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TRADIČNÝ NÁZOV „Modlitba Pána“ zna-
mená, že modlitbu k nášmu Otcovi nás

naučil a dal nám ju Pán Ježiš. Táto mod-
litba, ktorá pochádza od Ježiša, je sku-
točne jedinečná – je „Pánova“. Na jednej
strane nám slovami tejto modlitby jednoro-
dený Syn skutočne odovzdáva slová, ktoré
Otec dal jemu: je učiteľom našej modlitby.
Na druhej strane ako vtelené Slovo vo svo-
jom ľudskom srdci pozná potreby svojich
ľudských bratov a sestier a zjavuje nám
ich: je vzorom našej modlitby.

Tento nerozlučiteľný dar Pánových slov
a Ducha Svätého, ktorý týmto slovám dáva
život v srdciach veriacich, Cirkev prijímala
a žila z neho už od svojich začiatkov.
Modlitba Pána je v plnom zmysle slova
modlitbou Cirkvi. Je neoddeliteľnou súčas-
ťou hlavných hodín posvätného ofícia
a sviatostí uvádzania do kresťanského živo-
ta: krstu, birmovania a Eucharistie. Začle-
nená do Eucharistie ukazuje „eschatologic-
ký“ ráz svojich prosieb v očakávaní Pána,
„kým nepríde“ (1 Kor 11, 26).

Môžeme vzývať Boha ako „Otca“, pretože
nám ho zjavil jeho Syn, ktorý sa stal člo-
vekom, a pretože nám ho dáva poznať jeho
Duch. Keď sa modlíme k Otcovi, sme
v spoločenstve s ním i s jeho Synom Ježi-
šom Kristom. Prvé slovo Modlitby Pána je
najprv velebením a adoráciou, až potom
vzývaním. Lebo sláva Boha je v tom, že ho
uznávame za „Otca“, za pravého Boha. Vz-
dávame mu vďaky za to, že nám zjavil svoje
meno, že nám dal veriť v svoje meno a že
v nás prebýva svojou prítomnosťou. Mô-

žeme sa klaňať Otcovi, pretože nám dal
znova sa narodiť k jeho životu tým, že nás
adoptoval za svoje deti vo svojom jedinom
Synovi.

Keď hovoríme Otče „náš“, uznávame
predovšetkým, že všetky jeho prisľúbenia
lásky, ktoré ohlasovali proroci, sa splnili
v novej a večnej zmluve v jeho (pomaza-
nom) Kristovi; my sme sa stali „ jeho“ ľu-
dom a on je odvtedy „naším“ Bohom. Dovo-
lávame sa novej zmluvy v Ježišovi Kristovi,
spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou a Božej
lásky, ktorá sa prostredníctvom Cirkvi
rozprestiera na celý svet. Každý pokrstený,
keď sa modlí Otče „náš“, modlí sa v tomto
spoločenstve: „Množstvo veriacich malo
jedno srdce a jednu dušu“ (Sk 4, 32).

Preto napriek rozdeleniam kresťanov
zostáva modlitba k „nášmu“ Otcovi spoloč-
ným vlastníctvom a naliehavou výzvou pre
všetkých pokrstených. Božia láska je bez-
hraničná a takou musí byť aj naša modlit-
ba. Keď v modlitbe hovoríme Otče „náš“,
otvára nás to rozmerom jeho lásky, ktorá sa
zjavila v Kristovi: modliť sa so všetkými
ľuďmi a za všetkých ľudí, ktorí ho ešte
nepoznajú, aby boli zhromaždení v jedno.

Výraz „ktorý si na nebesiach“ neozna-
čuje miesto, ale vznešenosť Boha a jeho
prítomnosť v srdciach spravodlivých. Ne-
bo, kde prebýva Otec, je pravou vlasťou, do
ktorej smerujeme a do ktorej už patríme.

(Pokračovanie nabudúce)
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV,

Trnava 1999

MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“

Naša prosba
Pane lásky, Pane pokoja, svoj pokoj ľuďom rozhádaným vnúť,

svoj pokoj, pokoj ticha našim dušiam vnúť,
svoj pokoj našim dušiam rozhádaným vnúť!
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LITURGIA
1. MÁJ
SVÄTÝ JOZEF, ROBOTNÍK

HLAVNÝ SVIATOK svätého Jozefa je
19. marca. Vtedy sa uctieva sv. Jozef

predovšetkým ako pestún Ježiša Krista
a hlava Svätej rodiny. No tento vyvolený
Boží muž sa uctieva aj ako patrón robotní-
kov, čo sa zdôraznilo zavedením jeho litur-
gickej spomienky na deň prvého mája.

Z evanjelia vieme, že sv. Jozef bol tesár.
Preto si ho od nepamäti uctievali ako svoj-
ho patróna tí, čo pracovali s drevom, pre-
dovšetkým stolári a tesári. Pápež Pius XII.
rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých
pracujúcich a zasvätil mu prvý máj, ktorý
sa v mnohých krajinách slávi ako sviatok
robotníkov. Cirkev chce takto nielen pre-
javiť úctu celoživotnému povolaniu sv. Jo-
zefa, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu práce
a jej význam.

13. MÁJ
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

PÁN ZHROMAŽDENÝM povedal: „Vám
neprislúcha poznať časy alebo chvíle,

ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď
zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu
a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v ce-
lej Judei aj v Samárii a až po samý kraj
zeme.“

Keď to povedal, pred ich očami sa vz-
niesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým
uprene hľadeli k nebu, ako odchádza,
zastali pri nich dvaja mužovia v bielom
odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo
stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš,
ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak,
ako ste ho videli do neba odchádzať.“

(Sk 1, 7-11)

14. MÁJ
SVÄTÝ MATEJ, APOŠTOL

NOVÝ LITURGICKÝ KALENDÁR zara-
ďuje sviatok svätého Mateja, apoštola,

na 14. mája. Vo Svätom písme sa spomína
sv. Matej v súvislosti s jeho voľbou na-
miesto apoštola Judáša.

Matej patril medzi verných Ježišových
učeníkov a bol s apoštolmi po celý čas
Kristovho účinkovania až po jeho nanebo-
vstúpenie. Sv. Matej sa uctieva ako patrón
mäsiarov (pravdepodobne v súvislosti s mu-
čeníckou smrťou – zabitý sekerou) a staveb-
ných remeselníkov.

23. MÁJ
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE

KEĎ PRIŠIEL DEŇ TURÍC, boli všetci
vedno na tom istom mieste. Tu sa

náhle strhol hukot z neba, ako keď sa že-
nie prudký vietor, a naplnil celý dom, v kto-
rom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazy-
ky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich
spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch
Svätý a začali hovoriť iným jazykmi, ako im
Duch dával hovoriť.

Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho
sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý
ich počul hovoriť svojím jazykom.

(Sk 2, 1-6)

30. MÁJ
NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

JE JEDEN BOH, všemohúci Otec a jeho
jednorodený Syn a Duch Svätý: Najsvä-

tejšia Trojica.
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústred-

ným tajomstvom kresťanskej viery a kres-
ťanského života. Toto tajomstvo je prame-
ňom všetkých ostatných tajomstiev viery
a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Je najzá-
kladnejším a najpodstatnejším učením
v „hierarchii právd“ viery.       KKC
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VIERA A NÁŠ ŽIVOT

„Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mk 2, 17

HRIECH
VO SVÄTOM PÍSME

Z Katechizmu
Katolíckej cirkvi vieme,

že hriech je urážka
Boha. S fenoménom

„hriechu“ sa vo Svätom
písme stretávame veľmi

často a jednotliví
„autori“ používajú na
jeho označenie rôzne

výrazy.

TERMINOLÓGIA HRIECHU
VO SVÄTOM PÍSME

V HEBREJČINE EXISTUJÚ štyri kľú-
čové korene s týmto významom, z kto-

rých najbežnejší je ht'. Spolu so svojimi
odvodeninami evokuje základnú predstavu
„nezasiahnutia“ alebo „minutia sa cieľa“
(porov. Sdc 20, 16, kde sa tento výraz
netýka morálky). Väčšinou sa objavuje tam,
kde dôjde k vybočeniu z noriem v oblasti
morálky a viery, či už vo vzťahu k človeku
(Gn 20, 9) alebo k Bohu (Nár 5, 7).
Podstatné meno hattâ't sa používa často
ako špeciálny pojem pre obetovanie za
hriech (Lv 4, passim). Tento koreň nena-
značuje vnútornú motiváciu zlého konania,

ale sústreďuje sa skôr na jeho for-
málnu stránku. Odchýlenie sa od
morálnej normy, väčšinou Zákona
alebo Božej vôle (Ex 20, 20;
Oz 13, 2 atď.). Koreň pš' sa týka
konania, ktoré porušuje vzťah, t.j.
„vzbury“. Vyskytuje sa v neteolo-
gickom význame napr. v súvis-
losti s odpadnutím Izraela od
domu Dávidovho (1 Kr 12, 19).

Predstavuje snáď najhlbší starozákonný
význam pre označenie hriechu, lebo odráža
skutočnosť, že hriech je prejavom vzbury
proti Bohu a neposlušnosti voči jeho svätej
vláde (Iz 1, 28; 1 Kr 8, 50 atď). Koreň 'wh
znamená prekrútenie alebo rozvrátenie
(Iz 24, 1; Nár 3, 9). Pokiaľ sa používa vo
vzťahu k hriechu, odráža predstavu, že
hriech je úmyselné konanie zla, „páchanie
neprávosti“ (Dan 9, 5; 2 Sam 24, 17). Vys-
kytuje sa v náboženských kontextoch,
najmä v menovitej forme 'awôn, ktorá zdô-
razňuje myšlienku viny, ktorá vzniká
zámerným konaním zlého (Gn 44, 16;
Jer 2, 22). Môže sa tiež týkať trestu, ktorý
so sebou hriech nesie (Gn 4, 13; Iz 53, 11).
Sâgáh má v svojom základe myšlienku
odchýlenia sa od správnej cesty (Ez 34, 6).
Označuje hriech, ktorý vzniká z nevedomo-
sti, „pochybenia“ (1 Sm 26, 21; Job 6, 24).
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Často sa objavuje v súvislosti s kultom, ako
neúmyselný hriech proti pravidlám
obradov (Lv 4, 2). Ďalšími termínmi sú
raša', čo značí byť svojvoľný, konať svoj-
voľne (2 Sam 22, 22; Neh 9, 33) a 'âmat,
čo značí škodu spôsobenú druhým
(Prís 24, 2).

Starý zákon nám označuje hriech mno-
hými výrazmi, ktoré sú obyčajne prevzaté
z ľudských vzťahov a vyjadrujú zanedbanie,
neprávosť, vzburu, nespravodlivosť atď.
Židovstvo pridáva výraz dlhu, ktorý sa
vyskytuje aj v Novom Zákone. Hriešnik sa
ešte všeobecnejšie predstavuje ako ten,
„ktorý robí zlo pred Božími očami“ a spra-
vodlivému (saddih) sa normálne dáva ako
protiklad „zlý“ (raša). Ale pravá podstata
hriechu, jeho zloba a jeho rozmery, ukazuje
sa nám najmä v priebehu biblických dejín,
kde sa môžeme tiež poučiť, že toto zjavenie
o človeku je zároveň zjavením o Bohu,
o jeho láske, proti ktorej sa stavia hriech
a o jeho milosrdenstve, ktorému láska pos-
kytuje možnosť, aby sa uplatnila, lebo de-

jiny spásy nie sú ničím iným, ako dejina-
mi neúnavne opakovaných pokusov Boha
Stvoriteľa, aby vytrhol človeka z hriechu.

V Novom zákone sa používa grécky
termín hamartia (a príbuzné slová),
ekvivalent ht'. V klasickej grétčine sa
používa v prípadoch, keď niekto minul
cieľ, alebo si zvolil nesprávnu cestu.
Jedná sa o všeobecné grécke označenie
hriechu ako konkrétneho, zlého konania,
porušenie Božieho zákona. V liste Rima-
nom Pavol tento výraz zosobňuje ako prin-
cíp, ktorý ovláda ľudský život. Paraptoma
sa vyskytuje v klasických textoch, kde oz-
načuje chybu v meraní, alebo hrubý omyl.
V Novom zákone nadobúda silnejšia mo-
rálna konotácia význam ako zlý čin alebo
priestupok. Podobne je odvodené paraba-
sis, čo značí prestúpenie, prekročenie nor-
my (Rim 4, 15; Hebr 2, 2). Snáď najsilnejší
výraz predstavuje termín asebeia a v Sep-
tuaginte sa ním obvykle prekladá pš'.
Označuje aktívnu bezbožnosť (Rim 1, 18;
2 Tim 2, 16). Ďalší pojem je anomia, čo

značí bezuzdnosť, pohŕdanie záko-
nom (Mt 7, 23). Kakia a poneria
predstavujú všeobecné výrazy, ktoré
vyjadrujú morálnu alebo duchovnú
skazenosť (Sk 8, 22). Posledný
z týchto príkladov naznačuje súvis-
losť so satanom, tým zlým, ho
poneros (Mt 13, 19). Hlavný klasic-
ký pojem adikia označuje krivdu
voči blížnemu. Prekladá sa tiež ako
„nespravodlivosť“ (Rim 9, 14;
Lk 18, 6), „neprávosť“ (Jn 7, 18;
Rim 2, 8). V 1 Jn má rovnaký výz-
nam hamartia (1 Jn 3, 4; 5, 17).
Podobný zmysel majú ďalšie dve
slová enochos a ofeiléma. Enochos
je právnický termín a znamená
„vinný“ (Mk 3, 29). Ofeiléma znamená
dlh (Mt 6, 12).

Definíciu hriechu nemožno odvo-
diť jednoducho z biblických výrazov,
ktoré ho označujú. Najcharakteris-
tickejším rysom hriechu vo všetkých
jeho aspektoch je, že smeruje proti
Bohu (Ž 51, 6). Akékoľvek iné
chápanie hriechu sa odchyľuje od
biblického podania. Vo svojej pod-
state hriech mieri proti Bohu a už
samo toto hľadisko vysvetľuje od-
lišnosť jeho podoby a prejavov.
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Znesväcuje to, čo požaduje
Božia sláva a preto je
vlastne popretím Boha.

PRVOTNÝ HRIECH

V STAROM ZÁKONE už
správa o páde, ktorým

sa začínajú dejiny ľudstva,
poskytuje mimoriadne bo-
haté poučenie. Hoci slovo
hriech tu nie je vyslovené,
keď chceme pochopiť, čo je
hriech, musíme vychádzať
práve odtiaľ.

„Adamov hriech“ sa javí
v podstate ako neposluš-
nosť, ako čin, ktorým sa
človek vedome a dobrovoľne
protiví Bohu, prestupujúc
jeden z jeho príkazov (Gn 3, 3), ale ešte
viac ako tento vonkajší čin vzbury Sväté
písmo výslovne spomína vnútorný čin,
z ktorého pochádza ten vonkajší. Hriech
Adama a Evy nebol izolovanou udalosťou.
Vyplynuli z toho dôsledky, ktoré ovplyvnili
nielen ich samotných, ale aj ich potomstvo
a vôbec celý svet.

Adam a Eva neposlúchli, lebo podľahli
nahováraniu hada a chceli „byť ako boho-
via, ktorí poznajú dobro a zlo“. Znamená
to, že chceli namiesto Boha rozhodovať
o dobre a zle, berúc tak seba samých za
mieru, pričom si nárokujú byť jedinými
pánmi svojho osudu a chcú rozhodovať
o sebe podľa vlastnej vôle, lebo nechcú byť
závislí od toho, kto ich stvoril, čím prevrá-
tili vzťah, ktorý spájal človeka s Bohom.

Podľa knihy Genezis nešlo len o vzťah
závislosti, ale aj priateľstva. Boh Biblie nič
neodmietol človekovi stvorenému „na jeho
obraz a podobu“. V tom je práve podstatný
rozdiel ktorým salíši Písmo sväté od sta-
rých mýtov Mezopotámie, Egypta, Indie,
Číny a pod. Boh Biblie si nič nerezervoval
pre seba, ani len život nie (Múd 2, 23). Na
navádzanie hada Eva a po nej Adam začnú
pochybovať o tomto nekonečne veľkoduš-
nom Bohu. Človek uverí slovám: „Nie
nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď
budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy
budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo
(Gn 3, 4).“ Pojem Boha je tu prevrátený.
Človek pojem Boha zvrchovane nestranné-
ho, zvrchovane dokonalého, ktorému nič

nechýba a môže iba darovať, nahrádza
pojmom akejsi biednej bytosti, úplne zauja-
tej starosťou, ako sa chrániť proti svojmu
stvoreniu. Prv než by bol hriech vyvolal
gesto človeka, skazil jeho ducha. Hriech
zasiahol človeka v jeho samom vzťahu
k Bohu, ktorého je človek obrazom, teda
radikálnejšiu prevrátenosť si ani nemožno
predstaviť. Preto mal hriech také ťažké
následky pre človeka.

NÁSLEDKY HRIECHU

MEDZI ČLOVEKOM A BOHOM je
všetko zmenené: taký je výrok sve-

domia. Prv, než by sa bol uplatnil trest vo
vlastnom zmysle (Gn 3, 23), Adam a Eva,
ktorí až dosiaľ žili v dôvernosti s Bohom sa
skryli pred Jahvem, Bohom medzi stroma-
mi. Iniciatíva vychádza od človeka a zod-
povednosť za priestupok padá na neho; je
to on, čo už nechcel Boha a uteká pred
ním. Vyhnanie z raja len potvrdí túto vôľu
človeka, ale vtedy človek zistí, že hrozba
nijako nebola klamlivá, keďže je ďaleko od
Boha, človek už nemá možnosť pristúpiť
k stromu života, zostáva mu už iba smrť
a to definitívna. Hriech je jednostranný,
ale jeho dôsledky už nie. Nutne vzbudzuje
Boží hnev a neľúbosť, lebo odporuje tomu,
kým Boh je. Boh nemôže hriech tolerovať,
pretože by tým sám seba znevážil. Nemôže
poprieť sám seba.

Na hriechu sa podieľa celé ľudstvo
rovnakou mierou. Následky pádu zasahujú
i hmotný svet. „Nech je prekliata zem pre
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teba (Gn 3, 17).“ Človek predstavuje vrchol
Božej tvorivej činnosti. Pán ho stvoril, aby
bol jeho obrazom, a ustanovil ho svojím
zástupcom na zemi (Gn 1, 26). Katastrofa
pádu človeka privodila prekliatie toho, nad
čím mal panovať. K hriechu došlo v oblasti
ľudského ducha, ale jeho vplyv sa prejavil
vo všetkom stvorení. Objavila sa smrť,
ktorá je stelesnením trestu za hriech. Aj
napriek tomu, že človek bol varovaný
o tomto následku (Gn 2, 17), predsa zhre-
šil. A práve kvôli hriechu je pre človeka
smrť spojená so strachom a hrôzou.

Hriech je namierený proti Bohu, a preto
s ním Pán nemôže byť spokojný, ani sa
voči nemu stavať ľahostajne. Božia reakcia
na hriech je hnev. V Starom zákone sa
hnev označuje rôznymi výrazmi. V hebrej-
čine je veľmi bežné 'ap = zloba, v dôraznej-
šej podobe harôn 'ap, je termín poukazu-
júci na „prudkosť Božej zloby“ (napr.
Ex 4, 14; 32, 12; Nu 11, 10; 22, 22; Joz 7, 1;
Job 42, 7; Ž 21, 10; Iz 10, 5), často sa
objavuje hema (Dt 29, 23; Ž 6, 2; 79, 6;
90, 7; Jer 7, 20), 'ebra (Ž 78, 49; Iz 9, 19;
10, 6) a kesep (Dt 29, 28; Ž 38, 2; Jer 32,
37); charakteristické je i za'am, ktoré
svedčí o rozhorčení. Starý zákon je zmien-
kami o Božom hneve celý popreplietaný.
Často sa vedľa seba vyskytuje niekoľko
podobných výrazov, čím sa vyjadrovaná
myšlienka zosilní a potvrdí.

Grécke termíny pre hnev sú orgé
a thymos, pričom orgé sa v Novom zákone
často používa v súvislosti s Bohom
(Jn 3, 36; Rim 1, 18; 2, 5 – 8; 3, 5; 5, 9;
Ef 2, 3) zatiaľ čo thymos nie (Rim 2, 8;
Zjv 14, 10 – 19; 16, 1 – 19; 19, 15).

Boží hnev je určitou skutočnosťou
a učenie Písma sa nám snaží sprostred-
kovať jeho intenzitu. Je potrebné uviesť tri
zásadné postoje:

• Boží hnev si nesmieme vykladať ako
výbuchy zúrivosti, ktoré sú bežné u
ľudí. Ide o uváženú, rozhodnú neľú-
bosť, ktorú nutne vyvoláva popieranie
Božej svätosti.

• Nemožno ho chápať ako pomstychti-
vosť, ale ako sväté rozhorčenie, spra-
vodlivý odpor.

• Nesmieme ho redukovať na Božie
odhodlanie trestať.

Hriech ako roztržka medzi človekom
a Bohom vnáša roztržku aj medzi členov

ľudskej spoločnosti a to už v raji medzi
prvých ľudí. Len čo sa Adam dopustil hrie-
chu, s obvinením sa dištancuje od tej,
ktorú mu Boh dal za pomocnicu (Gn 2, 18),
od tej, ktorá je „kosť z jeho kostí a mäso z
jeho mäsa“ (Gn 2, 23) a trest potvrdí túto
roztržku: „po mužovi budeš túžiť, on bude
nad tebou vládnuť“ (Gn 3, 16). V dôsledku
toho sa táto roztržka rozšíri na Adamove
deti, čo sa prejaví zavraždením Ábela
(Gn 4, 8), potom vládou násilia a zákona
silnejšieho, ako to oslavuje divý Lamechov
spev (Gn 4, 24).

To ešte nie je všetko. Tajomstvo hrie-
chu ide ďalej, než je ľudský svet. Medzi
Boha a človeka vstúpila na scénu tretia
osobnosť, o ktorej Starý zákon skoro vôbec
nehovorí, možno preto, aby sa z nej nerobil
druhý boh, ale ktorú kniha Múdrosti
(Múd 2, 24) stotožní s diablom, alebo sata-
nom a ktorá sa znova objaví v Novom
zákone. Napokon správa o tomto prvom
hriechu sa končí tak, že dáva človekovi
nádej. Niet pochýb, že otroctvo, do ktorého
sa človek sám odsúdil, keď si myslel, že
nadobudne nezávislosť, je samo v sebe
definitívne. Keď hriech už raz vstúpil do
sveta, môže sa iba rozrastať a ako sa bude
rozmnožovať, život sa bude zmenšovať, až
kým úplne neprestane pri potope
(Gn 6, 13n). Keďže iniciatíva roztržky pri-
šla od človeka, je jasné, že iniciatíva
zmierenia môže prísť iba od Boha. Boh
však už v tejto prvej správe o hriechu dáva
nahliadnuť, že sa jedného dňa chopí tejto
iniciatívy (Gn 3, 15). Božia dobrota, ktorou
človek pohrdol napokon zvíťazí: „premôže
zlo dobrom“ (Rim 12, 21). Kniha Múdrosti
to spresňuje tak, že Adam „bol oslobodený
od svojho poklesku“ (Múd 10, 1). V každom
prípade kniha Genezis ukazuje túto
dobrotu už v čine, kde zachraňuje Noema
a jeho rodinu od všeobecnej skazenosti
a od trestu za ňu (Gn 6, 5 – 8), aby s ním
takpovediac utvoril nový svet, najmä „keď
sa pre všeobecnú zločinnosť porozdeľovali
národy“ (Múd 10, 5) a ona si vybrala
Abraháma a vytiahla ho z hriešneho sveta
(Gn 12, 1), aby v ňom boli požehnané
všetky pokolenia zeme.

Pokračovanie na budúce
- bl -
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POSTOJE KATOLÍKA

V POSLEDNEJ DOBE sa mnohí z nás
akosi viacej uzatvárame do seba, čoraz

menej komunikujeme s blízkym okolím, us-
tupujeme pred rozkričaným svetom, ba sú-
hlasne prikývneme aj vtedy, keď sa nám
stokrát chce povedať nie.

Nachádzame si mnoho výhovoriek,
odvolávame sa na množstvo práce, nedos-
tatok času, nechávame sa strhnúť každo-
denným životným stereotypom, zvykáme si
na rovnaké rána aj večery. Čo sa už len na
tom dá zmeniť?

S ľútosťou sledujeme, že naša viera
v spravodlivosť sa rozplynula, dobro a oh-
ľaduplnosť sa pomaly
vytráca z nášho živo-
ta. Poniektorí potla-
číme svoj vlastný
názor len preto, aby
sme si nepohnevali
kolegov v práci, dob-
rých známych, rodi-
nu, deti. A tak poma-
ly, ale isto sa zohý-
name pod ťarchou
vlastných výčitiek,
nevypovedaných slov, dávame príležitosť
dvojtvárnosti, sme schopní kajúcne odpro-
sovať, podávať si ruky na znak bratskej
lásky a pokoja, no vzápätí už kalkulujeme,
s kým je lepšie nadviazať a upevňovať kon-
takty, ktoré viac zhmotnia náš pozemský
majetok a prinesú nám osoh.

S pokorou prosíme nášho nebeského
Otca o náš každodenný chlieb a o odpus-
tenie hriechov, ktorých sa veľmi ťažko
zbavujeme. Z tých troch ciest, ktoré sú
v každej rozprávke, si vo svojom skutočnom
živote radšej vyberáme tú najľahšiu. Čo
najskôr sa chceme dostať k svojmu cieľu aj
za cenu, že niekoho nasmerujeme na tú

tŕnistú. Škoda, že si nevidíme do myšlie-
nok. Takú moc má iba náš Stvoriteľ.
„Monitoruje“ si nás už od nášho narodenia.
Preto sme ako deti často nevedeli pocho-
piť, že všetko nám bolo vidieť na nose,
alebo sme to mali napísané na čele. Taký
je už detský svet, na ktorý nám zostali iba
spomienky. Žiaľ, že sme si my, veľkí,
z neho neponechali úprimnosť a otvore-
nosť, ktorou malí človiečikovia väčšinou
oplývajú. Je im jedno, kto akou rečou
rozpráva na ich veľkom pieskovisku, či je
niekto viac bledší alebo tmavší, na farbe
pleti im sotva záleží. Dôležitá je hra, do

ktorej sa deti vedia
pohrúžiť a berú ju
vážne. Málokedy si
robia hranice, na
ktorých nám, dospe-
lým, veľmi, veľmi
záleží. (Ak nejde o
čierny obchod, prie-
kupníctvo, vtedy by
sme ich radšej zru-
šili.)

Iste, nájdu sa aj
malí „kazisvetovia“. Tých je neúrekom stále
dosť! Vedia odzadu napadnúť, slabšiemu
a menšiemu ublížiť, zobrať obľúbenú hrač-
ku, krivo obviniť. Taký je už svet slabých
aj mocných. Žiaľ, tí druhí akosi častejšie
vyhrávajú. Darí sa im to celé stáročia.
Krivolakým spôsobom, ale sú stále pred
nami a vpredu. Diktujú pravidlá hry plné
faulov a my im pritom občas aj zatlieskame.
Škoda, že nás čoraz viac pohlcujú ich
silácke slová, prázdne gestá a ničnehovo-
riace skutky.

Bože, dal si nám um, aby sme vedeli
vždy kráčať správnym smerom, ochraňuj
nás, prosím, pred falošnými prorokmi.

- km -

Žiť život je veľká zodpovednosť.
Človek si srdcom ukuje okovy a v nich

musí žiť.
M. Haľamová
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AHOJ, chlapci a dievčatá!

STOŠTYRIDSAŤ CHLAPCOV A DIEVČAT z našej farnosti sa od septembra
pripravovalo na sviatosť svätého prijímania. Schádzali sa pravidelne na utor-

kových a štvrtkových svätých omšiach. Na hodinách náboženstva, stretnutiach
s duchovnými našej farnosti i s rodičmi sa učili, čo pred takouto príležitosťou

treba vedieť, aby sa z ma-
lých detí, ktoré chodia po
„krížiky“, stali mladí kres-
ťania, ktorí majú účasť na
Pánovej obete.

Netrpezlivo odpočíta-
vaný deň „D“ nakoniec
predsa prišiel.

Slnečná nedeľa 2. mája
zvýraznila slávnostnú a ra-
dostnú chvíľu prvého svä-

tého prijímania. O týždeň 9. mája obloha bola zachmúrená a padali aj dažďové
kvapky. No ani tie nemali tú silu, aby rozmočili všetku tú nádheru a očakávanie
malých i veľkých. Kostol zaplavila biela farba dievčenských šiat, farba symbolizu-
júca čistotu a nevinnosť. V radoch detí bolo cítiť napätie, očakávanie i radosť. Veď
práve v tento deň mohli
samé prvýkrát pristúpiť
k svätému prijímaniu a pri-
jať sviatostného Ježiša.

Z krásnych šiat deti vy-
rastú, fotografie vyblednú,
sledovanie videozáznamu
po čase zovšednie, ale roz-
hodne by nemala vyblednúť
a zovšednieť túžba po pri-
jímaní Ježiša. Zakaždým by
to malo byť čosi túžobne
očakávané, vznešené, tak
ako prvýkrát, v onen sláv-
nostný deň.

Čo vy na to deti? Pokú-
sime sa o to spoločne?

- rm -

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne
a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem
z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

(Jn 6, 56-57)

PRVÉ SVÄTÉ
PRIJÍMANIE


