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EŽIŠ KRISTUS pri poslednej večeri
ustanovil Sviatosť oltárnu. Prví kre-
sťania ju nazvali Eucharistia, t. j.

vzdávanie vďaky. Je pre nás darom, za
ktorý treba stále ďakovať. Eucharistia je
umučený a vzkriesený Kristus, prítomný
medzi nami pod spôsobom chleba a vína.
V tomto dare nám Ježiš Kristus zanechal
sám seba – svoje predrahé telo a krv
a celé dielo vykúpenia. Kňazskú moc nad
Eucharistiou odovzdal apoštolom a od
nich ju prevzali biskupi a kňazi. Slávenie
Eucharistie je stredobodom a vrcholom
života Cirkvi a všetkej jej
činnosti.

Eucharistia, srdce Cirkvi,
je vďakou a chválou Otcovi, je
obetou darov posvätených
Duchom Svätým, je pamiat-
kou Kristovho tela a krvi. Vo
sviatosti Eucharistie je prí-
tomný Kristus v Slove, v spo-
ločenstve, v kňazovi, v pre-
menenom chlebe a víne.
Kresťan nachádza v tejto
sviatosti jedinečnú pomoc:
„Kto je tento chlieb, bude
žiť naveky“ (Jn 6,58).

U nás sa pri slávení svätej omše
používal obrad západnej – rímskej liturgie.
Bohoslužobná reč bola latinčina. Obrad
rímskej liturgie obnovili a upravili na
II. vatikánskom koncile. Za veľkú zmenu
sa považuje zavedenie národných jazykov
do liturgie. Zmenou liturgie sa upravili
obrady svätej omše. Svätá omša v rím-
skom obrade má dve časti – liturgia slova

a liturgia obety. Svätá omša sa končí
záverečnými obradmi.

Vo svätej omši Boh Otec v Kristovi
posväcuje svet a Boží ľud skrze Krista
vzdáva najvyššiu úctu Bohu. Cirkev sa
usiluje, aby veriaci na svätej omši neboli
prítomní ako cudzí a nemí pozorovatelia,
ale aby sa na posvätnom úkone zúčast-
ňovali vedome, nábožne a činne. Činnos-
ťou veriacich sú spevy na vstup, obetova-
nie a prijímanie, odpovede kňazovi, prvé,
druhé čítanie a medzispevy, zvolania pri
príslušných úkonoch, prinášanie obetných

darov, modlitby veriacich, úkon
kajúcnosti, modlitba Pána sú tiež
činnosti veriacich, ktoré uvádza
a zakončuje kňaz. Vrcholom ú-
časti je sväté prijímanie, na ktoré
nás Cirkev volá ako na Barán-
kovu hostinu.

Keď sa zhromažďujeme v kos-
tole, napĺňa nás hrejivý pocit

blízkosti. Sme v ňom ako spo-
ločenstvo domácich vo viere,
ako synovia a dcéry jedného
Otca, ktorí mu spolu s kňa-
zom predkladáme najčistej-

šiu Kristovu obetu. Eucharistia je sviatos-
ťou kresťanskej nábožnosti, znakom jed-
noty a putom lásky veriacich.

Cirkev zdôrazňuje veriacim, aby sa as-
poň v nedele a prikázané sviatky povinne
zúčastňovali na celej svätej omši.

Kto je Svätý Duch? Eucharistia,
Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 1998

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

Naša prosba
Otče, nás, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým,
aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.



LITURGIA

Október
– mesiac Ružencovej Panny Márie
V októbri sú zaužívané ružencové po-

božnosti na počesť Božej Matky. Vznik
modlitby ruženca v jej terajšej podobe sa
pripisuje svätému Dominikovi (žil v rokoch
1170 - 1221). Predmet modlitby, či šnúru
s ponavliekanými zrnkami, pripomínajú-
cimi predpísaný počet modlitieb, používali
už mnísi dávno pred Dominikom. No na
rozšírení modlitby svätého ruženca má
zásluhu sv. Dominik a jeho nasledovníci.
Táto meditatívna modlitba sa ujala a stala
sa obľúbenou aj v našom slovenskom
prostredí. Radostný, bolestný a slávnostný
ruženec, to bolo ustavičné sprítomňovanie
si evanjeliových udalostí. Modlitba sa spá-
jala s chválou Božej Matky a s prosbami
o jej pomoc „teraz i v hodine smrti“.

Ruženec je modlitbou všetkých vrstiev.
Je to najúčinnejšia zbraň nášho národa

proti útokom zla. Touto modlitbou si kres-
ťania vyprosujú od našej nebeskej Matky
pomoc. Bez ruženca si nevieme predstaviť
naše matere. Pátričky v ruke, to bolo čosi
ako nebeská ručná práca, ktorou sa z
modlitby Otčenáš a desiatkov modlitby
Zdravas’ pri rozjímaní o tajomstvách
Kristovho a Máriinho života utváral sled
biblických scén od zvestovania príchodu
Mesiáša po jeho ukrižovanie, slávnostné
vzkriesenie a nanebovstúpenie. Modlitba
sprítomňuje archanjela Gabriela, Nazaret,
Betlehem, no aj Jeruzalem, sprevádza
trpiaceho Spasiteľa na jeho krížovej ceste
až po jeho zmŕtvychvstanie. Je oslavou zo-
slania Svätého Ducha, nanebovzatej Božej
Matky a prosbou aspoň o to najostatnejšie
miesto v nebeskom kráľovstve.

Táto modlitba je stále aktuálna a vyplý-
va aj z fatimského posolstva. Preto mod-
litbou svätého ruženca prosme: „Ružen-
cová Panna Mária, oroduj za nás!“

28. október  Svätý Šimon a svätý Júda,
apoštoli
Podľa starej kresťanskej tradície títo

apoštoli hlásali evanjelium a spoločne
podstúpili mučenícku smrť v Mezopotámii
(terajší Irak a severná Sýria).

Svätý Šimon Horlivec. O účinkovaní
svätého Šimona po rozídení apoštolov pri-
púšťa sa možnosť, že hlásal evanjelium
v Egypte a Perzii a že zakončil svoje apoš-
tolské pôsobenie v Mezopotámii.

Svätý Júda Tadeáš. Jeho misijné pole
sa pravdepodobne rozprestieralo v kraji-
nách okolo Palestíny, to znamená v Arábii,
Sýrii, Perzii a v Mezopotámii. Od 14. sto-
ročia sa jeho úcta veľmi rozšírila, a to
najmä v krajinách strednej Európy, kde sa
tento apoštol uctieva ako pomocník v ťaž-
kých prípadoch.

- jg -



VIERA A NÁŠ ŽIVOT

kého posolstva, ktoré biblický autor chcel
zanechať vo svojom spise.To sú stručné
definície, ako ich vymedzuje prof. Heriban
v Lexikone biblických vied.

Určite mnoho našich veriacich čítalo
knihu Wernera Kellera „A Biblia má
predsa pravdu“, kde sa čitateľovi prís-
tupným spôsobom podávajú dôkazy histo-
rických udalostí nachádzajúcich sa vo
Svätom písme. Týmito dôkazmi sa poda-
rilo sa preniknúť do sveta orientálneho
staroveku a archeologických objavov.

V rámci archeológie sa špeciálna „bib-
lická archeológia“ zameriava na hmotné
pamiatky Palestíny a susedných krajín,
ktoré sa viažu k biblickému obdobiu
a rozprávaniu. Záujem o miesta a časové
údaje uvedené v Písme podnietil mnoho
archeologických výskumov. Prvý premys-

lený povrchový prieskum v Pales-
tíne uskutočňovali od r. 1838
Američania Edward Robinson
a Eli Smith, pričom niekoľko
nálezísk určili ako miesta známe
zo Svätého písma. Dejiny vedec-
kej archeológie v Palestíne sa
začali v roku 1890 vykopávkami,
ktoré vykonal anglický archeológ
William Flinders Petrie (1853 –
1942) na mieste zrúcanín Tell el
Hesi (biblický Eglón). Neskôr za-
čali pracovať na množstve nále-
získ archeológovia z USA, Veľkej
Británie, Nemecka, Francúzska

a Izraela.
Množstvo archeologických lokalít a dô-

kazov, ktoré potvrdzujú správnosť a prav-
divosť Písma, by si vyžadovalo napísanie
niekoľkých kníh. Každý kresťan katolík by
však mal poznať aspoň niektoré najdô-
ležitejšie nálezy a dôkazy, ktorými môže
dokázať pravdivosť Svätého písma.

AKÝMTO významným náleziskom je
nepochybne Qumrán. Je to archeolo-

gická lokalita na severozápadnom pobreží
Mŕtveho mora, vo východnej časti Judskej
púšte, kde v okolitých jaskyniach boli
v roku 1947 objavené viaceré zvitky a

je pomocná disciplína biblických vied,
zaoberajúca sa vykopávkami, skúmaním

a hodnotením vecných pamiatok,
dôležitých pre poznanie a osvetlenie

biblických vied.

BIBLICKÁ
ARCHEOLÓGIA

IBLICKÉ VEDY to je spoločný
názov vedných disciplín, ktoré sa
pomocou metodologických princí-

pov a na základe vedeckých kritérií od-
borného bádania snažia podať presné
poznatky o Svätom písme, o jeho nábo-
ženskom, historickom a kultúrnom poza-
dí, o jeho prameňoch a pôvode, o jazyko-
vej, literárnej, formálnej a obsahovej
stránke jednotlivých biblických spisov
a zároveň riešiť rozličné problémy sú-
visiace s pochopením, výkladom a štúdiom
biblických textov. Prvotným a hlavným
cieľom biblických vied je správne pocho-
penie, vysvetlenie a podanie nábožens-

“Najväčším šťastím mysliaceho človeka je,
aby skúmateľné preskúmal a
neskúmateľné aby spokojne uctieval.”

J. W. Goethe

“Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.”
Jn 20, 29



fragmenty rukopisov ukrytých obyvateľmi
qumránskeho spoločenstva počas židov-
ského povstania proti Rimanom (66 - 70
po Kristovi). Z hľadiska Svätého písma
majú veľký význam najmä qumránske ru-
kopisy, ktoré sú dôležité pre vedecké
štúdium Starého zákona, Judaizmu, ale i
novozákonných spisov. Význam qumráns-
kych rukopisov je tiež v ich historickosti,
lebo sú o takmer tisíc rokov staršie, ako
známe rukopisy starého zákona do tých
čias (teda do roku 1947). Z bohatej lite-
rárnej činnosti qumránskej sekty sa poda-
rilo objaviť viac ako 600 fragmentov iden-
tifikovaných rukopisov. Z nich si zvláštnu
pozornosť zasluhuje úplný zvitok proroka
Izaiáša, ale aj fragmenty z Deuteronómia,
menších prorokov a žalmov, Komentár k
prorokovi Habakukovi, ale aj apokryfné
spisy, či rukopisy súvisiace s nábožens-
kým a spoločenským životom qumránskej
sekty. Uvedené nálezy
patria do obdobia od 2.
storočia pred Kristom
až do 1. storočia po
Kristovi.

Eufória, ktorá nas-
tala po archeologických
objavoch koncom mi-
nulého a aj v tomto sto-
ročí, viedla v širokej ve-
rejnosti a v určitých
odborných kruhoch
k názoru, že všetky his-
torické udalosti vo Svä-
tom písme sú pravdivé.

V zahraničnej a aj v našej tlači sa často
objavujú články, ktoré poukazujú na roz-
pornosť údajov v Písme s archeologickými
dôkazmi. Často to najmä u nekresťans-
kých odborníkov vedie k spochybňovaniu
Svätého písma. Pod „ťarchou dôkazov“,
ktoré predkladajú títo archeológovia, za-
pochyboval už nejeden kresťan.

Každý veriaci kresťan by si mal uvedo-
miť, že neomylnosť (lat. inerrantia) Svätého
písma spočíva v tom, že v ňom nie je
nijaký omyl, ani klam, pokiaľ ide o učenie,
od ktorého závisí spása človeka. Neomyl-
nosť Písma, ktoré je Božím slovom, teda
neznamená, že v ňom niet omylu z hľa-
diska historických alebo prírodných vied,
ale že Sväté písmo bezpečne a verne, bez
omylu učí pravdu dôležitú pre našu
spásu.

Neomylnosť Svätého písma
neznamená, že v ňom niet

omylu z hľadiska
historických alebo prírodných

vied, ale že Sväté písmo
bezpečne a verne, bez omylu

učí pravdu
dôležitú pre našu spásu.

V tomto zmysle stojí za Svätým písmom
Božia autorita a má záruku neomylnosti
(lat. infallibilitas), čiže nemôže uviesť do
omylu alebo pomýliť. A preto ani to, čo je
nesprávne alebo nepresné podľa profán-
nych vied, neslobodno brať izolovane a
zjednodušene a pokladať za „omyl“, ale
treba to brať i posudzovať v celkovom
rámci biblického posolstva (t. j. „čo učí
Sväté písmo“) z hľadiska spásnej funkcie
Božieho slova.

KÝ POSTOJ má teda kresťan katolík
zaujať k archeologickým nálezom,

ktoré súvisia so Svätým písmom? Mal by
poznať aspoň najvýznamnejšie objavy,
ktoré majú pre biblickú archeológiu výz-
nam, lebo archeologické vykopávky a prí-
slušné objavy na historických miestach
starovekého Blízkeho východu, najmä
v Palestíne, sú pre biblické vedy prame-

ňom dôležitých poznat-
kov a údajov. Potvr-
dzujú udalosti spísané
v Písme (napr. zni-
čenie Samárie viď
2 Kr 17, 16), slúžia na
jej lepšie pochopenie,
dopĺňajú údaje biblic-
kých autorov (napr.
význam izraelského
kráľa Omriho a popla-
tok, ktorý musel odo-
vzdať).

Niektoré archeolo-
gické nálezy môžu byť nesprávne interpre-
tované, preto je vždy potrebné vyčkať na
seriózne analýzy a až potom sa „nad-
chnúť“ určitým nálezom. Tak to bolo, keď
izraelskí archeológovia v novembri 1995
odkryli novú, nepreskúmanú jaskyňu blíz-
ko diaľnice, nachádzajúcej sa asi 30 km
severozápadne od Jeruzalema. Vo vnútri
pohrebného otvoru bolo nájdených 23 po-
hrebných nádob naplnených kosťami. Pre-
náhlená analýza poukázala na to, že
písmená na jednej z kamenných nádob sa
hláskujú ako časť mena Hasmonej, rodiny
židovských vlastencov, známych aj ako
Makabejci, ktorých stretnutie so zázrač-
nou olejovou lampou sa aj dnes oslavuje
vo svetle sviečok chanukky (chanukka -
židovský sviatok znovuposvätenia chrámu
v čase Makabejcov). Na prvý pohľad sa
zdalo, že je tu hmatateľný dôkaz, že táto



legendárna rodina, známa len zo slov
apokryfu, skutočne existovala. Tieto zve-
rejnené výskumy vyvolali medzinárodnú
vlnu vzrušenia, ale aj protestov zo strany
ultra ortodoxných Židov, ktorí veria, že
každé hrabanie sa v ľudských pozostat-
koch je násilím proti Židovskému zákonu.
O mesiac po zverejnení tejto správy prišlo
od Israeli Antiquites Authority neuspo-
kojujúce vyjadrenie, že písmená na krypte
boli mylne interpretované. Teda nie je tu
žiaden dôvod sa domnievať, že to boli
kosti rodiny Makabejcov.

J KEĎ SA mnohé skutočnosti opísané
vo Svätom písme nepodarilo dokázať,

neznamená to, že sa v budúcnosti nemôžu
odhaliť archeologické lokality, ktoré naše
doterajšie poznatky potvrdia alebo vyvrá-
tia. V archeológii platí zásada, že absencia
dôkazu nie je dôkazom absencie. Odkrý-
vanie minulosti je vo väčšine prípadov
vecou zhody určitých okolností.

Tak to bolo aj v roku 1993, keď
Avraham Biran z Hebrew Union College –
Jewish Institute of Religion a Joseph
Naveh z Hebrew University oznámili, že na
starej navŕšenine nazývanej Tell Dan,
našli nápis vyrytý do kusu bazaltu, ktorý
nesie výrazy „Dom Dávidov“ a „Kráľ
Izraela“. Nápis datovaný do 9. storočia
pred Kristom, iba storočie po kraľovaní

Dávida, opisuje víťazstvo susedného kráľa
nad Izraelitmi. Tak sa rozplynulo tvrdenie
niektorých skeptikov, že kráľ Dávid vraj
neexistoval.

V roku 1994 francúzsky vedec André
Lamaire zverejnil v Biblical Archeology
Review objav príbuzný s už spomenutým
„Domom Dávida“. Predmetom jeho skú-
mania bola Mešova stéla (známa tiež ako
Moabský kameň), vôbec najrozsiahlejší
nápis zachovaný zo starovekej Palestíny.
Bazaltový kameň nájdený v roku 1868
v ruinách biblického Dibinu a neskôr roz-
lámaný, skončil v Louvri, kde Lemaire
strávil sedem rokov nad jeho štúdiom. Pri
skúmaní objavil na tejto stéle výraz
„Dávidov dom“. Ako fragment z Tell Danu,
tak i tento nápis pochádza od nepriateľa
Izraela - moabského kráľa Mešu, chvália-
ceho sa víťazstvom. Ak je Lemairovo dekó-
dovanie výrazu správne, mali by sme už
dve správy z 9. storočia, ktoré hovoria
o Dávidovej dynastii.

Aj keď správne sa zorientovať v spleti
archeologických objavov je pomerne ťažké,
je nutné, aby aspoň základy biblickej
archeológie poznal každý kresťan katolík,
lebo to nám pomáha nielen pri obhajobe
Svätého písma z historického hľadiska, ale
pomáha nám aj lepšie pochopiť život v ča-
soch, o ktorých Sväté písmo rozpráva,
a tak lepšie pochopiť aj samotné Písmo.

- bl -

a v rozhodnosti nasledovať príklad
Svätej Rodiny.

Drahý Bože náš! Daj nám zdravie ducha i tela!
Daj, aby sme sa v našej rodine navzájom

upevňovali a povzbudzovali vo viere,
v nasledovaní príkladu Svätej Rodiny

a v radostnej nádeji, že po ťažkostiach tohto
života dosiahneme pred tvojou tvárou trvalú

radosť v jej spoločenstve. Amen.

Bože náš! Ty nám život Ježiša,
Márie a Jozefa vo Svätej Rodine

dávaš ako príklad vzájomnej lásky
a čistých vzťahov. Odpusť nám vzájomnú
neláskavosť a požehnávaj našu rodinu.

Naplň nás tvojou láskou a daj, aby sme sa mali
vzájomne veľmi radi, tak ako Svätá Rodina.
Veríme, že v tejto láske sa v jej spoločenstve

raz stretneme pred tvojou tvárou
v trvalej radosti. Amen!

Drahý Bože! Ďakujeme ti, že si stále medzi
nami a požehnávaš našu rodinu.

Odpusť nám, že sa často hneváme, kričíme,
neposlúchame, že sme často k sebe neláskaví.

Chceme sa mať spolu radi, pomáhať si,
byť k sebe láskaví, trpezliví, milí.

Chceme, aby si bol našim trvalým hosťom.
Chceme sa s tebou tešiť,

rozprávať, radiť.
Ďakujeme ti, že vo Svätej Rodine, ktorú si
z lásky k nám ustanovil, nám v Ježišovi,

Márii a Jozefovi dávaš čistý vzor
vzájomnej lásky.

Ježiš! Daj nám pevnosť vo viere, zapálené,
láskavé, tiché a pokorné srdcia!

Mária! Ukáž nám cestu Božej lásky,
obetavosti, odovzdanosti, úprimnosti,

udržiavania rodinného tepla!
Jozef! Posilni nás v pracovitosti,

poslušnosti, v sebaovládaní, čistote

MODLITBY RODÍN NA KAŽDÝ DEŇ



ÁMET k duchovnej obnove na tému
„modlitba“ som čerpal z knihy „Hrad

vo vnútri“ od sv. Terézie z Avily. Ide o jej
v poradí tretie dielo, ktoré vyšlo v českom
karmelitánskom nakladateľstve. Skôr, ako
by sa niekto pustil do štúdia spisov sv. Te-
rézie, je potrebné ho upozorniť, aby dodr-
žal isté poradie čítania, pretože jednotlivé
knihy sa na seba navzájom odvolávajú.
Odporúčal by som dodržať toto poradie:
Život, Kniha o zakladaní, Hrad vo vnútri,
Cesta k dokonalosti, Nad veľpiesňou.
Všetky tieto knihy vyšli v už spomínanom
karmelitánskom nakladateľstve.

Možno vás napadne: Prečo práve sv.
Terézia z Avily? Terézia sa mi zdá veľmi
prístupná, čo o každom mystikovi povedať
nemožno. Jej spôsob rozprávania o mod-
litbe je veľmi priehľadný a oslovujúci. To,
čo ma mimoriadnym spôsobom oslovilo, je

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
OLO TO V TÝŽDNI príprav na slávnosť Sedem-
bolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a pa-
trónky vojčických katolíkov. Bol štvrtok večer.

Cesta ma zaviedla domov k matke, ale nemohla som
nezájsť aj do kostola k Matke. Pri vstupe do kostola ma

oslovili detské hlásky odriekavajúce
modlitbu svätého ruženca. Celý ruže-
nec viedol asi 10–ročný chlapec. Po
ruženci bola svätá omša. Už samotná
účasť na svätej omši bola pre mňa
prínosom, a tak som zostala sedieť
v lavici. Lenže ani ostatní neodchá-
dzali.

Po chvíľke prišli deti s tabuľou a
kriedami v rukách a za nimi dôstojný
pán kaplán Peter Novysedlák. Veľmi

prijateľne a zaujímavo začala duchovná obnova, ktorá
prebiehala celý týždeň pred odpustovou slávnosťou.
Keďže ma táto časť duchovnej obnovy oslovila, požia-
dala som pána kaplána, aby nám povedal, čo ho viedlo
práve k takejto podobe duchovnej obnovy.

Verím, že jeho slová nám pomôžu hľadať pravdu
o sebe i o svojom vzťahu k Bohu.

Pán kaplán, máte slovo:

POODPUSTOVÉ
pozastavenie

alebo
Opýtali sme sa

za vás

jej uhol pohľadu na modlitbu. Zjednodušil
by som to do týchto zásad:

1. Modlitbu chápať nielen ako dialóg
s Bohom, ale aj ako zdroj poznania.

2. Introvertné zameranie - Boha vždy
hľadať vo svojom srdci.

3. Vstup do seba je zároveň výstupom
k Bohu.

Na základe týchto troch zásad Terézia
z Avily robí analýzu jednotlivých „typov“
modliacich sa ľudí.

Ak je modlitba aj zdrojom poznania, čo
potom s človekom, ktorý sa nemodlí?
Pozná seba? Má o sebe ten obraz, v kto-
rom ho vidí Boh? Chápe zmysel svojho
života, dokáže nájsť jeho plnosť? Možno
máte takúto skúsenosť: sadnete k mod-
litbe a keď od nej odchádzate, zrazu
zistíte, že odchádzate s novým poznatkom,
novou vedomosťou, novým uhlom pohľa-



du. Doteraz ste sa na daný problém takto,
z tohto uhla pohľadu nepozerali. Nie je to
nová – vliata vedomosť? Čo však s člove-
kom, ktorý sám od seba zanedbá tento
zdroj poznania? Čo ho dokáže naplniť? Ak
odmieta Boha, ostáva mu ešte vášeň. No
nie vášeň hocaká, ale vášeň vybičovaná –
teda zvrátená. Človek ju nasleduje a chce
od nej stále viac a viac. No nakoniec ho
však čaká slepá ulička… Raj na zemi sa
končí poslednou kvapkou alkoholu a pod.

Ako je to s človekom, ktorý sa z času
na čas predsa len pomodlí? Opäť bu-
deme vychádzať z prvej zásady. Ak je
modlitba zdrojom poznania,
tak isté sebapoznanie tu je.
Lenže „prísun informácií“ je
nepravidelný a nestály. Člo-
vek tohto typu ľahko pod-
ľahne pokušeniu, napriek to-
mu, že svedomie sa jasne
ozýva. Nasleduje pád do hrie-
chu a potom sa s návratom
dlho odkladá. Život tohto
človeka je podstatne kompli-
kovanejší ako u prvého typu,
pretože tento človek bojuje s výčitkami
svedomia. Tu by som rád pripomenul
výrok českého teológa Josefa Zvěřinu o
pravej cirkvi: „Známkou pravej cirkvi je aj
to, že má zadné dvere do kostola vždy
otvorené…“ To znamená, že ani takýmto
„jednorazovkárom“ nemôžeme odmietať
sviatosti a milosti, aj keď praktický život
s nimi je dosť veľké trápenie…

Ďalej predstavuje sv. Terézia typ pravi-
delne sa modliaceho človeka. Ak je mod-
litba pravidelná, potom je pravidelný aj
„prísun informácií’. Tento typ človeka si
dobre uvedomuje, čo „všetko on pre Boha
robí“. A je potrebné dodať, že toho nie je

naozaj málo. Avšak toto „rozjímanie“
o sebe sa stáva osudným. Z roviny vzťahu
často sklzáva na rovinu obchodu. Naprí-
klad  často si kňaz v nemocnici z úst pa-
cienta vypočuje slová: „Ta, keľo mi še
namodlila, a teraz toto…“ Ako keby bol Boh
povinný to množstvo prednesených mod-
litieb „odplatiť“ pevným zdravím atď.
Tento typ modliaceho sa človeka si neuve-
domuje, že Kristus nás neoslobodzuje od
našich problémov, ale učí nás dať im
vnútorný zmysel. Áno, prosiť od Boha
zdravie je naozaj veľká vec, ale dokázať
nachádzať Krista vo svojej chorobe a ob-

medzení je čosi podstatne
vážnejšie a hlbšie… Vnútorné
prijatie novej „kvality života“,
ktorá je okyptená chorobou
alebo inou životnou situáciou,
nám otvára nový pohľad na
to, na čom záleží.

Ďalej sv. Terézia pokračuje
ešte v ďalších štyroch typoch
modliacich sa ľudí. Ja som
však ďalej nepokračoval, pre-
tože v podstate každý z nás sa

v týchto predstavených modeloch môže
nájsť a tiež nechcel by som rozprávať
o niečom, čomu nerozumiem. Fakt je ten,
že hľadanie pravdy o sebe nás napĺňa.

Zakončil by som citátom Svätého otca
Jána Pavla II.: „Hľadanie pravdy o sebe má
v živote človeka podstatné miesto. Človek
má totiž živú skúsenosť s tým, že pravda je
pred i nad ním samým. Človek ju netvorí,
ale ona sama sa pred ním odkrýva, ak ju
vytrvale hľadá.“

Poprajme si teda všetci navzájom lásku
k Pravde, lásku k poznaniu, lásku k člo-
veku.

K týmto slovám už nemožno nič dodať, iba ďakujem.
Pán Boh zaplať, pán kaplán, za zdroj poznania.

- hv -
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ERÍM, že mi ostatní chlapci a dievčatá odpustia, že
oslovujem iba vás. Budem veľmi stručná, pretože
moje slová sú iba kúkoľom popri oslovení, ktoré

vám zosiela Boh Otec skrze Ducha Svätého.
Tak ako apoštoli, aj vy ste prešli dobou čakania i tvr-

dou skúškou. V mene všetkých veriacich vám prajem, aby
ste plní radosti prežili posledné chvíle napätia a aby sa
vás zmocnil Duch Svätý, aby ste ho spoznali a spriatelili
sa s ním.

Verím, že to bude významný deň vo vašom živote, ktorý
vám pomôže nájsť odpoveď na často kladenú otázku

dnešných mladých ľudí: Ako žiť, aby to
naozaj stálo za to, aby váš život bol veľký,
naplnený a šťastný.

Jedna poľská mládežnícka pieseň, prelo-
žená i do slovenčiny, o tom hovorí: „Či
neviete, že ste svätyňou Božou? Svätyňou, v
ktorej býva Duch Svätý. Plní Božej moci,
vďačnosti, chvály.“

A ostatné nech dopovie báseň vašej roves-
níčky Jožky Sabovej, študentky Cirkevného
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

„Zošli svoje svetlo a svoju pravdu,
ony nech ma sprevádzajú
a privedú na tvoj svätý vrch
do tvojich stánkov.“

(Ž 42, 3)

Raz ráno si mi povedal:
„Zapri sám seba, vezmi svoj kríž
a nasleduj ma.“
A teraz tak slepo sa pozerám.
Možno je to tým, že slabú vieru mám.
Život mi rýchlo ubieha.
Ničím sa, no zároveň aj radosť mám,
že žijem pre toho, v koho verím,
že žijem pre toho, koho hodno milovať.

V každom úsmeve vidím malý dar,
v každom človeku Ťa skúšam nájsť.
Ty sa pritom priamo do očí mi pozeráš.
Len v sebe nič nehľadám.
Každé srdce skúmať chcem,
či v niektorom Ťa nenájdem.
Bol by hriech pre seba iných nevidieť.

Koľkokrát som Ti písala tam hore,
aby diabol pokoj mi dal.
Ty cez kríže si ma skúšal.
Pre Teba hodno žiť aj umierať.
Nuž, čo na to viac povedať...
Ľúbim Ťa, vždy budem,
Ocko, tak tu ma máš!

PANE, BUĎ VO MNE
Dať na papier to, čo cítim?
Na čo sa tak zamerať?
Život môj sa stáva ničím.
Ja sa na to pozerám
i ja v tom prsty mám.

Cez Tvoje dlane podať chlieb,
cez Tvoje ústa ľudstvu riecť,
že samo seba klame.
Cez Tvoje oči vidieť svet,
cez Tvoje uši nepočuť viac hriech,
cez Tvoje kríže muky zniesť.

Ó, Bože, pamätám sa, chodník si mi ukázal.
A ja kráčala som, len tak, sama neviem kam.
Ó, Bože, kde si teraz?
Vieš, na nebo pozerám a myslím si...
mohol by si ešte raz.

Veď vieš, si všade, Otecko,
za ruku ma vodievaš.
Raz mi ktosi povedal:
“Aké ľahké je utiecť, bodku dať.”
Lenže ja nechcem, Ty si môj kamarát.
Utiecť? Veď ani nemám kam.

Čo tak nasledovať Jožku so slovami z posledného verša?
Vaša priateľka Vierka.

AHOJ, birmovanci!


