človeka. 
Ty chceš, aby človek mal podiel na tvojej nekonečnej láske, 
aby si uvedomil hodnotu svojej ľudskej dôstojnosti. 
Dnes s veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo 
pre našich drahých zosnulých. 
Chceme si tiež spomenúť aj na tých najbezbrannejších, 
ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu skôr, ako sa narodili. 
Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov týchto zabitých detí, 
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar a nie ich vlastníctvo. 
Tento Boží dar nesmie končiť v kontajneri s odpadom. 
Dieťa je dar, za ktorý sa ďakuje. 
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych personál, 
ktorí asistovali pri smrti nenarodených detí, 
aby spoznali hrôzu svojich činov, aby sa nespreneverovali 
svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. 
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti, 
zasiahni ich svetlom pravdy, 
aby si vážili a spoznali hodnotu každého ľudského života. 
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, 
každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, 
vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života, 
a tak prispievali k šíreniu ”evanjelia života“. 
Panna Mária, matka Božia a matka 
naša, prihováraj sa za nás u tvojho 
syna,  aby svojím milosrdným pohľa-
dom vzhliadol na všetkých, 
za ktorých prosíme v tejto modlitbe. 
Svätý Jozef, verný ochranca Svätej 
rodiny, 
ochraňuj aj všetky naše rodiny, 
aby sme sa raz všetci stretli a radovali )
v dome nášho Nebeského Otca. 
Amen
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Vstupujeme do ďalšieho pôstneho 
obdobia. Cirkev nám ponúka pre-

žiť Ježišovu cestu, cestu putujúcej cirkvi. 
V každodennom živote zažívame obdo-
bia útechy a neútechy, obdobia rados-
tí a smútkov, nádejí aj ich strát. Všetci 
vieme, že ako kresťania máme svedčiť 
svojou radosťou vo svete, ktorému chý-
ba nádej a ktorý sa namiesto skutočnej 
radosti necháva ubaviť k smrti, ako o tom 
píše v rovnomennej knihe Neil Postman. 
My však často zažívame opak a svedčíme 
podľa známeho: „smutné oči, bledé líčka, 
jednoducho katolíčka.“ Príčinou je predo-
všetkým to, že si neuvedomujeme, že púšť 
(a pôst) je pre nás potrebná, že v nás vtedy 
koná Pán, že nás tak očisťuje a uzdravuje. 
Neuvedomujeme si, že On chce pre nás 
vždy to najlepšie, že je náš starostlivý otec 
a matka, ktorá na svoje deti nikdy neza-
budne (Iz 49, 15).
Púšť je predovšetkým skúškou. Môžeme 
byť popri tom uzdravovaní a očisťova-
ní, Pán však potrebuje skúšať našu vieru, 
očistiť nás ako zlato a striebro lúhom, aby 
sme prinášalo obetu spravodlivosti (Mal 
3). „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, 
vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na 
krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a bu-
dete poskakovať ako teliatka z maštale!“ 
(Mal 3, 20). Pán nám teda dá radosť, keď 
uznáme Jeho primát aj v našom očisťovaní.
Pokušenie a skúšku púšte zažili Izraeliti 
na ceste z Egypta. Pán si vyvolil Mojžiša 
a stál pri ňom: „Choď, vráť sa do Egypta, 
veď všetci, čo ti striehli na život, sú mŕt-
vi!“ (Ex 4, 19). Pán zatvrdil srdce faraóna, 
aby neprepustil Izraelitov – aby nám uká-
zal, že slobodný život získavame cez pre-
kážky. Zatvrdnutie srdca sa stalo Božím 
znamením (Ex 7, 3), faraónovo srdce však 
ostalo tvrdé a nevidel Božie pôsobenie 
(Ex 7, 13). Faraón ustupuje iba naoko a 
chce robiť s Pánom kompromis (Ex 8, 24), 
vyjednáva (Ex 8, 24) a ostáva zatvrdnutý. 
A tak musí Pán použiť deviatu ranu – tmu, 
posledný trest, ktorým Boh zatvrdzuje 
srdce, aby nevidelo Pána ani druhého člo-
veka. Podobne ako Mojžišovi (Ex 10, 28) 
sa tak stáva aj dnes tým, ktorí sú pri Páno-
vi – svet ich natoľko nenávidí, až ich chce 
zabiť. Faraón však postupne stráca moc 
aby sa naplno prejavila moc Pána Izraela; 
pokorený na dne sa už bol schopný obrá-
tiť na Pána, prosiť o požehnanie (Ex 12, 
32). Pán po noci bdenia, noci prepásaných 
bedier a jedla narýchlo, vyviedol poznače-
ných baránkovou krvou. Cesta Izraelitov 

púšťou je jedným veľkým poučením pre 
nás, ktorí prechádzame temnotou. Pán nás 
často uzatvára do nevery a chodíme okľu-
kami, predlžujúc čas temnoty, ako židia, 
hoci možno nie až na 40 rokov. Niekedy 
namiesto túžby po skutočnej slobode zo-
stávame v známom otroctve strachu, vlast-
ných túžob a závislostí, svojich predstáv 
– tak ako Izraeliti mnohokrát reptali, že 
mohli radšej zostať v egyptskom otroctve. 
Vtedy potrebujeme podporu, niekoho, kto 
nás povzbudzuje ako Mojžiš: „Nebojte sa! 
Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, 
ktorú dnes uskutoční pre vás... Pán bude 
za vás bojovať, vy sa budete len diviť.“ 
(Ex 14, 13-14). A tak sa stáva aj nám: Pán 
aj našich nepriateľov, podobne ako faraó-
nove vozy, uvrhne do zmätku, potopí ich, 
kým my prejdeme suchou nohou. Pán nám 
tiež vo dne aj v noci v temnote ukazuje 
cestu, Izraeliti to videli, lebo sa na Neho 
spoliehali, hľadali Ho. Často to nevidíme, 
lebo hľadáme viditeľné, zjavné znaky; 
Pán však nemusí svoju prítomnosť ukazo-
vať v ohnivom stĺpe a v oblačnom stĺpe.
Prechod cez púšť je s Pánom preletom na 
orlích krídlach, tak svoj ľud nesie k sebe 
(Ex 19, 4). Nesie nás na rukách, ako muž, 
ktorý nesie svojho syna (Dt 1, 31). Pán bol 
s Izraelom stále a nechýbalo mu nič (Dt 
2, 7), bez ohľadu na jeho reptanie: „Hľa, 
ja vám dám padať chlieb z neba!“ (Ex 16, 
4). Dáva každému podľa jeho potreby (Ex 
16, 16) a učí dôvere (Ex 16, 19). Pán sa aj 
v našom živote zjavuje na púšti a v tem-
note, Pánova sláva môže vtedy najviac 
žiariť: „Ráno zasa uvidíte Pánovu slávu“ 
(Ex 16, 6). A Pán sa na púšti zjavuje na-
plno, v sláve, s mocou, v ohni, ako Mojži-
šovi na hore Sinaj. Tak aj nám v temnote 
Pán ukazuje cestu, vyučuje nás, dáva nám 
„prikázania“, ktoré sú osobne pre každé-
ho. Keď však nehľadíme na Pána, rýchlo 
zabúdame. Dotknutí Božou prítomnosťou 
sľubujeme vernosť (Ex 24, 7), potom si 
však postavíme zlaté teľa (Ex 32). Moj-
žiš je nám príkladom, ako sa vtedy máme 
stretávať s Pánom (Ex 34): 1. skoro (včas 
ráno, v noci – neodkladáme to); 2. v tichu; 
3. na vrchole (svojej temnoty); 4. postave-
ní v pokore pred Ním; 5. v samote. Pánova 
milosť prichádza v našej trpezlivosti (Moj-
žiš bol s Pánom 40 dní na vrchu), v mod-
litbe a pôste. A potom budeme žiariť ako 
Mojžiš (porov. Ž 34, 6: „Na neho hľaďte 
a budete žiariť“). Mojžiš spolu s Áronom 
predstavujú prvý typ mentality ľudí, vstu-
pujúcich do zasľúbenej zeme – tých, ktorí 

stoja pevne pri Pánovi. Druhými sú sved-
kovia Kaleb a Jozue, tretím reptajúci iz-
raelský ľud (nevojde do zasľúbenej zeme) 
a štvrtým falošní svedkovia, rozvracači, 
ktorí zomreli, boli usmrtení hneď (Nm 13 
a 14). V temnote nevidíme, niekedy nám 
musí Pán otvoriť oči veľmi nezvyčajným 
spôsobom ako Baláma prostredníctvom 
jeho oslice: Balám nevidel, oslica videla 
(Nm 22). Mojžiš končí svoj život a vede-
nie vyvoleného národa dôležitými rečami 
Izraelu: v temnote odpadu od viery budeš 
hľadať Pána a nájdeš Ho, ak Ho budeš hľa-
dať z celého srdca; vrátiš sa k Nemu (Dt 4, 
29-31). Mojžišov odkaz majú pravoverní 
židia dodnes pripevnené na čele a ľavej 
ruke ako modlitbové remienky tefillím: 
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! 
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, 
celým svojim srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou dušou. A tieto slová, ktoré 
ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom 
srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám 
uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom 
dome, či budeš na ceste, či budeš ležať 
alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie 
na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi 
očami a napíš si ich na veraje svojho domu 
a na dvere.“ (Dt 6, 4-9). Nikdy nezabudni 
na toho, kto ťa vyviedol z otroctva!
Čo robiť na púšti, ako môžeme premôcť 
pokušenie znechutenia, smútku a depre-
sie? Žalmy (napr. Ž 77, Ž 136 a pod.) nás 
pozývajú znovu prežívať obdobia radosti, 
Božieho dotyku, keď sme cítili, že Pán je 
s nami, že sme Jeho milované deti. Smú-
tok, depresie, znechutenie, apatiu (ale aj 
strach a iné pokušenia Zlého) pomáha pre-
konať chvála. Chvála Pána je bránou do 
neba. V jednej z prefácií sa kňaz modlí: 
„Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľ-
kosti, ale nám prispievajú k spáse.“ Chvá-
liť Pána, Jeho dať na prvé miesto, vzývať 
Ducha Svätého, obliecť si Božiu výzbroj 
(Ef 6, 10-18), prikryť sa Kristovou krvou, 
obrátiť sa o pomoc k Panne Márii alebo sv. 
Michalovi.... Je mnoho prostriedkov, ako 
môžeme odolávať Zlému, mne osobne 
niekedy stačí vziať do rúk Bibliu.
Pokušenie podľahnúť zvodom a znechute-
niu púšte môžeme prekonať aj vyjdením 
zo seba. Máme tú skúsenosť, že vždy, 
keď si uvedomíme, že utrpenie druhých 
je väčšie ako to naše – teda keď prijmeme 
utrpenie – získame nad svojou bolesťou 
nadhľad, dostávame do srdca pokoj a ra-
dosť. Obetovanie utrpenia dopĺňa Ježišov 
kríž, pomáha druhým aj nám. Chcem vás 

Pôst, Púšť a nový život
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S  ú tu pre nás, netreba ich predstavo-
vať... 

Napriek mnohým povinnostiam kladú dô-
raz na duchovnú podstatu nielen svojho 
života, ale starajú sa predovšetkým o nás 
– im zverených. 
Duchovný život je tým najdôležitejším as-
pektom ich povolania, pretože nám zastu-
pujú samotného Pána Ježiša.  Svojím slo-
vom a príkladom neúnavne a namáhavo 
slúžia Bohu a nám ukazujú a povzbudzujú 

ako kto využil Jeho ponuku a Jeho dary 
(Dt 3, 23-29). Nemám sa uspokojiť s prie-
mernosťou, vybrať si hneď, keď chce 
Pán odo mňa, aby som neskôr bojoval o 
lepší podiel. Rubenovi a Gadovi syno-
via nechceli prejsť cez Jordán, pripravili 
tak o lepší podiel seba a svoje potomstvo 
a oslabili odvahu Izraelitov (Nm 32). Keď 
si vyberám ľahšiu časť, oslabujem tým 
celé spoločenstvo. Po zaujatí krajiny (dare 
nového života, zmŕtvychvstaní z temno-
ty púšte) je potrebné opustiť starý život, 
postoje, túžby, modly, „zabiť v sebe“ 
nepriateľov. Podobne ako mali Izraeliti 
vyhnať všetkých obyvateľov a zničiť ich 
modly (Nm 33, 50-56) a až potom zaujať 
krajinu, aj nás zrodených pre nový život 
nesmie ovplyvňovať prostredie, ale máme 
mať jediného Pána a ostatných zničiť. 
Prekročiť Jordán teda znamená prekročiť 
seba a vstúpiť na neznáme územie v dô-
vere, že nás vedie Pán. Jozueho (Joz 1) 
ustanovil za vodcu Izraela pri prechode 
cez Jordán a povzbudzuje ho: „...vstaň 
a prejdi cez tento Jordán... dám vám kaž-
dé miesto... Nik ti nebude môcť odolať 
po všetky dni tvojho života. Ako som bol 

s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nene-
chám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. 
Buď silný a udatný!“ tieto slová adresuje 
Pán všetkým, ktorí sa rozhodli vykročiť za 
Ním z „pohodlia“ známej temnoty púšte 
a nasledovať Ho. Vstup do nového života 
si vyžaduje prípravu, Jozue nariadil ľudu: 
“Posväťte sa! Lebo zajtra bude Pán robiť 
medzi vami divy.“ A súčasťou vstupu do 
nového života (zasľúbenej zeme) je sym-
bolické očistenie: obriezka (Joz 5) môže 
mať charakter generálnej sviatosti zmiere-
nia ako symbolu konca starého života.
Pane, ďakujem ti za skúsenosť temnoty. 
Ďakujem ti za púšť, ktorá vedie do Tvoj-
ho svetla, radosti a pokoja. Ďakujem ti za 
nový život, nového ducha, za to, že ma 
pozývaš obliecť si teba. Ďakujem ti za 
možnosť obetovať modlitby a omše za 
duše, za to, že každá svätá omša ma zavä-
zuje prežívať ju o to viac spojený s Tebou. 
Ďakujem ti za štvrtkové adorácie v našej 
farnosti, za to, že si nám tak blízko a pro-
sím ťa o stálu adoráciu vo farnosti. Nech 
sa naďalej rozmnožuje Tvoje požehnanie 
v našich životoch, rodinách a spoločen-
stvách. Amen.                        Karol Kasala

k čistému a svätému životu. Svojou pas-
toračnou činnosťou sprostredkúvajú Pána 
skrze slávenia svätej omše, vysluhovania 
sviatostí, požehnávania, misijnej práce, 
práce s deťmi a mládežou, návštevou cho-
rých..
Sú to ukryté, ale vzácne poklady. Máme 
im stále vyjadrovať úctu, vďačnosť, po-
slušnosť...
Sú stále pripravení kedykoľvek pomôcť, 
vypočuť, vyspovedať, vedú nás, radia 

nám... Vyžaruje z nich láska, dobro, pokoj, 
obetavé, veľké srdce! 
Tak im Pán Boh pomáhaj! A v tejto chví-
li by som sa im chcela povedať, čo cíti-
me v srdci, ale nevieme to vyjadriť, našu 
vďačnosť voči nim,  z hĺbky srdca Vám 
ďakujeme! Ďakujeme za Vašu ťažkú prá-
cu, námahu, trpezlivosť, láskavosť, všetky 
Vaše obety, služby, čas venovaný a obeto-
vaný nám.              

Katarína Čibová

naši KňaZi

v tomto pôstnom období pozvať k obeti. 
Obeti utrpenia za svojich blízkych. Obeti 
modlitieb za núdznych. A k obeti, ktorú 
niekoľko mesiacov zažívam ja – k obeti 
za zomierajúcich. Okrem svojich úmyslov 
obetujem každú svätú omšu za tých, ktorí 
práve zomierajú. Pán Ježiš prostredníc-
tvom svätej Faustíny prisľúbil milosrden-
stvo v hodine smrti tým, ktorí sa modlia 
korunku Božieho milosrdenstva a tým, 
pri ktorých sa korunka modlí v hodine ich 
smrti. Chcem teda aj ja pozvať k obetova-
niu svätej omše za práve zomierajúcich. 
Nech je čo najviac duší spasených, Pane!
Púšť a pôst vedú k novému životu, životu 
v Duchu (pozri Rim 8 a i.): „A zmýšľať 
podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa 
Ducha je život a pokoj“ (Rim 8, 6). Pán 
dáva zasľúbenú zem, oplývajúcu mliekom 
a medom. Je to ponuka, ktorej nemáme 
odolávať: „V tom čase som vám prikázal: 
Pán, váš Boh, vám dáva túto krajinu do 
vlastníctva“ (Dt 3, 18). Vstup do zasľúbe-
nej zeme, do nového života, si vyžaduje 
odvahu. Pán síce rozhoduje o tom, kto 
vstúpi do zasľúbenej krajiny a kto tam po-
vedie ľud, ale rozhoduje na základe toho, 



9

SVÄTÝ MICHALfarský časopis  •  marec 2014  •  ročník XXI

Prežívame  Rok Sedembolestnej Panny 
Márie a očakávame svätorečenie bla-

hoslaveného Jána Pavla II. ktorý bol jej 
veľkým ctiteľom. Venujme krátku reflexiu 
jeho encyklike Redemptoris Mater.
Encyklika blahoslaveného Jána Pavla II. 
Redemptoris Mater je oslavou Preblaho-
slavenej Panny Márie v tajomstve Krista a 
jej prítomnosti v Živote Cirkvi. Pozostáva 
z troch častí:
I. Mária v tajomstve Krista
II. Božia Matka v strede putujúcej Cirkvi
III. Materské prostredníctvo
Zlatou niťou, ktorá sa tiahne celou encyk-
likou a ktorá ma osobitne zaujala je viera 
Panny márie. Cirkev pozdravuje Pannu 
Máriu ako svoj počiatok v súvislosti s nepo-
škvrneným počatím. Cirkev ide v šľapajach 
Panny Márie, ktorá napredovala na ceste 
viery a verne zotrvala v jednote so Synom 
až po kríž. V tajomstve Krista sa vyjasňuje 
i tajomstvo Márie. Ako Kristova Matka je 
osobitným spôsobom spojená s Cirkvou. 
Nejde iba o život panenskej Matky, o jej 
osobnú púť viery, ale ide o celú Cirkev, o 
všetkých ktorí idú tou istou cestou viery. II. 
Vatikánsky koncil poukazuje na to, že Má-
ria je predobrazom Cirkvi v poriadku viery, 
lásky a jednoty s Kristom. Cesta viery uka-
zuje na vnútorné dejiny a Panna Mária, ako 
Hviezda morská, ukazuje cestu všetkým, 
ktorí kráčajú cestou viery.
Evanjelista Lukáš nám opisuje ako Panna 
Mária, po zvestovaní archanjela Gabriela, 
navštívila svoju príbuznú (dnešný Ain-
Karim) . Po Máriinom pozdrave pocítila, 
že sa dieťa pohlo v jej lone a naplnená 
Duchom Svätým zvolala: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života“ (Lk 1,42).Toto zvolanie sa stalo 
časťou jednej z našich najčastejších mod-
litieb Zdravas Mária. Z vnuknutia Ducha 
Svätého (o čom nepochybujeme, veď ako 
ináč by to mohla vedieť?) potom poveda-
la: „Čím som si zaslúžila, že matka môj-
ho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43) A 
vlastne už vtedy budúci Ján Krstiteľ v tele 
svojej matky, prvýkrát vydáva svedectvo o 
Kristovi. Pre nás je teraz dôležité, čo potom 
povedala Alžbeta: „A blahoslavená je tá, 
ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal 
Pán“ (Lk 1,45). Tieto slová, spolu s anje-
lovým oslovením „milostiplná“ vyjadruje 
pravdu o Márii, ktorá sa stala skutočne prí-
tomnou v tajomstve Krista práve preto, že 
uverila. Anjelom oznámená plnosť milosti 
znamená dar samého Boha. Máriina viera, 
ktorú potvrdzuje Alžbeta pri návšteve, uka-

zuje ako Panna Mária odpovedala na tento 
dar. Sv. Pavol poukazuje na to vo svojich 
listoch (Rim 16,26; Rim 1,5;  2Kor 10, 5-6) 
, že treba Bohu preukazovať poslušnosť 
viery  potvrdil to aj II.VK v konštitúcii Dei 
verbum 5. Niet pochybností, že rozhodu-
júcou chvíľou bolo zvestovanie a následne 
Máriino „Fiat“. V jej odpovedi viery bola 
obsiahnutá dokonalá spolupráca s „Božou 
milosťou, ktorá (ako to vyhlasuje koncil 
v DV 5 a LG 56) predchádza a sprevádza 
človeka, ako aj dokonalá ochota prijať pô-
sobenie Ducha Svätého, ktorý neprestajne 
zdokonaľuje vieru svojimi darmi“ (s.27). 
Mária dala súhlas slovami, ktoré si opaku-
jeme v každodennej modlitbe: „Hľa slu-
žobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvoj-
ho slova“ (Lk 1,38). Mária vyslovila svoj 
„Fiat“ s vierou a úplne sa zasvätila osobe a 
dielu svojho Syna (LG 56). Cirkevní otco-
via učia, že Syna počala skôr v mysli než v 
lone práve prostredníctvom viery (LG 53, 
sv. Augustín, sv. Lev Veľký).
Máriinu vieru možno prirovnať k Abra-
hámovej viere, ktorého sv. Pavol nazýva 
„našim otcom vo viere“ (Rim 4,12). V eko-
nómii spásy Božieho zjavenia Abrahámova 
viera je začiatkom Starej zmluvy. Máriina 
viera vo zvestovaní je začiatkom Novej 
zmluvy  (s.29). Ako Abrahám „proti nádeji 
v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých 
národov“ (Rim 4,18), tak aj Mária vo chvíli 
zvestovania, keď poukázala na svoj panen-
ský stav slovami „Ako sa to stane, veď ja 
muža nepoznám?“, uverila, že z moci Naj-
vyššieho pôsobením Ducha Svätého sa sta-
ne Matkou Božieho Syna (Lk 1,35).
Alžbetine slová „Blahoslavená ktorá uveri-
la“ sa však netýkajú iba zvestovania, ale sú 
začiatkom jej púte k Bohu. Na celej jej ces-
te viery sa uskutočňuje „poslušnosť“ kto-
rou odpovedala na slová Božieho zjavenia. 
Jej „poslušnosť viery“ sa až prekvapujúco 
podobá Abrahámovej viere. Veriť znamená 
„oddať sa“ pravde živého Boha, vedieť a 
uznávať „aké nepochopiteľné sú jeho súdy 
a nevyspytateľné jeho cesty (Rim 11,33). 
Slová zjavenia „On bude veľký a bude sa 
volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh mu dá 
trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľo-
vať nad Jakubovým rodom a jeho kráľov-
stvu nebude konca“, boli naplnením ná-
deje celého Izraela. Na ceste „poslušnosti 
viery“, keď nenašli v Betleheme miesto v 
hostinci, porodila svojho syna v maštali a 
uložila ho do jasieľ. (Lk 2,7) Neskôr počula 
aj Simeonove slová: „On je ustanovený na 
pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli 

a na znamenie, ktorému budú odporovať, 
- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby 
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 
Simeonove slová nazývame aj „druhým 
zvestovaním“ a sú predpoveďou, že svoju 
poslušnosť viery bude prežívať v utrpení 
po boku trpiaceho Spasiteľa. Po úteku do 
Egypta a opätovnom návrate nasledova-
lo obdobie skrytého života v Nazarete. V 
zmysle slov „A nik nepozná Syna, iba Otec, 
ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu 
to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27) Má-
ria je prvá z tých, ktorým ho chcel Otec 
zjaviť. Mária tak nosí v sebe začiatok No-
vej zmluvy, je to začiatok evanjelia (s. 35). 
Mária napredovala na svojej ceste viery 
(LG 58), postupne ako sa Ježiš „vzmáhal v 
múdrosti...a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 
2,52). Plný význam požehnania je vtedy, 
keď Mária stojí pod krížom svojho Syna 
(Jn 19,25) a „verne zotrvávala v jednote so 
Synom pod krížom (LG 58). Bola to jed-
nota skrze vieru. Touto vierou je Mária do-
konale spojená s Kristom v jeho pokorení. 
Vierou má Matka účasť na vykupiteľskej 
smrti Syna. Zdá sa, akoby Alžbetine slová  
„blahoslavená je tá ktorá uverila“ sa ozý-
vali aj pod krížom. Mária sprítomňovala aj 
stále sprítomňuje ľuďom Tajomstvo Krista.
Veľkou nádejou pre veriacich sú slová 
Krista „Mojou matkou a mojim bratmi 
sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutoč-
ňujú ho“ (Lk 8,21). Viera Panny Márie je 
predobrazom mnohých zázrakov, ktoré Je-
žiš urobil pre  v i e r u  tých postihnutých 
či penitentov a je nádejou i výzvou aj pre 
nás. Venujme aspoň krátky pohľad do Svä-
tého písma a pripomeňme si aspoň niektoré  
z týchto zázrakov:  žena trpiaca na krvo-
tok (Mt 9,21; Mk 5,28; Lk 8,48) , slepec 
v Betsaide (Mk 8,22)  či pri Jerichu (Mk 
10,51; Lk 18,42), ochrnutý (Mk 2,5), chorý 
pri jazere Betsata (Jn 5,8), slepý od narode-
nia (Jn 9,11), posadnutý chlapec (Mk 9,24), 
syn kráľovského úradníka (Jn 4,50), Ka-
naánčanka (Mt 15,28) resp. Syrofeničanka 
(Mk 7,28), Jairova dcéra (Mk 5,36), malo-
mocný (Mk 1,40), stotník (Mt 8,8) či lotor 
na kríži (Lk 22,32) a mnoho ďalších.
Kto verí v Syna má večný život (Jn 3,36). 
Je však potrebné nielen veriť v skrytosti, 
ale aj vyznať Krista (Mt 10,32; Mk 8,38; 
Lk 12,8) a to je výrazne aktuálne aj v sú-
časnej dobe. Panna Mária je nielen veľ-
kým vzorom viery, ale aj našou Matkou, 
Orodovnicou, Ochrankyňou, Pomocnicou, 
Prostrednicou, na ktorú sa môžeme vždy )
(s dôverou obrátiť o pomoc.          Vojto Tóth
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1. januára sme vstúpili do roku veno-
vaného Patrónke Slovenska Sedem-

bolestnej Panne Márii. Otcovia biskupi 
tak rozhodli na 76. plenárnom zasadnutí, 
pretože v tomto roku uplynie 450 rokov 
od prvého zázraku na príhovor Panny Má-
rie v Šaštíne. Zároveň je i 50. výročie po-
tvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za 
Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI, 
ktorý vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku 
minor.
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii má na 
Slovensku hlbokú tradíciu, hoci tu nemá 
pôvod. Je súčasťou cyri-
lometodského dedičstva 
a po celé stáročia rástla, 
keď večne utláčaný slo-
venský národ hľadal opo-
ru a útechu v modlitbách 
k Panne Márii. Aj keď 
najstarší kostol zasvätený 
Panne Márii Sedembo-
lestnej je v Trstíne-Hájič-
ku, Národnou Svätyňou 
Sedembolestnej Panny 
Márie je šaštínska bazili-
ka. Práve tu, v Šaštíne, sa 
pred 450. rokmi, v roku 
1564, udial prvý zázrak 
na príhovor Sedembo-
lestnej Panny Márie, keď 
došlo k obráteniu manže-
la a zároveň k uzdraveniu 
vzťahu medzi manželmi 
po hádke. Vďačná gróf-
ka Angelika Bakičová, 
s podporou manžela grófa 
Imricha Czobora nechala 
vytesať sošku Sedembo-
lestnej Panny Márie a ča-
som postaviť trojhrannú kaplnku, presne 
na mieste prvého zázraku. O necelých 
dvesto rokov neskôr bol pri kaplnke vďač-
nými veriacimi postavený chrám, ktorý je 
považovaný za jeden najvýznamnejších a 
najväčších mariánskych pútnych miest na 
Slovensku.
Vo štvrtok 8. mája 2014 sa v Šaštíne 
uskutoční celoslovenská púť kňazov a 
bohoslovcov. Vrcholom roka bude zasvä-
cujúce zverenie Slovenska pod ochranu 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na 
jej sviatok 15. septembra 2014, po deväť-
mesačnej prípravnej novéne. Základným 

cieľom mariánskeho roka je primknúť 
sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a 
podľa jej vzoru. V pastierskom liste na za-
čiatku roka otcovia biskupi poukázali na 
potrebu upevnenia, posvätenia a uzdrave-
nia našich vzťahov v rodine i s druhými 
ľuďmi. Vhodnou cestou je modlitba, naj-
mä spoločná modlitba v rodine. Máme sa 
venovať modlitbe ruženca a ďalším mari-
ánskym modlitbám, aby sme sa pripravi-
li na slávnostné zverenie sa pod ochranu 
Sedembolestnej Panny Márie.
Počas tohto roka bude možné získať plno-

mocné odpustky pri splnení zvyčajných 
podmienok: sviatostná spoveď, sväté pri-
jímanie a modlitba na úmysel Svätého 
Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne 
a môžu ich tiež na spôsob príhovoru pri-
vlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú 
v očistci, pri každej pútnickej návšteve 
Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zú-
častnia na slávnosti alebo sa tam aspoň 
primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré 
ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery 
a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň 
jedným desiatkom ruženca. Odpustky sa 
ďalej dajú získať vo sviatky Panny Márie 

a na slávnosť Sedembolestnej Panny Má-
rie 15. septembra 2014. Aj veriaci v Krista, 
ktorým bráni staroba alebo ťažká choroba, 
môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa 
rozhodnú odporovať každému hriechu 
a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to 
bude možné, tri zvyčajné podmienky pred 
nejakým menším vyobrazením Bolestnej 
Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému 
sláveniu alebo púti a obetujú svoje mod-
litby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému 
Bohu.  (Dekrét Apoštolskej penitenciárie 
o možnosti získať úplné odpustky možno 

nájsť tu - http://ave.kbs.
sk/obsah/sekcia/h/o-roku-
/p/odpustky-52)
V rámci Roka Sedem-
bolestnej Panny Márie 
vysiela Televízia LUX 
každý deň modlitbu ce-
lého posvätného ruženca 
- radostný, bolestný, sláv-
nostný a ruženec svetla. 
Okrem toho bude počas 
roka prinášať priame pre-
nosy svätých omší z Ná-
rodnej Baziliky v Šaštíne 
a zo slovenských kosto-
lov zasvätených Sedem-
bolestnej Panne Márii.
1. januára spustila Konfe-
rencia biskupov Sloven-
ska informačnú stránku 
k Roku Sedembolestnej 
Panny Márie. Na adre-
se  HYPERLINK „http://
ave.kbs.sk“ \t „_blank“ 
ave.kbs.sk sa dajú nájsť 
základné informácie o 
novom tematickom roku, 

jeho logo na stiahnutie i kalendár aktivít, 
ktorý má byť postupne aktualizovaný.
Stojíme na začiatku Jubilejného roka Se-
dembolestnej Panny Márie a je len na nás, 
ako ho využijeme. Pán nás stále pozýva 
a ponúka nám možnosť bližšie sa k nemu 
primknúť. Rozjímať o bolestiach Panny 
Márie a pochopiť, čo nám vraví. A ona nás 
naučí, že obeta a bolesť je cestou skutoč-
nej lásky. Lásky, ktorá aktívne koná všet-
ko pre dobro a posvätenie svojho okolia, 
a tak ohlasuje, že konečné víťazstvo patrí 
Kristovi.
Podľa http://ave.kbs.sk/ spracovala M.Važanová

roK sedembolestnej PannY márie.


