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Sviatosť kresťanskej zrelosti
Pán Ježiš povedal: “Keď zostúpi na vás

Duch Svätý, dostanete silu a budete mi
svedkami” (Sk 1, 8).

Kresťania sa upevňujú vo viere pod
vplyvom Ducha Svätého, ktorého prijímajú
vo sviatosti birmovania. Túto sviatosť us-
tanovil Pán Ježiš a apoštoli podľa jeho
príkazu udeľovali vkladaním rúk Ducha
Svätého veriacim.

Birmovanie je svia-
tosť, v ktorej dostá-
vame Ducha Svätého a
jeho dary na posilne-
nie krstnej viery. V nej
nás Duch Svätý pret-
vára na zrelých - dos-
pelých kresťanov.
Udeľuje nám silu
nebojácne vyznávať a
šíriť svoju vieru. Zna-
kom birmovania sa
dokonalejšie zjednocu-
jeme s Kristom. Táto
sviatosť nás plnšie za-
pája do života a poslania Cirkvi.

Naše upevňovanie vo viere je výsledkom
spolupráce s Duchom Svätým. Pričiňujeme
sa oň modlitbami a sebazáporom. Zrelým
kresťanom je ten, čo si plne uvedomuje
svoju zodpovednosť za Božie kráľovstvo,
hlavne za svoj večný život i za večný život
blížnych.

Slávnosť birmovania
Na prijatie sviatosti birmovania sa bir-

movanci pripravujú modlitbami, poučova-
ním a sviatosťou zmierenia. Modlitbou si
vzbudzujú túžbu po Duchu Svätom a
otvárajú srdcia jeho pôsobeniu. Potrebné je
aj dôkladné poučenie a osvojenie si Kris-
tovho učenia, ktoré má birmovanec vedieť a
potom šíriť. Príprava vyvrchoľuje úprimným

pokáním, ktorým si
očisťujú srdcia na prí-
chod veľkého Hosťa.

Birmovanci si volia
nebeského patróna,
ktorého meno dostanú
pri birmovaní. On sa
stáva ich duchovným
pomocníkom a príkla-
dom, ako nasledovať
Krista. Volia si aj bir-
movného rodiča, ktorý
je zároveň aj krstným
rodičom a ktorý pod-
poruje jeho rozhod-
nutie byť „rytierom“

Ježiša Krista. Svojou prítomnosťou opäť
zaručuje to, čo sľúbil pri jeho krste, že
bude vyznávať vieru. Birmovný rodič pri
birmovaní položí pravú ruku na plece
birmovanca, a tak naznačuje, že ručí za
jeho vieru.

Moc udeľovať Ducha Svätého od apoš-
tolov prešla na ich nástupcov - biskupov.

Naša prosba
Prosíme ťa, Kriste, za všetkých birmovancov našej farnosti,
aby s pokorou prijali dar Ducha Svätého a aby sa ti natrvalo zasvätili.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Pokračovanie na 4. strane



LITURGIA

8. september  Narodenie Panny Márie
O osobnom živote Panny Márie vieme

pomerne málo. Evanjeliá sú zamerané
predovšetkým na osobu a pôsobenie jej
Syna. Matke venujú pozornosť iba natoľko,
nakoľko je potrebné na osvetlenie a lepšie
pochopenie tajomstiev Kristovho života.

V liturgickom kalendári sú mená rodičov
Panny Márie - Joachim a Anna.

15. september  Sedembolestná Panna
Mária, patrónka Slovenska
Cirkev si uctieva Máriu ako „bolestnú

Pannu a Matku“. Simeonovo proroctvo pri
obetovaní malého Ježiša v chráme pozna-
čilo celý Máriin život.

Pripomeňme si jej bolesti:
Simeon predpovedá Panne Márii meč
bolesti. Z prorockých slov tušila, čo
čaká jej Syna.
Svätá Rodina uteká do Egypta. Pred-
stavme si bolesť, ktorú Mária v srdci
pocítila, keď Pánov anjel prikázal Jo-
zefovi, aby v nočnej hodine utekali
s dieťaťom do Egypta, lebo Herodes
chcel zavraždiť jej Syna! A pri pomy-
slení, žeby ich mohli vojaci na ceste
dohoniť!
Mária hľadá strateného Ježiša. Nezú-
fa, tým skôr odhodlanejšie hľadá.
Spolu s Jozefom sa vráti do Jeruza-
lema, kde ho nachádza v chráme.
Mária sa stretá s Ježišom na ceste na
Kalváriu. Kristus celý zmučený sa
s láskou pozrie na svoju Matku.
Panna Mária pri Ježišovom kríži. Keď
vojakova kopija prebodla Ježišovo
mŕtve srdce, vtedy Simeonom predpo-
vedaný meč bolesti celkom prenikol
dušu jeho Matky. Bolestná Matka vy-
trvala na Kalvárii až do konca, kým sa
nenaplnil kalich utrpenia do posled-
nej kvapky.
Panna Mária objíma mŕtve Ježišovo
telo. V tejto podobe bolesti nášmu
slovenskému ľudu najviac vošla do
vedomia a uctieva si ju ako Sedem-
bolestnú.

Panna Mária odprevádza Ježišovo telo
do hrobu. Má silu, ktorá ju posilňuje,
keď trpí pod krížom i pri pohrebe.

Toto Máriino utrpenie, spojené s vykupi-
teľským utrpením jej Syna, sa stalo pre
mnohých kresťanov prameňom hlbšieho
chápania nádeje a sily v životných ťažko-
stiach. Preto si ju uctievajú ako trpiacu,
bolestnú, sedembolestnú nielen jednotliví
veriaci, ale celé spoločenstvá, ba i národy.
Takto si ju ctí ako svoju patrónku aj slo-
venský národ.

Svätá Panna, naša patrónka, prosíme ťa
pre tvoje ranené srdce, vypros nám milosť,
aby sme vždy pevne stáli po boku tvojho
Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a
jeho svätej Cirkvi.
   „Hlad, mor, vojny
odstráň od nás,
vypros pokoja,
slovenský ľud
nech vždy stráži
ochrana tvoja!“

21. september  Svätý Matúš, apoštol
a evanjelista
Svätého Matúša, apoštola, si uctievame

ako aj ako pôvodcu prvého evanjelia.
Vieme o ňom toľko, že bol mýtnikom
v mestečku Kafarnaume pri Genezarets-
kom jazere. Povolal ho priamo osobne Ježiš
Kristus: „Poď za mnou!“ Mýtnik bez
váhania prijal Kristovu výzvu. „Ten nechal
všetko, vstal a nasledoval ho“ (Lk 5, 28).
Väčšina vážnych prameňov hovorí o mu-
čení sv. Matúša. A tak si ho ako mučeníka
už od prvých čias uctieva západná i vý-
chodná Cirkev.

Voľne spracované podľa knihy
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii,

V. Malý, Lúč, Br. 1994



VIERA A NÁŠ ŽIVOT

„Pre seba si nás stvoril, Pane,
nepokojné je naše srdce,
kým nespočinie v Tebe, Pane.“

Sv. Augustín

SVÄTÉ PÍSMO A DNEŠNÝ ČLOVEK

Posolstvo Biblie je Božie posolstvo
človeku, sprostredkované „mnoho ráz a
rozličným spôsobom“ (Hebr 1, 1) a nako-
niec vtelené v Ježišovi Kristovi. Preto
autorita Svätého písma nezávisí od žiad-
neho človeka, ale je závislá od Boha (ktorý
je Pravda sama), od jeho Pôvodcu. Preto
má byť prijímané, lebo sa jedná o slovo
Božie.

Ako je vnímané, prijímané a napĺňané
Božie slovo v našej spoločnosti?

Viac ako 40-ročná ateizácia celého spo-
ločenského života zanechala svoje stopy
nielen vo verejnom živote, ale aj v myslení
a konaní jednotlivých občanov všetkých
spoločenských vrstiev. Vplyv „socialistic-
kého spoločenského poriadku“ sa prejavil
zmenou v charaktere ľudí, čo sa prejavuje
najmä:

1. nezáujmom o politický život, až apo-
litičnosťou;

2. stratou demokratického myslenia a
konania;

3. nesamostatným konaním, čakaním
na pokyny „zhora“;

4. dekristianizáciou spoločenských vzťa-
hov.

Práve dekristianizácia prispela dosť pod-
statným spôsobom k porušeniu slovenskej
národnej identity. Kým po stáročia v slo-
venskom národe dominoval duch kres-

ťanstva, dnes sa už ani najväčší kresťanskí
optimisti neodvážia tvrdiť, že na Slovensku
prevláda kresťanské myslenie.

Na aktívnych kresťanov na Slovensku
navyše pôsobí veľké množstvo negatívnych
vplyvov. Často sa uspokojujeme a utvr-
dzujeme v ilúzii, že my „Východniari“ sme
menej skazení ako „Západniari“. Pravdou
však je, že túžbou po konzumentskom
materializme alebo už samotným konzu-
mentským materializmom sa k Západu
približujeme.

Proces nápravy
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že

deväť rokov po „páde komunizmu“ je
všetko v poriadku, veď máme skutočnú
náboženskú slobodu, každému je prís-
tupná náboženská literatúra, biskupi,
rehoľníci i kňazi môžu pôsobiť a vyvíjať
činnosť a predsa to nestačí. Deväť rokov je
asi krátka doba na to, aby sa uskutočnila
premena v myslení, premena ducha, ktorá
by prinavrátila náš národ späť ku skutoč-
nému kresťanstvu.

Aké je to skutočné kresťanstvo?
Predovšetkým, kresťan - katolík musí

celý svoj život - súkromný, verejný, rodin-
ný, v Cirkvi, vo svojej práci usporiadať
podľa Krista. Niektorí teológovia nazývajú
takýchto veriacich - kresťan z povolania.



Ducha Svätého.“ Birmovanec odpovedá:
„Amen.“ Vkladanie rúk znázorňuje príchod
Ducha Svätého a zasvätenie birmovancov
do apoštolskej služby Cirkvi.

Krizma je olivový olej zmiešaný s balza-
mom a posvätený biskupom. Pomazanie
krizmou naznačuje posilu Ducha Svätého
a ľúbeznú vôňu má birmovanec ako svedok
Krista šíriť. Hlavnou úlohou je laický apoš-
tolát. Ním sa pričiňujeme o vzrast a budo-
vanie Kristovej Cirkvi. V birmovaní sa
stávame obrancami viery.

Náš život s Kristom 6, SSV Trnava 1990

Takéhoto kresťana z povolania charak-
terizuje predovšetkým:

1. duchovný život, čiže život v prítom-
nosti Božej, život modlitby, sústavný
kontakt s Kristom v Eucharistii;

2. primerané náboženské vzdelanie
a sústavné vzdelávanie;

3. angažovanie sa v cirkevnom spolo-
čenstve, na farskej, diecéznej, národ-
nej úrovni;

4. pokresťančovanie svojho povolania
(zamestnania).

Pokresťančovanie povolania
Kristianizácia vlastného povolania je

najšpecifickejšia úloha angažovaného kres-
ťana, pretože on je vo svojom odbore naj-
povolanejší.

Pokresťančovanie povolania predpo-
kladá čo najlepšiu odbornosť v patričnom
povolaní, ako aj schopnosť tvoriť v duchu
evanjelií „kresťanské normy“ pre toto povo-
lanie (zamestnanie), a to v spolupráci
s ľuďmi vlastného odboru na všetkých
úrovniach.

Ako uskutočniť takúto premenu v mys-
lení? Predovšetkým je potrebný:

1. správny prístup k sebauplatneniu
jednotlivca;

2. správny prístup k práci, ako
prameňu hodnôt;

3. správny prístup k slobode a s ňou
nerozlučne spojenej zodpovednosti;

4. správny prístup k majetku - tak
osobnému, ako aj spoločnému;

5. správny prístup k životnému
prostrediu;

6. správny prístup k štátu a jeho inšti-
túciám;

7. správny prístup uplatňovania lásky
k nepriateľom.

Uvedený „správny prístup“ predstavuje
dlhodobý proces premeny ducha. Premena
vyžaduje viac času ako výchova, pretože
musí prejsť fázou „odučovania“, aby mohla
lepšie prejsť k vlastnému učeniu. Samotné
odučovanie je komplexnejšie a teda zdĺha-
vejšie.

Aby sme tento nový prístup zvládli
musíme naše konanie správne nasmerovať,
a to smerom k Bohu. Tento správny smer
môžeme zvládnuť len pravidelným čítaním
Svätého písma, ktoré nám povie pravdu,
kto sme a na čo sme, aby mohla nastať
premena, ktorá nie je bez pravdy možná.
Až potom môžeme správne konať. Toto je
smer ku spáse. Pravý kresťan však musí
dať sebe i iným viac, ako káže „zákon“. Ten
musí byť minimom a iba prvým krokom ku
kresťanskej dokonalosti. Tento ťažký boj sa
dá zvládnuť len s Bohom.

- bl -

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Dokončenie z 1. strany

Vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého
v slávnosti birmovania. V nej prežívajú bir-
movanci zoslanie Ducha Svätého - osobné
Turíce. Slávnosť birmovania sa koná spra-
vidla vo svätej omši. Riadnym vysluhova-
teľom birmovania je biskup. Výnimočne ho
môže udeľovať aj kňaz.

Po homílii je predstavenie birmovancov
biskupovi a obnovenie krstných sľubov.
Potom nasleduje vkladanie rúk a pomaza-
nie krizmou.

Sviatostným znakom birmovania je kriz-
mácia. Biskup položí ruku na hlavu birmo-
vanca a pomaže ho na čele krizmou. Pri
tom hovorí: „M (meno), prijmi znak daru



ZA DEDIČSTVO OTCOV
(Úvaha nad básňou Gorazda Zvonického)

O aké dedičstvo, o aký odkaz ide?
Odkaz sa prenáša v troch rovinách:

náboženskej, kultúrnej a spoločenskej.
Na samom začiatku bolo Slovo... Bola to

misia slova, s ktorou k nám prišli solúnski
bratia, vierozvestovia. Tým priviedli slovan-
ské národy do spoločenstva katolíckej
Cirkvi. Zaslúžili sa o slovanskú bohoslužbu
a pápež Hadrián II. potvrdil štvrtý boho-
služobný jazyk - starosloviensky. Dovtedy

bola liturgickým
jazykom iba ara-
mejčina, gréčtina
a latinčina. Hlá-
sali Božie slovo,
vysluhovali sväté
sviatosti, ustano-
vili veľkomorav-
skému ľudu kňa-
zov, ktorí pochá-
dzali z domáceho
prostredia, sta-
vali kostoly, v do-
mácom jazyku
slávili svätú omšu
a horlivo šírili
kult Panny Márie.
Prispeli k založe-
niu moravsko-
panónskej cirkev-

nej provincie.
Konštantín a Metod pred príchodom na

naše územie vytvorili novú abecedu a
uzákonili spisovný jazyk, prvý slovanský
spisovný jazyk. Tento čin mal vplyv na
rozvoj kultúry a vedy. Preložili do staro-
slovienčiny misál, Sväté písmo, breviár,
žaltár, spevník a Súdny zákonník pre
svetských ľudí. Zakladali školy. Prijatím
kresťanstva a kresťanskej kultúry sa
Slováci začlenili do kultúrneho dedičstva
kresťanskej Európy.

Zavedenie slovanskej liturgie uľahčilo
pripájanie ďalších slovanských kmeňov k
Veľkej Morave a zahatilo franskú rozpí-
navosť. Prispelo k zjednoteniu Slovanov.

V posledných mesiacoch celá naša vlasť
žila v znamení cyrilometodských osláv i os-
láv svätého Gorazda. Od Kútov a Námes-
tova cez Močenok, Dudince až po Prešov a
Trebišov. Teší najmä to, že už skoro desať
rokov sa na Slovensku opäť hrdo hlásime
ku kresťanským hodnotám, k cyrilometod-
skej tradícii - k dedičstvu otcov.

Úctu k svätým solúnskym bratom slo-
venský národ prejavuje od 9. storočia, ale
najmä po 17. sto-
ročí, kedy sa začal
formovať.

M i m o r i a d n u
úctu ovplyvnili tri
tisícročné oslavy:
výročie príchodu
Konštantína a Me-
toda na Veľkú Mo-
ravu (863), výročie
smrti Cyrila (869)
a výročie smrti
Metoda (885).

Oslavy týchto
výročí zohrali dô-
ležitú úlohu aj
v úsilí o národnú
identitu Slovákov.
Korene nášho ná-
roda tkvejú v cyri-
lometodskom dedičstve. O šírenie úcty
k tradícii sa pričinili naši národní budite-
lia, spisovatelia - bez ohľadu na vierovyz-
nanie. V matičnom období dušou šírenia
úcty k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi bol bans-
kobystrický biskup Štefan Moyses, v Košic-
kej diecéze začal ju naplno rozvíjať biskup
Jozef Čársky v dvadsiatych rokoch 20. sto-
ročia. Prvý svätec, ktorý pochádzal priamo
zo Slovenska, bol Gorazd, učeník sv. Cyrila
a sv. Metoda, prvý po mene známy sloven-
ský učenec a veľkňaz. Úcta k tomuto svät-
covi u nás v nepriaznivých podmienkach
upadla do zabudnutia. V najnovších ča-
soch sa začína pekne vzmáhať po celom
Slovensku.



Toto je cyrilometodské dedičstvo a jeho
odkaz si slovenský národ cez stáročia za-
chovával a prenášal z generácie na generá-
ciu a to, čo sa naučil v škole a kostole,
uplatňoval vo všetkých oblastiach svojho
života.

Kresťanstvo presiaklo celý rodinný a
spoločenský život národa. Žiť a konať v du-
chu príkazu lásky k Bohu a blížnemu bolo
základným pravidlom spoločnosti. Naši
ľudia sa modlievali v kostoloch, školách
i pod holým nebom na poliach, cestách a
pútnických miestach. Okrem úcty k Troj-
jedinému Bohu prejavovala sa aj úcta
k svätým. Svedčia o tom názvy miest a de-
dín, pomenovania ulíc. Pri cestách po
celom Slovensku sú rozosiate kamenné a
drevené kríže alebo sochy Panny Márie,
sochy svätcov. Ľudia si po kresťanskom
pozdravení želali dobre pri rôznych príleži-
tostiach, pri návštevách, v chorobe a trápe-
niach i pri prácach. Vďaka Božej ochrane a
pomoci prežil náš národ životné nepohody,
živelné pohromy, nepriateľské útoky, voj-
ny, prenasledovania i sociálne ťažkosti.

Slovenský ľud napriek všetkému politic-
kému, národnému, sociálnemu a duchov-
nému útlaku, napriek zavádzaniam, kla-
maniam, zaznávaniam, ostal v základe
kresťanským. Na túto skutočnosť je po-
trebné nadviazať!

A čo dnes?
Zaraďujeme sa medzi kresťanské náro-

dy. Okolo 70% občanov Slovenska pove-
dalo - som kresťan. Ak teda je náš národ
kresťanský, ako je možné, že mocnosti zla
majú taký silný vplyv? Kto pácha zlo? Azda

tých zvyšných 30%? Nie! Veď k cyrilo-
metodskej tradícii sa hlásia aj inoverci
a uznávajú ju i neveriaci.

Pre honbu po materiálnych statkoch
niet čas na kostol, modlitbu, strácame
kresťanského ducha. Časť národa žije
konzumným spôsobom života, v ustavičnej
túžbe rýchlo zbohatnúť. Porušuje sa man-
želská vernosť, rastie interrupcia, počet
rozvodov. A zlodejstvo, podvody, výbuchy,
vraždy, násilie, korupcia, alkoholizmus;
nenávisť, hnev, pomsta, zúrivosť, vulgár-
nosť… Žijeme v kresťanskom a demokra-
tickom štáte, kde sa šíri neistota, strach,
zväčšujú sa sociálne problémy, nezamest-
nanosť, problémy v zdravotníctve, školstve.
Venujeme dosť pozornosti poslaniu rodi-
čov, výchove detí a mládeže, poslaniu škôl
a sociálnych zariadení?

Odkaz je jasný
Dedičstvo otcov, sv. Cyrila a sv. Metoda,

je živá viera, duch evanjelia, láska k Bohu
i k ľuďom. Z toho vyplýva: zladiť vzťah
medzi evanjeliom a životom v rodine a
spoločnosti, zjednotiť všetkých ľudí v slo-
venskom národnom spoločenstve, upev-
ňovať povedomie solidarity a lásky. Jed-
nota národného a kresťanského je nielen
záväzným odkazom našich dejín, ale aj
podmienkou zachovania našej národnej
svojbytnosti pre budúcnosť.

Tento odkaz sa týka všetkých nás
(rodičov a vychovávateľov), ale najviac mlá-
deže (detí, žiakov a študentov), mladej
generácie, teraz pri štarte do nového škols-
kého roka.

Pane, zachovaj nám dedičstvo!
Pričiníme sa:

Aj keď nás budú nútiť mlčať,
budeme blčať!

Chuť bezbožníka pováľať nás v bahne
nás nezasiahne!

Daj nám sily zachovať ho celé
aj s bodcom v tele!

Len od nerestí uvaruj nás v dobe
viaznucej v zlobe!

Nech sa stane svätá vôľa tvoja,
aby sme z boja,

kde ostro páli, nezutekali!
Pred padúchom, chrliacim hnev prostý,

chráň naše skvosty!
Vidíme: dúha viery vozvýš vatrí

žulové Tatry.
- jg -



Istá americká herečka pri preberaní naj-
vyššieho ocenenia za svoj herecký výkon vo
filme sa s veľkým dojatím postavila pred
mikrofón, aby poďakovala tým, ktorí ohod-
notili jej prácu a zaradili ju ku hviezdam
tohto umenia. Vo veľkej sále bolo mnoho
umelcov a majstrov filmového remesla.

Obyčajný človek o takýchto miestach
plných lesku a slávy môže iba snívať. Zdá
sa mu to ako v rozprávke, do ktorej môže
vojsť len cez televíznu obrazovku. Žiara
reflektorov osvetľuje veľkú hviezdu večera,
ktorá drží vo svojich rukách akúsi bez-
predmetnú malú sošku, odmenu za prácu.
Jej tvár nám do detailov približuje kamera.
Slzy od dojatia, možno aj falošné, veď je
herečka, jej stekajú po lícach. Táto veľká
osobnosť začína hovoriť. Noblesa stíchne a
počúva. Už si doslovne nepamätám, čo po-
vedala, ale čím začala, bolo veľmi dojíma-
vé. “Chcem poďakovať Pánu Bohu, že tu
stojím a že som.”

Po tejto vete ťažko hľadala ďalšie slová.
Viem, že spomenula svojich rodičov, súro-
dencov, priateľov a až na samom konci
režiséra, ktorý jej zveril túto veľkú filmovú
úlohu. Nehovorila o ňom ako o bohovi,
ktorý ju vyniesol na vrch Olymp, ale ako
o obyčajnom pracovitom a skúsenom člove-
kovi.

Prestala som v tejto veľkej hereckej
osobnosti vidieť čosi nadzemské. Aj ju
vedie v práci Pán Boh, ktorý ju stvoril pre

POSTOJE KATOLÍKA

“Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní.
Udeľ mi milosť, aby som poznala a aj
vykonávala to, čo odo mňa žiadaš.
Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné
a užitočné pre moju dušu.”

(Prosba za milosť dobrého života)

toto umenie a ona iba plní Jeho vôľu, ako
len najlepšie vie a môže. Verejne sa vyznala
zo svojej viery a z lásky k Bohu. Nenútili ju
k tomu nijaké okolnosti ani spoločenské
predpisy.

Pri jednej príležitosti som si vypočula
slová známeho lekára - chirurga: „Svoj deň
začínam modlitbou, pred každou operáciou
prosím Pána Boha, aby mi pomáhal, ináč
by som to asi nedokázal.“ Viem, že aj keď
je pracovne veľmi vyťažený, máva so svo-
jimi pacientami, pred ich často krát znovu-
zrodením, dlhotrvajúce rozhovory.

„Musíme byť na jednej vysielacej vlne,“
hovorí, „Pán Boh nám dal život a mojou
úlohou je pomôcť, keď je ohrozený a v tom
mi pomáha najväčší Učiteľ a Stvoriteľ.“

Dve osobnosti, ktoré majú úplne odlišné
povolania. Sú úspešní, lebo svedomito vy-
konávajú to, na čo ich predurčil Pán Boh.
Veľakrát sa na takýchto majstrov životného
umenia pozeráme s rešpektom, nezáleží na
tom, v akej sfére spoločenského života pra-
cujú. Dôležité je, že sa na tom svojom
vrchole necítia ako „najosvietenejší a
najdokonalejší“. Ak sú naozaj úspešní tak
iba preto, lebo svoju prácu pociťujú ako
službu blížnemu.

Dary Ducha Svätého rozmieňajú na
drobné, delia sa o ne a nechávajú si ich
pre seba.

- km -
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AHOJ, chlapci a dievčatá!

Školský zvonec sa opäť rozozvučal,
skončilo sa obdobie sladkého „ničnerobe-
nia“, nastal čas práce. Väčšina z vás sa
tvárila naoko smutne, ale viem, že ste sa
už v kútiku srdca tešili na kamarátov, na
nové dobrodružstvá, ba možno aj na uči-
teľov a nové predmety. Čas očakávania sa
začína pomaly napĺňať. Raz vaše očakáva-
nia splní, inokedy nie a vy prežívate chvíle
rozčarovania. Ale aj tie pominú, len vydrž-
te. Nebojte sa nového. Dôverujte Bohu. On
vás povedie. Kto žije s Bohom, zažije neví-
dané dobrodružstvá.

Poviete si, ako sa to ľahko hovorí, ale
ťažšie dokazuje. Aj mne raz môj duchovný
otec povedal, aby som odovzdala všetko
Bohu s detskou úprimnosťou. Vtedy mi
prišiel na um tento príbeh.

Loď sa plavila po mori a prišla veľká
búrka. Všetci cestujúci sa náhlili do pod-
palubia. Posledný z nich zbadal na palube
dieťa, ktoré sa spokojne hralo. Pristúpil
k nemu a spýtal sa ho, či sa nebojí, že sa
mu niečo stane. Dieťa mu odpovedalo:
„Nie, môj ocko je tu kapitánom.“

Aká veľká dôvera v ochranu otca. O čo
väčšia má byť naša v ochranu Otca! A tak
sa snažím otvoriť srdce Pánovi, aby doň
mohol vojsť, keď Ho potrebujem. Nedarí sa
mi to vždy rovnako, občas zdriemnem, po-
zabudnem sa. Cítim, že potrebujem po-
moc. Niekoho, kto mi pomôže bdieť. Keď
vás pekne poprosím, pomôžete mi? Že
neviete ako?

“Syn môj, v tichosti konaj svoje práce a
budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary
rozdáva” (Sir 3, 1-21).

Áno, keď budete robiť to, čo sa od vás
očakáva; učiť sa. To neznamená iba čerpať
do seba z kníh rôzne vedomosti. Aj mla-
dého Konštantína - Cyrila vypravili rodičia
do škôl so slovami: „Zachovaj prikázania
otca svojho, synu, a nepohŕdaj naučením
matere svojej. Lebo prikázanie je kahanom
a naučenie svetlom. Riekni múdrosti: Sest-
rou mi buď a učiň mi známou rozumnosť.
Lebo múdrosť žiari viac ako slnko.“
(P. Ratkoš: Veľkomoravské legendy a povesti)

„Múdre srdce
uvažuje o výrokoch
mudrcov a pozorné
ucho túži po múd-
rosti“ (Sir 3, 1-21).

Ak pozorne čí-
tate tieto riadky,
pochopíte, ako vše-
možne možno po-
môcť druhému.

Stehlík mal poranené krídlo. Nejaký čas
sa dokázal živiť sám tým, čo našiel na zemi.
Ale prišla treskúca zima. Keď v jedno
chladné ráno hľadal, čo by zjedol, posadil
sa na strašiaka do kapusty. Bol to veľmi
milý strašiak.

„Ako sa máš, stehlík?“ spýtal sa strašiak
láskavým hlasom.

„Je to zlé,“ povzdychol stehlík. „Mrznem
od zimy a nemám sa kde skryť. O jedle ani
nehovorím. Jari sa určite nedožijem.“

„Neboj sa. Schovaj sa ku mne pod sako.
Mám tam suchú a hrejivú slamu.“

Tak našiel stehlík útočište v slamennom
srdci strašiaka. Horšie to bolo s jedlom.
Jedného dňa, keď už všetko pokryl sneh,
povedal strašiak stehlíkovi: „Zjedz moje
zuby, je to výborná kukurica.“

„Veď potom nebudeš mať ústa.“
„Aspoň budem vyzerať múdrejšie,“ od-

vetil strašiak. Tak prišiel o ústa a usmieval
sa orechovými očami na stehlíka. Po nie-
koľkých dňoch mu ponúkol mrkvový nos,
potom prišiel rad na orechy, nakoniec na
dyňu, ktorú mal strašiak namiesto hlavy.

Keď prišla jar, strašiak už na poli nestál.
Ale stehlík zimu prežil a mohol zase vzliet-
nuť k modrej oblohe:

„Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, požehnal,
lámal a dával učeníkom so slovami: ‘Vezmite
a jedzte, toto je moje telo’ “ (Mt 26, 26).
(Podľa B. Ferrera: Príbehy pre potechu duše)

Prajem vám, aby ste mali múdre srdcia a
načúvali hlasu Učiteľa.

Teší sa na vás vaša priateľka Vierka.


