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Naša prosba
Prosíme ťa, Otče, aby veriaci v tomto treťom roku prípravy na Veľké jubileum
so zvláštnou horlivosťou pestovali ducha jednoty a spoločenstva v Cirkvi.

ONEDLHO BUDEME SLÁVIŤ dvetisíc ro-
kov od príchodu Ježiša Krista na zem.

Rokom 1999 sa uzavrie trojročná príprava
na túto historickú duchovnú udalosť. Za-
čali sme teda tretí rok prípravy na Veľké
jubileum. Po predchádzajúcich dvoch ro-
koch zameraných na Ježiša Krista a na Du-
cha Svätého sa v tomto roku sústredíme na
Boha Otca, ktorý nám poslal svojho jedno-
rodeného Syna Ježiša Krista. Táto výz-
namná udalosť by sa mala výrazne prejaviť
v našom osobnom, rodinnom i spoločens-
kom živote.

Svätý otec nás vyzýva, aby
sme sa vydali na cestu do domu
Otca. Samozrejme, že na túto
cestu sa nemôžeme vydať ináč
ako v spojení s Ježišom Kristom,
ktorý povedal: „Ja som cesta,
pravda a život“ (Jn 14, 6). Snaž-
me sa vytvoriť priestor na vzťah
k Bohu, na počúvanie jeho slo-
va, na poznávanie jeho pravdy.
Toto nám sprostredkuje Cirkev v evanjeliu.
Evanjelium je zjavením pravdy o Bohu,
ktorý je prvým zdrojom radosti a nádeje
človeka. Práve takého Boha nám zjavil Kri-
stus: Boha Stvoriteľa a Otca. Boha, ktorý
„tak miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nezahynul nik… ale aby
mal večný život“ (porov. Jn 3, 16). Motívom
našej radosti je to, že máme silu premôcť
zlo a prijať božské synovstvo.

Dnes sa naliehavo ukazuje potreba no-
vej evanjelizácie. Je potreba takého ohlaso-

vania evanjelia, ktoré ide spolu s člove-
kom, ktoré mu ukazuje cestu k lepšiemu
svetu. Treba, aby nás rok dvetisíc našiel
aspoň trochu ochotnejších vydať sa na
cestu jednoty. Ide tu v istom zmysle o bu-
dúcnosť sveta, ide o budúcnosť Božieho
kráľovstva vo svete.

Boh je spravodlivý Sudca, Sudca, ktorý
odmeňuje dobro a trestá zlo. Tento Boh je
predovšetkým Láska. Záhrobná budúcnosť
každého a všetkých sa spája s vyznaním:
„Verím… v odpustenie hriechov, vo vzkrie-

senie tela a v život večný.“ Moc
Kristovho kríža a jeho vzkriese-
nie je väčšia než akékoľvek zlo,
pred ktorým by sa človek mohol
a mal báť. Prijať to, čo evan-
jelium vyžaduje, znamená vidieť
krásu, pravdu, dobro, čo chce
Boh, no vo svetle Božej moci
uznať aj svoje slabosti a dať sa na
pokánie.

Prijmime pozvanie Cirkvi
a spolupracujme s ňou na duchovnej prí-
prave k Veľkému jubileu. Stretajme sa
v našej farnosti, poznávajme Boha, zmier-
me sa s Ním a s našimi blížnymi. Musíme
začať od seba, ak chceme, aby sa svet
zmenil k lepšiemu, aby bolo viac lásky me-
dzi ľuďmi, dobroprajnosti a úcty. Nech sú
pre nás povzbudením Kristove slová: „Hľa-
dajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko dostanete
navyše“ (Mt 6, 33).

- jg -

BUĎ ZVELEBENÝ, PANE,
OTČE, KTORÝ SI NA NEBESIACH!
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1. JANUÁR
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

„I VOŠLI DO DOMU, našli dieťa s Má-
riou,  jeho matkou, padli na tvár

a klaňali sa mu“ (Mt 2, 11).
Toto je obraz prvého dňa roka. Matka

a dieťa. Matka Ježišova, ty si dala život
svojmu synovi, ktorý bol Synom Najvyš-
šieho Boha. Matka Ježišova, ty si to vede-
la, čo čaká tvoje dieťa, pretože si poznala
Písmo a prorokov. Napriek tomu si po-
korne odpovedala na plán Božej spásy:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

Cirkev v novom liturgickom kalendári
venuje Panne Márii slávnosť a oslavuje ju
ako vznešenú Božiu Matku.

6. JANUÁR
ZJAVENIE PÁNA

TRAJA KRÁLI BOLI prví povolaní z po-
hanstva. Hviezda ich priviedla do Bet-

lehema, aby sa poklonili novonarodenému
Kráľovi a priniesli mu dary. Keď mudrci
vstúpili do domu, padli na tváre, klaňali
sa. Po prejavenej poklone, podľa orientál-
nej etiky a zvyklostí vznešených dvorov,
otvorili svoje pokladnice a prostredníctvom
Panny Márie obetovali dieťatku svoje dary,
najvzácnejšie výťažky celého orientu: zlato,
kadidlo a myrhu.

Hľa, krásne duše, ochotné na obety.
Nechcú nič pre seba, túžia poctiť Boha
a dať mu to najdrahšie.

- Ru -

24. JANUÁR
FRANTIŠEK SALESKÝ, BISKUP,
UČITEĽ CIRKVI (1567–1622)

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ patrí k veľ-
kým svätým kresťanského novoveku.

Pochádzal zo Savojska, ktoré sa dnes na-
chádza v juhovýchodnom Francúzsku.

V Paríži študoval filozofiu a právo, no
pritom sa zaujímal aj o teológiu. Po získaní
doktorátu práv rozhodol sa uskutočniť
svoju dávnu túžbu stať sa kňazom. Získal

hlboké teologické vedomosti a i duchovne
bol dobre pripravený, preto mohol získať
kňazské svätenie. Stal sa kňazom, hodne
kázal a písal, postupne si získal mysle
i srdcia odporcov katolíckej viery. Venoval
veľa času vyučovaniu katechizmu. Ako
biskup založil so sv. Janou Františkou de
Chantal ženskú rehoľnú spoločnosť Navš-
tívenia Panny Márie. Pápež Pius XI. ho
roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žur-
nalistov.

28. JANUÁR
TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ, UČITEĽ
CIRKVI (1225–1274)

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ pochádzal z Ak-
vinu (Taliansko). Od mladosti vynikal

skromnosťou. Doctor angelicus (anjelský
učiteľ). Takto ho oslovovali kolegovia a štu-
denti, ktorých udivoval svojimi vynikajú-
cimi schopnosťami. Jeho filozofické a teo-
logické práce sú dodnes aktuálne. Pápež
Lev XIII. (r. 1880) vyhlásil sv. Tomáša
Akvinského za patróna všetkých katolíc-
kych škôl. Cirkev ho pokladá za najväč-
šieho teológa, aký sa vyskytol v jej dote-
rajších dejinách.

31. JANUÁR
JÁN BOSKO, KŇAZ, REHOĽNÍK
A VYCHOVÁVATEĽ (1815–1888)

VÝZNAMNÝ SVÄTEC 19. storočia a za-
kladateľ rehoľnej spoločnosti saleziá-

nov, pochádzal zo severného Talianska,
z blízkosti Turína. Keď mal dva roky, jeho
otec náhle zomrel. V detstve mal raz sen,
v ktorom sa mu zjavilo budúce životné po-
volanie: výchova neskrotných chlapcov.
Mal ich premeniť na dobré Božie dietky,
a to nie násilím, ale kamarátskou láska-
vosťou, vyučovaním a vedením k nábož-
nému životu. Popri štúdiu si zarábal na
výživu a študijné poplatky rozličnou prá-
cou. Od vstupu do kňazského ústavu ho
volali Don Bosco. Svoje kňazské účinkova-
nie začal apoštolátom medzi dorastajúcimi
chlapcami, zvlášť medzi chudobnými a o-
pustenými. Napísal desiatky kníh. V ťaž-
kostiach sa najčastejšie utiekal k Panne
Márii – Pomocnici kresťanov. Pápež Pius
XII. roku 1958 vyhlásil Jána Boska za ne-
beského ochrancu učňovskej mládeže.

- jg -



VIERA A NÁŠ ŽIVOT

Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm
ani pre nápoj, ani pre sviatok,

novomesiace alebo soboty,
lebo ony sú len tieňom budúcich vecí,

no skutočnosť je Kristus.
(Kol 2, 16)
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AKO CHÁPE SVÄTÉ PÍSMO udalosť No-
vého roka? Ako táto udalosť bola

chápaná u Židov a ako ju chápeme dnes
2000 rokov po Kristovi?

Pre latinské calendárium v hebrejčine
neexistuje presný ekvivalent; časti roka sa
označujú podľa mesiacov, poľnohospodárs-
kych období alebo hlavných sviatkov.

Rok (hebr. šáná – odvodené od premen-
livosti či následnosti období) zo začiatku
začínal jesenným (siedmym) mesiacom tišrí
(Ex 23, 16; 34, 22), v tej istej dobe i sied-
my rok odpočinku (Lv 25, 8-10).

Židovský Nový rok (hebr. ro’š haššanah)
bol jedným z najväčších sviatkov, ktorý sa
v predexilovej dobe slávil spolu so sviat-
kom Stánkov, na pamiatku stvorenia pr-
vého človeka, ktoré sa podľa židovskej tra-
dície odohralo na jeseň.

Po vyhlásení Desatora Boh oznámil Moj-
žišovi ďalšie zákony, ktoré ho dopĺňajú.
„Toto sú právne ustanovenia, ktoré im pred-
ložíš:“ (Ex 21, 1), „Tri razy do roka mi budeš
sláviť sviatky! Zachováš sviatok nekvase-
ných chlebov: sedem dní budeš jesť nekva-
sené chleby, ako som ti prikázal, v ur-
čenom čase v mesiaci abíb! Veď v ňom si
vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa
s prázdnymi rukami! Okrem toho (zacho-
váš) sviatok Oberania na konci roku, keď
zoberieš z poľa svoju úrodu! Tri razy do
roka sa ukáže každý muž pred Pánom, svo-
jim Bohom!“ (Ex 23, 14-17).

Aj po babylonskom zajatí Židia slávili
Nový rok na jeseň dňa 1. a 2. tišrí. „Povedz
Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca
bude pre vás dňom odpočinku, pamätným
dňom s trúbením a so svätým zhromažde-
ním. Vtedy nesmiete vykonávať nijakú slu-
žobnú prácu a budete Pánovi obetovať zá-
palnú žertvu!“ (Lv 23, 24-25). Pri slávení
sviatku Stánkov sa kládol dôraz na spo-
mienku na posviacku chrámu a obnovenie
zmluvy. Nový rok bol dňom odpočinku, slá-
vil sa za hlasu trúb a prinášali sa osobitné
obety.

Pre pochopenie kalendára v starobiblic-
kom období je potrebné uviesť, že Židia sa
zrejme počas svojho pobytu v Egypte pris-
pôsobili slnečnému roku s 12 mesiacmi po

Pravidelne sa opakujúca
udalosť, keď sa jeden rok
končí a ďalší začína, má

istú symboliku, ktorá
vyvoláva rôzne pocity

v ľuďoch, prejavujúcich
sa zvyčajne radosťou

nad ukončením „starého“
a začatím „nového“.
Uvedená skutočnosť

ukazuje na plynutie času
a jeho vnímanie ľuďmi.

NOVÝ ROK
A KALENDÁR

VO SVÄTOM PÍSME
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30 dní + pridaných 5 dní, t. j. 365 dní (čo
uvádza aj Herodotos v svojich Dejinách.
Neskôr došlo k zmene a „začiatok mesia-
cov“ alebo prvý mesiac bol stanovený na jar
(Ex 12, 2; 13, 3n; 23, 15; 16, 1.6). Hebrej-
ský rok sa tak riadil semitským kalendá-
rom o 12 lunárnych mesiacoch (1 Kr 4, 7).
Predpokladáme, že sa začiatok roka datoval
na jar (nisan) predovšetkým z rituálnych
dôvodov, pretože existujú určité doklady,
že sa civilný rok niekedy počítal od jesen-
ného mesiaci tišrí. Hebrejský kalendárny
rok pozostával z 12 lunárnych mesiacov,
ktoré začínali dňom, kedy pri západe
Slnka bol viditeľný tenký kosák nového
Mesiaca. Prvý deň nového Mesiaca bol
považovaný za svätý. Mesiac (hebr. jerah)
trval 29/30 dní, takže lunárny rok bol asi
o jedenásť dní kratší než slnečný. Preto sa
musel periodicky zaraďovať trinásty me-
siac, aby začiatok roka nepripadal na obdo-
bie predjaria (marec - apríl). O tom, ako
Hebreji prispôsobovali poľnohospodársky
kalendár lunárnemu, toho veľa nevieme.
Existujú tu určité podobnosti s Mezopotá-
miou. Prísne solárny kalendár sa začínal
v knihe Jubilei (asi 105 pr. Kr.), teda v ži-
dovskom spise z intertestamentárnej doby,
ktorý sa dochoval v etiópštine a čiastočne
v latinčine, ale jeho zlomky boli objavené
v Kumráne aj v pôvodnej hebrejčine.

Pre stanovenie kalendára i sviatkov,
bolo veľmi dôležité pozorovanie jesennej
rovnodennosti, t.j. zakončenia roku
(Ex 23, 16) a jarnej rovnodennosti tzv.
„prelomu roku“ (1 Kr 20, 26; 2 Krn 36, 10).
Rok začínal novým mesiacom, ktorý nasle-
doval bezprostredne po jarnej rovno-
dennosti, keď sa Slnko nachádzalo v sú-
hvezdí Barana a Veľké noci pripadajúcej
na 14. deň nisana súhlasili s prvým úpln-
kom (Ex 12, 2-6).

Staršie názvy mesiacov pravdepodobne
vychádzali z miestnej palestínskej charak-
teristiky období a odlišovali sa od ozna-
čenia mesiacov, ako sa s nimi stretávame
v textoch zo Sýrie (Ras, Šamra, Alalah,
Mari). Niektoré mená poznáme i z fénic-
kých nápisov. Z tejto epochy sa dochovali
názvy abíb = dozrievanie zrna (Ex 13, 4),
ziv (1 Kr 6, 1.37), etanin (1 Kr 8, 4) a bul
(1 Kr 6, 38) s nejasným významom. Vo
všetkých obdobiach sa mesiace obvykle oz-
načovali číselne: prvý (Ex 12, 2), druhý

(Gn 7, 11), tretí (Ex 19, 1), štvrtý (2 Kr 25,
3), piaty (Nu 33, 38), šiesty (1 Krn 27, 9),
siedmi (Gn 8, 4), ôsmy (Zach 1, 1), deviaty
(Ezd 10, 9), desiaty (Gn 8, 5), jedenásty
(Dt 1, 3), dvanásty (Est 3, 7). V poexilovej
dobe sa používali názvy podľa babylons-
kého kalendára.

ROČNÉ OBDOBIA –
POĽNOHOSPODÁRSKY KALENDÁR

AJ KEĎ HEBREJI prevzali kalendár za-
ložený na lunárnych mesiacoch,

zároveň ako poľnohospodári bežne označo-
vali jednotlivé časti roka podľa období,
a to častejšie, než menami alebo číslami
mesiacov. Podľa toho sa rok v Palestíne
približne rozdeľoval na obdobie sucha (ap-
ríl – september) a dažďov (október – marec),
ktoré sa mohli ďalej deliť na dobu siatia
(november – december) a zberu (apríl – jún,
Gn 8, 22).

Konkrétny mesiac vyjadrovali miestni
obyvatelia pomocou presnejšieho pomeno-
vania, napr. zber pšenice (Gn 30, 14;
Sdc 15, 1) alebo zber jačmeňa (2 Sm 21, 9;
Rút 1, 22) označuje marec – apríl; zber
(Ex 34, 21) sa asi vzťahuje k marcu; čas ra-
ného hrozna (Nu 16, 20) ukazuje na me-
siac tammúz (jún – júl).

S týmito starozákonnými odkazmi možno
porovnávať objav poľnohospodárskeho ka-
lendára, hrubo vytesaného do kameňa, po-
chádzajúceho z 10. storočia pred Kristom,
ktorý sa našiel v roku 1908 v Gerere.
Preklad nie je istý, ale poskytuje zoznam
poľnohospodárskych úkonov na 12 mesia-
cov roka, začínajúc jeseňou. „Dva mesiace
uskladňovania, dva mesiace siatia, dva
mesiace jarného rastu. Mesiac trhania ľa-
nu. Mesiac zberu jačmeňa. Mesiac, kedy sa
zberá všetko ostatné. Dva mesiace orezá-
vania révy. Mesiac letného ovocia.“

Novozákonné ponímanie Nového roka a
kalendárnych období či sviatkov je vyjad-
rené v listoch apoštola Pavla, ktorý v du-
chu Kristovho učenia dáva nový obsah
a význam týmto sviatkom a obdobiam.
Kráľovstvo Božie, spravodlivosť a láska sú
hlavné hodnoty Nového zákona.

- bl -



ANJELI ZLETELI…

POSTOJE KATOLÍKA
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KOĽKOKRÁT SA NÁM v živote stáva, že
vyriekneme slová, ktoré by sme chceli

vrátiť späť, vymazať ich, rýchlo na ne za-
budnúť. Prenasledujú nás, dorážajú ako
neutíchajúca ozvena. Slová, slová, slová…

Bez nich neubránime svoju pravdu, ale
ani nevyriekneme lož. Často ich vyslovu-
jeme len tak do prázdna, aby reč nestála.
Veľakrát sú o ničom alebo stále o tom
istom. Unavujú nás, otravujú nám život, sú
zbytočné. Nepresvedčia nás o tom, že sa
máme dobre, keď je nám zle.

Nimi vyjadrujeme svoje myšlienky, ale
ich aj zastierame. Neopovážime sa povedať
pravdivé slová tam, kde by to ohrozilo naše
postavenie. Alebo sme na tej druhej, opač-
nej strane, kde okrem príkazov, nariadení
a silných slov zneužívame svoje postave-
nie, čím zakrývame svoju ľudskú malosť
alebo neschopnosť viesť svoj úrad.

Slová by sme mali vážiť na váhach
svojho srdca a svedomia. Snažme sa otupiť
hrany „ostrého jazyka“, ktorý ohovára, ubli-
žuje a uráža dôstojnosť blížneho. Ako radi
počúvame senzácie, ktoré sa týkajú toho
druhého a nie nás. Koľkokrát ešte pridáme,
zveličíme, stačí nám na to len pár slov.

Po čase nás mrzí, že sme ich vyriekli.
Hľadáme ďalšie slová, ktorými by sme os-

B ol prvý sviatok vianočný. Tí, čo prišli popoludní do MsKS na jasličkovú slávnosť,
určite neoľutovali. Stretli sa s anjelmi. 26 anjelikov znieslo svojím spevom do Trebišova

nebo. Maličkí i väčší anjelici roztápali naše studené srdcia spevom a my sme cítili priro-
dzené ľudské teplo. Spolu s chlapčekom sme chceli odovzdať Ježiškovi všetko, čo je nám
najdrahšie. Ako to povedal Ježiš chlapčekovi? Nežiadal nič iné iba to, čo sa mu nepodarilo,
čo bolo zlé, nespravodlivé. V ušiach mi znejú slová: „Prišiel som na svet, aby som ti odpus-
til, aby som ťa vzal za ruku a ukázal ti cestu.“

Kiež by sme zostali takýmito deťmi vo svojich srdciach až do stretnutia s Ním! Kiež by sa
splnilo želanie detí - anjelikov! „V srdciach detí aj rodičov nech sa Ježiš zrodí, aby láska
navždy vládla v kruhu našich rodín.“ Vďaka vám, deti, za prekrásny darček. Vaša prostota,
čistota, nevinnosť a úprimnosť je pre nás, dospelých, dostatočnou výzvou.   - hv -

pravedlnili svoju ľudskú slabosť, počúvame
hlas svojho svedomia. Oslovujeme toho,
komu sme svojimi slovami ublížili a usilu-
jeme sa ho presvedčiť, že sme to tak ne-
mysleli.

Narábajme so svojimi slovami veľmi opa-
trne. Skúsme si aj my raz vypočuť tých,
ktorým hovoríme svoje trápenia, čo keď ich
sú väčšie. Aspoň na chvíľku zmĺknime,
nesnažme sa mať za každú cenu pravdu.

„Blahoslavení, ktorí nemajú čo povedať
a túto skutočnosť neobliekajú do slov.“
(J. Tuwim, poľský básnik)

Aj naše mlčanie v pravú chvíľu môže byť
veľavravné, len nesmie trvať veľmi dlho.
Často sa na dlhé roky odmlčia celé rodiny,
lebo sa nedohodli na hmotných statkoch,
ktoré im v dobrom úmysle zanechali ich
predkovia. Syn zanevrie na otca, dcéra na
matku. Nemôžu nájsť spoločnú reč, lebo
ich životné cesty sa pre malichernosti
rozdelili. Možno by stačilo jedno jediné
slovo na prelomenie týchto bariér, ktorými
sa vo svojom živote veľa razy obklopujeme.

Aby sme sa mohli stať Božími poslami
slova v našom praktickom živote, vylep-
šujme jeho ozveny. Podarí sa nám osloviť
tých, ktorí potrebujú pocítiť teplo a úprim-
nosť našich slov.   - km -

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bol Boh.         (Jn 1, 1)

Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať
z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený
a podľa svojich slov budeš odsúdený.

(Mt 12, 36-37)
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Tu Pán povedal Abramovi:
„Odíď zo svojej krajiny, od svojho

príbuzenstva a zo svojho otcovského
domu do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa
a preslávim tvoje meno a ty budeš

požehnaním.“
(Gn 12, 1-2)

Chcem sa s vami podeliť
o zážitky, slová, ktoré vo

Svätej zemi boli
povedané nám

kresťanom, rodičom,
matkám a otcom.

V PRVOM RADE MOJE poďakovanie
patrí nášmu duchovnému otcovi,

ktorý mi svojou radou pri mojich veľkých
rodinných ťažkostiach pomohol zvládnuť
túto náročnú cestu – s vďakou Bohu a Bo-
žím požehnaním. Moje poďakovanie patrí aj
Mons. Milanovi Chauturovi, ktorý nás
zájazdom sprevádzal. Dennodenne pri sv.
omšiach sme boli poučení, dal nám zdravý
pohľad na rodiny, samých seba a na toho,
ktorý je Stvoriteľom tohto sveta. Naučil nás
každý deň hovoriť s Bohom, prosiť ho na
kolenách a v pokore, lebo bez pokory a čis-
tého srdca naše prosby sú márne.

Tam sme sa stretli s ľuďmi, bratmi bez
rozdielu pleti, vierovyznania, bez rozdielu
postavenia, vzdelania. Pán Ježiš zomrel na
kríži za všetkých kresťanov, nie podľa ob-
lečenia, postavenia, koľko kto má na ban-
kovom účte, ale aby sme svietili a správali
sa tak, aby bolo jasne vidieť: „Hľa, to sú
kresťania!“

Prosme Pána Boha o zdravie našich du-
chovných otcov, ktorí nás naučili pozerať
sa na svet inými očami. Teraz pri navští-
vení Svätej zeme sa nám otvorili oči
a hlavne srdcia. Priala by som si, aby
mladí ľudia navštívili túto zem. Svätú zem,
krajinu Ježiša, ktorý sa narodil v Betlehe-
me, žil v Nazarete, Káne, Kafarnaume, pri
Jordáne a Genezaretskom jazere. Tu učil
a konal mnohé zázraky, tu sa nachádza
večné mesto Jeruzalem, kde ukončil svoju
požehnanú púť po strastiplnej krížovej
ceste na Golgote. Tu stojí Chrám svätého
hrobu, najposvätnejšie miesto pre všetkých
kresťanov. Byť na mieste, kde Pilát odsú-
dil Pána Ježiša, je niečo, čo sa nedá vyja-
driť slovami. Sem treba pristúpiť, vidieť
sochu Pána Ježiša, ktorý stojí sám, opus-
tený, pozrieť sa do jeho očí – ako keby to
bolo včera. Tu si človek uvedomí, že zomrel
za tvoje, moje hriechy. Máme možnosť
vzdať mu úctu, upevniť si vieru, získať
novú nádej.

Zvlášť nám kládli dôraz na rodinu. Keď
mi duchovný otec povedal, že modlitba sv.
ruženca je sila, ktorej sa nemožno vzdať,
pochybovala som, ale teraz „je to sila“.

POZNATKY
ZO SVÄTEJ ZEME



APOŠTOLI ŽIADALI OD Ježiša modlit-
bu. Povedal im všetkým, aby sa mod-

lili krátko a skrúšene. Ježiš na hore učil
po prvý raz Otčenáš. Je to najjednoduchšia
modlitba na svete, najkrajšia zo všetkých.
Niekedy sa nám zdá, že z modlitby vyšumel
prvotný a prostý zmysel. Keď si Otčenáš
dnes opäť prečítame, slovo za slovom, tak,
akoby sa nám dnes dostal pred oči, stratí
na všednosti a omladne, znova sa obnoví
vo svojom prvotnom význame.

OTČE NÁŠ: pochádzame od Teba a Ty
nás miluješ ako vlastných synov a dcé-
ry. Ty nedopustíš na nás nijaké zlo.

KTORÝ SI NA NEBESIACH – na tom
mieste, ktoré je postavené naproti zemi,
v náprotivnej sfére, v kráľovstve ducha,
teda aj v najmenšej, a predsa večnej
čiastke ducha, totiž v našej duši.

POSVÄŤ SA MENO TVOJE. Nesmieme
sa k Tebe modliť len slovami, ale máme
sa približovať k Tebe s čím väčšou lás-
kou. Ty nie si pomstiteľ, ale Otec, ktorý
nás učí blaženosti pokoja.

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE: kráľov-
stvo nebeské, kráľovstvo ducha a lásky,
kráľovstvo evanjelia.

BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK
I NA ZEMI: nech Tvoj zákon dobroty
a dokonalosti panuje nad duchom a nad
hmotou, nad celým svetom viditeľným
i neviditeľným.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ
NÁM DNES. Nepýtame od Teba bohat-
stvá, lebo sú to nebezpečné prekážky,
ale len trochu, čo nám zaručí žiť, aby
sme sa stali hodnejšími Tvojho prisľú-
benia. „Nielen zo samého chleba žije
človek,“ ale bez tej smidky chleba by
sme nemohli inými cennejšími vecami
živiť dušu, ktorá prebýva v tele.

ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY
ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM.
Odpusť nám, lebo aj my odpúšťame
iným. Ty si náš večný a nekonečný ve-
riteľ, nikdy Ti nesplatíme dlh.

NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA. Sme
slabí, sputnaní telesnosťou žijeme na
tomto svete, ktorý sa zdá niekedy taký
krásny a zvádza nás ku všetkým
rozkošiam nevery. Pomôž nám, aby naša
premena nebola veľmi ťažká, aby náš
vstup do kráľovstva nebol zdĺhavý.

ZBAV NÁS ZLÉHO. Ty, ktorý si duch a
máš moc nad zlom, ktoré nás zo
všetkých strán obkľučuje. Ty, nepriateľ
satana. Zmiluj sa! V tomto víťazstve nad
zlom väzí naša veľkosť, ale toto
rozhodné víťazstvo príde tým skôr, čím
skôr nám pomôžeš Ty.

KTO SA MODLÍ Otčenáš, ten nie je
pyšný, ale sa ani neponižuje; hovorí

so svojím Otcom tichou a miernou rečou.
Je si istý svojou láskou a vie, že netreba
dlhé reči na to, aby Otec pochopil jeho
želanie.

G. Papini, Život Krista, Tatran 1969
Voľne spracované. - jg -

OTČENÁŠ
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Sprievodca povedal príbeh: „Všimol som
si istého pána, ktorý sa mi zdal nesvoj, nie
»vo svojej koži«. Prihovoril som sa mu. Ne-
odpovedal. Po chvíli prišiel za mnou a po-
vedal: ‚Duchovný otče, som podnikateľ,
ktorý mal všetko a teraz nič. Prečo mi to
Pán Boh urobil?‘ Boli sme v bazilike a roz-
mýšľal som, čo mu mám povedať. Začal
som hovoriť Desať Božích prikázaní.

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať
iných bohov okrem mňa, aby si sa im
klaňal. Keď som vyšiel von, on stál pod
figovníkom a plakal. ‚Otče, až teraz som
pochopil, že som svojim deťom nedal nič.

Ako chcem, aby plnili štvrté Božie prikáza-
nie Cti otca svojho i matku svoju, keď som
ich nenaučil prvé…‘ “

Zvlášť pre veriaceho človeka mnohé
miesta vo Svätej zemi vyvolávajú také po-
city, ktoré sa dajú prežiť iba tam. Tam sa
odohrali veľké príbehy Starého zákona,
prorokov, kráľov. Tam kráčal Ježiš Kristus,
tam bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych a z vr-
chu Olivovej hory vystúpil na nebesia a
prehovoril tomuto svetu.

Je to Svätá zem.
Byť bez Ježiša je hrozným peklom,
byť s Ním je sladkým rajom.

„Kempis“ Maria
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KRÁSNE A RADOSTNÉ vianočné
sviatky sú už za nami a my sme

vkročili do nového roku s novými
plánmi a predsavzatiami. Pri stretnutí
s priateľmi si vinšujeme rôzne vinše,
alebo povieme jednoducho: „Všetko naj-
lepšie!“

Dlho som váhala, čo vám mám
popriať ja do nového roku. Otvorila som
Sväté písmo a zrak mi padol na tieto
slová:

„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo
láska je z Boha a každý, kto miluje,
narodil sa z Boha a pozná Boha.“
(Prvý Jánov list 4, 7)

Prijmite teda tieto slová ako môj
vinš.

Keď pozorne prečítame úvodné slová
z Jánovho listu, nájdeme tam veľa
myšlienok na zamyslenie. Všetky však
hovoria o Božej láske.

Boha nikto nikdy nevidel. Ako Ho
teda máme poznať?

Neviem, ako iní, ale ja som občas „fi-
lozofovala“ o tejto myšlienke. Dnes už
o tom, že Boh je láska a v láske sa dáva
spoznať, nepochybujem. Hlboko sa mi
vrylo do pamäti jedno stretnutie s Ním.

Stalo sa to pred štyrmi rokmi počas
vianočných prázdnin. Po večernej sv.
omši som kráčala zadnou ulicou s jed-
nou známou, keď nás pozastavil chlap-
čenský hlas. Chlapec sa vyrútil spo-

medzi bytoviek a kričal moje meno.
Obidve sme sa zľakli v domnení, že sa
niečo stalo. Keď som sa však Laca, tak
sa chlapec volal, spýtala, čo sa deje,
nadýchol sa a vyhŕkol: „Chcem vám po-
priať všetko najlepšie a aby som vás
počúval!“

Moja známa utrúsila: „Ten vás musí
mať veľmi rád, keď tak letel, aby vám to
mohol povedať.“

Ja som mlčala. Bola som šťastná, že
stojím v tieni neónu, lebo ináč by boli
videli, ako sa červenám. Veľmi som sa
hanbila a do hrdla sa mi vtisla hrča.

Prečo?
Pretože tento chlapec ma takmer pol

roka rozčuľoval a ničil mi nervy. Obá-
vala som sa každého stretnutia s ním a
bola som radšej, keď som ho nevidela.

Ako to dopadlo? Tú Lacovu tvár s roz-
žiarenými očami mám stále pred sebou.
Čosi sa vo mne zlomilo. Obavy a odpor
z môjho srdca vymizli a ich miesto
zaplnil nový cit. Na Laca som sa začala
pozerať inými očami. Neviem, či sa
zmenil, ale ja ho mám úprimne rada
takého, aký je.

Na toto stretnutie s Bohom neviem
zabudnúť. Bolo pre mňa veľmi poučné.
Presvedčila som sa, ako veľmi nás Boh
miluje. Boh je láska.

Prajem vám, aby ste Ho poznali.
Vaša priateľka Vierka.

Boha nikto nikdy nevidel;
ale keď sa milujeme navzájom,

Boh ostáva v nás
a jeho láska je dokonalá.

(Prvý Jánov list 4, 12)

Boh je láska;
a kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu
a Boh ostáva v ňom.
(Prvý Jánov list 4, 16b)

AHOJ, chlapci a dievčatá!


