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Birmovanie je sviatosť, v ktorej nás
Kristus naplňuje Duchom Svätým, aby sme
svoju vieru, ktorú sme prijali pri krste,
skutočne vyznávali, podľa nej žili a ju
smelo bránili a keby bolo treba za ňu
trpeli, ba aj zomreli.

CIC v Kán. 879 charakterizuje sviatosť
birmovania takto:
„Sviatosť birmo-
vania, ktorá vtláča
znak a ktorou sa
pokrstení obohacujú
darom Ducha Sväté-
ho, birmovancov
posilňuje a užšie za-
väzuje, aby slovom
a skutkom boli sved-
kami Krista, šírili
vieru a ju obhajova-
li.“ Sviatosť birmova-
nia tvorí s krstom a
Eucharistiou súhrn
„sviatostí uvedenia
do kresťanského
života“, ktorých
jednotu je potrebné
zachovávať. Táto sviatosť je potrebná
k upevneniu krstnej milosti. Z nemluvniat
sa stávame milosťou birmovania dospe-
lými Kristovými bojovníkmi. Slovo birmo-
vanie značí posilnenie, upevnenie (z lat.
confirmo, t.j. spolu posilňujem).

Proroci v Starom zákone hlásali, že
Duch Pána spočinie na očakávanom Me-

siášovi pre jeho spásne poslanie. Zostú-
penie Ducha Svätého na Ježiša Krista vo
chvíli, kedy prijal krst od Jána, bolo zna-
mením, že to je on, ktorý má prísť, že on
je Mesiášom a Božím Synom. Od okamihu,
kedy bol pôsobením Ducha Svätého poča-
tý, celý jeho život i jeho poslanie prebie-

hajú v úplnom spo-
ločenstve s Duchom
Svätým, ktorého mu
Otec dáva „v miere
neobmedzenej“. Táto
plnosť Ducha nemala
byť len výsadou Me-
siáša, ale mala byť
oznámená celému
mesiášskemu ľudu.
Kristus viackrát pri-
sľúbil toto vyliatie
Ducha; tento prísľub
uskutočnil najprv
v čase veľkonočnom
a neskôr skvelejším
spôsobom v deň
Turíc. Apoštoli, plní
Ducha Svätého, za-

čali „hlásať veľké Božie skutky“ (Sk 2, 11)
a Peter prehlásil, že toto vyliatie Ducha na
apoštolov je znamením mesiášskej doby.

Tí, ktorí vtedy uverili kázaniu apoštolov
a dali sa pokrstiť, dostali potom „dar
Ducha Svätého“ (Sk 2, 38).

Pokračovanie na 7. strane

DUCH SVÄTÝ A SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Naša prosba
Bože, svetlom svojho Ducha osvieť všetkých ľudí a rozptýľ
chmáry našich dní, aby sa nenávisť zmenila na lásku,
bolesť na radosť, nepokoje na vytúžený mier.



LITURGIA
6. august Premenenie Pána

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra,
Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich

na vysoký vrch do samoty. Tam
sa pred nimi premenil: tvár

mu zažiarila sťa slnko a
odev mu zbelel ako svetlo“
(Mt 17, 1-2).

Tajomstvo premenenia
Pána je v úzkom vzťahu

s tajomstvom Ježišovej smrti
a zmŕtvychvstania. Bolo prí-
pravou na Kristovo utrpenie,
malo posilniť vieru učeníkov.
Videli Krista v novom, plnšom

svetle.
Predohrou našej hory Tábor je náš

osobný kríž. Nie všetkých apoštolov pozval
Ježiš na horu Tábor. Chcel tým zdôrazniť,
že len „vyvolení“ budú hodní tohto
tajomstva. Dokonca i tým zakázal o tom ho-
voriť predčasne. Keď zostupovali z vrchu,
Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte
o tomto videní, kým Syn človeka nevstane
z mŕtvych“ (Mt 17, 9).

Chcel tým povedať i nám: „Tvoj kríž, tvoje
prenasledovanie sa raz takto premení.“
Všetky tajomstvá Pánovho života majú za
cieľ - okrem oslavy Božej - naše premenenie
z pozemského človeka na človeka nebes-
kého - na Krista. Všetci potrebujeme mať
svoju horu Tábor, kde sa dokážeme stíšiť,
započúvať, pozrieť sa na náš život s duchov-
ným nadhľadom.

15. august Nanebovzatie Panny Márie
Podľa zachovaných prameňov už okolo

roku 450 sa 15. augusta slávil sviatok Mat-
ky Božej a v 8. storočí dostal názov sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Tradícia z pr-
vých kresťanských čias popisuje, ako sa
Panna Mária rozlúčila s apoštolmi, ktorí sa
zhromaždili pri jej smrteľnej posteli, a ako v
ich prítomnosti tichučko usnula. Ale apoš-
tol Tomáš opäť nebol prítomný, prišiel až
po jej uložení do hrobu. Keď na jeho žiadosť
otvorili hrob, telo Panny Márie tam už nebo-
lo, iba krásna vôňa sa šírila z hrobu. Pravdu
o nanebovzatí Panny Márie vyhlásil pápež
Pius XII. za článok viery bulou „Munifi-
centissimus Deus“ na sviatok Všetkých
svätých 1. novembra 1950 týmito slovami:

„Nepoškvrnená Matka Božia, ktorá ostala
vždy Pannou, bola vzatá po skončení po-
zemského života s dušou i telom do neba.“

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie je ra-
dostným posolstvom pre všetkých. Ježišova
Matka, oslávená s telom i dušou v nebi, je
vzorom a znamením pevnej nádeje oslávenia
každého človeka.

29. august Mučenícka smrť svätého
Jána Krstiteľa
Ján, predchodca Ježiša Krista, bol

synom Zachariáša a Alžbety, ktorí boli
príbuznými Panny Márie. „Lebo to o ňom je
napísané: ‘Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred
tebou.’ Veru hovorím vám: ‘Medzi tými, čo
sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší
ako Ján Krstiteľ’ “ (Mt 11, 10-11).

„Ja vás krstím na pokánie vodou. Ale
ten, čo príde po mne, je mocnejší než ja...
Ten vás bude krstiť Duchom Svätým a
ohňom.“ Prorok z púšte nevyberal slová.
Každému povedal pravdu. Dostal sa i ku
kráľovi Herodesovi Antipovi. Aj tomu vyčítal
cudzoložstvo..., nie je ti dovolené žiť s
manželkou svojho brata...!

Ján to povedal s prízvukom proroka. Bol
v istote. Zmocnila sa ho večná Pravda, keď
bol ešte v materskom lone. Kráľ sa zľakol
takého kazateľa. Herodes sa Jána bál, lebo
vedel, že je to muž „spravodlivý“. Dal ho
preto uväzniť. Živé svedomie treba odstrá-
niť. Ján sa nezľakol. Aj v žalári ostal pro-
rokom - mužom Božím. Prorok nemôže ml-
čať, kým žije. Preto je nenávidený a prena-
sledovaný. Herodiáda, cudzoložná manželka
kráľova, snula pomstu. Rýchlo využila slabú
chvíľu kráľovu, jeho prísahu po tanci svojej
dcéry. Za odmenu si žiadala neodkladne
Jánovu hlavu. Stalo sa. Prorok Ján musel
umrieť. Hlava na tácni dievčaťa, hlava
proroka Jána ostala však svedectvom
Pravdy! Ján umrel za Ježišovo učenie. „Keď
sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali
jeho telo a uložili ho do hrobu“ (Mk 6, 29).

„Moje srdce sa neľaká, ani keby sa
postavili proti mne celé tábory vojska“
(Ž 26, 3). Radšej hlavu pod meč kata ako
naveky do objatia satana!

Voľne spracované podľa knihy M. Liptovskej
Celý rok so svätými.



VIERA A NÁŠ ŽIVOT

vyjadrená mravnými záväzkami. Najmä
v oblasti politickej autority človek je veľmi
náchylný prekročiť medze svojej vlády.
Opojený svojou mocou si sám privlastňuje
zásluhy, ako napr. víťazné Asýrsko
(Iz 10, 7 - 11, 13n); sám seba zbožšťuje
(Ez 28, 2 - 5) a povstáva proti najvyššiemu
Pánovi (Iz 14, 13n), ba dokonca ho boho-
rúhavo napadá (Dn 11, 36).

Ak sa politik angažuje, organizuje a
schvaľuje spolu so skupinou ľudí tak, že
spochybňuje Božiu spravodlivosť a seba
povyšuje, nie je to obdoba vyššie uvede-
ného? Prečo sa nechceme poučiť z Božieho
slova?

Ako vidno, človek nevedel rešpektovať
poriadok a podmienky výkonu, ktoré sú
späté s uplatňovaním moci. Pre ich
obnovu Boh otvára v dejinách svojho ľudu
taký zámer správy, v ktorom pozemská au-
torita dostáva nový zmysel, a to z pohľadu
vykúpenia.

Významné poučenie o moci, autorite a
politike nám dáva život Ježiša Krista.
Vieme, že „zástupy žasli nad jeho učením,
lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie
ako ich zákonníci“ (Mt 7, 28, 29). Ježiš
Kristus mal nielen moc odpúšťať hriechy
(Mt 9, 6n), moc nad chorobami (Mt 8, 8n),
nad živlami (Mk 4, 41), nad diablami
(Mt 12, 28), ale jeho autorita sa rozpres-
tiera až na politické veci. Svoju moc nevy-
užíva medzi ľuďmi tak, ako vladári tohto
sveta, ktorí ju dávajú pocítiť, keď vládnu
nad inými. On, Boží Syn, žije medzi svojimi

KRESŤAN A POLITIKA
(z pohľadu Svätého písma a cirkevných dokumentov)

POLARIZÁCIA NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Naša spoločnosť je už niekoľko rokov

rozpoltená. Silná, najmä „politická“ pola-
rizácia sa prejavuje takmer všade na území
nášho malého Slovenska. V dôsledku toho
cítiť silné napätie v parlamente, na praco-
viskách, v rodinách; chýba schopnosť
pochopiť iný názor, lebo „duchovná kríza“
dosiahla kulminačný bod, ako hádam ešte
nikdy v dejinách. Úpadok sa prejavil aj
medzi kresťanmi, ktorí si v súvislosti s
tým kladú otázky, čo by nebolo ešte tak zlé,
ale dávajú si aj odpovede, ktoré často s
kresťanstvom nemajú nič spoločné.

Jednou z častých otázok je: „Majú sa
biskupi či kňazi miešať do politiky?“
Odpovede si často dávajú pod vplyvom
politikov či masmédií, ktoré sa ku kresťan-
stvu hlásia, ale ich skutky sú iné.

Aký postoj má zaujať kresťan katolík?
O čo sa má opierať? Predovšetkým o Sväté
písmo a základné cirkevné dokumenty. Ak
sa opiera o čokoľvek iné, alebo kohokoľvek
iného, musí sa hlboko zamyslieť nad svo-
jím kresťanstvom a položiť si otázku: „Som
ešte kresťan?“

Politika vždy súvisí s mocou, s účasťou
na moci, s autoritou, demokraciou, či
diktatúrou, s účasťou na správe vecí verej-
ných.

Pre kresťana musí platiť základná téza
Svätého písma „všetka moc pochádza od
Boha, ktorý zveril moc človeku nad príro-
dou“ (Gn 1, 28). Boh zveruje ľuďom auto-
ritu, ktorá nie je absolútna, ale je

„Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony,
a pisárom, ktorí spisujú útlak,
aby drobných ľudí odtisli od práva
a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy...“

Iz 10, 12

„Politika je najúčinnejšou formou lásky
k blížnemu.“   Pavol VI.



ako ten, čo slúži (Lk 22, 25n). Ježiš vyjadril
svoj názor aj voči zemským autoritám. Vy-
jadril to jasne, keď povedal: „Dávajte teda,
čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“
(Mt 22, 21). Neznamená to však, že sa
nespravodlivá pozemská moc má trpieť.
Ani Kristus nezatváral oči pred nespravod-
livosťou, ktorej sa dopúšťali predstavitelia
autority. Poukázal na to, že vládcovia pa-
nujú nad národmi a mocnári dávajú cítiť
svoju moc, ale tak to nemá byť, lebo
vládcovia majú slúžiť (Mt 20, 25n).

Keď Ježiš posiela svojich učeníkov na
misiu, deleguje ich svojou vlastnou auto-
ritou: „Kto vás počúva, mňa počúva“
(Lk 10, 16). Keď im zveril moc; „Hľa, dal
som vám moc šliapať po hadoch a škor-
piónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič
vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že
sa vám poddávajú duchovia, ale radujte
sa, že sú vaše mená zapísané v nebi“
(Lk 10, 19n).
CIRKEVNÉ DOKUMENTY

Aký je vzťah Cirkvi k ľudskej autorite?
Musíme ho odvodiť od apoštolov, ktorí boli
nositeľmi Ježišovej autority a dostávali sa
do vzťahu s ľudskými autoritami. K židov-
ským autoritám sa správali apoštoli s úc-
tou, pravda až dovtedy, kým sa neprejavili
opozične voči Kristovi, kým ho neuznali
vinným a dali ho odsúdiť. Keď sa tieto
židovské autority postavili proti hlásaniu
evanjelia, apoštoli urobili krok na svoju
obranu a vyhlasujú, že Boha treba viac
poslúchať ako ľudí (Sk 5, 29).

Vo vzťahu k politickej autorite prejavuje
apoštol Pavol lojalitu a odvoláva sa na
cisára, aby sa ako rímsky občan dovolal
spravodlivosti (Sk 25n). Tento svoj postoj
jasne vyjadril v Liste Rimanom: „Každý
nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci,
ktorá by nebola od Boha“ (Rim 13, 1 - 7).
Pavol tu vysvetľuje vzťah k svetskej moci,
ktorá má slúžiť spoločnému dobru, a teda
aj jednotlivcom. Preto pre kresťanov vyplý-
va, že sa majú modliť za kráľov a nositeľov
autority (1 Tim 2, 2). Táto náuka však
predpokladá, že i občianske autority sa
podriadia Božiemu zákonu.

Keď sa však politická autorita postaví
proti Bohu, ako to bolo v prípade Sýrskej

ríše, ktorá prenasledovala Židov, vtedy
kresťanské proroctvo slávnostne vyhlasuje
nad ňou súd i pád. Tak to robí Apokalypsa
nad Nerónovým a Domiciánovým Rímom.
V totalitnej ríši, ktorá si namýšľa, že ste-
lesňuje Božiu autoritu, politická moc je už
iba satanskou karikatúrou, pred ktorou ani
jeden veriaci nemôže skloniť hlavu.

Každá moc, ak nie je podľa Božích záko-
nov, je už vo svojej podstate rozporuplná a
obojaká. Patrí do rovnakej kategórie ako
majetok a ľudská sexualita. Všetko sú to
sily, ktoré človeku buď slúžia, alebo ho
môžu zničiť, v závislosti na tom, ako sa
s nimi nakladá. Musíme si uvedomiť, že
viera sa nedá oddeliť od žiadnej oblasti
života, teda ani od politiky. Nemožno ju
však s ňou ani stotožňovať. Základnú úlohu
kresťana v politike by sme mohli zhrnúť do
evanjeliového výroku „byť svetlom sveta a
soľou zeme“ (porov. Mt 5, 13 - 14). To
znamená, že už len svojou existenciou ako
veriaci kresťania máme poukazovať na
spojitosť medzi pominuteľnosťou a več-
nosťou všetkého politického snaženia a na
transcendentálny rozmer života, ktorý
nenecháva v pokoji žiadneho nositeľa
moci.

To pochopiteľne nevylučuje možnosť,
aby sa niektorí kresťania nezapojili do poli-
tického diania aktívne v súlade s prianím
Cirkvi, ako o tom hovorí 4. kapitola konci-
lovej konštitúcie o Cirkvi v dnešnom svete
- „Gaudium et Spes“ (GS).

Všeobecnou podmienkou pre politickú
angažovanosť je žiť kresťanské povolanie
vierohodne. Potom je tu ešte jedna špe-
cificky kresťanská možnosť a nutnosť:
začlenením Boha do politického dialógu,
povýšiť tento dialóg na modlitbu, prosiť
naliehavou a neodbytnou modlitbou za
všetkých politikov, zvlášť za tých, ktorí
chápu svoje poslanie ako nezištnú službu,
aby vydržali a nepodľahli túžbe po moci a
duchu sveta, v ktorom sú každodenne po-
norení; prosiť i za tých, ktorí sú schopní
vstúpiť na politickú scénu, aby tam doká-
zali vždy byť na strane pravdy a dobra, aby
pochopili, že politika je „ťažké a vznešené
umenie“ a aby k nej dostávali inšpiráciu
zhora.



STANOVISKO KRESŤANA
Blížia sa parlamentné voľby, významná

politická udalosť, ktorá ovplyvní budúc-
nosť Slovenska a jeho ďalšie smerovanie.
Aj my kresťania môžeme ovplyvniť moc
v najbližšom období. Ako sa správne
rozhodnúť?

Ako občania máme Ústavou zaručené
právo podieľať sa na správe vecí verejných
buď priamo alebo prostredníctvom svojich
zástupov. Avšak s týmto právom je
spojená i zodpovednosť. Každý z našich
hlasov je nezastupiteľný a má svoju cenu,
je prejavom záujmu každého z nás o osud
tejto krajiny a výrazom našej zodpoved-
nosti za existenciu a ďalší rozvoj demo-
kracie na Slovensku. Kto nevolí, chová sa
tak, ako by mu bolo jedno, kto túto krajinu
spravuje a jeho hlas vlastne patrí každé-
mu, kto vo volebnej kampani kandiduje,
vrátane tých, ktorým by inak svoj hlas
nikdy nedal.

Ako kresťania by sme mali vedieť, čo o
politike hovorí Cirkev vo svojich doku-
mentoch, nie preto, aby sme tam hľadali
odpoveď na otázku, ktorú politickú stranu
voliť, ale aby sme počuli hlas inštitúcie
(alebo ak chceme „hlas matky“), ktorá je
staršia a múdrejšia, než všetky politické
strany, a je isté, že ich všetky prežije. Ona
sama sa s dôverou spolieha na citlivosť,
vyspelosť a zodpovednosť veriacich, ktorí
sa slobodne a podľa svojho svedomia
rozhodujú, komu odovzdajú svoj hlas.

Cirkev sa neviaže na žiadny politický
systém a ani sa nespája so žiadnou poli-
tickou stranou. Verná svojmu poslaniu
chce podporovať dobro, spravodlivosť a
poriadok. Práve preto má právo vymedziť
a zdôrazniť všeobecne platné hodnoty
vychádzajúce z vlastnej podstaty človeka
a zo spoločenského charakteru jeho osoby.
A kto iný pozná lepšie človeka ako Cirkev?

V už spomínanej pastorálnej konštitúcii
II. vatikánskeho koncilu „Gaudium et
Spes“ čítame: „Zo spoločenskej povahy
človeka je zrejmé, že pokrok ľudskej osoby
a rozvoj spoločnosti na sebe vzájomne
závisia.“

Veď ľudská osoba je a musí byť počiat-
kom, nositeľom i cieľom všetkých spolo-

čenských inštitúcií, lebo človek má priro-
dzenú potrebu žiť spoločensky“ (GS čl. 25).
„Ako súkromné, tak i verejné inštitúcie sa
majú snažiť o to, aby slúžili dôstojnosti a
cieľu človeka... Tieto inštitúcie majú pos-
tupne vytvárať kladný vzťah k duchovným
skutočnostiam, ktoré sú zo všetkých naj-
vyššie...“ (GS čl. 29).

Teda verejné inštitúcie sú pre človeka
a nie naopak a ich cieľom má byť snaha
o všeobecné blaho, ktorým rozumieme
súhrn podmienok sociálneho života, ktoré
skupinám i jednotlivcom pomáhajú úpl-
nejšie a ľahšie dosiahnutie ľudskej dôstoj-
nosti.

Nikdy neplatil a ani dnes neplatí názor
niektorých „veriacich“, podľa ktorého čin-
nosť v zamestnaní a v spoločnosti na
jednej strane a náboženský život na strane
druhej nemajú nič, alebo len málo spoloč-
ného, sú od seba oddelené. „Keď kresťan
zanedbáva časné povinnosti, zanedbáva
tým svoje povinnosti voči samému Bohu,
a tak uvádza do nebezpečia svoju vlastnú
spásu“ (GS čl. 43).

Aký postoj teda máme zaujať k politike?
Kresťan, či už laik, kňaz alebo biskup
nielen môže, ale musí zaujať postoj k ve-
ciam verejným, lebo tam sa odráža všetka
činnosť, ktorá má dopad na duchovný
život spoločnosti. Preto je potrebné počú-
vať hlas biskupov, ktorí starostlivo zva-
žujú slová, aby táto naša spoločnosť bola
spravodlivá a vždy a všade sa presadzo-
vala pravda, pokoj a láska. Musíme si
uvedomiť, že v tomto predvolebnom ob-
dobí sa mnohí budú oháňať podobnými
heslami, že ťažko bude rozoznať baránka
od vlka (lebo aj ten bude odetý do podob-
ného rúcha), preto nech sú naše rozhod-
nutia sprevádzané hlasom matky Cirkvi,
lebo ona nás povedie správnym smerom.

- bl -



POSTOJE KATOLÍKA

„...že som veľa zhrešil myšlienkami,
slovami, skutkami a zanedbávaním

dobrého.“

Zobúdzam sa do nového dňa. Môj zrak
padne na zaslzené okno. Aj dnes to vyzerá
tak ako včera aj predvčerom. Nevľúdny
vietor lomcuje konármi stromov a striasa
z nich more dažďových kvapiek. Rýchlo si
spomeniem na rizikový stupeň, ktorý ma
bude po celý deň prenasledovať. Nemyslím
na nič, iba na hŕbu papierov, ktorá ma
dnes čaká na mojom pracovnom stole a na
otravných klientov, ktorí už iste sedia
pred mojou kanceláriou a dohadujú sa, kto
z nich prišiel skôr.

„Pane Bože, už je toľko hodín, nemám
času sa ani prežehnať!“ Rituál umývania
a obliekania si skracujem o niekoľko
minút, na raňajky nemyslím. Bože, ako by
sa mi zišli ešte jedny ruky, rýchlejšie auto
a tá nekonečne dlhá cesta do práce, nie a
nie ju skrátiť.

Hromžiaci utekám zo štvrtého poscho-
dia dolu schodmi, lebo výťah nefunguje.
Do cesty sa mi priplieta akási starenka
s nákupnou taškou. Uhýbam raz doprava,
potom doľava. Konečne sa mi to podarilo!
Nemám času sa jej ospravedlniť za vysy-
paný nákup, ani za to, že som nechtiac do
nej trochu vrazil.

„Bože, daj tým starým ľuďom trochu
rozumu, prečo sa nám, mladým tmolia pod
nohy práve vtedy, keď sa ponáhľame?“

Už som na druhom poschodí. Zisťujem,
že výťah funguje. Dvere doň sú doširoka
otvorené a pri nich stojí sotva štvorročný
chlapec. Poznám ho z videnia. Tie jeho
veľké modré oči sa ospravedlňujúco upreli
do mojich. „Ujo, čakám na mamu, oblieka
ešte moju malú sestričku a ja im zatiaľ
strážim výťah.“ Začal hovoriť skôr, ako

som ho chcel pokarhať.
„Pane Bože, čo z toho vyrastie, keď už

teraz myslí len na seba!“ Nútene som sa
na neho pousmial a nasmeroval ku vcho-
dovým dverám. Rýchlo som nasadol do
auta a zapol stierače. Ani sa nepohli. Po
skle stekali prúdy vody.

„Pane, no tak, prečo práve teraz, keď
sa ponáhľam!“ Akoby ma Najvyšší vypočul.
Technika sa podriadila Jeho vôli. Stierače
zabrali. Pozrel som sa do spätného zrkadla.
Neviem, či sa mi to zdalo. Na chodníku
stála ako prízrak stará pani, moja známa
zo schodov a čímsi na mňa mávala.
Vyzerala ako zmoknuté kura. Šliapol som
na plyn a vyrazil.

„Nemám času, milá pani, poobede, keď
sa vrátim z práce“, hundral som si popod
nos. Cesta mi rýchlo ubehla. Na priecho-
doch sa mi síce pred autom motali chodci,
ale zaplať Pán Boh, nikomu sa nič nestalo.

Konečne som v práci! Moja predpoveď
sa splnila. Na dlhej tmavej chodbe postá-
vajú známi i neznámi klienti, väčšinou
v pokročilom veku. Myslia si, že svojím
čarovným prútikom vyriešim ich prob-
lémy, ktoré siahajú až do minulého sto-
ročia.

Do cesty mi vstupuje starší pán. Pripo-
mína mi môjho dedka. V rukách úctivo
drží svoj čierny ošúchaný klobúk a čosi
mi nezrozumiteľne vysvetľuje. Snažím sa
zrýchliť krok, starček za mnou drobčí a je
neodbytný.

Zatváram pred ním dvere svojej kance-
lárie. Telefón zvoní o stošesť. Najprv mám
pokušenie ho nedvihnúť, no moja zveda-
vosť to nedovolí. V slúchadle niečo za-



prašťalo. Už - už som ho chcel zložiť. Tam
na opačnom konci ktosi nesmelým hlasom
oznamoval: „Pán doktor, zabudli ste si vo
dverách kľúče, nebojte sa, zamkla som,
všetko je v poriadku, volám od susedov.
Buďte pokojný!“ A zložila.

Nezmohol som sa ani na ďakujem. Do-
brá stará pani, zmoknuté kura. Zrazu sa
cítim previnilo. Otváram dvere na chodbu,
aby som pokračoval v rozhovore so starým
pánom. Chcel som ho pozvať dnu, urobiť
výnimku. Očami ho hľadám medzi čaka-
júcimi. Pristupuje ku mne mladší muž

a ospravedlňujúcim hlasom hovorí: „Ten
dedko už odišiel a prosí vás, aby ste ho
preložili na iný termín, vraj mu včera
zomrela manželka.“

Vraciam sa do kancelárie a za mnou
vchádza moja sekretárka. Mešká ako vždy.
Nevnímam jej ospravedlnenie. Po okne
stekajú veľké dažďové kvapky. Vyzerajú
skoro ako ľudské slzy. Zrazu mám túžbu
zmeniť tento deň, ale najviac seba. Škoda,
že sa už nemôžem vrátiť do jeho začiatku.

- km -

DUCH SVÄTÝ A SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Od tej doby apoštoli, plniac Kristovu
vôľu, udeľovali novopokrsteným cez
modlitbu a vkladanie rúk dar Ducha Svä-
tého, ktorý privádza k plnosti krstnú
milosť. To vysvetľuje, prečo sa v Liste
Hebrejom medzi prvými prvkami kres-
ťanskej výchovy pripomína náuka o krste
a tiež o vkladaní rúk. Katolícka tradícia
právom považuje toto vkladanie rúk za
pôvod sviatosti birmovania, ktorá akýmsi
spôsobom robí v Cirkvi milosť Turíc
trvalou.

Aby sa lepšie vyjadril dar Ducha Sväté-
ho, veľmi skoro sa pridávalo ku vkladaniu
rúk mazanie vonným olejom (krizmou).
Takéto pomazanie vysvetľuje meno
„kresťan“, ktoré znamená „pomazaný“.
Obrad pomazania sa používa dodnes ako
na Východe, tak i na Západe. Preto sa táto
sviatosť na Východe nazýva pomazanie
krizmou, alebo myronom, čo znamená
„krizmu“. Na Západe výraz birmovania
naznačuje zároveň potvrdenie krstu.

V prvých storočiach sa birmovanie
obvykle slávilo spoločne s krstom, a tak
sa ním tvorilo podľa slov sv. Cypriána
„dvojitú sviatosť“. Umožnenie krstu deťom

v ktorejkoľvek ročnej dobe a vzrast vidiec-
kych farností, spojený s narastaním diecéz
do veľkých rozmerov, nedovoľovali bis-
kupovi, aby bol prítomný na všetkých
krstných slávnostiach. Preto sa na Západe
dávala prednosť tomu, aby biskupovi bolo
vyhradené právo doviesť krst k naplneniu,
a tak dochádza k časovému rozdeleniu
oboch sviatostí. Východ naopak uchoval
obidve sviatosti spojené, takže birmovanie
udeľuje sám kňaz, ktorý krstí. Môže to však
vykonať len krizmou, ktorú posvätil
biskup.

Prax východných cirkví podčiarkuje
viac jednotu uvedenia do kresťanského
života. Prax latinskej Cirkvi zasa omnoho
jasnejšie vyjadruje spoločenstvo nového
kresťana s vlastným biskupom, ručiteľom
a služobníkom jednoty Cirkvi, jej všeobec-
ného a apoštolského rázu, a tým tiež spo-
jenie s apoštolskými počiatkami Kristovej
Cirkvi.

Spracované podľa Katechizmu katolíckej
Cirkvi.

Dokončenie z 1. strany
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AHOJ, chlapci a dievčatá!
Kto som, Pane?
Otvoril som oči.

Predo mnou je ešte
posteľ, na ktorej som

strávil dnešnú noc.
Na stene vidím obraz,

pozerám sa do zrkadla
a vidím svoje vlastné oči.

Oči. Aké tajomstvo!
Ďakujem ti za ne. Ďakujem ti za zmysly:

za čuch, ktorý mi sprístupňuje vôňu kvetov,
za sluch, ktorý sa sýti zvukmi tečúcej vody,

šumiaceho lesa a lahodnej hudby. Ďakujem ti
za vôľu a rozum. Sám môžem rozhodnúť nad

týmito darmi. Pane, moje zmysly pracujú stále:
vidím, počujem, cítim... aké tajomstvo! Sám

sebe som hádankou. Kto som, Pane?
To vieš iba ty.

(Frankemölle-Stieler 16)

Aj vo vás vyvolávajú tie uplakané dni
akúsi melanchóliu? Zamýšľate sa nad se-
bou, nad svojími priateľmi, rodičmi, nad
svojím okolím? Neviete, kto ste, kam patrí-
te? Máte pocit, že sa vám nič nedarí, že vám
nikto nerozumie? Alebo naopak, že vy ničo-
mu nerozumiete? To je večný problém,
a nielen váš, ale azda každej generácie.

V ušiach mi doznievajú slová relácie, ktorú
práve dávali v rozhlase. Keďže bola o mládeži,
upútala moju pozornosť a prinútila ma zamys-
lieť sa nad jej obsahom. Spomenula som si
na anketu, ktorú som nedávno robila. Jed-
nou z otázok bola aj táto: Ku komu máš
najúprimnejší, najvrelejší vzťah? Odpovede
boli veľmi veľavravné, ba až výstražné, naj-
mä pre dospelých - pre rodičov, vychováva-
teľov, ale aj katechétov. (Podotýkam, že išlo
o anketu medzi deťmi katolíkmi.)

Zaujali ma odpovede typu: najúprimnejší
vzťah mám ku svojmu psovi, k počítaču, ku
knihe, ku kamarátom. Objavila sa sem - tam
aj mama, otec raz, ale Pán Boh ani raz.

Nechcem to teraz rozoberať, ani komento-
vať, ale priznám sa, že som sa veľmi zahan-
bila. Tieto odpovede vo mne vyvolali pocit
viny, spoluzodpovednosti za nedostatok
lásky, ktorý vy, mladí, pociťujete zo strany
dospelých.

Mnohí z vás sa pripravujú na sviatosť
birmovania. V spomienkach sa mi prinavrátil
čas, keď som ja išla na birmovku. Bolo to
najkrajšie obdobie v mojom živote. Duchovný
otec mi nosil knihy na čítanie, ktoré dodnes
odznievajú v mojej duši. Ich obsah a dosah na
moje dozrievanie v láske k Bohu som často
rozoberala s babičkou. Aj moja mama bola vždy
zaneprázdnená ako väčšina mám a jej rozho-
vor s nami spočíval zväčša v type opytovacích
a rozkazovacích viet. Ale babička bola trpezli-
vým poslucháčom, priateľom i radcom.

Milí kamaráti, nechcem teraz spomínať,
ale iba naznačiť, že každý z nás má šancu
nájsť niekoho, komu dôveruje, ale musí pre
to aj sám niečo urobiť.

Kým si nájdete toho super-dôverníka (na
veku a pohlaví nezáleží), skúste si vyjasniť
svoj vzťah k Bohu. Porozmýšľajte, či nie ste
na niekom alebo niečom závislí. To zname-
ná, či sa niekoho nebojíte, či nemáte zábra-
ny konať slobodne, bez ohľadu na to, či
vaše konanie dopadne dobre alebo zle, či
neuprednostňujete televízor, počítač, psa,
kamaráta pred svojou vôľou.

Myslíte si, že ten chlapec, ktorý má naj-
vrelejší vzťah ku psovi, ozaj nemá nikoho
rád? To nie je pravda. Práve naopak. Má
rád svojich rodičov, ale takto chcel protes-
tovať proti tomu, že nemá súrodenca a že sa
mu málo venujú. Svoj protest vyjadril aj
druhý chlapec, ktorý chcel poukázať na to,
že sa nemá doma s kým porozprávať, preto
mu je počítač najmilší. Robí mu spoločnosť
vždy, keď ho zapne.

Mnohí z vás sa však cítia sami, osamo-
tení, aj keď sú v kolektíve, aj keď sú prípad-
ne všetci doma. Nie je to správne. Musíte
sa z toho dostať. Skúste si vytypovať nieko-
ho, komu by ste sa dokázali zdôveriť, ale
predovšetkým obráťte sa so svojím problé-
mom na nebeského Otca. On je milý a lás-
kavý, vypočuje vás. Aj keď sa vám zdá, že
mlčí, že vám neponúka okamžite radu a ne-
rieši hneď vaše problémy, On vás počúva
a pomôže vám, aby ste našli riešenie.

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán!“
(Ž 34, 8)   Vaša priateľka Vierka


