
Spojenectvo s Máriou
Číslo 12 december 2020 III. ročník

IS
SN

 2
5

8
5

-9
55

2

Traja králiTraja králi



S L O V O  R E D A K C I E

V Ježišovi a Márii
 

šéfredaktor

Vážení priatelia,
rok sa naplnil a na jeho konci opäť svieti spásna hviezda, ktorá nám už vyše dve ti-
sícročia oznamuje, že sa narodil Náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Bol to ťažký rok, v ktorom 
sme si opäť pripomenuli, že nenávisť sveta ku Kristovi a jeho Cirkvi nie je minulosťou,  
ale tou najaktuálnejšou prítomnosťou. 

Pokiaľ naši bratia vo svete trpeli pre Krista telesne, a odchádzali po tisícoch do Neba 
ako mučeníci, tak nám v Európe zatiaľ mučeníctvo nehrozilo. Náš duchovný život 
však bol ochudobnený a strpčený odopretím účasti na obete sv. omše kvôli vírusu,  
a strachom o budúcnosť Cirkvi.  

Na obálke nášho časopisu však vidíme Dieťa, ktoré symbolizuje Nádej  
a za touto nádejou očakávaného príchodu Spasiteľa Sveta putovali traja 
králi. Na nich a na ich nádej sa sústredíme v tomto čísle nášho ča-
sopisu. V článkoch si môžete prečítať o ich viere, ktorá sa nezľakla 
ani dlhého a nebezpečného putovania, ani vyhrážok kráľa Hero-
desa a ani pohanského zmýšľania sveta. S dôverou v Božiu milosť, 
ako biedni hriešnici, ktorými sme všetci, predstúpili pred Kráľa 
kráľov. 

V našom časopise si môžete prečítať o daroch, ktoré priniesli traja 
králi malému Ježiškovi, ale aj pálčivú otázku svätca-básnika sv. Ro-
berta Southwella, či slúžime Kristovi alebo Belialovi. O Narodení 
Nášho Pána si môžete prečítať článok od kardinála Raymonda Bur-
keho, ktorý sa pred rokom zúčastnil na Trnavskej novéne. O od-
vahe troch kráľov postaviť sa pohanskému zmýšľaniu nás môže 
poučiť známy katolícky spisovateľ Plinio Correira de Oliveira.  
A ako vždy sa spolu s Nebeskou Matkou pozrieme na útoky sveta 
proti Cirkvi a jej Synovi. 

Na konci roka Vám chcem spolu s celou redakciou poďako-
vať za Vašu priazeň a modlitby. Do nového roku Vám pra-
jeme mnoho Božích milostí a odvahu čeliť útokom sveta. 

Spoločne prosme Sedembolestnú Pannu Máriu, pat-
rónku Slovenska, nech sa prihovára za náš národ  
u svojho Syna a vedie nás do boja, v ktorom nemôžeme 
prehrať.  

Salve Maria! 
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MUDRCI SVETA, 
PANOVNÍCI

Kristus Pán prišiel na svet, aby spasil všetkých ľudí. Preto sa zjavil nielen 
Izraelitom – vyvolenému národu Starého zákona, ale aj pohanom. Pred-

staviteľmi pohanského sveta, ktorí videli v novonarodenom Ježišovi dlho oča-
kávaného Spasiteľa, sú Traja mudrci, nazývaní tiež mágovia či – podľa jednej 
tradície – králi. Vedení svetlom tajomnej hviezdy prešli dlhú cestu, aby videli 
Toho, ktorý je Svetlom sveta a priniesli mu dary.

Z evanjelistov iba svätý Matúš spo-
mína Troch mudrcov, ktorí sa vybrali 
na namáhavú cestu, aby sa stretli  
s Pánom Ježišom. Nemáme o nich 
veľa informácií. Jedna tradícia hovorí,  
že  pravdepodobne pochád za l i  
z Médov, z klanu Magnusov v starove-
kom Babylone (dnešný Irak).

Mohli to byť kňazi, astronómo-
via alebo astrológovia, ktorí hľadali  

vo hviezdach znamenie o príchode 
Mesiáša a vedení hviezdou sa vydali 
na cestu do Betlehema, ktorý na zák-
lade proroctva z knihy proroka Miche-
áša považovali za miesto Jeho narode-
nia: A ty, Betlehem, Efrata primalý si 
medzi tisícami Júdu;  z teba mi vyjde 
ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho 
pôvod je odpradávna, odo dní večnosti 
(Micheáš 5, 1).

Mor na Slovensku
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Gašpar, Melichar  
a Baltazár

Traja králi – ktorým tradícia  
z 8. storočia dala mená Gašpar, Me-
lichar a Baltazár – sa cestou do Bet-
lehema zastavili na dvore kráľa 
Herodesa. Keď ten počul správu  
o narodení židovského kráľa, hneď 
v ňom videl rivala, ktorý by ho 
mohol obrať o vládu. Preto sa Ho 
rozhodol zničiť .  Mudrcom po-
veda l :   „Choďte (do Betlehema)  
a dôkladne sa vypytujte na dieťa. 
Keď ho nájdete ,  oznámte mi , 
aby som sa mu aj ja šiel poklo-
niť.” Oni kráľa vypočuli a odišli .  
A hľa; hviezda, ktorú videli na vý-
chode, išla pred nimi, až sa zastavila 
nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zba-
dali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, 
jeho matkou, padli na zem a klaňali sa 
mu. Potom otvorili svoje pokladnice  
a dali mu dary:  zlato, kadidlo a myrhu.  
A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevra-
cali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili  
do svojej krajiny. (Mt 2, 8–12)

Niekoľko záhad 
Sv. Matúš presne nešpecifikuje 

miesto pôvodu Troch mudrcov, iba na-
značuje, že prišli z Východu. V dobe, 
keď žil evanjelista, sa tento názov po-
užíval okrem iného pre Arábiu, Baby-
lon, Perziu. Neskoršia tradícia pripí-
sala jednému z mágov africký pôvod.

Záhadou je aj ich počet. Ľudová 
zbožnosť na základe počtu darov pri-
šla k záveru, že boli traja. Za zmienku 
však stojí, že maľby z druhého i  tre-
tieho storočia zobrazujú dvoch, šty-
roch ba  dokonca šiestich mudrcov 

klaňajúcich sa Ježišovi. V arménskej 
a sýrskej tradícii je ich dokonca dva-
násť. Možno si položiť otázku,  
či mudrci boli bohatí? Bezpochyby.  
O ich zámožnosti svedčia dary, ktoré 
priniesli Dieťaťu. Hodnota kadidla  
i myrhy bola totižto vtedy porovna-
teľná s hodnotou zlata.

Bohatá symbolika
Symbolika spojená s darmi Troch 

kráľov je veľmi výrečná. Predklada-
ním kadidla vyznali svoju vieru v Je-
žiša Mesiáša, ktorý je pravým Bohom. 
Tým, že mu obetovali myrhu, uznali, 
že je prav ým Človekom 
(myrha je voňavá živica; 
olej sa používal na po-
mazanie tiel mŕt-
vych). Na druhej 
s t ra ne t ý m, 
že Ježi šov i 
dali zlato, 
vzdali Mu 
hold ako 
pravému 
K r á ľ o v i 
– Pánovi 
vesmíru.

U č i t e ľ 
C i r k v i , 
sv.  Beda 
Ct i hod ný  
(† 735) na-
písal: Mudrci 
priniesli Pá-
novi dary. Prvý 
z nich, Melichar, 
starec so šedými dl-
hými vlasmi, Mu daro-
val zlato ako kráľovi. Druhý, 
Gašpar, mládenec bez brady, poctil 
Ježiša ako Boha tým, že mu daroval 

Mor na Slovensku
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kadidlo, dar hodný božskosti. A tretí, 
zarastený muž s tmavou pleťou, Bal-
tazár, Mu dal myrhu na znak toho,  
že Syn človeka bude musieť zomrieť.

Na druhej strane samotná betlehem-
ská hviezda ukazuje cestu ku Kristovi 
a zároveň symbolizuje vieru. Taktiež 
nám pripomína, že máme povinnosť 
našu vieru posilňovať a prehlbovať  
a prosiť Boha, aby ju rozmnožoval, 
ako apoštoli prosili svojho Učiteľa:   
Daj nám väčšiu vieru! (Lk 17, 5).

Smrť a patronát 
V stredovekom kalendári svätých 

vypracovanom na Kolégiu v Kolíne, 
môžeme čítať: Po mnohých ťažkostiach 
sa Traja mudrci, veľmi unavení, stretli 
v Seve (Sebasta v Arménsku) v roku 54 
našej éry, aby oslávili Vianoce. Zomreli 
krátko po omši – svätý Melichar  
vo veku 116 rokov 11. januára, svätý 
Baltazár vo veku 112 rokov 6. januára 
a svätý Gašpar vo veku 109 rokov 11. ja-

nuára. Rímske Martyrológium uvádza 
tieto dátumy ako sviatok Troch kráľov.

Traja králi sú uctievaní ako patróni 
cestujúcich, pútnikov, obchodníkov, 
krčmárov a kožušníkov.

História relikvií
Od 12. storočia sa tradícia Troch 

kráľov spája s  nemeckým Kolínom.  
Je isté, že v roku 1164 kolínsky arci-
biskup Rainald z Dasselu, ktorý mal  
na starosti kancelárstvo cisára Fridri-
cha I. Barbarossu, priviezol pozostatky 
nad Rýn ako korisť z dobytého Milána, 
kde boli uctievané ako relikvie Troch 
kráľov.

O  tom, ako sa predtým dostali  
do Talianska, vieme zo života biskupa 
Eustorgia. Podľa tohto dokumentu 
našla relikvie Troch kráľov v 4. sto-
ročí v Jeruzaleme sv. Helena, matka 
cisára Konštantína. Neskôr sa našli  
v Carihrade a v 9. storočí boli prevezené  
do chrámu v Miláne. Podľa iných 
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zdrojov Milánčania až do roku 1158 
nevedeli o poklade, ktorý vlastnili.  
O ich pôvode sa dozvedeli až vtedy, 
keď kvôli obliehaniu mesta cisárskym 
vojskom museli brať preč relikvie  
z kostola nachádzajúceho sa pri jeho 
bránach.

Už deväť storočí spočívajú v nád-
hernom relikviári Troch kráľov, ktorý 
vyhotovil Mikuláš z Verdunu († 1205) 
a ktorý je súčasťou hlavného oltára 
v Katedrále sv. Petra a  Panny Márie  
v Kolíne.

Sviatok Zjavenia Pána
Sviatok Zjavenia Pána (Epifánia), 

tiež známy ako sviatok Troch kráľov, 
sa slávi 6. januára. Ide o jeden z naj-
starších kresťanských sviatkov, datuje 
sa od 3. storočia. Spočiatku sa sviatky 
Vianoc a Zjavenia Spasiteľa ľudstvu 
slávili spoločne. 

Až od 4. storočia sa na Západe slá-
venie týchto dvoch sviatkov rozdelilo. 
V liturgii Západnej cirkvi sa dôraz klá-
dol na zjavenie Krista ako opravdivého 
a očakávaného Spasiteľa pohanom 
v  osobách troch mudrcov (kráľov),  
a preto sa tento deň bežne označuje 
ako sviatok Troch kráľov.

V  našej tradícii od 18. storočia  
je v tento deň pekný zvyk označovať 
vchodové dvere kriedou. Po návrate  
zo svätej omše si veriaci pokropia svoje 
byty svätenou vodou, potom ich okia-
dzajú (aby naznačili, že sú miestom 
modlitby) a hlava rodiny píše na dvere 
iniciály Troch kráľov oddelené od seba 
krížikmi: K † M † B (Gašpar, Melichar, 
Baltazár) a aktuálny rok. Podľa inej 
tradície sú tieto iniciály prvými písme-
nami latinského požehnania: Chris-
tus mansionem benedicat (C † M † B),  

čo znamená:  Nech Kristus požehná 
tento dom.

Prečo označujeme dvere kriedou? 
Ako viete, prah nášho domu je hra-
nicou našej domácej Cirkvi a zároveň  
je spojením so svetom. Označením 
dverí svätými menami, krížikmi či po-
žehnaním vyjadrujeme túžbu, aby sme 
na našich prahoch hostili iba dobro  
a požehnanie.

BB
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Sviatok Narodenia Pána je taký 
veľký, že liturgia má pre tento deň tri 
sväté omše – každá s vlastnými tex-
tami: o polnoci, za úsvitu a počas dňa. 
Počas tretej svätej omše kontemplu-
jeme tajomstvo narodenia nášho Pána 
z hľadiska Jeho večného plodenia ako 
jediného Syna Boha Otca. Naše Dia-
ťatko-Spasiteľ je vo večnosti Synom 
Boha Otca a tiež Synom Márie skrze 
Ducha Svätého. Krásne o tom píše  
v prvom diele svojho Liturgického 
roku Dom Prosper Gueranger: Tajom-
stvo, ktoré Cirkev uctieva v tejto tretej 
omši, je večné plodenie Syna Božieho 
z Otca.

O polnoci sa slávi Bohočlovek, ktorý 
sa narodil z lona Panny v maštali;  
na úsvite Božské Dieťa, ktoré sa naro-
dilo v srdciach pastierov; a to, čo zo-
stáva, je narodenie, ktoré je omnoho 
veľkolepejšie ako ostatné dve: narode-
nie, ktorého svetlo oslňuje oči anjelov 
a ktoré je samo osebe večným sve-
dectvom o vznešenej plodnosti nášho 
Boha. Syn Márie je tiež Božím Synom; 
našou povinnosťou dnes je ohlasovať 
slávu týchto mimoriadnych Vianoc. 
Adorujúc Krista-Dieťatko vskutku ve-
lebíme Syna Božieho a sme plní úžasu, 

že On sa zo svojej nesmiernej a nepre-
stajnej lásky k nám narodil, aby nás 
vykúpil od našich hriechov a získal 
nám dedičstvo Božích detí.

V zhode s Kristom
Naša radosť z narodenia Pána nachá-

dza svoj najhlbší zdroj v Jeho Božom 
Synovstve, vo vznešenej plodnosti 
nášho Boha, vyjadrenej v pastorač-
nej láske Syna Božieho – Syna Márie, 
ktorého láska k ľuďom je bezhraničná 
a nekonečná. Kňazským svätením,  
vďaka mimoriadnej milosti, sa kňaz 
pripodobňuje Kristovi, aby uplatňoval 
svoju pastoračnú lásku: spravovaním 
sviatostí, vyučovaním viery a uplatňo-
vaním disciplíny Cirkvi. Pozorne po-
čúvajme prológ evanjelia svätého Jána 
čítaný na vianočnej omši počas dňa 
– hymnus inšpirovaný tajomstvom 
vykupiteľského Vtelenia. Inšpirovaný 
text nás povzbudzuje, aby sme poznali 
pravdu, že Boh Otec poslal svojho Jed-
norodeného Syna na svet, a preto mu-
síme predovšetkým uznať jeho božské 
synovstvo.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo 
na počiatku u Boha. Všetko povstalo 

NARODENIE NÁŠHO 
PÁNA JEŽIŠA KRISTA
V tajomstve Narodenia nášho Pána Ježiša Krista osobitne rozjímame  

o sviatosti kňazstva, prostredníctvom ktorého náš Pán, narodený  
z Panny Márie v Betleheme, aby trpel a zomrel na kríži za spásu sveta, všade 
po celé veky vedie a stará sa o stádo svojho večného Otca.

8
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skrze neho a bez neho nepovstalo nič 
z toho, čo povstalo. V ňom bol život 
a život bol svetlom ľudí. A svetlo  
vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (Jn 
1, 1-5). Svetlom, ktoré osvetľuje náš kaž-
dodenný život, je v skutočnosti božský 
život Božieho Syna skrze prítomnosť 
Ducha Svätého v Cirkvi a v našich du-
šiach ako živých údov Cirkvi. Svätý 
Ján Pavol II., keď uvažoval o invoká-
cii k Božskému Srdcu ako schránke 
spravodlivosti a ľúbosti, poznamenal,  
že modlitba „Anjel Pána“ nám zakaž-
dým pripomína tento osobitný oka-
mih, keď v srdci Panny Nazaretskej za-
čalo biť srdce Slova, čiže Božieho Syna. 
V Jej lone sa stal človekom pôsobením 
Ducha Svätého. V lone Márie bol po-
čatý Človek a bolo počaté Srdce.

Nikdy nestrácajme nádej
Syn Boží,  v telené Slovo, sedí 

v sláve po pravici Otca. Ako sľú-
bil, nikdy neprestane vylievať sedem 
darov Ducha Svätého do našich sŕdc 
a v posledný deň príde súdiť živých  
a mŕtvych. Preto, bez ohľadu na to, 
aké utrpenie môžu nové časy priniesť 
do nášho života, nikdy nestrácajme 
vieru. Vskutku, v dôsledku hriechu  
v našich životoch, v Cirkvi a vo svete, 
nesieme bremeno útrap, ale predovšet-
kým s tou najväčšou radosťou a poko-
jom uctievame tajomstvo viery slávené 
na Vianoce. Ponorení do veľkého ta-
jomstva Narodenia nášho Pána máme 
úžasnú možnosť radovať sa z Eucharis-
tickej obety, vďaka ktorej sú naše srd-
cia očistené a sýtené Telom a Krvou, 
Dušou a Božstvom nášho Pána.

Kristus, ktorý sedí v sláve po pravici 
Otca, zostupuje na oltáre našich kapl-
niek a kostolov, aby sviatostne sprí-

tomňoval svoju obeť na Kalvárii. Hlav-
ným dôvodom kňazského povolania  
je obeta svätej omše. Účasťou na svä-
tej omši počas Vianoc ďakujeme Bohu  
za veľ ké tajomstvo viery, najmä  
za sviatosti Najsvätejšej eucharistie  
a svätého kňazstva.

Modlime sa k nášmu Dieťatku-Spa-
siteľovi – k Eucharistickému Pánovi  
a Veľkňazovi slovami Doma Prospera 
Guerangera: Stal si sa Telom, čiže več-
ným Slovom, aby sme sa my zbožštili. 
Podopieraj našu slabú prirodzenosť, 
ktorá sa necíti hodná takého veľkého 
osudu. Splodený si z Boha Otca, naro-
dil si sa z Márie a rodíš sa v našich srd-
ciach; trikrát Ti chvála, Pane, za toto 
trojité narodenie, Synu Boží, taký mi-
losrdný v Tvojom Božstve, taký božský 
v Tvojom znížení sa k nám! Amen.

Kardinál Raymond Leo Burke – bývalý pre-
fekt Apoštolskej signatúry, patrón Suverén-

neho rádu Maltézskych rytierov.

© Copyright by „Radici Cristiane”
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Hovorí sa tiež, že to boli mudrci, pre-
tože predstavovali starobylú múdrosť 
Východu, ktorá vzdáva poctu Nášmu 
Pánovi Ježišovi Kristovi. Magus,  
je slovo odvodené z gréčtiny a znamená 
človeka veľkej múdrosti. Traja mudrci 
prišli z rôznych kútov sveta, aby sa po-
klonili Nášmu Pánovi ako znamenie, 
že všetky národy sú povolané ku svetlu 
viery. Mnohí pokrokári a protestanti 
pochybujú, či to boli králi. Nevidím 
dôvod pre takú pochybnosť, pretože 
Písmo hovorí, že Králi z rôznych končín 
zeme prídu, aby sa klaňali Mesiášovi  
(Ž 2, 10-12; 71, 10-11; Iz 60, 11; 62, 2). 

Každopádne to boli muži z rôznych 
národov, reprezentanti starého sveta  
a starovekej múdrosti, ktorí prišli ado-
rovať nášho Pána a vzdať mu česť darmi 

zlata, kadidla a myrhy. Putovali do Bet-
lehema pohnutí veľmi ušľachtilým zá-
merom. Na základe svojho múdreho 
predvídania a vnútorného volania, 
ktoré dostali od Boha, vedeli, že sa na-
rodil Mesiáš.

Toto vnútorné volanie nám ukazuje, 
že Boh sám si vybral svojich zástupcov 
spomedzi pohanov. Povolanie, ktoré 
sa im dostalo, naplnili a v deň Zjave-
nia vzdali poctu nášmu Bohu. Každý  
z týchto kráľov kľačal pred Božským 
Dieťaťom a reprezentoval jednak 
vlastnú, osobnú oddanosť, ale – samo-
zrejme – aj oddanosť a vernosť minulých 
kráľov pred ním a kráľov, ktorí mali ešte 
len prísť. Boli iba traja, ale reprezento-
vali všetkých.

Podobnú vec pozorujeme pri Umu-
čení, pod Krížom. Naša Pani, sv. Ján  
a zbožné ženy predstavovali každého, 
kto bol, je a v dejinách ešte len bude. 
Tak bola aj každá zbožná duša v deji-
nách reprezentovaná skutkom zbožnej 
Veroniky, ktorá utrela Pánovu Svätú 
Tvár. Vybraná skupinka, ktorá bola 
verná pri týchto významných udalos-
tiach predstavuje celé pokolenie zbož-
ného ľudu.

Môžeme si položiť otázku, či sa to 
vzťahuje aj na nás. Dnes je katolícka 
Cirkev ponižovaná vlastnými hod-
nostármi, prenasledovaná novotármi  
vo svojom vlastnom dome, utápa sa  

ZJAVENIE PÁNA
Sviatok Zjavenia Pána, sviatok poklony, ktorú nášmu Pánovi v Betleheme 

preukázali “mudrci od Východu” (Mt 7) nám ukazuje, akú cenu má sym-
bolika a reprezentovanie v plánoch Božej Prozreteľnosti. Zvyčajne sa hovorí, 
že traja králi sa prišli pokloniť nášmu Pánovi, ako zástupcovia pohanských 
národov. 

10
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v tom najstrašnejšom zmätku, aký kedy 
v dejinách na ňu doľahol. 

Je nás len pár, ktorí chceme zostať 
verní Cirkvi takej, aká vždy bola a ob-
noviť ju v jej niekdajšej sláve. Istým spô-
sobom predstavujeme vernosť, čistotu, 
pravovernosť, odvahu a iniciatívneho 
ducha a bojujeme práve v takých chví-
ľach, keď všetko všetkých núti vzdať sa, 
ustúpiť a utiecť.

Koho reprezentujeme? V tomto 
novom ukrižovaní Nášho Pána,  
v tomto ukrižovaní Cirkvi, reprezen-
tujeme verných minulosti, ktorí od-
počívajú v Pánovom pokoji a milovali 
Cirkev. Ak sv. Gregor VII., sv. Ľudovít 
Francúzsky, sv. Ferdinand Kastílsky,  
sv. Ľudovít Grignon z Montfortu alebo 
blahoslavený Nuno Alvares snáď pred-
vídali vo svojej dobe krízu, ktorou dnes 
Cirkev prechádza a videli len pár duší, 
ktoré zostanú verné, tak nás žehnali  
aj na diaľku. Považovali by sa za jed-
ných z nás a cítili by úľavu, že aspoň 
hŕstka robí to, čo by aj oni robili.

Predstavujeme aj tie verné duše, 
rozptýlené dnes po svete, ktoré sú  
vo vnútri Cirkvi drvené progresiviz-
mom a nevedia kam ísť, ani čo robiť, 
aby zostali verné. Rady by robili to,  
čo my robíme.

Nakoniec reprezentujeme aj tých,  
čo prídu po nás a ktorí budú nadšení, 
keď pozrú späť na to, čo sme robili. 
Budú si priať, aby mohli byť s nami  
a pomáhať nám.

Niektoré reprezentovania v minu-
losti boli celkom pôsobivé. Napríklad, 
keď sv. Remígius vyučoval kráľa Klovisa  
a jeho mužov a pripravoval ich na krst, 
tak keď počuli o Pánovom umučení, 
Klovis vykríkol, vytrhol kopiju a zvolal: 
„Kiež by som tam vtedy bol ja s mojimi 
Frankmi, nedovolil by som takú ne-
spravodlivosť!“ Ako hovoril, jeho Fran-

kovia vrážali kopije do zeme, na zna-
menie svojho súhlasu. Neuvedomovali 
si to, ale v istom zmysle boli prítomní  
pri ukrižovaní. Náš Pán počas svojho 
umučenia istotne videl odhodlanie 
Klovisa a jeho mužov a dodalo mu 
to útechu. Jestvuje istý druh reversi-
bility skutku, ktorá prekračuje čas.  
Kde všetky naše budúce i minulé úkony 
vernosti konvergujú v jednu grandióznu 
scénu, ktorá z nich všetky reprezentuje.

Naša Pani je dnes ako väzeň, ktorého 
urážajú a mučia ľudia a najmä progre-
sivistické náboženské autority. Prišla,  
aby ľudstvo varovala. V La Salette a Fa-
time veľa odhalila o všeobecnej apostáze  
v Cirkvi. Jej slová zostali nevypočuté. 
Na rôznych miestach plakala – v Syra-
kúzach, Rocca Corneta, New Orleans,  
v Granade. Jej slzy naliehavo žiadajú 
tých niekoľko verných, aby ju uchránili 
pred ukrutným mučením Svätej Cirkvi. 
Je to česť byť povolaný do akcie v tak 
mimoriadnej hodine. Ak odpovieme  
na toto povolanie, zotrieme slzy zo svä-
tej tváre Našej Panej rovnako, ako Ve-
ronika urobila nášmu Pánovi, a budeme 
zároveň reprezentovať všetky verné 
duše v dejinách. Náuka o tom, ako pár 
jedincov môže reprezentovať celý rod, 
ktorú pozorujeme v klaňaní sa troch 
mudrcov, nás môže povzbudiť. Prosme 
tých, ktorí sú určite v nebi s Naším 
Pánom, aby nám dodali odvahu, ktorú 
potrebujeme:

– Odvahu postaviť sa pohanskému 
svetu tak, ako oni urobili.

– Odvahu čakať, kým sa zjaví hviezda, 
znamenie, že Božia hodina sa priblížila 
a my musíme plniť jeho vôľu. 

– Odvahu urobiť tak rýchlo a s úpl-
nou vernosťou, ako to urobili oni.

Plinio Corrêa de Oliveira
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Dodajme, že znenie použité v an-
tifóne je taktiež citátom prevzatým  
zo Starého zákona, konkrétne z Knihy 
proroka Izaiáša (Iz 45,8). V preklade 
prorokov text znie:  Roste, nebesá, 
zhora, z oblakov nech prší pravda. 
...A ďalej: Otvor sa, zem, nech urodí 
sa spása a spolu s ňou nech pučí spra-
vodlivosť... – Týmito krásnymi slovami 
Izaiáš vyjadril túžbu, s akou zbožní 
Židia očakávali príchod Mesiáša.

Očakávanie Pána Ježiša 
Tak ako Izrael vyzeral Spasiteľa,  

tak aj my, katolíci, čakáme na parúziu 
čiže na druhý príchod Ježiša Krista  
v sláve. Podľa prísľubu sa objaví  
na zemi, aby súdil živých a mŕtvych,  
čo by nás malo privádzať k uvažovaniu 
o vlastnom živote, čiže k spytovaniu 
svedomia.

Obdobie adventu je rozdelené  
na dve časti, ktoré sú svojím charakte-
rom vzájomne odlišné. Prvé – bdenie 
pri čakaní na parúziu a posledný súd 
– trvá od začiatku adventu do polo-

RORÁTY 
A PASTIERSKA OMŠA 

vice decembra. Tento čas je osobit-
ným spôsobom zasvätený uvažovaniu 
o stave našej duše. Aby človek mohol 
dôstojne prijať Pána, musí byť očistený 
od hriechov a konať pokánie. Ako za-
dosťučinenie za previnenia slúži pôst, 
ktorý bol donedávna povinný, dnes  
je dobrovoľný.

Dňom oddychu medzi týmito dvomi 
časťami adventu je jeho tretia nedeľa, 
ktorá sa volá Gaudete – čo znamená 
Radujte sa. Je to čas radosti z blížia-
cich sa sviatkov. Podčiarkuje ju ružová 
farba rúcha, ktoré má kňaz na sebe.

V nasledujúcich dňoch bude dôraz 
kladený na prípravu na Vianoce.

Svetlo sveta
Ešte donedávna veľmi obľúbené vo-

tívne omše Preblahoslavenej Panny 
Márie predstavovali veľmi dôležitý 
prvok tohto pastoračného programu.

Venujme niekoľko slov hlbokej sym-
bolike rorátov. Samotný čas ich slá-
venia – tesne pred svitaním, keď ešte 
temnota pokrýva zem, pripomína de-

Vyššie uvedená pieseň je jednoznačne spojená s rorátmi – votívnou svätou 
omšou Preblahoslavenej Panny Márie, slávenou pred svitaním vo všedné 

dni Adventu. Jej prvé dva riadky sú prevzaté z antifóny, ktorou začína liturgia 
(introit). V latinčine znie: Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum. Ako si 
možno ľahko domyslieť, názov roráty pochádza z prvého slova modlitby.

Roste, nebesia, z výsosti;
oblaky, dajte Spravodlivého;.
Ó zadrž, zadrž svoj hnev 
A na naše hriechy zabudni, Pane!
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jiny sveta pred narodením Spasiteľa, 
keď v ňom vládlo modloslužobníctvo  
a ľudské mysle boli zbavené svetla 
evanjelia. Osobou, ktorá priniesla ľud-
stvu Mesiáša, bola Mária, Hviezda 
ranná. Symbolizuje ju správne zdobená 
sviečka, tzv. rorátka, umiestnená vedľa 
oltára. Oheň k nej prináša kňaz, ktorý 
kráča v sprievode tmavým interiérom 
kostola. Pred ním idú miništranti ne-
súci kríž a sviečky a deti s horiacimi 
lampiónmi. Lampy vyrobené ručne 
alebo aj zakúpené v obchode sú zasa 
symbolom z podobenstva o múdrych 
pannách. Ako pamätáme z evanje-
lia sv. Matúša, múdre panny čakali  
na svojho ženícha s lampami priprave-
nými na zapálenie a so zásobou oleja. 
Je to ďalšia alegória zobrazujúca nut-
nosť pripravenosti privítať Pána Ježiša 
pri Jeho druhom príchode na zem.

Dnes používané elektrické lampy 
umožňujú rýchlo rozsvietiť celý kos-
tol pri speve Sláva Bohu na výsostiach,  
čo možno interpretovať ako rozptýle-
nie temnoty hriechu v okamihu, keď sa 
na zemi zjavil Pán Ježiš – Svetlo sveta.

Dodajme, že spievať Gloria (Sláva)  
v prvých týždňoch adventu je možné 
iba počas rorátov. Je to v súlade s pá-
pežským privilégiom udeleným Poľsku 
a niektorým ďalším krajinám. 

Pre porovnanie, v Ríme sa votívne 
omše o Preblahoslavenej Panne Márii 
slávia iba deväť dní bezprostredne 
pred Vianocami.

Som pripravený 
predstúpiť pred Boží 
súd

V Poľsku sa samostatné formy ro-
rátnej svätej omše objavili v polovici  
13. storočia, rýchlo sa  rozšírili, takže  

v 14. storočí sa slávili už po celej kra-
jine.

V stredoveku sa v Poľsku rozvi-
nula prax kladenia siedmich sviečok  
na oltár počas rorátov. Jej zdrojom 
bol starý zvyk zapaľovania sviečok 
predstaviteľmi siedmich stavov. Prvý,  
na najvyšší svietnik, umiestňoval kráľ. 
Zároveň hovoril: Som pripravený pred-
stúpiť pred Boží súd. Ďalšiu umiestňo-
val predstaviteľ duchovenstva, ktorý 
taktiež vyhlásil, že je pripravený stáť 
pred Najvyšším sudcom. Ostatné 

Foto: wikimedia.commons/ Sta714
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sviečky boli kladené analogicky: sená-
tor, šľachtic, vojak, mešťan a roľník.

Roratisti
Poľského kráľa Žigmunda I. Sta-

rého mimoriadne uchvátila krása ro-
rátnej liturgie. V roku 1540 založil  
pre kaplnku wawelskej katedrály sku-
pinu roratistov, čiže skupinu duchov-
ných, ktorých hlavnou povinnosťou 
bolo každý deň spievať votívnu omšu 
o Preblahoslavenej Panne Márii. Súbor 
pozostával z dirigenta a  ôsmich vo-
kalistov. Podľa vôle kráľa jej členmi 
mohli byť iba Poliaci. Žigmund I. im 
daroval dom na vrchu Wawel a na ich 
financovanie vyčlenil časť príjmov po-
chádzajúcich z Wieliczky a Bochnie, 
ako aj z niekoľkých dedín z okolia Kra-
kova.

Až do konca prvej poľskej republiky 
(1795) boli roratisti dôležitým centrom 
vokálnej hudby v Poľsku. Okrem kaž-
dodennej rorátnej svätej omše sa ak-
tívne zúčastňovali aj na liturgickom  
a hudobnom živote wawelskej kated-
rály. Medzi dielami, ktoré predvádzali, 

boli diela uznávaných poľských a eu-
rópskych skladateľov.

Dnes sa z pastoračných dôvodov 
v mnohých farnostiach slávia roráty 
večer. Biela farba liturgického rúcha  
je povinná. Zo siedmich sviečok na ol-
tári zostala iba jedna – rorátka.

Pastierska omša
Advent sa uzatvára pastierskou 

svätou omšou slávenou o polnoci  
na prahu Vianoc. Začala sa sláviť  
na prelome 5. a 6. storočia v Ríme.  
Ako prví ju slúžili pápeži v kaplnke 
Narodenia Baziliky Panny Márie Mag-
giore. Bola to prvá z troch vianoč-
ných omší. Svojím názvom nadväzuje  
na adoráciu pastierov pred novona-
rodeným dieťaťom Ježišom. Potom 
sa rozšírila do ďalších krajín. Pastier-
ska omša má svoj vlastný omšový for-
mulár. Modlitby prednášané počas 
nej sú o svetle, ktoré uvideli pastieri  
na oblohe, a ktoré symbolizuje príchod 
Svetla sveta, čiže Pána Ježiša.

AK

Foto: commons.wikimedia.org/Draceone
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„A meno panny bolo Mária“, hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať 
aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi 

priliehavo pristane Panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať  
k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč svetla a neporuší sa, tak aj Panna po-
rodila Syna bez porušenia svojho panenstva.

A MENO PANNY 
BOLO MÁRIA

Lúč svetla neumenšuje jasnosť 
hviezdy, ani Syn Panny jej neporuše-
nosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, 
ktorá vyšla z Jakuba (Num 24, 17), 
a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa 
skvie na nebesiach, preniká do hlbín 
a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozo-
hrieva viac myseľ ako telo, podporuje 
cnosti a spaľuje neresti.  Ona je tá pre-
jasná, neobyčajná hviezda, vyvýšená 
nad týmto veľkým a šírym morom, kde 
sa trbliece svojimi zásluhami a osvet-
ľuje svojím príkladom.

Ktokoľvek si, keď zbadáš, že sa  
v tomto pozemskom živote viac zmie-
taš uprostred víchric a búrok, ako krá-
čaš po pevnej zemi, neodvracaj oči  
od svetla tejto hviezdy, ak nechceš,  
aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú vích-

rice pokušení, keď sa dostaneš medzi 
úskalia súžení, pozri sa na hviezdu, 
volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny 
pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarli-
vosti, pozri sa na hviezdu, volaj Máriu. 
Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev 
alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, 
pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť vý-
čitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, 
keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa 
chce pohltiť pažerák zármutku a prie-
pasť zúfalstva, mysli na Máriu. V ne-
bezpečenstvách, v úzkostiach a v po-
chybnostiach mysli na Máriu, vzývaj 
Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich 
úst, nech nevymizne z tvojho srdca.  
A aby si získal podporu jej prího-
voru, nezabúdaj na príklad jej života. 
Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros  
a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu 
mysli a nikdy nezblúdiš. Jej sa drž  
a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš 
poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, 
neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, 
dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom 
skúsiš, ako správne evanjelista hovorí:  
A meno panny bolo Mária.  (…)

Sv. Bernard z Clairvaux, Kázne o Preblaho-
slavennej Panne Márii, VIATOR, Varšava 2000, 

s. 55–56.
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Môže to byť úplne naopak, ako to 
zažívajú turisti prichádzajúci naprí-
klad z Bavorska, kde je nemysliteľné, 
aby sa obchodovalo v nedeľu.

Otvorené sú iba čerpacie stanice 
a  reštaurácie, kým nákupné centrá  
sú zatvorené, na rozdiel od Slovenska, 
kde sú v nedeľu najobľúbenejšie práve 
supermarkety.

Deň Pána
V roku 1998 sv. Ján Pavol II. vydal 

apoštolský list o slávení nedele s ná-
zvom Dies Domini, čiže Deň Pána. 
Pri sledovaní našej súčasnej konzum-
nej mentality je však ťažké ubrániť sa 
dojmu, že posolstvo tohto listu zďaleka 
nepreniklo do svedomia našich obča-
nov.

V súvislosti s verejnou diskusiou  
o zákonnom zákaze nedeľného ob-
chodovania treba zdôrazniť, že nejde 
o obmedzovanie ľudskej slobody. Ta-
kéto obmedzenie má slúžiť hlbokým 
duchovným potrebám človeka tým, 
že upriamuje jeho pozornosť na jedi-
nečnú povahu nedele ako svätého dňa 
vyhradeného na rozjímanie o nadpri-
rodzených skutočnostiach a uctieva-
nie Boha.

Nedeľa – manifestácia 
Veľkej noci

Prečo týmto svätým dňom je práve 
nedeľa? Ako pripomína už nežijúci 
katolícky filozof Joseph Pieper (1904–
1997) vo svojom diele V rytme sveta: 
„Teória svätenia, starozákonný sabat, 
ako aj súčasná nedeľa predstavujú 
siedmy deň Biblie, svätý deň, v kto-
rom odpočíva nielen pán a pastier, ale  
aj dobytok (Dt 5,14). 

Tento deň so sebou prináša nielen 
príležitosť kontemplovať Božie dielo 
stvorenia, ale aj ho osobitným spôso-
bom potvrdiť, pretože všetko, čo Boh 
stvoril, je dobré“.

Siedmy deň bol navyše vždycky vní-
maný ako určité ukazovadlo, nazretie 
do budúceho života s Bohom. Ako ho-
vorí sv. Tomáš Akvinský, v nedeľu oso-
bitným spôsobom slávime dar stvore-
nia, ktorý je prvým zo všetkých Božích 
darov. V takomto prístupe sa nedeľa 
stáva prototypom všetkých slávení, 
pretože prostredníctvom osobitného 
potvrdenia stvorenia obsahuje v sebe 
to, čo je základom každého slávenia.

Keď však chceme zdôrazniť špeci-
ficky kresťanskú tému nedele, je po-

SLÁVENIE NEDELE 
BEZ NAKUPOVANIA 

Mnoho Slovákov je hrdých na to, že Slovensko je kresťanská krajina. Prie-
merného návštevníka zo zahraničia môže prekvapiť pomerne veľká 

účasť na nedeľnej svätej omši, rady pred spovednicami a v Levoči či v iných 
svätyniach jeho pozornosť upúta čulý pútnický ruch. Nie všetci návštevníci 
našej krajiny si však môžu odnášať taký jednoznačne pozitívny dojem.
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trebné poukázať na jej úzky vzťah  
s osobou Ježiša Krista a na tajomstvo 
Jeho vtelenia, ktoré v Kristovom zmŕt-
vychvstaní dosiahlo svoje naplnenie. 
Práve z  toho dôvodu je každá nedeľa 
manifestáciou Veľkej noci a ako taká 
by sa mala sláviť ako svätý deň, ku kto-
rému nás volá tretie prikázanie Desa-
tora.

Dobrá investícia
Prikázania v sebe nepochybne majú 

istý negatívny prvok, pretože sú sú-
borom príkazov a zákazov, v ktorých 
niekedy ťažko vidíme pozitívnu mo-
tiváciu. Ak sa skutočne uspokojíme 
s  takou minimálnou úrovňou našej 
religióznosti, rýchlo sa z nej stane ne-
znesiteľné bremeno a neobstojí v kon-
kurencii s ponukou moderného sveta.

Nemôžeme teda považovať nedeľné 
slávenie len za akési povinné ničnero-
benie, ktoré nám vnucuje nejaká nepo-
chopiteľná tradícia. 

Nemala by sa považovať ani za stra-
tený čas, ktorý by bolo možné lepšie 
využiť na získanie hmatateľného pro-
spechu. Svätenie nedele je skutočnou 

a dobrou investíciou, pretože nám 
umožňuje nazrieť na to, čo je hlavným 
cieľom nášho života. Svätenie nedele  
je teda akýmsi lakmusovým papieri-
kom našej viery.

Dobre plánujme
Ako spoločnosť nesieme vinu za to, 

že sa nakupovanie v nedeľu tak rozší-
rilo. Veď nikomu by sa neoplatilo mať 
otvorený obchod, keby vedel, že mu 
neprídu zákazníci. Nedeľné nákupy 
často ospravedlňujeme nedostatkom 
času a  pracovným zaneprázdnením 
počas týždňa. V každej profesii však 
o úspechu rozhoduje dobré plánova-
nie.  Tak je tomu aj v tomto prípade  
– ak dôverujeme Bohu a pre Jeho slávu 
si dobre naplánujeme naše týždenné 
nákupy, potom bezpochyby vďaka 
Jeho požehnaniu budeme mať čas  
na všetko. Pretože ako hovorí Bož-
ský Spasiteľ: „Hľadajte najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 
všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33).

WG
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Toto proroctvo sa napl-
nilo, keď sa narodil Ježiš 

v  Betleheme. Pred ním bol svet v  tme, 
národy v duchovnej temnote, ľudia žili 
bez Božieho svetla. V Ježišovi prišlo na 
zem pravé svetlo, ktoré osvecuje kaž-
dého človeka. Osvecuje túto zem, dáva 
svetlo všetkým národom a ich spolužitiu  
na zemi, dáva pravý jas ľudskej osobe, 
našej mysli a našej duši. 

Ako prví ne-židia toto svetlo zaregis-
trovali a  prijali tajomní traja mudrci. 
I  keď určitá vetva modernej exegézy  
by chcela Matúšovo rozprávanie o kla-
ňaní troch mudrcov posunúť do symbo-
lickej a čisto teologickej roviny bez aké-
hokoľvek historického podkladu. Prišli 
zďaleka vedení svetlom zvláštnej hviezdy. 

Mnohí v  ich dobe skúmali hviezdnu 
oblohu, mal i t ie isté in formácie  
ako oni: astronómov, mudrcov, vedcov 
ich rangu predsa muselo byť na ďale-

kom Východe v ich dobe veľa. A predsa 
práve títo traja sú niečím výnimoční. 
Iba  oni rozpoznali a  s  prekvapujúcou 
istotou porozumeli v  znameniach koz-
mických telies že nastala plnosť času. 
Vedeli KEDY a  KDE sa narodil Ten, 
ktorého očakával židovský národ a ne-
vedomky celý svet. Vedeli o  ňom veľa, 
a predsa, z kontextu vyplýva, že nepo-
znali biblické proroctvá. Teda aspoň 
nie všetky a  podrobne. Prichádzajú, 
nevedomí reality,  za Herodesom  
do Jeruzalema a  pýtajú sa na novona-
rodeného kráľa. Herodes si dá zavo-
lať zákonníkov a znalcov zákona a pýta 
sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Tí 
mu odpovedajú na základe Micheá-
šovho proroctva, a  označujú Betlehem  
za miesto jeho narodenia. 

Keby traja mudrci poznali bib-
lické proroctvá, vedeli by, že Toho, 
koho hľadajú, nájdu v  Betleheme.  

PO STOPÁCH 
TROCH KRÁĽOV

Na Troch kráľov sa  počas liturgie číta úryvok z  knihy pro-
roka Izaiáša (Iz 60, 1-6). Kontrast tmy a  temnoty na jednej 

strane - „Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy“,  
na strane druhej veľké svetlo – „ale nad tebou vzíde Pán a jeho ve-
leba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi 
v jase, čo ti vzišiel“. 
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Je to zvláštne. Tí, ktorí mali toľko pro-
roctiev o  Mesiášovi, tí ktorí ho stáro-
čia očakávali a celá ich história a nádej  
sa upierali k  Nemu, neboli schopní 
rozpoznať čas jeho narodenia. Na po-
zadí tohto všeobecného postoja znal-
cov zákona, farizejov a  židovského ná-
roda k  betlehemskému dieťaťu vyniká  
o  to viac istota viery, s  ktorou prichá-
dzajú traja mudrci vedení iba nebiblic-
kými znameniami. 

Boh hovorí v  biblickom zjavení,  
ale hovorí, zjavuje sa aj v  nebiblic-
kom prostredí. Zjavuje sa cez zname-
nia kozmu, prostredníctvom svedomia 
i svetla rozumu.

Traja mudrci od Východu museli 
byť mužmi určitej vnútornej nespokoj-
nosti. Táto ich pobádala k  hľadaniu, 
ktorému nechýbala vytrvalosť a  nádej. 
V pravý čas sa dali na cestu. Určite 
cez mnohé prekážky a  neistoty sa do-
stali nakoniec až do Betlehema a mohli  
sa pokloniť Spasiteľovi. Oni, prví traja 
zástupcovia pohanov. Na nich sa začalo 
tiež napĺňať proroctvo: „Národy budú 
kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti 
vzišiel“. 

Kto by však vtedy mohol tušiť, keď sa 
títo traja mudrci od Východu klaňali Je-
žiškovi, kam až sa dostane toto uctie-
vanie betlehemského Jezuliatka. Vtedy 
to bol zastrčený kút Rímskej ríše, vte-
dajším svetom hýbali úplne iné osob-
nosti a  povšimnutiahodné udalosti  
sa odohrával i niekde úplne inde. 
A  predsa! Súd dejín je jasný: „uctieva-
čov dieťaťa“ z  Betlehema stále pribú-
dalo v  dejinách a  vďaka evanjelistovi 
Matúšovi sa už 2000 rokov ľudia dozve-
dajú o  klaňaní sa troch kráľov. A  zasa  
na druhej strane na mnohé z tých vtedy 
dôležitých udalostí sa zabudlo.

Traja králi sú prvotinou, začiatkom. 
Predstavujú celé ľudstvo, ktoré sa vy-
dáva na cestu ku Kristovi. Začínajú dlhú 

procesiu, ktorá prechádza odvtedy ľud-
skými dejinami. V  Ježišovej dobe boli 
známe iba tri kontinenty: Ázia, Afrika 
a  Európa. Cirkev neskôr preto symbo-
licky videla v troch kráľoch reprezentan-
tov troch známych kontinentov. Preto  
sa v určitom období začína aj na obrazoch 
Klaňania Troch kráľov objavovať jeden  
čierny sťaby predstaviteľ Afriky. Pred-
stavujú nielen tých, ktorí už našli cestu, 
ktorá vedie ku Kristovi, ale predstavujú  
aj vnútornú túžbu ľudského ducha, ktorá 
sa prejavuje v  rôznych náboženstvách, 
v hľadaní ľudského rozumu na ich ceste 
stretnutia sa s  Kristom, jediným Vy-
kupiteľom ľudského rodu a  univerzál-
nym prostredníkom medzi človekom  
a Bohom.

Sme jednou veľkou rodinou, ktorá 
uskutočňuje to, čo prorocky videl  
už žalmista: „Budú sa ti klaňať Pane, 
všetky národy sveta“. A  tento pro-
ces pokračuje ďalej, ani zďaleka ešte 
nie je ukončený, bude pokračovať  
až do konca ľudských dejín.

Troch mudrcov priviedlo do Betle-
hema k Ježiškovi svetlo tajomnej hviezdy. 
Aké svetlo vedie ku Kristovi nás? Svetlo 
katolíckej viery! 

Učme sa od troch kráľov vytrvalosti, 
prekonávaniu prekážok a  neistôt, po-
kore pred tajomstvom Jezuliatka a šted-
rosti voči novonarodenému Spasiteľovi. 
Mudrci pochopili, že nie hviezdy určujú 
osud ľuďom, ale že je to Boh, ktorý určuje 
dráhu i osud hviezd. A osud ľudí určujú 
zasa ich slobodné rozhodnutia.

Trom kráľom sprostredkovala ucte-
nie novonarodeného Spasiteľa jeho 
matka Mária v  prítomnosti sv. Jo-
zefa. Aj nám ho Matka Božia ukazuje,  
aby sme sa mu s vierou klaňali a uctievali 
ho s dôverou a láskou. Vytrvajme verne 
v tomto spojenectve s Máriou.

o. Peter Mášik 
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Priatelia! V službe Kristovi berieme 
na seba veľmi ťažkú úlohu, ktorá  
je vždycky v príkrom protiklade a roz-
pore s požívačnosťou, márnivosťou  
a slávou tohto sveta, keďže od ich 
priaznivcov môžeme očakávať iba 
hádzanie polien pod nohy, nenávisť  
a prenasledovanie.

Kresťanstvo je vojna a jeho vyzná-
vači sú bojovníci ducha. Na začiatku 
zrná našej viery padli na pôdu chu-
doby, hanby, prenasledovania a Kris-
tovej smrti. Zrno klíčilo a rástlo po-
lievané krvou svätých, ale nemôže 
naplno rozkvitnúť, pokiaľ ju nebude 

polievať a umocňovať krv mučeníkov. 
Naše kvety, ktoré sú predzvesťou po-
kojného šťastia, rastú ako ruža medzi 
tŕňmi a my musíme zbierať plody  
v jej pichľavých kríkoch. A hoci stonka 
raní, kvety liečia; hoci je zber ťažký, 
ovocie je o to chutnejšie.  Je známe,  
že Jesseho kvet vydával najkrajšiu vôňu 
a najplnšie sa rozvinul na kríži; je tiež 
známe, že ovocie života treba zbierať 
medzi tŕňmi. 

Musíme vystúpiť na horu horkej 
chute myrhy a na kopec kadidla, ktoré 
príjemne nevonia, kým ho oheň ne-
premení na dym. A Pán príde s vejač-

SLUŽOBNÍCI KRISTA 
ALEBO BELIÁLA?

Sv. Robert Southwell SJ napísal okolo roku 1587 list katolíkom uväzneným  
a prenasledovaným v protestantskom Anglicku. Zomrel v roku 1595  

na popravisku v Tyburne.
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POŠL ITE NÁM SVEDECTVO!
Modlíte sa KorunKu K BožieMu Milosrdenstvu?

Máte vo svojej doMácnosti oBraz Milosrdného Pána ježiša?
Poznáte denníčeK sv. sestry Faustíny?

zMenila táto PoBožnosť a úcta, život váM, aleBo vašiM

BlízKyM?

Prosím, napíšte nám svoje svedectvá, ktoré použijeme pri príprave
novej knihy o úcte k Božiemu milosrdenstvu!

Svedectvo nám môžete zaslať poštou na adresu:

Nadácia Slovakia Christiana,
Palackého 4,
811 02 Bratislava,

alebo emailom na:

redakcia@spojenectvosmariou.sk

Zanechajte, prosím, svoj telefonický 
kontakt - autorov vybraných
textov budeme kontaktovať
a tiež ich odmeníme!

kou v ruke, aby vyčistil humno a videl, 
koho odfúkne ako plevy a kto zostane 
ako pšenica. To, čo je ukryté v mla-
dom steble, sa odhalí v zrelom klase  
a to, čo sa skrýva v kvete, dosiahne svoju 
plnosť v ovocí. Chytrosť sprievodcu  
sa zistí až počas búrky, odvaha veliteľa 
počas vojny – a nezlomnosť katolíkov 
vtedy, keď zúri prenasledovanie.

Teraz treba zistiť, či budeme ako 
nádoby plné cti alebo výčitiek; či bu-
deme mať na sebe pečať Baránka alebo 
znamenie šelmy; či budeme pšenicou 
alebo burinou – a nakoniec, či bu-
deme v spoločenstve Kristovom alebo 
v tlupe beliála.

John Cumming, Listy svätých hriešnikom, 
Vydavateľstvo PAX, Varšava 2003, s. 339–340.
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V druhej polovici 16. storočia 
moslimské turecké impérium, hnané 
nenávisťou voči katolíckej viere a bez-
uzdnou túžbou po výbojoch a získa-
vaní nových území, nebezpečne ohro-
zovalo európske kresťanstvo. Tieto 
snahy narazili na silný a úspešný 
odpor nebojácneho muža, ktorý vtedy 
sedel na pápežskom tróne, sv. Pia V. 

Vďaka vytrvalému diplomatickému 
úsiliu sa po mnohých snahách veľkému 
pápežovi podarilo vytvoriť flotilu zlo-
ženú z takmer dvesto galér, dodaných 
kráľovstvami Španielska, Neapola  
a Sicílie, Benátskej republiky, Maltéz-
skym rádom a samotným Cirkevným 
štátom. Táto flotila, povzbudená pá-
pežom predpovedaným víťazstvom, 
vyplávala s dôverou na miesto defini-
tívneho stretu. Bitka sa odohrala 7. ok-
tóbra 1571 v blízkosti prístavu Lepanto 
pri vstupe do Korintského zálivu. 

Napriek početnej prevahe nepria-
teľskej armády a veľmi nepriaznivému 
začiatku bojov sa situácia nakoniec 
zmenila v prospech katolíckej strany. 
Stalo sa tak vďaka veľkolepému zásahu 
Matky Božej, ktorá sa zjavila na nebi  
a spôsobila paniku medzi moslimami. 

V tej istej chvíli mal sv. Pius nadpri-
rodzené videnie: prerušil prácu, s jed-
ným zo svojich pomocníkov prešiel  
k oknu a s pohľadom upreným do neba 
vyhlásil úspešné ukončenie bitky. 

O dva týždne neskôr prišla do Ríma 
správa o víťazstve, ktorá bola ďalším 
dôkazom úspešnosti modlitby ru-
ženca. 

A naozaj, v deň, keď sa odohrala 
bitka, ružencové bratstvá v Ríme pro-
pagovali procesie a verejné modlitby 
za úspech katolíckych vojsk. 

Na pripomenutie tejto nezvyčajnej 
udalosti sv. Pius V. ustanovil sviatok 
Panny Márie Víťaznej, ktorý mal byť 
slávený každý rok v prvú sobotu ok-
tóbra (deň týždňa, v ktorom sa odo-
hrala bitka pri Lepante). Prikázal 
taktiež doplniť loretánske litánie o in-
vokáciu: Pomocnica kresťanov, oroduj 
za nás.

V roku 1573 pápež Gregor XIII. zme-
nil názov sviatku na sviatok Panny 
Márie Ružencovej, čo ešte viac zdôraz-
nilo úlohu, ktorú ruženec zohral pri 
tomto víťazstve. 

V roku 1716 pápež Klement XI. roz-
šíril sviatok na celú západnú Cirkev.  

RUŽENEC VYPROSIL 
ZÁZRAČNÉ VÍŤAZSTVO 
PRI LEPANTE

Tento článok je úryvkom nami vydanej knihy "Ruženec - záchrana  
pre svet", brazílskeho autora A. Borelliho, ktorá prvýkrát vyšla v sloven-

skom jazyku v roku 2019.
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5. augusta toho istého roku boli 
moslimskí Turci ešte raz porazení pri 
Petrovaradíne vo vtedajšom Uhorsku 
(dnes mestská časť Nového Sadu v Srb-
sku) vojskami princa Eugena Savoj-
ského. 

A nakoniec začiatkom 20. storočia 
veľký nástupca sv. Petra sv. Pius X. 
určil sviatok Panny Márie Ružencovej 
na 7. októbra.

(pokračovanie nabudúce)
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Získate nielen duchovné 
výhody:

1. Každý mesiac využijete privilé-
gium svätej omše, ktorá bude slúžená 
na Vaše úmysly a za Vašich najbližších.

2. Dostanete každodennú modli-
tebnú podporu rehoľných sestier, ktoré 
veľkodušne súhlasili spojiť prosby 
a  úmysly Apoštolov Fatimy so svoj-
imi modlitbami. Pre tento účel stačí,  
ak nám napíšete svoje úmysly na nami 
zaslaný formulár.

3. Dostanete Diplom Apoštola Fa-
timy, ako prejav uznania za Vašu účasť 
v tejto kampani.

4. Dostanete nálepky s  vyobraze-
ním Panny Márie Fatimskej, ktoré sú  
už posvätené kňazom.

5. Po troch mesiacoch svojho člen-
stva dostanete farebnú podobizeň 
Panny Márie Fatimskej – tej, ktorá 
zázračným spôsobom plakala v New 
Orleanse v roku 1972. Táto podobizeň 

bola vytlačená vo forme plagátu, špe-
ciálne pre členov Fatimského Apošto-
látu tak, aby mohol byť zarámovaný.

6. Šesťkrát ročne bezplatne získate 
dvojmesačník „Spojenectvo s Máriou” 
s aktuálnymi informáciami o kampa-
niach a iniciatívach Nadácie Slovakia 
Christiana a tiež s materiálmi pre mo-
rálnu a náboženskú formáciu.

7. Po šiestich mesiacoch účasti 
v  tomto apoštoláte dostanete posvä-
tenú sošku Panny Márie Fatimskej.

8. Po jedenástich mesiacoch účasti 
v tomto apoštoláte dostanete odznak 
Apoštola Fatimy.

9. Po roku trvania Vášho členstva 
sa zapojíte do žrebovania o  niekoľ-
kodňový pútnický zájazd do Fatimy.

 

Milujete Božiu Matku? Šírte Jej posolstvo! Pri-
dajte sa ešte dnes do našej duchovnej rodiny. 

Veľkou výsadou účasti na Fatimskom apoštoláte  
je duchovná pomoc pre desaťtisíce katolíkov na Slo-
vensku. Vďaka mesačným príspevkom Apoštolov, 

ako aj vďaka Vašej podpore, budú môcť naši krajania spoznať Fatimské po-
solstvo a odpovedať na výzvy Najsvätejšej Panny Márie.

MÁRIA JE TIEŽ 
MOJA MATKA
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KATOLÍCI V LITVE A V BIELORUSKU ĎAKUJÚ KATOLÍKOM 
NA SLOVENSKU ZA POMOC

Prednedávnom nás požiada l i  
o pomoc katolíci v Litve, kde je 
veľmi zložitá situácia v súvislosti  
s pandémiou, a taktiež katolíci z Bie-
loruska, kde neustále vládnu nepokoje. 
Aj vďaka Vašej podpore sme mohli 

prispieť k šíreniu posolstva Panny 
Márie v tak ďalekých krajinách a roz-
šíriť posolstvo pokoja nádeje a lásky, 
ktoré nám zanechala Panna Mária  
vo Fatime.

VYDALI SME KNIHU „OBRAŇUJME VYŠŠÍ ZÁKON“  
S PODPOROU TRNAVSKÉHO ARCIBISKUPA

Novinku od amerického kolektívu 
autorov TFP (Tradícia, rodina, vlast-
níctvo) zaoberajúcu sa homosexuál-
nou lobby podporil svojím príhovo-
rom aj trnavský arcibiskup Mons. Ján 
Orosch. „Podstatná a najhlbšia prí-
čina impozantných víťazstiev, ktoré 
dosiahlo homosexuálne hnutie, ne-
spočíva v jeho sile, ale v našej slabosti. 
Táto slabosť je výsledkom postupného, 
desaťročia trvajúceho úsilia zotrieť 

hranicu medzi dobrom a zlom, medzi 
tým, čo je správne a čo nesprávne, čo je 
pravda a čo je omyl.” Veríme, že táto 
kniha pomôže konzervatívnemu hnu-
tiu k lepšiemu zorientovaniu sa v tejto 
problematike. Homo lobby zdvíha  
na Slovensku zástavy, a najbližšie roky 
môžeme očakávať čoraz razantnejšie 
presadzovanie prohomosexuálnych 
zákonov. 
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PRIDALI SME SA K MEDZINÁRODNEJ PETÍCII PROTI 
PRISTÚPENIU EÚ K ISTANBULSKÉMU DOHOVORU

Na Slovensku petíciu spoluorganizu-
jeme spoločne s Inštitútom pre ľudské 
práva a rodinnú politiku. Petícia, ktorú 

iniciovala poľská právnická organizá-
cia Ordo Iuris, žiada Európsku komi-
siu a jej predsedníčku Ursulu von der 
Leyen, aby neratifikovali dokument, 

ktorý je ideologický. Zástupca Ordo 
Iuris, právnik Tymoteusz Zych vy-
stúpil pred dvoma rokmi na pozvanie 

Nadácie Slova-
kia Christiana 
v  Brat i s lave  
s témou práv-
nickej obrany 
rodiny, života 
a slobody sve-
domia. Veríme, 
že v spolupráci 
s Ordo Iuris 
budeme v dobe 
začínajúceho 

prenasledovania a perzekvovania za 
kresťanské postoje a názory pokračo-
vať. 

Podporili sme finančne unikátny mest-
ský spoločensko-akademický festi-
val Bratislavské Hanusové dni, ktoré  
sa uskutočnili aj napriek prísnym 
opatreniam koncom septembra 2020. 
V diskusii o slovenských dejinách  
a ich zmysle reprezentoval Nadá-
ciu Slovakia Christiana nový šéfre-
daktor Spojenectva s Máriou, Bra-
nislav Michalka. 

Na festivale vystúpili viaceré 
známe mená, napríklad historička 
Emília Hrabovec, aktivista Anton 
Chromík či bývalý minister vnútra 
Vladimír Palko. 

PODPORILI SME BRATISLAVSKÉ 
HANUSOVÉ DNI

Dohovor zavádza povinné 
vzdelávanie detí týkajúce sa 
„nestereotypných rodových rolí“

V praxi to znamená, že deťom, často bez 
súhlasu rodičov, budú nanútené postoje 
LGBT aktivistov a ideológia gender.

Desmond is Amazing - dieťa drag queen

stopgenderconvention.org
 

Istanbulský dohovor 

nechráni ženy pred násilím!

stopgenderconvention.org

V mnohých štátoch, ktoré stratégiu dohovoru prijali, 
je percento násilia voči ženám veľmi vysoké.

Dánsko 52 %
Fínsko 47 %
Švédsko 46 % 
Holandsko 45 % 
Francúzsko 44 % 
Veľ ká Británia 44 % 
Lotyšsko 39 % 
Luxembursko 38 %
Belgicko 36 %
Nemecko 35 % 
Slovensko 34 % 
Estónsko 33 % 
Česko 32 %
Litva 31 %
Rumunsko 30 %
Bulharsko 28 % 
Maďarsko 28 % 
Taliansko 27 % 
Írsko 26 %
Grécko 25 % 
Portugalsko 24 % 
Slovinsko 22 % 
Malta 22 % 
Španielsko 22 % 
Cyprus 22 %
Chorvátsko 21 % 
Rakúsko 20 %
Poľsko 19 %

stopgenderconvention.org

Dohovor narúša
základné práva rodičov.

Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné 
kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plá-
nov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili 
študijné materiály týkajúce sa problematiky rovno-
právnosti mužov a žien, nestereotypných rodových 
rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia kon-
fliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmiene-
ného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť 
osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schop-
nostiam žiakov.

čl. 14 ods. 1 Istanbulského dohovoru

Zavedenie povinného genderového „vzdelávania 
o nestereotypných rodových rolách“ je v rozpore
s právom rodičov na výchovu detí v súlade s ich 
vlastným presvedčením

(čl. 26 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, čl. 18 Medzinárod-
ného paktu o občianskych a politických právach, čl. 2 Dodatkového 
protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach).
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„Vážená Nadácia Slovakia 
Christiana

Chcem sa Vám poďakovať  
za Vašu prácu, za každú ná-
boženskú literatúru, myšlienku 
či svedectvo. S manželom sme 
dôchodcovia, veľa peňazí ne-
máme, ale Vám vďaka za Vaše 
dielo, na ktoré prispievame. 
Modlíme sa veľa za nenarodené 
deti, nechávame za ne s manže-
lom slúžiť Sväté omše. Ľudia by 
sa mali veľa modliť a dôverovať 
Pánu Bohu, nech sa stane Jeho 
vôľa. Bez Pána Boha by bol svet 
nešťastné miesto.“

Alžbeta a Ján

„Pochválený buď pán Ježiš 
Kristus,

Som už dôchodkyňa, mám 
72 rokov a som dlhoročnou 
členkou Spojenectva v Máriou  
a veľmi sa teším. Ďakujem  
za ocenenia, ktoré som získala 
od Vás a aj za knihy a dary, 
ktoré ste mi poslali. Počas pan-
démie som sa modlila veľa ru-
ženec, na základe Via Crucis, 
ktorú ste mi poslali som veľa 

rozmýšľala o Krížovej ceste. 
Rada čítam Spojenectvo s Má-
riou, vždy tam nájdem veľa 
zaujímavého a pekného. Som 
veľká ctiteľka Panny Márie 
Fatimskej. Chcem Vás popro-
siť, či by ste nemohli nechať u 
otca arcibiskupa Oroscha slúžiť  
za môjho manžela Svätú omšu,  
u nás v kostole ju nechám slúžiť 
sama. Veľmi pekne ďakujem.“

Mária

„Pochválený buď Pán Ježiš 
Kristus,

Vážená redakcia Christiana, 
všetkých Vás čo najsrdečnej-
šie pozdravujem a prajem 
Vám veľa Božieho požehnania  
a zdravia, nech Vás Matička 
Fatimská chráni za všetko  
čo robíte. Veľmi pekne ďakujem 
za škapuliar Panny Márie Fa-
timskej, čo som od Vás dostala. 
Dala som ho dcére, ktorá má 40 
rokov, veľmi sa tiež potešila. Čí-
tame nielen Váš časopis, ale ja 
čítam aj knihy od Vás a dcéra 
Vás číta na internete. Ja som  
už stará a bolia ma oči. Nech 
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Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

ADRESA REDAKCIE:
ul. Palackého 4
811 02 Bratislava
tel.: 02 / 222 000 63

 E-MAIL

redakcia@spojenectvosmariou.sk

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/slovakia-

christiana

Pán Boh požehná Vašu prácu  
i Vás.“

Vilma

Pochválený buď Pán Ježiš 
Kristus,

Osmelila som sa Vám na-
písať, neviem už ale moje 
myšlienky dostať na papier. 
Bola som učiteľka, teraz som  
už stará, mám 85 rokov, pamäť 
a ani sluch mi už dobre neslú-
žia. Chcem sa Vám poďakovať 
za Vašu knihu Ruženec – zá-
chrana pre svet, darujem ju 
svojej susede, čo mi pomáha. 
Srdečne Vás pozdravujem  
a modlím sa, aby ste mali  
z Vašej záslužnej práce radosť 
a aby sa Vám darila. Tak Vám 
Pán Boh pomáhaj.       

Žofia

„Vážená redakcia,
Chcem sa Vám poďakovať 

za Vašu prácu. Manželka je 
už na dôchodku, ja ešte prí-
ležitostne pracujem. Sme ve-

riaci ľudia, bývame na dedine 
a vo viere sme vychovávali  
aj naše deti. Syn sa ale rozvie-
dol, veľa sa modlíme za neho  
a aj za vnukov, dcéra má Bohu 
vďaka veľmi dobré manželstvo. 
Manželka sleduje aj správy 
na Vašom portáli, spolu s ňou 
si pozriem zaujímavé články, 
sledujeme aj TV Lux. Ďaku-
jeme za knižky, ktoré ste nám 
poslali. Radi čítame Spoje-
nectvo s Máriou, nechávame  
ho vždy v kostole.“

Vladimír a Andrea
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Moslim zavraždil v Nice 
troch katolíkov  
pred sv. omšou v bazilike 
Notre-Dame 

28. októbra sa vo francúzskom meste 
Nice odohral brutálny moslimský útok 
proti katolíkom. V miestnej bazilike 
Notre Dame, sa ako vždy o deviatej 
hodine mala konať sv. omša. Kostol-
ník už o pol deviatej vošiel do kostola, 
v ktorom sa nachádzalo len niekoľko 
ľudí. 

Krátko potom vošiel do kostola 
moslim, ktorý nožom odrezal hlavu 
kostolníkovi, potom utekal k star-
šej žene, ktorej tiež odrezal hlavu 
a ďalšiu ženu natoľko vážne zranil,  
že aj keď sa jej podarilo utiecť do naj-
bližšej kaviarne, tak čoskoro zrane-
niam podľahla. Útočník, podľa svedec-
tva starostu, počas vraždenia neustále 
nahlas vykrikoval moslimskú mod-
litbu Alláhu akbar. Polícia, ktorú pri-
volal šokovaný majiteľ pekárne, začala  
na moslima okamžite strieľať a pora-
nila ho. Následne bol zadržaný, pri-
bližne desať minút po útoku. 

Zdesení veriaci, ktorí sa začali zhro-
mažďovať pred kostolom, sa nedoká-
zali spamätať zo šoku. Katolícky kňaz 
Gil Florini povedal, že kostolník mal 
dve deti a mal okolo 50 rokov: „Robil 
svoju prácu kostolníka skutočne dobre. 
Bol to naozaj veľmi milý človek.“

Poľskí ľavicoví extrémisti 
zbili kňaza

Ľavicovo liberálni extrémisti a femi-
nistky, zúčastňujúci sa na vandalských 

útokoch proti Cirkvi a demonštráciách 
proti novej zákonnej úprave o potra-
toch, 25. októbra napadli a zbili kňaza 
v Myślibórze, ktorý sa nachádza v Zá-
padopomoranskom vojvodstve. Uda-
losťou sa zaoberá aj polícia. K útoku 
došlo na jednej z miestnych čerpacích 
staníc, kde sa vtedy nachádzala sku-
pina ľavicových extrémistov. Zamest-
nanec stanice si všimol, že niektorí  
z nich majú v rukách zapálené sviečky 
a ďalšie zapaľujú v priestoroch čerpa-
cej stanice. Uvedomil si, že by oheň 
mohol predstavovať potenciálne ne-
bezpečenstvo. 

Preto požiadal kňaza, ktorý sa na-
chádzal v tom čase na stanici, aby mu 
pomohol upokojiť agresívnu skupinu 
a presvedčil ich, aby buď uhasili oheň 
alebo opustili stanicu. Na kňazovo 
pokojné dohováranie reagovali extré-
misti agresiou a násilím. Najprv prišli 
údery na brucho. 

Keď po ataku ľavicovej hordy kňaz 
utiekol do staničnej budovy, ľavicoví 
extrémisti a extrémistky ho prenasle-
dovali a následne ho bili do tváre, bru-
cha a po celom tele. Keď sa kňazovi 
podarilo utiecť von, tak ho zachránili 
ľudia nachádzajúci sa na stanici, ktorí 
upokojovali útočníkov. 

Demonštranti zapálili  
v Čile dva kostoly

18. októbra vyšli tisíce ľavicových de-
monštrantov do ulíc Santiaga de Chile, 
hlavného mesta juhoamerického štátu 
Čile. Spočiatku pokojný protest pre-
rástol časom do násilného. Polícia po-
užila vodné delá, gumové projektily  
a slzný plyn. 
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Demonštranti podpálili dva kostoly: 
Sv. Františka Borgiu a Zvestovania. 
Videá na sociálnych sieťach ukazujú, 
ako sa veža jedného chrámu horiaca 
zrútila, čo sprevádzal nadšený krik 
davu. 

Jadrom protestujúcich boli členovia 
a priaznivci Komunistickej strany Čile. 
Tisíce ľudí spievali hymnu komunis-
tickej strany – El Pueblo Unido

Írsko: Za slúženie  
sv. omše do väzenia?

Írska vláda prijala 22. októbra v sú-
vislosti s tzv. druhou vlnou korona-
krízy opatrenia, ktoré boli podopreté 
novelizáciou zákona o zdravotnej sta-
rostlivosti z roku 1947. Pre kňazov, 
ktorí by sa rozhodli sláviť sv. omše  
za prítomnosti veriacich, to môže zna-
menať v konečnom dôsledku trest od-
ňatia slobody. 

Nová legislatívna úprava umožňuje 
v súčasnej situácii len akcie v exteriéri, 
ktorých sa môžu zúčastniť veriaci ma-
ximálne z dvoch domácností a nábo-
ženské stretnutia sú zakázané úplne. 
Výnimkou sú len pohreby, kde je povo-
lených najviac 25 ľudí a kňaz. 

Za porušenie tohto nariadenia, hrozí 
„páchateľom“ pokuta 2 500 eúr alebo 
odňatie slobody až na 6 mesiacov, 
alebo oboje. 

Fínskej kresťanskej 
političke hrozí väzenie  
za homofóbiu

Fínska kresťansko-demokratická po-
litička Päivi Räsänenová čelí až štyrom 
trestným konaniam v súvislosti s jej 

výrokmi o homo-
sexualite. Prezen-
tovala totiž taký 
názor na sodomské 
vzťahy, aký je vo 
Svätom Písme. Ke-
dysi pôsobila ako 
ministerka vnútra  
a neustále ju kritizovali LGBT nátla-
kové organizácie.

Kvôli nej nakoniec rozšírili počet 
trestných činov z nenávisti vo fínskom 
zákonníku o trestný čin nenávisti k se-
xuálnej orientácii. 

Súdne konania sa týkajú jej vystú-
pení v rozhlase, televízii, na Twitteri 
a dokonca je predmetom obžaloby  
aj leták starý 16 rokov. 

Z toho je jasné, že pred ideo-polí-
ciou nikto neutečie, pretože sa budú 
vyťahovať staré „prehrešky“, na ktoré  
už možno väčšina ľudí zabudla. Po-
dobne, ako za komunizmu. 

Političke hrozí trest odňatia slobody 
až na dva roky. Polícia samotná vypo-
čúvala političku celé hodiny a už ne-
bola ochotná pokračovať v trestných 
oznámeniach. Aktívny prokurátor, 
zrejme klon socialistických angažova-
ných prokurátorov, však nariadil zača-
tie trestného stíhania.

Spracoval BM

Prosíme o modlitbu „Otče náš” 
a „Zdravas, Mária…”  
na úmysel odčinenia za každý 
pohoršujúci a urážlivý čin voči 
Pánovi Ježišovi a jeho Matke a tiež 
za prenasledovaných kresťanov.



Pútnicke miesto:

Kaplnka sv. Márie 
Magdalény 

V blízkosti Borského Mikuláša, v obci 
Bílkové Humence sa nachádza jedna  
z veľmi pekných a malebných kaplniek, 
stojacich pri rozsiahlom vinohrade, ďalej 
od svetského ruchu. Z okolia kaplnky si 
možno vychutnať krásny výhľad na Malé 
Karpaty. V minulosti sa pri kaplnke za-
stavovali púte, ktoré smerovali z Trnavy  
do Šaštína. Kaplnka, za-
svätená sv. Márii Magda-
léne, vznikla v roku 1668  
na popud grófa Imricha 
Czobora. 

Pôvod ne rene s a nčnú 
kaplnku zničili začiatkom 
18. storočia Rákocziho kal-
vínski povstalci. Koncom  
19. storočia bola postavená 
nová kaplnka, tentokrát  
v enoklasicistickom štýle. 
Kaplnka v priebehu 20. sto-
ročia chátrala, až bola na-
pokon v roku 1995 zreštau-
rovaná. Patrí pod farnosť v 
Borskom Mikuláši.

Veža kaplnky je vysoká 25 metrov, 
vchod do kaplnky chránia masívne ko-
vové vstupné dvere. V blízkosti kaplnky 
sv. Márie Magdalény sa nachádza socha 
modliaceho sa Pána Ježiša Krista. Kaplnku  
sv. Márie Magdalény aj dnes navštevujú ve-
riaci, slúžia sa v nej na požiadanie aj sväté 
omše. 

Každý rok, okolo 22. júla, teda vždy  
na sviatok sv. Márie Magdalény, sa v naj-
bližšiu nedeľu k tomuto dátumu v kaplnke 
tradične slávi slávnostná svätá omša  
o 10:00. Táto tradícia sláviť slávnostnú 
svätú omšu je stará už niekoľko storočí.

Pokoj a malebnosť miesta, kde sa 
kaplnka sv. Márie Magdalény nachádza, 
priam nabáda k modlitbe a duchovnému 
rozjímaniu. A hoci kaplnku v minulosti 
niekoľkokrát poškodili vandali, okolie 
kaplnky je obľúbeným miestom turistov  
s malými deťmi. V roku 1963 sa kaplnka  
sv. Márie Magdalény stala Národnou kul-

túrnou pamiatkou.
Okrem kaplnky sv. Márie 

Magdalény, ktorá je pútnic-
kým miestom, sa v katastri 
obce Borský Mikuláš nachádza 
aj kaplnka svätého Jána Nepo-
muckého. Kaplnku nechala 
postaviť rodina Benková, stalo 
sa tak v roku 1770, nad sírnym 
minerálnym prameňom (tzv. 
Ságelská studnička). V roku 
1834 bola kaplnka prestavaná 
a v roku 1920 nechal miestny 
farár Karol Nečesálek z úcty  
k národnému buditeľov i 
a kňazovi Jánovi Hollému 

kaplnku sv. Jána Nepomuckého opraviť.  
V roku 1985, pri príležitosti 200. výročia 
narodenia národného buditeľa Jána Hol-
lého bola kaplnka zreštaurovaná do súčas-
nej podoby.

Okrem uvedených kaplniek sa priamo 
v Borskom Mikuláši nachádza baroko-
vo-klasicistický kostol zasvätený sv. Miku-
lášovi, postavený v roku 1636, pričom jeho 
dnešná podoba pochádza z roku 1753. Ide 
o jednoloďovú stavbu so zaobleným štvor-
covým presbytériom. Kostol v roku 1855 
poškodilo zemetrasenie, dnešnú podobu 
potom kostol získal v prvej polovici 20. sto-
ročia, keď bola upravená fasáda kostola.
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