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Matka drahá, spomni na nás tu pod Tatrami,
verní sme my svätej Cirkvi, prebývaj s nami!

Vlasť našu stráž a obhajuj: vypros milosti,
nech nás Syn tvoj posilňuje: vo viere, čnosti!

MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“
Sedem prosieb

Naša prosba

II. ročníkObčasník

PREDMETOM PRVÝCH TROCH prosieb
modlitby „Otče nás“ je Otcova sláva:

posvätenie jeho mena, príchod Božieho
kráľovstva a plnenie Božej vôle. Ďalšie
štyri mu predkladajú naše túžby: týkajú sa
nášho života s cieľom udržiavať ho pokr-
mom alebo ho uzdravovať z hriechu a vzťa-
hujú sa na náš boj o víťazstvo dobra nad
zlom.

I. „POSVÄŤ SA MENO TVOJE“

NÁŠ PÁN, JEŽIŠ KRISTUS,
nás túto prosbu

naučil vo forme žela-
nia: ako prosbu, túžbu
a očakávanie, v kto-
rých sú osobne zúčastnení Boh
i človek. Prosba, aby jeho meno bolo
posvätené, nás zapája do „dobrotivého
rozhodnutia, čo si… predsavzal“ (Ef 1, 9),
„aby sme boli pred jeho tvárou svätí a ne-
poškvrnení v láske“ (Ef 1, 4). Boh zjavuje
svoje meno, ale zjavuje ho tak, že usku-
točňuje svoje dielo. Toto dielo sa však
uskutočňuje pre nás a v nás len vtedy,
keď sa prostredníctvom nás a v nás
posväcuje jeho meno.

Keď Boh stvoril človeka „na svoj obraz
a podľa svojej podoby“ (Gn 1, 26), „ovenčil
ho slávou“ (Ž 8, 6), ale keď človek zhrešil,
bol zbavený Božej slávy. Odvtedy Boh pre-
javuje svoju svätosť tak, že zjavuje a ozna-
muje svoje meno, aby obnovil človeka „po-
dľa obrazu toho, ktorý ho stvoril“ (Kol 3, 10).

Prosíme a žiadame, aby sme vytrvali
v tom, čím sme začali byť, keď sme boli

v krste posvätení. A prosíme o to každý
deň. Veď sa potrebujeme denne posväco-
vať. Keďže denne hrešíme, máme svoje
priestupky ustavičným posväcovaním očis-
ťovať… Preto sa modlíme, aby v nás táto
svätosť zotrvávala. Prosíme, aby Božie meno
bolo posvätené v nás našimi skutkami.
Lebo ak konáme dobre, Božie meno je ve-
lebené, ale ak konáme zle, je hanobené.

II. „PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE“

BOŽIE KRÁĽOVSTVO
priblížilo sa vo vte-

lenom Slove, je ohlaso-
vané v celom evanjeliu
a prišlo v Kristovej smrti

a zmŕtvychvstaní. Prichádza od
Poslednej večere a v Eucharistii, je

uprostred nás. Je to volanie: „Príď,
Pane Ježišu!“

V Modlitbe Pána ide najmä o ko-
nečný príchod Božieho kráľovstva pri
Kristovom návrate. „Božie kráľovstvo…
je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu
Svätom“ (Rim 14, 17). Od Turíc je Božie
kráľovstvo dielom Pánovho Ducha,
„ktorý završuje jeho dielo vo svete
a všetko posväcuje“.

Iba ten, kto je čistý vo svojich
činoch, myšlienkach a slovách, môže
povedať Bohu: „Príď kráľovstvo tvoje.“

(Pokračovanie nabudúce)
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV,

Trnava 1999
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LITURGIA
2. JÚL
NAVŠTÍVENIE BL. PANNY MÁRIE

V TÝCH DŇOCH sa Mária vydala na
cestu a ponáhľala sa do istého judej-

ského mesta v hornatom kraji. Vo svojom
srdci cítila potrebu radostne blahoželať svo-
jej staršej príbuznej a jej manželovi za výz-
načnú milosť, ktorej sa im od Boha dostalo
ako odmena za ich svätý život, a potrebu
pookriať rozhovorom so svojou svätou a pri-
vilegovanou príbuznou, a tiež ponúknuť jej
svoje skromné služby vo chvíľach výnimoč-
ne nutných. Kráľovná sa chystá slúžiť ako
služobnica.

„...a ponáhľala sa.“ Láska a pokora dávajú
krídla jej nohám. Vošla do Zachariášovho
domu a pozdravila Alžbetu. Pozdrav, kto-
rým sa Panna Mária obrátila na Alžbetu,
nebol bez tajomného Božieho zámeru. Hlas
Panny Márie bol totiž nositeľom všetkých
milostí, ktoré Vtelené Slovo doslovne žijú-
ce v Márii a skrze Máriu, malo rozliať nad
touto svätou rodinou.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav,
dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu na-
plnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým
hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a po-
žehnaný je plod tvojho života!“ Alžbeta
poznáva dôstojnosť Matky Božej vo svojej
príbuznej Márii a skláňajúc sa pred ňou,
hovorí: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho
Pána prichádza ku mne?“

Troje veľkých dobrodení vyplynulo z Má-
riinej návštevy: Zachariášov dom bol nevý-
slovne poctený; Sv. Jánovi sa dostalo po-
svätenia; Alžbeta bola naplnená Duchom
Svätým.

Presvätá Panna zostala u svojej príbuz-
nej Alžbety asi tri mesiace až do narodenia
Predchodcu. Potom sa vrátila do nazaret-
ského domčeka.

Myšlienku navštíviť Alžbetu vnukol
Panne Márii Duch Svätý. Mimoriadny Boží
zásah tak u nej, ako i u Alžbety, dával jej
jasne najavo zvláštne zväzky, ktoré záz-
račne spájali dve nemluvniatka (Mesiáša
a jeho Predchodcu) a aj ich obidve šťastné
rodičky. Prekrásne tajomstvo!

(Život Panny Márie, Gabriele Roschini D. S. M.)

16. JÚL
BL. PANNA MÁRIA KARMELSKÁ

HORA KARMEL sa nachádza v Pales-
tíne. Tu kedysi prorok Eliáš uctil

svojho Boha vierou a videl, ako sa z mora
dvíha biely oblak, ktorý vystupoval vysoko
nad horu Karmel. Podľa výkladu Otcov,
svätého Epifána a iných, týmto oblakom je
pre nás najsvätejšia Panna, Matka Spa-
siteľa.

Preto aj v Novom zákone tiahli na túto
horu pustovníci, ktorí tu chceli slúžiť Bo-
hu. Medzi nich patrí i rytier Ber-
told. Pri Eliášovej jaskyni našiel
si svoju a tu sa oddal životu
modlitby. Čoskoro sa k nemu
pridružili aj iní, a tak vznikla
družina Karmelských pustov-
níkov. Bratia tejto družiny si
vytýčili za cieľ mimoriadnu
úctu k Rodičke Božej. Pros-
triedkami im bola krajná
chudoba, prísna discip-
lína, pôsty, mlčanie
a ručná práca.

Kvôli prenasledovaniu sa rozhodli pre-
sídliť do Európy (v 13. stor.). Cirkev uznala
pravidlá ich života, a tým dala právny
začiatok karmelitánskeho rádu. V Anglicku
sa mimoriadnou svätosťou preslávil sv. Ši-
mon Stock. Keď spozoroval nebezpečenstvo
hroziace rádu, prosil Najsvätejšiu Pannu
o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251
uzrel Najsvätejšiu Pannu Máriu v sprie-
vode anjelov. Panna Mária mu podala ška-
puliar hnedej farby so slovami: „Vezmi toto
rúcho. Je to znak spásy, záruka pokoja a več-
ného záväzku; kto v tomto rúchu zomrie, ne-
okúsi večný oheň.“

Šimon nemal od tých čias väčšej túžby,
ako šíriť tento svätý škapuliar. Ako vetva
ich rádu utvorilo sa Bratstvo Panny Márie
Karmelskej. Do tohto Bratstva môžu vstúpiť
všetci bez rozdielu stavu, vzdelania a veku.

Pápež Pius X. dovolil, aby členovia
miesto škapuliara z látky nosili medailón-
ku, ktorá má na jednej strane obraz Bož-
ského Srdca, na druhej strane obraz
Panny Márie Bohorodičky ako podáva
svätý škapuliar.     - rm -

(voľne spracované podľa
Miriam Liptovská, Celý rok so svätými)



3

VIERA A NÁŠ ŽIVOT

„Kde sa rozmnožil hriech, tam sa
iste väčšmi rozmnožila milosť.“

Rim 5, 20

HRIECH
VO SVÄTOM PÍSME

(dokončenie zo 4. čísla)

HRIECH IZRAELA
1. Klaňanie sa zlatému teľaťu. Ako

Adam, ba ešte nezaslúženejšie, bol Izrael
zahrnutý Božími dobrodeniami. Bez akej-
koľvek vlastnej zásluhy (Dt 7, 7; 9, 4) len
z čistej Božej lásky (Dt 7, 8), lebo Izrael
nebol ani väčším, ale ani menším „hrieš-
nikom“ ako ostatné národy (Joz 24, 2), bol
vyvolený, ale bol osobitným ľudom, upred-
nostneným pred všetkými národmi zeme
(Ex 19, 5), ustanoveným za „prvorodeného
syna Božieho“. Boh robil zázrak za zázra-
kom, aby ho vyslobodil z faraónovho otroc-
tva a zo zeme hriechu, v ktorej nebolo
možné slúžiť Jahvemu.

Avšak práve vtedy, keď Boh „uzatvára
zmluvu“ so svojím ľudom, odovzdávajúc Moj-
žišovi „kamenné tabule svedectva“, ľud
žiada od Árona: „Poď, urob nám boha, ktorý

pôjde pred nami“ (Ex 32, 1). Na-
priek dôkazom, ktoré Boh dal o svo-
jej „vernosti“, Izraelovi sa zdá, že
Boh je príliš vzdialený, neviditeľ-
ný. Nemá vieru v neho, radšej
chce mať boha, ktorý by mu bol
poruke, ktorého hnev by mohol
utíšiť obetami, v každom prípade
boha, ktorého by mohol prenášať
podľa ľubovôle, a nie žeby bol nú-
tený ho nasledovať a poslúchať
jeho príkazy. Namiesto toho, aby
„šiel s Bohom“, chcel by, aby Boh
šiel s ním.

„Prvotný“ hriech Izraela, odmietnutie
poslušnosti, je v hlbšom zmysle odmiet-
nutím veriť Bohu a zveriť sa mu. Je to prvý
hriech, ktorý spomína Dt 9, 7 a ktorý sa
bude v skutočnosti obnovovať v každej
z tých nespočítateľných vzbúr „ľudu tvrdej
šije“. Najmä, keď neskôr prídu na Izrael
pokušenia preukazovať kult „Balovi“ popri
kulte, ktorý preukazoval Jahvemu, vždy to
bude preto, lebo odmietne uznať v Jahvem
jediného „dostačujúceho“ Boha, od ktorého
dostal život a ktorému jedinému má slúžiť
(Dt 6, 13; Mt 4, 10).

2. Hriechy pažravosti. Hneď po uda-
losti zlatého teľaťa, Dt 9, 22 spomína ďalší
hriech Izraela. Miesto pokrmu, ktorý zvolil

Tak ako hriech poznačil
počiatky dejín ľudstva,

tak poznačuje aj
počiatky dejín Izraela.
Tento hneď od svojho

zrodu prežíva Adamovu
drámu. Aj on z vlastnej

skúsenosti spozná
a poučí nás, čo je hriech.
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a zázračne rozdával Boh, Izrael dáva pred-
nosť jedlu podľa vlastného výberu: „Kto
nám dá jesť mäso?… Teraz nám ide do za-
hynutia. Ničoho tu niet. Okrem manny ne-
vidia naše oči nič!“ (Nm 11, 4; 6). Izrael
odmieta a nechce sa dať viesť Bohom, ne-
chce sa mu zveriť a podrobiť sa jeho skúške
(Dt 8, 3; Mt 4, 4). Vyhovie sa jeho cham-
tivosti, ale podobne ako Adam spozná, čo
to bude stáť človeka, keď nahradí cesty
Božie svojimi (Nm 11, 33).

UČENIE PROROKOV

PRÁVE TOTO JE POUČENIE, ktoré Boh
ustavične opakuje Izraelovi skrze svo-

jich prorokov. Ako človek, ktorý by si
namýšľal, že utvorí seba samého, môže
skončiť iba vo vlastnej skaze, aj Boží ľud
ničí seba samého, keď sa spúšťa z ciest,
ktoré mu naznačil Boh. Takto sa hriech
javí ako prekážka v najvyššom stupni, je-
diná prekážka uskutočnenia Božieho plánu
o Izraelovi, prekážka jeho kráľovstva, jeho
slávy, konkrétne stotožnenej so slávou Iz-
raela, Božieho ľudu. V tomto smere hriech
vodcu, kráľa, kňaza, preberá na seba bez-
pochyby osobitnú zodpovednosť. Už hriech
Achanov zastavil vojsko celého Izraela pri
Hai a proroci veľmi často pripisujú zodpo-
vednosť za nešťastie národa práve hrie-
chom ľudu v jeho celku.

Obžaloba hriechu. Kázanie prorokov
pozostáva z veľkej časti v tom, že odsudzuje
hriech, hriech vodcov (napr. 1 Sam 3, 11;
13, 13n; 2 Sam 12, 1-15; Jer 22, 13)
a hriech ľudu: z toho sú v prorockej
literatúre tiež také časté vypočítavania
hriechov vo vzťahu k Desatoru. Hriech sa
stáva veľmi konkrétnou realitou, a pozná-
vame, čo vzíde z opustenia Jahveho: nási-
lie, lúpeže, nespravodlivé rozsud-
ky, lži, cudzoložstvá, krivé prísa-
hy, vraždy, úžery, výsmech práva,
jedným slovom všetky sociálne
neporiadky. Izaiáš odhaľuje,
ktoré neprávosti sú tou priehra-
dou medzi Bohom a ľudom: „ne-
vernosť a klamstvo proti Pánovi,
odpad od nasledovania Boha, reči
násilné a odbojné, myslenie
lživých rečí v srdci“ (Iz 59, 13).

Ani Ozeáš dávno predtým
nehovoril ináč:  „veď niet vernos-
ti, niet milosrdenstva, ani pozna-

nia Boha niet v krajine! Krivá prísaha, lož,
vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv
stíha krv“ (Oz 4, 1-2).

Je to závažné poučenie: kto si robí
nárok, že sám seba vybuduje nezávisle od
Boha, obyčajne to urobí na úkor druhého,
predovšetkým na úkor malých a slabých.
Žalmista vyhlasuje: „Pozrite človeka, čo sa
neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľ-
kom bohatstve a domohol sa moci svojimi
úskokmi“ (Ž 52, 9), „Úklady strojíš deň čo
deň, jazyk máš ostrý ako britva“ (Ž 52, 4),
kým spravodlivý úfa „v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky“ (Ž 52, 10). Hriech člo-
veka neútočí len na Božie práva, ale zasa-
huje vlastne jeho srdce.

Hriech, urážka Boha. Keď človek hreší
proti Bohu, môže iba tak skončiť, že zničí
sám seba. Keď nám Boh predpisuje záko-
ny, nerobí to v svojom záujme, ale v na-
šom, „aby sa nám vždy dobre vodilo a dari-
lo“ (Dt 6, 24).

Ak hriech nezraní Boha v ňom samom,
raní ho predovšetkým tak, že zasahuje
tých, ktorých Boh miluje. Dávid zabijúc
mečom Hetejca Uriáša a vezmúc si jeho
manželku za ženu si myslel, že ublížil iba
človekovi, a to ešte Neizraelitovi. Zabudol,
že Boh sa ustanovil za ručiteľa práv každej
ľudskej osoby. Nátan ho v mene Božom
poučí, že „opovrhol Jahvem“ samým a že
bude podľa toho potrestaný (2 Sam 12, 9n).

Biblické zjavenie nám umožní pochopiť
hĺbku Božej lásky a odkryť, v akom reál-
nom zmysle môže hriech človeka uraziť
Boha: ako nevďačnosť dieťaťa voči otcovi,
ktorý ho veľmi miluje (Iz 64, 7), alebo voči
matke, ktorá nijako nemôže zabudnúť na
plod svojho lona (Iz 49, 15), najmä však
ako nevernosť nevesty, ktorá sa spreneve-
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ruje a je ľahostajná voči neúnavne vernej
láske svojho ženícha: „Videl si, čo robila
odpadlica Izrael? Myslel som si: Až toto
všetko popácha, vráti sa ku mne, ale ne-
vrátila sa… Vráť sa odpadlica Izrael… ne-
bude sa mi na vás mračiť tvár, veď som mi-
losrdný“ (Jer 3, 7-12).

V tomto štádiu zjavenia hriech sa javí
v podstate ako narušenie osobných vzťa-
hov, ako odmietnutie zo strany človeka,
aby ho miloval Boh, ktorý trpí, pretože nie
je milovaný, ktorého láska urobila „zrani-
teľným“: je to tajomstvo lásky, ktorá bude
naplno zjavená iba v Novom zákone.

Liek na hriech. Keď je človek neverný,
Boh ostáva vždy verný; človek odmieta Bo-
žiu lásku, ale Boh mu nikdy neprestáva
ponúkať túto lásku, pokiaľ len je človek
schopný vrátiť sa, Boh naň nalieha, aby sa
vrátil. Ako v podobenstve o márnotratnom
synovi, všetko je zariadené na tento túžený
návrat, počíta sa s ním: „Hľa, preto tvoju
cestu tŕním ohradím a múrom ju zahatím,
že si nenájde chodníčky. Pôjde si za svoji-
mi milencami, ale nedochytí ich, bude ich
hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: »Pôjdem
ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo
vtedy mi lepšie bolo než teraz.«“ (Oz 2, 8n).

Ak hriech je v odmietnutí lásky, je jas-
né, že bude zotretý, odňatý, odpustený len
v tej miere, v akej človek pristane, aby
znovu miloval. Teda sama Božia láska ne-
dovoľuje, aby sa nevyžadoval tento návrat.

Prvá podmienka zo strany človeka je,
aby sa zriekol svojej vôle byť nezávislý,
žeby ho utváral Boh, aby ho Boh miloval,
inými slovami, aby sa zriekol samého
základu hriechu. Vidí však, že to je práve
mimo jeho možnosti. Aby bolo človekovi
odpustené, nestačí, aby ho Boh ráčil neod-
vrhnúť; je potrebné oveľa viac: „Obráť nás,
Pane, k sebe, vrátime sa!“ (Nár 5, 21). Sám
Boh pôjde hľadať rozpŕchnuté ovce (Ez 34),
človekovi dá „nové srdce“, „nového ducha“,
„svojho vlastného ducha“ (Ez 36, 26n). To
bude „nová zmluva“, keď Zákon už nebude
napísaný na kamenných tabuliach, ale
v srdciach ľudí (Jer 31, 31n; 2 Kor 3, 3).
Aj tu platia slová Dt 30, 6: „Potom Pán
obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby
si miloval Pána, svojho Boha, z celého
srdca a z celej svojej duše, aby si mohol
žiť“. Vyznávajúc svoj hriech žalmista prosí
Boha, aby ho umyl, aby ho očistil, aby

„stvoril v ňom srdce čisté“ (Ž 51), lebo je
presvedčený, že ospravedlnenie hriechu
vyžaduje čin čisto božský, podobný stvori-
teľskému činu.

NOVÝ ZÁKON O HRIECHU

ÚLOHA HRIECHU V NOVOM ZÁKONE
nie je o nič menšia, ako v Starom

zákone. Nový zákon nám zjavuje, že Služob-
ník, ktorý prišiel vyslobodiť človeka z hrie-
chu, je vlastne Syn Boží (Iz 53, 11).

Láska Božia, aby skoncovala s hrie-
chom, nám umožňuje odkryť skutočný
rozmer hriechu a zároveň aj jeho úlohu
v pláne Božej múdrosti.

Ježiš a hriešnici. Od začiatku synop-
tickej katechézy vidíme Ježiša uprostred
hriešnikov, lebo „neprišiel volať spravodli-
vých, ale hriešnikov“ (Mk 2, 17). Ježiš po-
užíva židovský spôsob vyjadrovania svojej
doby a oznamuje často, že hriechy sú im
odpustené. Ježiš hlásal podobne ako pro-
roci, či Ján Krstiteľ, obrátenie, radikálnu
zmenu ducha, čo jedine môže vytvoriť dis-
pozíciu pre prijatie Božej priazne, pre odo-
vzdanie sa Božiemu účinkovaniu: „Priblí-
žilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte
evanjeliu“ (Mk 1, 15).

Ježiš odsudzuje hriech všade, kdekoľ-
vek sa nachádza, aj u tých, čo sa považujú
za spravodlivých, lebo zachovávajú pred-
pisy nejakého vonkajšieho zákona. Hriech
je totiž vo vnútri srdca, odkiaľ „vychádzajú
zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,
cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť,
klamstvo, necudnosť, závisť, pýcha, hlú-
posť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra
a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 21n). Ježi-
šova spravodlivosť nie je vonkajškové za-
chovávanie Zákona, ale vnútorné – srdcom.

Nič lepšie nevyjadruje nepochopiteľné
milosrdenstvo Boha voči hriešnikovi ako
podobenstvo o márnotratnom synovi, alebo
lepšie povedané, o milosrdnom otcovi
(Lk 15, 11n), ktoré je také blízke učeniu
prorokov, ktorí tiež zjavovali, v akom
zmysle je hriech urážkou Boha a aké by
bolo absurdné také ponímanie Božieho od-
pustenia, ktoré by nezahrňovalo návrat
hriešnika. Viac ako čin neposlušnosti,
ktorý možno predpokladať  – najmä keď aj
starší brat robí na to narážku, aby ho dal
do protikladu so svojou poslušnosťou –
otca zarmútil synov odchod, tá vôľa nebyť
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jeho synom, už nedovoliť otcovi, aby ho
účinne miloval, čím urazil otca. Ako ináč
mohol napraviť túto urážku, ak nie svojím
návratom, aby prijal, aby sa s ním zaobchá-
dzalo ako so synom. V podobenstve je zvý-
raznená otcova radosť. Bez návratu by sa
nedalo pochopiť nijaké odpustenie, alebo
ináč povedané, otec odpúšťal vždy, ale od-
pustenie zasiahne hriech syna iba v jeho
návrate a týmto návratom.

Ježiš svojimi slovami a činmi odhaľuje
Boží postoj k hriechu. Nielenže prijíma
hriešnikov s takou istou láskou a s takou
istou nežnosťou, ako otec v podobenstve
(napr. Lk 7, 36n; 19, 5; Mk 2, 15n), ale
riskuje, že pohorší svedkov takého milo-
srdenstva, ktorí nie sú schopní pochopiť
ho, práve tak ako to bolo u staršieho syna.

Hriech sveta. Sv. Ján, hoci pozná výraz
„odpustenie hriechov“ (Jn 20, 23), častejšie
používa termín „sňať hriech sveta“ (Jn 1, 29).
Sv. Ján vidí mocnosť nepriateľskú
Bohu a Kristus je postavený,
aby jej čelil.

Vyjadril to veľmi jas-
ne: „Svetlo prišlo na svet,
a ľudia milovali tmu viac
ako svetlo, lebo ich skut-
ky boli zlé. Veď každý,
kto zle robí, nenávidí
svetlo a nejde na svetlo,
aby jeho skutky neboli
odhalené“ (Jn 3, 19-20). Hriech človeka
zotročuje. Každý, kto pácha hriech, je
otrokom hriechu. Tak ako kresťan je
synom Božím, hriešnik je synom diabla,
ktorý hreší od počiatku a koná jeho skut-
ky, najmä vraždu a klamstvo (Jn 8, 44).
Vražda a klamstvo sa dajú vysvetliť iba ne-
návisťou. Táto nenávisť vskutku vyústi do
vraždy Syna Božieho.

Takáto je dimenzia hriechu sveta, nad
ktorým Ježiš víťazí. On to môže, lebo je bez
hriechu.

Ponímanie hriechu sv. Pavla. Bohatší
slovník dovoľuje Pavlovi ešte presnejšie
rozoznávať „hriech“ (gr. hamartia) od „hrieš-
nych činov“, ktoré radšej nazýva, okrem
tradičných formúl „prečinmi“ (lit. „pádmi“,
gr. paraptóma), alebo „priestupkami“ (gr. pa-
rabasis), ale nijako nechce zmenšovať ich
závažnosť. Hriech, ktorého sa dopustil
Adam v raji, a vieme, akú dôležitosť mu
pripisuje apoštol, nazýva postupne „pries-

tupkom“, „previnením“ a „neposlušnosťou“
(Rim 5, 14; 17; 19).

Veľkú dôležitosť Pavol pripisuje „chamti-
vosti“ (gr. pleonexia) hriechu, ktorý je v tom,
že ľudia chcú „vlastniť vždy viac“ neresti,
ktorú v starom latinskom svete nazývali
avaritia, a ktorá sa veľmi podobá tomu, čo
Desatoro (Ex 20, 17) zakazovalo pod poj-
mom „žiadostivosť “. Pavol tento hriech
stotožňuje s hriechom modloslužobníctva:
„Umŕtvujete teda svoje pozemské údy:
smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť
a lakomstvo, čo je modloslužba“ (Kol 3, 5).

Kresťan ospravedlnený vierou a krstom
(Gal 3, 26n) úplne sa rozišiel s hriechom
(Rim 6, 10n), keď umrel hriechu, stal sa
s mŕtvym a zmŕtvychvstalým Kristom no-
vou bytosťou, novým stvorením (2 Kor 5,
17), už nie je v telesnosti, ale v Duchu
(Rim 7, 5; 8, 9), hoci by mohol, kým žije
v smrteľnom tele, znova upadnúť do moci

hriechu a „podrobiť sa žiadostiam
tela“, ak odmietne „žiť podľa

Ducha“.
Tajomstvo Božej múdros-

ti, ktorá používa pre spásu
človeka ešte aj jeho hriech,
sa nikde neukazuje jasnej-
šie ako v umučení Syna
Božieho. Veď keď Boh Otec
„vydal svojho syna na
smrť“, urobil to preto, aby

ho postavil do takých podmienok, aby mo-
hol vykonať čin poslušnosti a lásky, od
ktorého sa už väčší nemôže pochopiť, a tak
uskutočniť naše vykúpenie. Na záver ešte
jedna myšlienka sv. Pavla: „Vieme, že tým,
čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“
(Rim 8, 28), všetko, aj hriech. To je opti-
mistický tón Svätého písma, ktorý sa ne-
stráca ani pri tak vážnej téme ako je
hriech. Jeho jadrom je svedectvo o silnej
Božej ofenzíve, ktorá je súčasťou jeho
plánu záchrany v Ježišovi Kristovi. V ce-
lom Kristovom diele, jeho zázračnom naro-
dení, v dokonalej celoživotnej poslušnosti,
ale hlavne v jeho smrti, vzkriesení a nane-
bovstúpení, v jeho vláde v dejinách a sláv-
nom návrate je hriech premožený.

Slávne a radostné svedectvo Písma znie:
Boh porazil hriech v Kristovi, čím sme sa
opäť stali Božími deťmi. Závisí od každého
z nás, či prijmeme Božiu ponuku alebo ju
odmietneme.       - bl -
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L O G O
JUBILEA
2 0 0 0

V NAŠICH KOSTOLOCH visí obraz s lo-
gom Jubilea 2000. Má žiarivé farby.

Všimnime si svetlý lúč vychádzajúci z fa-
rebných holubíc. To je Kristovo svetlo!

V súčasnosti je zvykom, že významnej-
šie inštitúcie, či aktivity, majú svoj úradný
symbol, zvaný „logo“. Centrálna komisia
v Ríme oslovila umelcov, aby podali návrhy
pre logo Jubilejného roku. Z predložených
návrhov vybral sám Svätý otec jedno, ktoré
je oficiálnym symbolom Veľkého Jubilea
roku 2000. Autorkou tohto loga je 22-ročná
študentka umenia z blízkosti Perugie,
Emanuela Rocchiová.

Centrálna komisia pre Jubilejný rok
zverejnila nasledovné vysvetlenie loga.

V modrom poli v tvare kruhu, čo sym-
bolizuje vesmír, je vpísaný kríž, ktorý udr-
žuje a riadi ľudstvo, zhromaždené v piatich
kontinentoch, reprezentované piatimi rôz-
nymi holubicami.

TV je môj pastier, nič mi nechýba:
kŕmi ma v pohodlnom kresle.

Vodí ma ďaleko od viery, dušu mi zabíja.
Vodí ma po pomýlených chodníkoch,

verný autorom programov.

I keby som mal chodiť cestou
zodpovedného kresťana, nebudem sa o to

snažiť, lebo TV je so mnou.
Jeho káble a vypínače – tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl rôznych hlúpostí
podľa mojich túžob.

Leješ mi zlé predstavy do hlavy
a moje túžby mi napĺňaš až po okraj.

Lenivosť a darebnosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.

A budem bývať pri TV
mnoho a mnoho dní.

TELEVÍZNY ŽALM

Kríž je namaľovaný tými istými farbami
ako holubice, aby sa naznačilo tajomstvo
Vtelenia: Kristus prijíma tie isté ľudské
podmienky, keď sa „stal podobný ľuďom“.
Boh vstupuje do dejín ľudstva a vykupuje
ho. Svetlo, ktoré vyžaruje zo stredu chce
naznačiť, že Kristus je svetlom, ktoré
osvecuje svet; On je „jediným Spasiteľom
včera, dnes a naveky“.

Okrúhla forma, v ktorej sú zastúpené
holubice, podčiarkuje ducha solidarity,
ktorý má oživovať Veľké Jubileum roku
2000. Živosť a harmónia farieb chcú pri-
pomínať radosť a pokoj ako sprievodné
znaky jubilejného slávenia.

NÁPISY NA LOGU:
Veľký nápis okolo kruhu: JUBILEUM

R. P. 2000 (Jubileum – čiže radostná uda-
losť, roku Pána 2000).

Slová vpísané vo vnútri kruhu: KRIS-
TUS VČERA, DNES, NAVEKY (je to vlastne
citát z listu Hebrejom (13,8), ktorý vybral
Svätý otec ako heslo Jubilejného roka).

- km -
(Spracované podľa

Svätokatarénskych zvestí III/1999
z farnosti Konská pri Rajeckých Tepliciach)
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AHOJ, chlapci a dievčatá!

ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK je za nami.
Ubehlo to veľmi rýchlo. Iba vy-
svedčenie je nemým svedkom

nášho snaženia, ale aj toho, že sme
o rok starší. Či aj múdrejší, to už za nás
musia povedať tí druhí.

DOBRÝ BOŽE, ďakujeme Ti za uplynulý
školský rok, za dary múdrosti, za

spoločné chvíle s našimi spolužiakmi, za
trpezlivosť našich učiteľov i rodičov.

PROSÍME ŤA, dopraj nám, našim
rodičom i učiteľom oddych, aby sme

načerpali nových síl a aby sme chvíle
voľna s Tvojou pomocou využili na pozna-
nie Teba i všetkého, čo si pre naše dobro
stvoril.

OTČE, VERÍME, že nás neopustíš ani
počas prázdnin a pomôžeš nám hľa-

dať a nachádzať Tvoje stopy, ktoré by sme
vo svojej nedokonalosti bez Tvojej pomoci
nenašli.

BOŽE, ĎAKUJEME TI za Tvoju trpez-
livosť a zhovievavosť, že si vypočul

naše prosby, ktoré sme Ti po celý rok
prednášali. Častokrát sme Ťa prosili aj vo
chvíli, keď sme neboli celkom dobre pri-
pravení a Ty si nás vo svojej veľkodušnosti
vypočul. Daj nám možnosť tieto naše ne-
dostatky odstrániť a zameškané doplniť.

ĎAKUJEME TI za našich rodičov, že si
im dal síl a zdravia, aby sa mohli

o nás postarať. Pomôž nám uchovať si v pa-
mäti všetky ich dobrodenia, aby sme im
v ich starobe boli oporou a mohli im všetko
vynahradiť.

ĎAKUJEME TI, BOŽE, aj za našich
učiteľov a vychovávateľov, za našich

katechétov a kňazov, ktorí nám neustále
otvárajú bránu múdrosti a vedomosti. Stálo
ich to veľa trpezlivosti a námahy, lebo nie
vždy sme boli ochotní otvoriť im svoje
srdcia a prijímať podávané.

ĎAKUJEME TI aj za našich kamarátov,
s ktorými sme prežívali voľné chvíle.

DAJ NÁM VŠETKÝM ZDRAVIA, aby
sme sa opäť stretli všetci v novom

školskom roku múdrejší a lepší, a tak sa
mohli tešiť zo všetkého, čo nám dávaš.

AMEN.
Vaša priateľka Vierka.

Poďakujme sa spolu Pánu Bohu za to, že nám dožičil vzlietnuť
nad obzor vlastného „ja“, započúvať sa do hlbokých tajomstiev
vesmíru a ponoriť sa do nekonečnosti krásy, čo nás obklopuje.


