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Predstavme si tvár dieťaťa, ktorému 
dáme nejaký dar. Očká sa mu rozžiaria 

od radosti a tvár sa usmeje. Ak je darom 
hračka, bude sa s ňou hrať až do omrzenia. 
Len zriedka sa stane, žeby dieťa dar ne-
chcelo. Boh nám dáva dary denne, a hoci 
sme jeho deti, netešíme sa z každého. Skôr 
naopak, niekedy si ich nevšimneme a čas-
to ich dokonca odmietame. Vieme byť 
horší než nevďačné deti ... 

Medzi najcennejšie z Božích darov patrí 
život. Žijeme v dobe, kedy sú naše mož-
nosti na vysokej úrovni a my, zvykajúc si 
na túto skutočnosť, sa pomaly cítime pán-
mi nad všetkým a niekedy aj nad životom. 
Zabúdame pritom, že jediný, kto má prá-
vo dávať a brať život, je Pán Boh. Za po-
sledné desaťročia sa do našej spoločnosti 
votrela možnosť zákonom povoleného 
umelého prerušenia tehotenstva, ktoré má 
množstvo zástancov, ale i odporcov. A pri-
tom je život sám veľkým zázrakom, kto-
rý si uvedomujeme najmä pri pohľade na 
našich najmenších. Kresťanská verejnosť 
ukázala nedávno svoju mienku počas veľ-
kolepého Pochodu za život v Košiciach, 
ktorého sa zúčastnila aj naša farnosť.  
V snahe nadviazať naň, organizuje Fórum 
života až do 13. apríla pod heslom Sloven-
sko za život, množstvo podujatí, pocho-
dov a koncertov v rôznych slovenských 
mestách. Akcie začali 25. marca, ktorý 
je Dňom  počatého dieťaťa a skončia 13. 
apríla v Bratislave. Prispieť k dobrej myš-
lienke sa dá viacerými spôsobmi, od no-
senia symbolu – bielej stužky, cez účasť 
na podujatiach, až po finančnú, prípadne 
inú konkrétnu pomoc matkám v núdzi, či 
združeniam, ktoré túto pomoc poskytujú. 
A neposlednej miere možno prispieť as-
poň modlitbou.  

Čím som staršia, zdá sa mi, že ma už nemá 
čo prekvapiť, a predsa ma minule zaskoči-
la správa v médiách, ktorá hovorila o tom, 
že v Belgicku schválili zákon povoľujúci 
eutanáziu maloletých. Okrem Belgického 

život je dar

kráľovstva je eutanázia v Európe legálna 
v Holandsku a Švajčiarsku. Priznám sa, 
že predstava, že počet krajín, ktoré tole-
rujú eutanáziu sa rozširuje a najnovšie sa 
tak stáva aj u detí, u mňa vyvoláva obavy. 
Obavy, že vznikol nový precedens, a že by 
podobné zmýšľanie mohlo onedlho prísť 
až k nám. Obavy, že by sa eutanázia mohla 
čoskoro stať aj našou realitou a týkať sa 
našich rodín, či priateľov...

Keď Cirkev varovne dvíha prst a pouka-
zuje na pomýlené názory, mnohí sa iba 
škodoradostne usmejú alebo mávnu ru-
kou. Ďalší rečniac o stredoveku a spia-
točníkoch zmietnu námietky kresťanov 
zo stola v prospech slobody moderného 
človeka. Najmä slová sloboda a právo 
rozhodovať o svojom živote často počú-
vame z úst zástancov týchto trendov. Ale 
čo všetky tie životy, o ktorých rozhodol 
niekto druhý? Žijeme rýchlo a chceme vy-
ťažiť maximum z každej minúty. Všetko, 
čo nás brzdí, odmietame. Čakáš nechcené 

dieťa? Môžeš ísť na zákrok! Trápi ťa cho-
roba? Umieraš, sužuješ sa? Načo čakať? 
V Holandsku ti dajú injekciu. Vraj je iná 
doba a svet sa zmenil. Aj ľudstvo sa zme-
nilo. O chvíľu sa naučíme opravovať gény 
a budeme rozhodovať aj o farbe očí, či 
vlastnostiach našich detí. 
Úprimne, taká predstava budúcnosti ma 
desí a verím, že nenastane. Verím, že stále 
existuje veľa rozumných ľudí, ktorí ve-
dia, čo je správne a svojím životom budú 
ukazovať správnu cestu okoliu. Verím, že 
ľudia ostanú aj naďalej žiť v rodinách, do 
ktorých  budú s láskou vítať deti a vycho-
vávať ich vo viere a úcte k Bohu. A keď 
na to príde, vezmú svoj kríž a príjmu ho, 
rovnako ako neodmietnu pomoc chorým  
a starým, ktorí sa budú cítiť bezradní a ne-
šťastní vo svojej nemoci, ale vždy budú 
mať pevné miesto v milujúcej rodine 
a v spoločnosti.  

M.Važanová 
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Pane, ďakujem ti za spovedníka, ktorý 
mi dal ako zadosťučinenie za hriechy 

prečítať si  3. kapitolu listu Kolo-
sanom, čo ma inšpirovalo k napísaniu to-
hoto príspevku.

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, 
hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po 
pravici Boha.“ (Kol 3, 1)

Vďaka Kristovmu krížu a jeho zmŕt-
vychvstaniu aj my povstávame k novému 
životu. Svätý Pavol píše, že keby Ježiš 
nevstal z mŕtvych, márna by bola naša 
viera. A pavlovské listy sú plné statí o no-
vom živote, živote v Duchu: list Rimanom 
(najmä Rim 8), Efezanom (najmä kapito-
ly 4-6), Galaťanom 5, Filipanom 2... List 
apoštola Pavla Kolosanom má niekoľko 
ústredných častí: po úvodnom pozdrave 
vďakyvzdanie Pavla za bratov v Kolosách 
a uistenie o modlitbách za nich; nádherný 
hymnus na Krista, ktorý je obrazom ne-
viditeľného Boha; Pavlova služba medzi 
pohanmi; nový život v Kristovi a pravidlá 
vzájomného spolužitia medzi kresťanmi 
s dôrazom na lásku. Nový život charakte-
rizuje Pavol od 6. verša 2. kapitoly: „Ako 
ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom 
žite: v ňom zakorenení a na ňom postave-
ní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili 
a vynikajte vo vzdávaní vďaky!“ (Kol 2, 
6-7). Naším vzorom je Kristus. Nepotre-
bujeme celebrity, idoly tohoto sveta, na-
podobňujeme Ježiša, pozeráme na neho 
a kráčame za ním. Jedinou istotou nás, 
ktorí sme zrodení a povolaní k novému 
životu mocou Jeho zmŕtvychvstania, je 
Kristus, naša nádej. Naša vlasť je v nebi, 
predpokladom je však prijať Ježiša Kris-
ta za svojho Pána. Znamená to nenechať 
si pre seba žiadnu oblasť svojho života, 
ale „vpustiť“ Ježiša všade, aby On vládol 
každej oblasti. Nenechať si žiadne zadné 
dvierka, nezotrvávať vo svojich posto-
joch, neľpieť na svojich plánoch a pred-
stavách, nežiť pre svoje túžby, späté so 
svetom či s potrebou uznania, vyjsť zo 
svojich strachov, nechať uzdraviť Ježi-
šom svoje zranenia, odovzdať mu prob-
lém neodpustenia tým, ktorí mi ublížili, 
hľadať iba v ňom radosť a pokoj. Ježiš je 
pánom mojej mysle, môjho tela, mojich 
zranení, neodpustení a strachov, mojich 
závislostí, mojej rodiny, práce a oddychu, 
mojich vzťahov a komunikácie, mojich 
chorôb, mojej pamäte a predstavivosti... 
Je to škola dôvery a nasledovania Krista, 

ktoré predpokladá opustiť všetko – tak, 
ako to vyžadoval Ježiš od svojich učení-
kov. Je to škola učeníctva, ako o tom píše 
aj apoštol Pavol: žite v Kristovi... ako ste 
sa naučili (porov. Kol 2, 6n). Iba keď sa 
„vyprázdnime“, dokážeme sa naplniť, 
naplniť Duchom Svätým, naplniť Božou 
milosťou. Iba vtedy dokážeme byť v Ňom 
zakorenení, na Ňom postavení a upev-
není vo viere. Ježiš nás pozýva postaviť 
dom na skale. Robí tak ten, kto Jeho slová 
uskutočňuje. Hlúpy muž počúva Ježišove 
slová a neuskutočňuje ich; múdry je ten, 
kto nielen počúva, ale aj uskutočňuje. 
Hlúpy muž stavia dom na piesku, múdry 
na skale; akí sme my, keď ani Božie slovo 
nečítame, a tak nepoznáme Krista?

Kristus nás teda svojou, Kristovou obriez-
kou obrezal, a tým vyzliekol z hriešneho 
tela, s Ním sme boli pochovaní v krs-
te a vzkriesení (Kol 2, 11-12); On zotrel 
náš dlžobný úpis, pribil ho na kríž (v. 14). 
Všetko už ďalej záleží iba na Bohu a na 
našom rozhodnutí, definitívnom rozhod-
nutí pre Ježiša, rozhodnutí nasledovať 
Ho. Svätý Pavol Kolosanov upozorňuje 
na riziká, ktoré hrozia aj nám: máme si 
dať pozor, aby nás nikto „nezviedol filo-
zofiou a prázdnym mámením, založeným 
na ľudských obyčajoch a na živloch sve-
ta, a nie na Kristovi!“ (Kol 2, 8). A ďa-
lej Pavol píše: „Nech vás nik nepripraví 

o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, 
uctievaním anjelov a upútavaním po-
zornosti na to, čo videl...“ (v. 18). Pavol 
nás tak vystríha pred falošnými prorokmi 
a vzormi, pred prispôsobovaním sa duchu 
tohoto sveta a podliehaním jeho lákadlám. 
A v druhom citáte popri odvekej duchov-
nej pýche (vo verši 18 „samoľúbou poní-
ženosťou“) a nebezpečenstve súkromných 
zjavení („upútavaním pozornosti na to, čo 
videl“) vystríha aj pred dnes tak nebezpeč-
nou novou spiritualitou (new age: „uctie-
vaním anjelov“). New age je dnes známe 
skôr pod názvom nová spiritualita. Nová 
je aj v skrytejšom pôsobení zla: zdanlivo 
nevinní anjeličkovia, mandalky či objíma-
nie stromov nielen odvádzajú od Boha, ale 
nahrádzajú vieru v Boha vierou v duchov-
né bytosti a moc ich pomoci, vierou v koz-
mickú energiu a vedomie a v konečnom 
dôsledku vierou v seba.

Tretia kapitola listu Kolosanom začína – 
za predpokladu, že sme s Kristom vstali 
zmŕtvych (najprv vstal Kristus, až potom 
ja; len tak môžem hľadať iba to, čo je 
hore) – výzvou hľadať, čo je hore, myslieť 
na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. 
„Veď ste zomreli...“ (Kol 3, 3) – zomreli 
sme hriechu. Pavol konkrétne pomenú-
va to, s čím sme zviazaní. Pozýva aj nás 
umŕtvovať svoje pozemské údy: smil-
stvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť 

nový život v kristovi
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a lakomstvo; a odložiť hnev, rozhorčenie, 
zlobu, rúhanie a mrzké reči (porov. Kol 3, 
5-8). Pavlove slová nám tu pripomínajú 
5. kapitolu listu Galaťanom. Podobné sú 
metaforou behu a víťaznej ceny, dôrazom 
na slobodu od otroctva zachovávania zá-
kona, poukazovaním na obriezku a predo-
všetkým zdôrazňovaním ovocia telesného 
a duchovného života. List Galaťanom 
vymenúva skutky tela, ktoré sú zjavné: 
„smilstvo, nečistota, chlipnosť, modlos-
lužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarli-
vosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 
závisť, opilstvo, hýrenie“ (Gal 5, 19-21). 
Pavol však zdôrazňuje (aj uvádzajúcou 
vetou: „Hovorím však“): „Žite duchovne 
a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Gal 5, 
16). Tí, ktorí tak budú robiť, nedosiahnu 
Božie kráľovstvo. A vo verši 24 pokraču-
je: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižo-
vali telo s vášňami a žiadosťami“. A vidno 
to aj na ich konaní: „Ale ovocie Ducha je 
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láska-
vosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržan-
livosť“ (Gal 5, 22-23).

Svätý Pavol v 3. kapitole listu Kolosanom 
nadväzuje na riziká nového života me-
taforou „...vy, čo ste si vyzliekli starého 
človeka s jeho skutkami a obliekli ste si 

nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal 
pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý 
ho stvoril.“ (Kol 3, 9-10). Nového člove-
ka obliecť a nový život začať je možné až 
potom, keď sa zjaví Kristus (v. 4). V liste 
Galaťanom (3, 27) Pavol píše: obliekli ste 
si Krista. A veľmi pekne myšlienku Pav-
la komentuje poznámka Jeruzalemskej 
biblie k veršu 10: „obnovujúc sa na obraz 
svojho Stvoriteľa“ – Človek stvorený na 
„Boží obraz“ (Gn 1, 26n+) klesol, keď 
hľadal dobro a zlo mimo božskej vôle (Gn 
2, 17+). Odteraz sa otrok hriechu a svojich 
žiadostivostí (Rim 5, 12+) stal „starým 
človekom“, ktorý musí zomrieť (Rim 6, 
6; Ef 4, 22). „Nový človek“, znovustvore-
ný v Kristovi (Ef 2, 15+), ktorý je Božím 
obrazom (Rim 8, 29+), znovu nachádza 
prvotnú priamosť a dospieva ku pravému 
morálnemu poznaniu (1, 9; Hebr 5, 14).

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, 
oblečte si hlboké milosrdenstvo, lás-

kavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť... 
Ale nado všetko toto majte lásku, ktorá 
je zväzkom dokonalosti.“ (Kol 3, 12-14). 
Tak začínajú Pavlove poučenia nového ži-
vota, života v Duchu. A ten sa prejavuje 
v ovocí Ducha Svätého, v láske, ktorá je 
najvyššou čnosťou (1 Kor 13, 13), v od-
púšťaní ako postoji zrelého kresťana, vo 

vďačnosti, v živote v poznaní a poslušnos-
ti Božiemu slovu, vo chvále Boha („pod 
vplyvom milosti spievajte Bohu vo svo-
jich srdciach žalmy, hymny a duchovné 
piesne“; Kol 3, 16) a v umiestnení Boha 
na prvom mieste vo svojom živote: „A 
všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, 
všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze 
neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi“ (Kol 
3, 17).

Ďakujem ti, Pane, za to, že mi chceš dať 
nový život. Ďakujem ti za to, že ťa mô-
žem volať svojim bratom, že sa môžem 
nazývať Božím dieťaťom, že mi dávaš 
slobodu stať sa tak samým sebou. Ďaku-
jem ti, že ma vedieš k zrelosti kresťana, 
muža a manžela. Ďakujem ti, že iba s te-
bou môžem vykročiť k novému životu, že 
mi dávaš veci nové, že moje srdce môže 
spievať: „Pozri, ako mení ma Ježiš.“ Si 
mojim svetlom, si mojou chválou, si mo-
jou nádejou. Milujem ťa, Pane, ty moja 
sila! Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak 
zázračne. Velebím ťa, Najvyšší, len ty si 
hoden chvály. Odovzdávam ti, Pane, svoj 
život. Odovzdávam ti všetky oblasti, kde 
ešte nie si. Vládni mi, Pane!asfsda

čo je cholesterol ?

Cholesterol sa vyskytuje vo zvýšenom 
množstve hlavne u ľudí v staršom veku 
(okolo 40 rokov), prevažne u mužov a je 
pre človeka veľmi nebezpečný. Je základ-
ným stavebným kameňom pre niektoré 
hormóny a zároveň súčasťou žlčových ky-
selín, ktoré uľahčujú vstrebávanie tukov  
z čriev. Škodlivým sa stáva až vtedy, keď 
sa zvýši jeho hladina v krvi.
DÔLEŽITÁ JE DEDIČNOSŤ 
Veľmi často sa hovorí o vplyve choleste-
rolu na vznik mnohých ochorení. Ba aj 
niektoré rodiny majú od neho pokoj a iné 
sú zas veľmi ohrozené. Čo to znamená? 
Bude to znieť možno veľmi vedecky, ale 
takéto informácie sú dôležité, preto ich 
treba poznať. Každá bunka v tele má to-
tiž na svojom povrchu receptory, ktoré sú 
schopné identifikovať molekuly choleste-
rolu v krvi a vtiahnúť ich do bunky. Ak je 
nadbytok cholesterolu, zmnoží sa počet 
receptorov na jeho vychytávanie z krvi.  
V prípade jeho nedostatku v bunke sa 
množstvo receptorov na povrchu zmenší. 
A základnym faktorom tohto regulačné-
ho systému sú gény. Možno vás celkom 

logicky napadne otázka, či existuje mož-
nosť, ako regulovať prítomnosť choleste-
rolu a hlavne: 
AKO ZNÍŽIŤ KONCENTRÁCIU CHO-
LESTEROLU V KRVI? 
Obmedziť množstvo cholesterolu v jedle. 
Zistilo sa totiž, že živočíšne tuky - tučné 
mäso, mliečný tuk a vaječný žĺtok znižujú 
počet receptorov pre príjem cholesterolu 
do buniek. 
Uprednostňovať rastlinné oleje. Ak ich 
konzumujeme v množstve do 10% ener-
getickej hodnoty, znižujeme množstvo 
cholesterolu v krvi. Najideálnejší je slneč-
nicový olej, sójový, olivový a repný olej. 
Zvýšiť množstvo vlákniny v jedle, čím 
viac vláknin zjeme, tým viac cholesterolu 
sa nám odstráni z tela. 
Neprejedať sa! 
KTORÝCH POTRAVÍN SA VYVARO-
VAŤ
Najviac cholesterolu na 100 g obsahuje 
teľací mozoček (2200 mg), bravčové ob-
ličky (410 mg), hovädzie obličky (400 
mg), bravčová pečeň (260 mg), pečeňová 
paštéta (120 mg).K relatívne „bezpeč-

ným“ potravinám patrí kurča (110 mg 
tmavé mäso, 69 mg biele mäso), bravčové 
chudé (69 mg), hovädzie chudé (58 mg).
NIČITELE CHOLESTEROLU 
Výskumy zistili, že cesnak a lecitín ni-
čia cholesterol. Lecitín je látka, ktorá je 
schopná postarať sa o to, aby náš organiz-
mus odburával cholesterol nachádzajúci 
sa v tukoch. Okrem iného lecitín pomáha 
vyživovať mozog a vo vysokých dávkach 
zmierňuje prípadne poškodenia mozgu 
(napr. pri Alzheimerovej chorobe). Je 
nevyhnutný pre dobrú funkciu pamäti. 
Zlepšuje metabolizmus a urýchľuje aj rast 
nechtov, vlasov a zvyšuje kvalitu kože. 
Lecitín nájdeme v rôznych farmaceutic-
kých i potravinárskych výrobkoch. Ces-
nak prečisťuje steny ciev a pomáha udr-
žiavať rovnováhu krvného prietoku.
PREČO JE CHOLESTEROL ŠKODLI-
VÝ? 
Vysoká hladina cholesterolu v krvi vedie 
k vzniku aterosklerózy, kôrnateniu tepien 
a teda aj k riziku vzniku infarktu.
.Veľa úspechov na ceste za správnou výži-
vou.     
Katarína Čibová
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V posledných rokoch – aj v dôsledku 
čoraz väčšej otvorenosti hraníc a naj-

mä otvorenosti myslí – sa viacerí mladí 
z karloveskej farnosti zúčastnili dobro-
voľníckych aktivít rôznych foriem. Petra 
Štullerová pôsobila ako lekárka v Južnom 
Sudáne, Monika Ďurkovičová pomáha-
la v Albánsku a v súčasnosti pôsobí ako 
dobrovoľníčka na saleziánskych misiách 
v africkej Keni Zuzana Jenčíková. Časo-
pis Svätý Michal sa s vami chce podeliť 
o jej skúsenosti prostredníctvom fotografií 
a krátkych textov.

Misie a dobrovoľníctvo
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Taký krásny večer s keňskými ženami  vari-
li sme typické keňské jedlá a nasmiali sme sa 
na tunajších mužoch  proste babinec ako sa 
patrí. Tieto ženy su plné života a pritom je ži-
vot pre ne taký tažký..no ich sila je v smiechu  
a láske, pokore a obete, s ktorými pristupujú 
denno denne ku každej skúške.. nezabudnu-
telný večer:) vďaka  Pane.

Objatie,v ktorom sa stretla lás-
ka a pokora s odpustením.
Ta chvíľa stala sa životom.

Láska, ostala a žila...
žila v skutkoch a v úsmevoch 

tiež, vedela totiž, že v Jeho 
prítomnosti je nekonečná a 

radostná...
Našla miesto v srdci človeka,
neodíde... BOH je v jej strede 

ruka v ruke s človekom.

cas sv Michal april 2014.indd   5 14.4.2014   17:25



6

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  apríl 2014  •  ročník XXI

Počas pôstneho obdobia  sa v našej farnosti i v 
kostole sv. Františka konali pobožnosti krížo-
vej cesty a to v piatky o 17.30 hod. a v nedele o 
15.00 hod. s pašiovou kázňou.
V  nedeľu 9. marca  2014 sme si pripomenu-
li 12. výročie posviacky kostola sv. Františka. 
Keďže v tomto roku  to bola nedeľa, slávnosť 
bola preložená na  pondelok 10. marca 2014. 
Pri večernej sv. omši o 18.00 hod. sme  poďa-
kovali Bohu za tento dar pre našu farnosť.
V týždni od 10. do 16. marca 2014  v stredu, 
piatok a sobotu boli jarné kántrové dni.  Ob-
sahom jarných kántrových dní bola  príprava 
na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodú 
lásku k blížnemu. V našej farnosti sme sa na  
tento úmysel modlili  v stredu počas sv. omše  
o 18.00 hod.
V nedeľu 9. marca popoludní sa v našej far-
nosti uskutočnila prednáška pre lektorov, kto-
rú pripravila p. Mgr. Mária Zatkalíková, PhD. 
na tému: Rečnícky prejav v liturgickej praxi 

lektorov. Na prednáške sa zúčastnilo viac ako 
30 poslucháčov, medzi ktorými boli prevažne 
lektori, slúžiaci čítaním Božieho slova na sv. 
omšiach v našej farnosti v Bratislave – Karlo-
vej Vsi. Súčasťou prednášky boli aj praktické 
ukážky a možnosť vyskúšania si čítania litur-
gického textu.
V utorok 25. marca 2014 po sv. omši sa konala  
spoločná adorácia za ochranu ľudského života.
V nedeľu 13. apríla 2014 s v pastoračných 
priestoroch kláštora konala  biblická katechéza 
na tému: „Liturgické úkony a ich význam“.
V týždni od 31. marca do 5. apríla 2014 sme 
organizovali zbierku trvalých potravín, čistia-
cich a umývacích prostriedkov pre útulok sv. 
Františka v Levoči. Finančné milodary na ten-
to úmysel mohli veriaci  v uvedenom termíne 
vložiť do pokladničky sv. Antona pri hlavnom 
vchode. 
V nedeľu 13. apríla 2014  Katolícka jedno-
ta pred kostolom sv. Františka a sv. Michala 

ponúkala veľkonočné medovníky. Výťažok 
bol poukázaný na podporu misie v Albán-
sku.

•  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. 

Prvé sv. prijímania vo farnosti sa budú ko-
nať nasledovne:
- ZŠ Karloveská 61 - 10. mája 2014
- Spojená škola sv. Františka z Assisi - 17. 
mája a 31. mája 2014
- Spojená škola Tilgnerova - 24. mája 2014
Farská poklona Sviatosti Oltárnej - 25. mája 
2014

ZaZnaMenali sMe

pripavujeMe

uMyMe si navZájoM nohy

Veľká Noc. 
Pri týchto slovách sa mnohým vynorí 

niekoľko predstáv.  Asi pre všetkých je to 
najväčší kresťanský sviatok. Pripomíname 
si mučenie, ukrižovanie, bolestivú smrť 
Pána Ježiša a jeho slávne zmŕtvychvsta-
nie. Iní (najmä tí mladší), si predstavujú 
najmä Veľkonočný pondelok spojený 
s oblievaním, šibačkou a nejakým finanč-
ným zárobkom. Mnohí si spomenú na 
obrady Veľkého piatka a na krížovú cestu.

Udalosti Zeleného  štvrtka však žiaľ ako-
si upadajú do nášho zabudnutia. Nebyť 
toho, že na večernej svätej omši nám naši 
duchovní otcovia  spolu s ďalšími zasvä-
tenými osobami niektoré z nich priblížia, 
možno by sme celkom zabudli.  Duchovní 
otcovia a zasvätené osoby Zelený štvrtok 
prežívajú oveľa intenzívnejšie. Právom. 

Stretávajú sa so svojim biskupom, hlbšie 
si  uvedomujú  veľkosť Ježišovho kona-
nia, pripomenú si ustanovenie sviatosti 
oltárnej a sviatosti kňazstva.

V tento deň však Pán Ježiš ukázal  hašte-
riacim sa učeníkom aj to, čo to znamená 
slúžiť s láskou iným. Bol Boh a vedel veľ-
mi presne, čo ho v najbližších hodinách 
čaká. Vedel o zrade Judáša, zlyhaní Petra, 
posmechu ľudí. Napriek tomu si pokorne 
kľakol a všetkým im umyl nohy. Všetkým. 
Aj Judášovi, ktorý ho krátko nato vydal do 
rúk trýzniteľov.

Jednoduchým ale jasným spôsobom nám 
predviedol, čo to znamená milovať blížne-
ho viac ako seba samého a, predovšetkým, 
čo to znamená odpustiť. Odpustiť dokon-
ca vopred a bez akýchkoľvek podmienok.
Sme hriešni ľudia. Každodenne sa boríme 
s typickými ľudskými problémami a ťaž-

kosťami a to vo všetkých oblastiach nášho 
života. 
Viac, či  menej dokážeme praktizovať 
svoju vieru a premieňať ju i na skutky. 
Podľa vlastnej skúsenosti však viem, že 
odpúšťať iným je asi to najťažšie, čo od 
nás Pán Ježiš očakáva. Nemusíme sa ani 
pozerať okolo seba, na iných. Stačí, ak 
sa pozrieme úprimne do vlastného srdca 
a zistíme, aké je to ťažké. Lebo odpustiť, 
znamená aj zabudnúť. Kto nezabudne, ten 
asi ani úprimne neodpustil.

Veď si len spomeňme. Tu sú slová ktoré sa 
nachádzajú v Novej zmluve: „Lebo toto je 
zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela 
po tých dňoch, hovorí Pán …  zľutujem sa 
nad ich neprávosťami a na ich hriechy si 
už nikdy nespomeniem.“ (Hebr 8,10.12) 
Lebo toto je Nová zmluva. Platná navždy 
a bez podmienok.

Skúsme teda využiť sviatok Veľkej Noci 
na našu osobnú premenu a očistu. Umy-
me si navzájom (myslím to obrazne) nohy. 
Lebo tak, ako potrebujeme, aby nám ich 
umyl niekto iný, tak ich musíme umyť aj 
my inému. 

Staňme sa tak  novými ľuďmi. Pred Bo-
hom i pred našimi bratmi a sestrami.

Vladimír Šimko
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