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

Vážení priatelia,
prichádzame k Vám s ďalším číslom nášho časopisu, ktoré je tentokrát zamerané 

na vec pre každého kresťana najdôležitejšiu – vyznávanie Nášho Pána Ježiša Krista 
pred svetom. Ako vedia všetci kresťania aj z príbehu sv. Petra, pokušenie zaprieť pred 
svetom Spasiteľa sprevádza Cirkev od počiatku. Dôvody, ktoré spôsobujú toto zlyha-
nie medzi kresťanmi sú rôzne: strach z posmechu, strach o kariéru, strach o priateľ-
stvo a rodinné vzťahy a nakoniec strach o život. 

Strach o život bol aj motívom sv. Petra. Videl Pána Ježiša, vedeného vojakmi  
na výsluch pred židovskú veľradu a v očakávaní najprísnejšieho trestu pre svojho 
Pána, zľakol sa, že ho bude musieť nasledovať. Horúce slzy pokánia a poznania vlast-
nej slabosti, potvrdili pri treťom zakikiríkaní kohúta jeho zlyhanie. Od nás sa však 
ešte nevyžaduje obeť najvyššia. Svet sa nám len posmieva alebo nás haní, 
možno sa chystajú prekážky našej kariére. A napriek tomu, že mučeníctvo 
je ešte vzdialené, už niektorí kričia spolu so sv. Petrom: „Nepoznám toho 
človeka!“ Aby povzbudila Nadácia Slovakia Christiana na Slovensku od-
hodlanie kresťanov vyznať Ježiša Krista pred svetom, rozhodla sa 
usporiadať kampaň Nehanbi sa za Ježiša! Ňou sa bude snažiť po-
vzbudiť veriacich na Slovensku, nosením kovového prívesku s krí-
žom (ktorý je zobrazený na titulnej strane) ako znamením Nášho 
Spasiteľa, vyznať svoju vieru pred celým svetom. 

Tomuto úsiliu zodpovedajú aj články v našom časopise. Sú väč-
šinou venované priamo Božiemu Synovi a snažia sa vzbudiť v či-
tateľoch vedomie, že milovať Ježiša Krista, znamená nasledovať 
ho. Články, ktoré uverejňujeme nám prinášajú iný obraz Nášho 
Pána, ako svetské médiá. Pán Ježiš nebol len stelesnením lásky,  
ale aj pravdy a spravodlivosti. Preto prinášame dva články o tom,  
že v dnešnej dobe by možno považovali (a niektorí aj skutočne pova-
žujú) výroky Pána Ježiša za „netolerantné“.  

Utrpenie Pána Ježiša, ako vzor ktorý máme nasledovať, nám pri-
blíži vdp. Ľubomír Urbančok v príspevku Kristus bez kríža nemôže 
spasiť nikoho. A to, prečo musel Pán Ježiš prísť na zem a ako jemu 
aj jeho Matke spôsobujú bolesť ľudia svojou hriešnosťou, bezbož-
nosťou a tupením Cirkvi, o tom prinášame správy opäť v rub-
rike Prečo Panna Mária plače. 

Nepochybne tým najhorším utrpením pre našu patrónku 
Sedembolestnú Pannu Máriu je však skutočnosť, že jej Syna, 
ktorý musel toľko trpieť pre naše hriechy, z nevďačnosti  
či strachu zapierame. Nie pre to, žeby sme neverili,  
ale zo strachu. Prijmite preto toto číslo nášho časopisu 
ako povzbudenie k odvahe Krista vyznať, ale aj správne 
poznať. Poznať ho nie ako nejakého sociálne cítiaceho  
a láskavého proroka, ale ako Všemohúceho Boha, Bo-
žieho Syna a Nášho Pána. Ako Krista Kráľa, ktorý nám 
vládne a bude nás súdiť.

V Ježišovi a Márii
 

šéfredaktor
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V našej spoločnosti je Boh odsunutý 
na okraj

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré  
sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva 
na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy. 

Nepriatelia Božieho Syna Ježiša Krista zneužívajú moc médií, vysmievajú  
sa kresťanskému náboženstvu a vyvolávajú v mladej generácii pocit hanby pri hlá-
sení sa ku kresťanstvu. 

Neboj sa a nehanbi sa!
Spomeň si, ako horko zaplakal sv. Peter, keď sa kohút po tretíkrát ozval. Vtedy 

pochopil svoju úbohosť: bál sa ľudí a hanbil sa za Toho, ktorý za neho umrel 
na kríži. 

Ľudia vo svojom srdci veria v Ježiša Krista, ale deptaní spoločnosťou potrebujú 
dodať odvahu. Dodajme im ju! Ukážme im, že prihlásiť sa k Ježišovi je otázkou 
cti, hrdosti a odvahy. 

Sčítanie obyvateľov 2021
Blíži sa sčítanie obyvateľov, ktoré preverí našu vieru. Je dôležité vyznať Ježiša 

Krista pred svetom. On sám nám povedal: Kto mňa vyzná pred svetom, toho ja 
vyznám pred mojím Otcom.

Nadácia Slovakia  
Christiana rozbieha akciu:

Nehanbím sa za Ježiša!
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Naša akcia za Ježiša
Akcia „Nehanbím sa za Ježiša!“ môže prebudiť odvahu a svedomie mladých  

aj starých Slovákov a Sloveniek. Budú bojovať so sebou, so svojím strachom a zví-
ťazia. Postavte sa pevne za Ježiša a vyzvite ostatných kresťanov, aby odvážne vy-
znali svoju vieru. Šírte odvahu a vieru.

Štefan Bučko - herec

Juraj Šúst - riaditeľ Spoločenstva L. Hanusa
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Akciu Nehanbím sa za Ježiša! organizuje Nadácia Slovakia Chris-
tiana v roku 2021, v roku, keď sa bude opäť počas sčítania obyvateľov 

rozhodovať o tom, koľko kresťanov sa prihlási k svojmu náboženstvu.  
Od tohto prihlásenia sa závisí aj vplyv kresťanského náboženstva  
v spoločnosti na ďalších 10 rokov.

Pozorujeme stále väčší tlak sekulárnej spoločnosti na kresťanov 
a stále väčšie ohľady, ktorými kresťania ospravedlňujú 
svoj strach a hanbu prihlásiť sa k Ježišovi. 

Pod dojmom tohto trendu a smutní  
z toho, že situácia sa vyvíja takýmto 

neblahým smerom, rozhodli sme sa zmobilizovať slo-
venských kresťanov, predovšetkým mládež, aby dali 
najavo verejne svoju vieru. 

Nadácia Slovakia Christiana vznikla 15. 7. 2016. Je inšpirovaná medzinárod-
ným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťan-
skej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Nadácia Slovakia Christiana obhajuje nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené 
chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa  
o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie, postavenej na katolíckej morálke, gréc-
kej filozofii a rímskom práve. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym 
učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza predovšetkým z dekrétu 
Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Jaroslav Daniška - novinár
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Andrej Palko - herec

Symbolom akcie je kľúčenka s vyobrazením kríža, ktorej nosením na verejnosti 
dáva majiteľ viditeľne najavo, že je kresťanom a že sa nehanbí za Ježiša. 

Do akcie sa zapojili mnohí mladí ľudia a tiež aj niektoré známe osobnosti ako 
herec Štefan Bučko, novinár Jaroslav Daniška, Juraj Šúst, riaditeľ Spoločnosti La-
dislava Hanusa, herec Andrej Palko, politológ Ján Baránek a mnohí ďalší. Tí všetci 
chceli dať najavo svoju vieru a odvahu postaviť sa tlaku sekulárnej spoločnosti. 

Peter Janků - pesničkár a publicista
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Aj ty sa môžeš pridať a získať kľúčenku s krížom odvahy, ktorou dáš najavo 
celému svetu, že si kresťanom alebo kresťankou. Bez ohľadu na vek môže každý  
z nás hrdo nosiť znamenie kríža. 

Povedz o tejto akcii aj svojim známym, aby sme ukázali celému Slovensku,  
že kresťania nie sú ustrašená a zakríknutá minorita, ale mocný hlas plný odvahy, 
znejúci v 21. storočí. 

Prihlásiť ku kampani sa dá na adrese nášho časopisu. 

Peter Števkov - novinár

Ján Baránek - politológ
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Prečo práve znamenie kríža?
• Pretože mnoho katolíkov sa hanbí nosiť kríž na verejnosti

• Pretože kríž je symbol obety Ježiša Krista za naše hriechy

• Pretože znamenie kríža na verejnosti je svetlom pre ľudí

• Pretože znamenie kríža je cťou a hrdosťou kresťanov

• Pretože pri pohľade naň sa prebúdza chladné srdce

• Pretože pri pohľade naň sa prebúdza svedomie hriešnikov

• Pretože je viditeľným znamením, ktorým zvestujeme svetu, že sme kresťania

• Pretože neveriacim viditeľne pripomína ich povinnosť uveriť v Ježiša

• Pretože sa ako kresťania vzájomne spoznávame skrze znamenie kríža

• Pretože kríž je znamením víťazstva Ježiša Krista

Buďte pochodňou, ktorej oheň zapáli aj vaše okolie! Stačí nosiť znamenie kríža 
a verejne vyznávať svoju vieru doma, na pracovisku, v spoločnosti alebo pred štá-
tom. Napríklad aj prihlásením sa ku katolíckej Cirkvi pri sčítaní obyvateľov. Ľudia 
čakajú na tých, čo prejavia odvahu, aby videli, že to ide a ich srdce sa zapáli.

V roku 2021 máme mimoriadnu príležitosť dokázať, že viera nie je pre nás 
len spomienka na detstvo alebo estetická dekorácia sekularizovaných sviatkov.  
V tomto roku prebehne na Slovensku sčítanie obyvateľstva, ktoré sa uskutočňuje 
každých 10 rokov. Prihlásiť sa verejne ku katolíckej viere je cťou každého kres-
ťana-katolíka a dôkazom toho, že Ježiš Kristus je centrom jeho života. Vydať 
svedectvo o viere, najmä vtedy keď je Cirkev prenasledovaná a tupená, je cestou  
k večnej spáse a nebeskej odmene. Sám Náš Pán povedal: „Kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, toho aj ja vyznám pred mojím Otcom.“ 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dňoch od 15.2. 2021 do 31.3. 2021 a bude 
trvať šesť kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike 
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 

Treba sa pripraviť na to, že po prvýkrát je sčítanie elektronické, čiže bude po-
trebné vyplniť elektronické formuláre. Pre tých, najmä starších ľudí, ktorí neo-
vládajú dobre prácu s počítačom a inými elektronickými médiami, je nevy-
hnutné, pokiaľ budú za nich vyplňovať formuláre iní ľudia, aby osobne dohliadli, 
ak sa chcú prihlásiť k Cirkvi, aby boli údaje o ich viere vyplnené. Bolo by dobré,  
aby údaje osobne skontrolovali. 

Nedajme sa pri sčítaní ani odradiť, ani zmanipulovať. Staňme sa svedkami viery 
a vydajme svedectvo. Aby sme mohli povedať spolu s tými, ktorí na nás hľadia  
z Nebeského Kráľovstva: „Nehanbím sa za Ježiša!“
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Ako uviedol kňaz Mariusz Rosik, 
Ježiš ukazoval lásku a vzťah k ľuďom 
veľmi rozmanitým spôsobom. Keď 
stretol ľudí dobrej vôle, ktorí chceli 
žiť v Božej blízkosti, ukázal im svoju 
lásku a nehu. Keď stretol ľudí slabých 
váhajúcich, ktorí sa snažili ale kráčať 
po Božej ceste, napomínal ich a žia-
dal, aby sa obrátili. Keď sa však stretol  
s pokrytcami a ľuďmi, ktorí vedome 
páchali hriechy a ubližovali iným, ne-
váhal sa uchýliť k tvrdým napomenu-
tiam a gestám. 

Zamyslime sa nad slovami Evanjelia 
sv. Matúša (Mt 23, 23-33): „Beda vám, 
zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dá-
vate desiatky z mäty, kôpru a rasce, 
ale zanedbali ste, čo je v zákone dôle-
žitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo  
a vernosť! Toto bolo treba robiť ,  
a tamto nezanedbávať. Slepí vodco-
via! Komára preciedzate a ťavu pre-
hĺtate. Beda vám, zákonníci a fari-
zeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu 
zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a ne-
čistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu naj-

prv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka! 
Beda vám, zákonníci a farizeji, po-
krytci, lebo sa podobáte obieleným 
hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, 
ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí  
a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy na-
vonok zdáte ľuďom spravodliví, no 
vnútri ste plní pokrytectva a neprá-
vosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, 
pokrytci! Prorokom staviate hrobky  
a spravodlivým zdobíte pomníky a ho-
voríte: »Keby sme boli žili za čias na-
šich otcov, neboli by sme s nimi pre-
lievali krv prorokov.« A tak si sami 
svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali 
prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich 
otcov! Hadi, hadie plemeno, ako unik-
nete rozsudku pekla?“

Pán Ježiš tvrdo reagoval aj na ob-
chodníkov a peňazomencov v chráme 
(Mk 11, 15-18 ): „Potom prišli do Jeru-
zalema. Keď vošiel do chrámu, začal 
vyháňať predavačov a kupujúcich  
v chráme. Peňazomencom poprevra-
cal stoly a predavačom holubov stolice.  
A nedovolil nikomu prenášať ani náči-

OBVINILI BY DNES 
PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

Z NENÁVISTNÝCH 
PREJAVOV?

Mnoho progresívnych a modernistických kresťanov a ľudí dobrej vôle  
si predstavuje Ježiša ako pacifistu, vždy pekného a sladko sa usmieva-

júceho. To je však vážny omyl, v Novom Zákone existuje dostatok Ježišových 
výrokov svedčiacich o Jeho tvrdosti a ostrosti voči hriechu. Náš Spasiteľ spojil 
neobmedzené milosrdenstvo s tvrdým postojom voči zlu a hriechu.

10
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nie cez chrám. A učil ich: „Nie je napí-
sané: »Môj dom sa bude volať domom 
modlitby pre všetky národy«? A vy ste 
z neho urobili lotrovský pelech.“ Keď to 
počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali 
spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo 
všetok ľud obdivoval jeho učenie.“

Na inom mieste použil Pán Ježiš ta-
kisto iné veľmi tvrdé slová (Mt 7, 6): 
„Nedávajte, čo je sväté, psom a ne-
hádžte svoje perly pred svine, aby ich 
nohami nepošliapali, neobrátili sa 
proti vám a neroztrhali vás.“

Mrazivo pôsobia aj Ježišove slová 
(Mt 7, 15-22): „Chráňte sa falošných 
prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Po-
znáte ich po ovocí. Veď či oberajú  
z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 
Tak každý dobrý strom rodí dobré 
ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie 
a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 
Každý strom, ktorý neprináša dobré 

ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda 
po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, 
kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde  
do nebeského kráľovstva, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je  
na nebesiach. Mnohí mi v onen deň 
povedia: »Pane, Pane, či sme neproro-
kovali v tvojom mene? Nevyháňali sme 
v tvojom mene zlých duchov a neuro-
bili sme v tvojom mene veľa zázrakov? 
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás ne-
poznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate 
neprávosť!“

To tiež nie sú najmiernejšie termíny.

Aj Svätý Pavol, apoštol 
národov, tvrdo 
vystupoval proti 
hriešnikom

Ani apoštol svätý Pavol sa neštítil 
tvrdých slov, neúnavne odsudzoval 
hriech a varoval hriešnikov pred za-
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tratením. V 1 liste Korinťanom (1 Kor 
6,9-10) svätý Pavol hovorí: „Neviete,  
že nespravodliví nebudú dedičmi Bo-
žieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani 
smilníci, ani modloslužobníci, ani cu-
dzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci 
mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani 
opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú 
dedičmi Božieho kráľovstva.“

V Prvom liste Timotejovi sa ta-
kisto dočítame (Tim 1, 10-13): „Vieme,  
že zákon je dobrý, ak ho niekto správne 
používa, pričom vie, že zákon nie je 
daný pre spravodlivého, ale pre ne-
spravodlivých a nepoddajných, pre 
bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých 
a svetákov, pre otcovrahov a matkovra-
hov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, 
súložníkov mužov, únoscov, luhárov, 
krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, 
čo sa prieči zdravému učeniu, podľa 
evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, 
ktoré mi bolo zverené. Ďakujem tomu, 
ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, 
nášmu Pánovi, že ma uznal za verného 
a zveril mi službu, hoci som bol pred-
tým rúhač, prenasledovateľ a násilník.  
No dosiahol som milosrdenstvo, lebo 
som to robil z nevedomosti v nevere.“

Svätý Peter sa takisto tvrdo vyjad-
ruje na adresu tých, čo sa odklonili  
od viery v Druhom liste apoštola Petra 
(2Pt 2, 20-22): „Ak sa teda tí, čo po-
znaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista unikli poškvrnám sveta, znova 
do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich 
koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo 
by pre nich lepšie, keby neboli vôbec 
poznali cestu spravodlivosti, ako ju po-
znať a odvrátiť sa od svätého prikáza-
nia, ktoré sa im zverilo. Prihodilo sa 
im to, čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes 
sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté 
prasa váľa sa v blate zasa.“

Kresťania a antická 
rétorika

Schopnosť hovoriť tvrdými slovami 
bola charakteristickou nielen pre pána 
Ježiša a Apoštolov, ale aj pre mnohých 
kresťanských antických učiteľov, pre-
tože antika bola obdobím, bohatým  

12
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na invektívy. Antika bola úplne iná, 
ako dnešná doba, keď každé tvrd-
šie slovo vzbudzuje v najlepšom prí-
pade pobúrenie a v najhoršom prípade 
znamená odozvu na súde. Invektívy, 
urážky, urážlivé a ponižujúce epitetá 
a výrazy boli pomerne bežným štylis-
tickým prostriedkom starovekej pole-
miky.

Príkladov je viac ako dosť, Svätý 
Ignác Antiochijský hovoril o hereti-
koch ako o „satanovej byline, smrteľ-
nom jede a páchnucich mŕtvolách“. 
Kresťanský spisovateľ svätý Tertu-
lián zase neváhal nazvať svojho býva-
lého priateľa Rufina ako “krochkajúce 
prasa” a tvrdo sa o svojich oponentoch 
vyjadroval aj svätý Hieroným. Tieto 
výzvy boli omnoho silnejšie, ako slová 
arcibiskupa Jędraszewského o „dúho-
vom mori”, ktoré vyvolali hysterické 
rozhorčenie nielen medzi homosexu-
álmi, ale aj modernistami a progresív-
cami v radoch katolíkov. Pritom arci-

biskup Jędraszewski namieril svoje 
slová proti spoločenskému fenoménu, 
nie konkrétnym ľuďom. Aj dnes sú  
ale potrebné tvrdé slová, ktoré mô-
žeme použiť, keď čelíme nie slabému, 
ale silnému človeku zlej vôle, ktorý žije 
v bahne morálneho úpadku prvotného 
hriechu. Musíme si tiež uvedomiť,  
že tvrdé slová na adresu niekoho ne-
musia byť popieraním lásky. 

Dnes samozrejme nežijeme v staro-
veku a argumenty „ad hominem” sú 
považované za chybu, toto musíme 
zohľadniť v diskusiách. Urážky nie sú 
dobrou voľbou, na druhej strane však 
nemôžme zájsť do opačnému extrému, 
ktorý by viedol k tomu, žeby sme svoj 
názor neprejavili a nepriamo tak otvo-
rili dvere prijímaniu etického relati-
vizmu.

Marcin Jendrzejczak
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Učenie nášho Pána Ježiša Krista je 
plné zdanlivo protichodných právd, 
ktoré si však, keď ich dôkladne skú-
mame, navzájom nikdy neprotirečia, 
ale vzájomne sa dopĺňajú a vytvárajú 
skutočne úžasnú harmóniu. Tak je to 
napríklad v prípade zdanlivého roz-
poru medzi spravodlivosťou a milosr-
denstvom. Boh je nekonečne spravod-
livý a  zároveň aj nekonečne milosrdný. 
Kedykoľvek privrieme oči pred jednou 
z týchto dokonalostí, aby sme pocho-
pili druhú, upadneme do vážneho 
bludu. Náš Pán Ježiš Kristus počas 
svojho pozemského života preukazo-
val obdivuhodnú láskavosť i prísnosť.

Nesnažme sa však „korigovať“ osob-
nosť nášho Pána podľa malosti našich 
názorov, nezatvárajme oči pred dob-
rotou Spasiteľa, aby sme lepšie poro-
zumeli Jeho spravodlivosti, ale ani ne-
odvracajme svoju pozornosť od Jeho 
spravodlivosti, aby sme lepšie porozu-
meli Jeho nekonečnému súcitu s hrieš-
nikmi. Náš Pán bol rovnako dokonalý, 
keď prijal Máriu Magdalénu s odpus-
tením, ako keď tvrdými slovami kar-
hal farizejov. Žiadnu z týchto stránok 

nesmieme vytrhávať z evanjelia! Po-
chopme a chváľme dokonalosť nášho 
Pána, pretože sa zjavuje v oboch týchto 
prípadoch. A nakoniec pochopme, že 
naše nasledovanie Pána Ježiša Krista 
bude dokonalé, iba keď budeme vedieť 
nielen odpúšťať a potešovať, ale byť 
prísni, odsudzovať zlo a napomínať tak 
ako náš Pán.

Podľa mnohých katolíkov je pod 
úroveň riadiť sa tými epizódami evan-
jelia, ktoré ukazujú svätý hnev Mesiáša 
nad hanebným a zradným postojom 
farizejov. Títo katolíci hovoria výlučne 
o milosrdenstve a vždy sa snažia napo-
dobňovať túto cnosť nášho Pána. Boh 
ich môže za to požehnávať, ale prečo 
sa nesnažia napodobňovať ďalšie, ne-
menej dôležité cnosti nášho Pána?

Keď sa navrhujú nejaké rázne kroky 
vo veciach apoštolátu, stabilnou od-
poveďou je upozornenie, že musíme 
postupovať s maximálnou láskavos-
ťou, „aby sme ešte viac neostrakizo-
vali tých, ktorí zišli zo správnej cesty.“ 
Môže kresťanská dôraznosť niekoho 
ostrakizovať? Či azda keď náš Pán na-
pomínal farizejov, robil to s úmyslom, 

„Nepriatelia Boha, služobníci diabla, nasledovníci Antikrista, nepriate-
lia spásy ľudstva, osočovatelia, rúhači, nehanebníci, ignoranti“ – to 

sú prívlastky nepriateľov Cirkvi vyslovené jedným z jej najväčších svätcov. 
Nezabúdajme, že samotný Kristus i jeho nasledovníci neboli „nemastní-nes-
laní“!

KRISTUS POUŽÍVAL 
SILNÉ SLOVÁ. 

MAJME TO NA PAMÄTI!

14
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aby ich „ostrakizoval“? Aby posielal  
od seba preč tých, ktorí sa mýlia? Azda 
náš Pán nevedel, či nemal obavy o ka-
tastrofálny dopad, aký by jeho slová 
mali na farizejov? Mal by niekto sme-
losť obviniť Krista, Vtelenú Múdrosť,  
z takéhoto rúhačstva?  

Nech nás Boh chráni, aby sme ako 
prostriedok evanjelizácie používali 
výlučne prísne slová. Nech nás však 
Boh chráni aj pred myšlienkou zahodiť 
tieto hrdinské apoštolské metódy. Sú 
okolnosti, za ktorých treba byť láskavý, 
a sú okolnosti, za ktorých treba použí-
vať „sväté násilie“. Byť láskavý, keď si 
okolnosti vyžadujú prísnosť, je veľké 
zlo! A rovnakým zlom je byť tvrdý, keď 
si okolnosti vyžadujú láskavosť.

Všetko toto zmätenie je výsledkom 
jednostranného pohľadu na podoben-
stvá. Napríklad, veľa ľudí akceptuje po-
dobenstvo o stratenej ovci ako jediné  
v evanjeliu. A to je veľká chyba.

Náš Pán nielenže hovorí o strate-
ných ovciach, ktoré, bohužiaľ, krvá-
cajú doráňané v tŕní, a ktoré pastier 
trpezlivo hľadá na dne priepasti. Náš 
Pán nám hovorí aj o vlkoch, ktorí ne-

ustále krúžia okolo stáda a hľadajú 
príležitosť, aby sa doň dostali v ovčom 
rúchu. Keď pastier, ktorý vie, ako lás-
kavo niesť na pleciach stratenú ovcu, 
je hodný obdivu, čo možno povedať 
o pastierovi, ktorý opustil svoje verné 
stádo a vydal sa chytiť vlka oblečeného 
v ovčom rúchu, s láskou ho vzal na ple-
cia a priniesol medzi svoje ovce? Kato-
líci, ktorí jednostranne čítajú evanje-
lium, sa v skutočnosti usilujú o tento 
spôsob uskutočňovania apoštolátu!

Aby sme lepšie porozumeli, že do-
konalé nasledovanie nášho Pána spo-
číva nielen v láskavosti a sebestač-
nosti, ale aj v prísnosti, uvedieme 
niekoľko epizód a výpovedí niektorých 
svätých. Svätý je ten, o ktorom Cir-
kev s neomylnou autoritou vyhlásila,  
že bol dokonalým nasledovníkom 
nášho Pána. Ako teda napodobňovali 
svätí nášho Pána?  

Svätý Ignác z Antiochie, mučeník  
z druhého storočia, predtým, ako pod-
stúpil mučenícku smrť, napísal nie-
koľko listov rôznym spoločenstvám. 
Tieto listy obsahujú vyjadrenia o he-
retikoch, ktorým dával prívlastky: 
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„divoké šelmy“, „násilní vlci“ „šialení 
psi, ktorí zradne útočia“, „beštie s ľud-
skou tvárou“, „diabolské byliny“, „pa-
razitárne rastliny, ktoré Otec nezasa-
dil“ alebo „plodiny určené do večného 
ohňa“.

Za zmienku stojí aj Ján Krstiteľ, 
ktorý nazval zákonníkov a farizejov 
„hadím plemenom“ a samotný náš Pán 
Ježiš Kristus, ktorý ich nazval „obiele-
nými hrobmi“ a „pokrytcami“. Apoš-
toli robili to isté. Sv. Irenej, mučeník 
druhého storočia, žiak sv. Polykarpa, 
ktorý bol zase učeníkom sv. Ján Evan-
jelistu, pripomína, že keď sa apoštol 
vybral do kúpeľov, odišiel z nich bez 
toho, aby sa okúpal, pretože tam zba-
dal Korinta, heretika, ktorý popieral 
božstvo Ježiša Krista. Povedal, že kvôli 
prítomnosti heretika v budove sa táto 
môže zrútiť. Ten istý svätý Polykarp, 
ktorý sa jedného dňa stretol s hereti-
kom Marcionom, mu povedal: „Pozná-
vam ťa, si prvorodeným synom satano-
vým.“

Pritom všetci postupovali podľa 
rady sv. Pavla: „Bludárovi sa po prvom 
a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď 
vieš, že takýto je prevrátený, hreší  
a odsudzuje sám seba.“ (Tit 3:10-11).  

V štvrtom storočí sa svätý Atanáz 
zmienil o tom, že svätý Anton Pustov-
ník nazval reči heretikov „jedom ne-
bezpečnejším ako hadí jed“. 

Takto vo všeobecnosti sa svätí sta-
vali k heretikom, čo pripomenul pred 
mnohými desiatkami rokov článok  
v časopise „Civiltà Cattolica“, ktorý za-
ložil Jeho Svätosť Pius IX. a zveril ho 
otcom jezuitom v Ríme. Článok uvá-
dza aj niekoľko príkladov:

Sv. Tomáš Akvinský, hoci niekedy 
vykresľovaný ako vždy veľmi mierumi-
lovný, v jednej z polemík s Williamom 
Ockhamom, ktorého Cirkev vtedy ešte 
neodsúdila, povedal na jeho adresu  
a na adresu jeho prívržencov: „Boží ne-
priatelia, služobníci diabla, nasledov-
níci Antikrista, nepriatelia spásy ľud-
stva, osočovatelia, rúhači, nehanebníci 
ako faraón.“

Svätý Bonaventúra nazval Geralda, 
jedného zo svojich súčasníkov, „drzým, 
osočovateľom, vyšinutým, jedovatým, 
ignorantom, ľstivým, nehanebným, 
hlúpym a perfídnym“.

Svätý Bernard, keď hovoril o Arnol-
dovi z Brescie, ktorý vystupoval proti 
duchovenstvu, nazval  ho „nezriade-
ným, hlúpym, perfídnym, nežiaducim, 
vagabundom, šarlatánom, podvodní-
kom, hanebnou nádobou, škorpiónom 
z Brescie, pohŕdaný rímskym pápežom, 
diablovým obľúbencom, požieračom 
ľudí, ústami plnými kliatob, rozsie-
vačom nezhody, pôvodcom schiziem  
a krutým vlkom.“

Svätý Gregor Veľký, karhajúc Jána, 
biskupa Konštantínopolu, odsúdil jeho 
„zneucťujúcu a odpornú pýchu, Lucife-
rovu pýchu, hlúpe slová, márnomyseľ-
nosť a nedostatok inteligencie“.

Inak sa nevyjadrovali ani svätí Ful-
gentius, Prosper, Ján Zlatoústy, Am-
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bróz, Gregor, Bazil, Hilarius, Atanáz, 
alexandrijský biskup Alexander, svätí 
mučeníci Kornelius a Cyprián, Ire-
nej, Polikarp, mučeníci Ignácius, Kle-
ment a nakoniec všetci cirkevní ot-
covia, ktorí sa vyznačovali hrdinskou 
cnosťou. Ak chce niekto vedieť, aké 
pravidlá cirkevní učitelia a otcovia 
predkladali ako nasledovaniahodné  
pri potýčkach s heretikmi, prečítajte si 
„Filoteu“ v ktorej sv. František Saleský, 
učiteľ Cirkvi, píše: „Výslovných popie-

račov Boha a nepriateľov Cirkvi treba 
odhaliť a dať poznať. Dobre urobíme, 
keď upozorníme na vlka, čo sa votrel 
medzi ovce, keď ho pomôžeme zahnať 
a zneškodniť.“ 

Koľko protestov by sme počúvali, 
keby dnešné katolícke médiá zverejnili 
proti súčasným nepriateľom Cirkvi čo 
i zlomok toho, čo povedali veľkí svätí!

Plinio Corrêa de Oliveira

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!
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V dnešnej dobe sa totiž počet od-
borníkov exponenciálne zvyšuje,  
v spoločnosti to však veľmi nebadať. 
Pesimista by však povedal, že práve 
naopak. Čo sa týka výchovy, dnes 
máme prebytok rôznych pedagogic-
kých odborníkov, ktorí radia, ako deti 
vychovávať, či vzdelávať. Platí, že nie-
ktorí „pre stromy nie sú schopní vi-
dieť samotný les”, skutočná podstata 
edukačného a formujúceho pôsobe-
nia na deti mnohým uniká. Je dôležité  
v prvom rade nezabúdať na skutočnosť, 
že všetky zvieratá dokážu svoje mlá-
ďatá vychovávať na základe vrodených 
inštinktov a bez ohľadu na predstavy 
zoológov, u „ľudských mláďat” takisto 
bez ohľadu na predstavy rôznych pe-
dagogických odborníkov. Na rozdiel 
od zvierat majú ľudia navyše rozum. 
Môžme byť pokojní, ak nezabúdame 
vo výchove na Boha a riadime sa Bo-
žími zákonmi a deti o Bohu učíme,  
vo výchove detí by sme nemali nič po-
kaziť. Naše tri deti, narodené v rokoch 
1996 – 2004 sme spoločne s manžel-
kou vychovávali v období, keď sa u nás 
ešte nechyrovalo o gender ideológiach 
či „sexuálnom oslobodení” v pedago-
gickom či edukačnom procese. Bolo to 
v čase, kedy sa ešte ani na Západe ne-
robili pokusy s prezliekaním chlapcov 
v škôlkach do dievčenských šatočiek, 
a deti sa nemuseli oslobodzovať do-
tykmi. O nórskom Barnevente nebolo 
nič počuť – Barnevent v Nórsku pova-

žujem za prejav regresu tamojšej spo-
ločnosti. Okrem toho, v čase keď som 
vychovával svoje deti, som pôsobil ako 
vysokoškolský pedagóg a na polovičný 
úväzok som učil aj na základnej škole. 
Ako osobný asistent žiaka som parti-
cipoval aj pri edukačnom procese detí 
s poruchami učenia či zdravotnými 
problémami. Počas svojej pedagogic-
kej praxe som mal možnosť stretnúť 
sa s viacerými pedagógmi, dodnes si 
vysoko cením možnosť konzultovať  
s profesormi Ondrejovičom či Alber-
tym. Na druhej strane som však mal 
tiež možnosť debatovať s mladými pe-
dagogičkami, ktoré s leskom v očiach 
a plamennými prejavmi hovorili o za-
vádzaní moderných pedagogických 
metód do výchovy a vzdelávania. Čím 
viac modernej vedy a čím menej kato-
líckych princípov a právd vo výchove, 
tým horšie. Spoločne s manželkou 
sme sa pri výchove spoliehali v širo-
kej miere na Božiu pomoc. Katolícka 
vierouka hovorí jasne: Dieťa patrí  
na prvom mieste Bohu. Z toho pre 
rodičov vyplýva veľká a zodpovedná 
úloha vychovať deti nielen pre tento 
svet, ale aj pre Boha, aby sa deti vzmá-
hali „v múdrosti, veku a v obľube  
u Boha i u ľudí“. (Lk 2,52) „Rodičia 
sa majú dívať na svoje deti, ako na 
deti Božie a rešpektovať ich ako ľud-
ské osoby.“ (KKC 2222) Všetky naše tri 
deti sme spoločne s manželkou vycho-
vávali v súlade s katolíckym učením 

AKÁ BY MALA BYŤ KATOLÍCKA 
VÝCHOVA A AKÝ BY MAL BYŤ 
KATOLÍCKY RODIČ?

V minulosti ma zaujal výrok, ktorý znel takto: „Titanic postavili profesio-
náli, Noe bol amatér“. Zasiahol ma aj tým, ako vystihol podstatu skutoč-

nosti. 
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Cirkvi. Deti sme síce vnímali ako malé 
plnohodnotné bytosti, ale keď sa malá 
plnohodnotná bytosť nevedela zmes-
tiť do kože, inšpirovali sme sa biblic-
kým „Kto šetrí prút, nenávidí syna 
svojho, kto ho však miluje, včas ho vy-
chováva.“ (Príslovia 13,24) Deti potre-
bujú istotu a ženie ich „pud objavova-
nia“. Deti však podvedome potrebujú 
nájsť mantinely, za ktoré nemôžu zájsť  
a neprestanú, pokiaľ na tieto manti-
nely nenarazia. Preto podľa mojho ná-
zoru robia chybu rodičia, ktorí deťom 
stále ustupujú a neurčia jednoznačne 
„červenú líniu“, za ktorú ísť nemožno. 
Čím skôr sa takáto línia určí, tým je 
to pre dieťa lepšie. Možno to neplatí 
pri rôznych patologických stavoch  
u detí, u zdravého dieťaťa to však platí 
vždy. Katolícke princípy pomáhajú  
v určení, kadiaľ „červená línia” má 
viesť a majú nesmierne pozitívny 
vplyv na ďalší duchovný rozvoj die-
ťaťa. Takisto sme naše deti približne  
od 4. roku života učili s manželkou 
vždy dodržiavať dané slovo. Nemuseli 
slovo dať, ale keď ho už dali, museli 
ho dodržať, aj keď sme im v dodržaní 
slova (napríklad upratanie hračiek) 
často museli výdatne v ranom veku po-
máhať. Vyplatilo sa, dnes už upratujú 
len deti a my s manželkou začneme 
opäť vážnejšie upratovať, až keď odídu  
z domu. Ale podľa slov našich detí je 
im doma, s nami rodičmi, veľmi dobre 
a odísť sa nechystajú. Ubezpečili nás, 
že minimálne do roku 2030 ostanú žiť 
s nami v spoločnej domácnosti, a to 
zase nás rodičov, učí kresťanskej po-
kore a obeti. Snažili sme sa s manžel-
kou vždy dbať o to, aby nás deti nevní-
mali len ako prísnu autoritu, ktorá je tu 
preto, aby ich kontrolovala a prípadne 
trestala (na kontrolu a trestanie sú tu 
politici a polícia), skôr sme sa snažili, 
aby v nás cítili oporu a vedeli, že u nás 
vždy nájdu ochotu pomôcť. Boha sme 
našim deťom predstavovali ako lás-

kavého otca, ktorý nad nimi aj nami 
bdie. Naše deti nemali žiaden problém 
priznať sa k zlým známkam, vedeli,  
že hľadáme konštruktívne riešenie na-
miesto trestov. Deti sme nepreťažovali 
rôznymi mimoškolskými aktivitami, 
viedli sme ich však tak, aby mali aspoň 
jednu aktívnu záľubu (synovia šport, 
dcéra kreslenie a hudbu). Bolo samo-
zrejmosťou, že všetky naše deti na zá-
kladnej škole navštevovali náboženskú 
výchovu. Keďže so základmi katolíckej 
viery sa zoznámili už doma, nemali 
žiadne problémy so zvládnutím urče-
ného učiva, a po krste pristúpili v po-
žadovaných termínoch k ďalším kato-
líckym sviatostiam – prvému Svätému 
prijímaniu a Birmovke. Samozrejmos-
ťou je slávenie Svätých omší v nedeľu. 
Stretol som sa aj s rodičmi, ktorí sa 
snažili ochrániť svoje deti pred hrie-
chom za každú cenu. Ich deti nemali 
mobilné telefóny, mali obmedzenia 
pri pozeraní televízie či hraní počíta-
čových hier. S manželkou sme zaujali 
trochu inakší prístup. My sme im vy-
svetlili, že zlo je žiaľ súčasťou života  
a v Svätom Písme sami našli vždy do-
statok informácii o násilí, či čarodej-
níctve alebo o zlých duchoch, takže 
tieto fakty vnímajú len ako druhú 
stranu mince a neprikladali im väčší 
význam. Vedia, že kto má Boha v srdci, 
tomu zlí duchovia nemajú ako uškodiť. 
Dôležité je, aby deti vedeli, že rodičia  
a najmä Boh je im oporou. 

Ak rodičia dbajú, aby deti získali 
už v detstve základy viery, modlia sa 
za svoje deti a naučia svoje deti spo-
liehať sa na Boha, urobia veľkú časť 
toho, k čomu boli vo svojom živote ur-
čení. Boh sa o všetky svoje deti stará,  
aj o tie deti, ktoré sa už stali rodičmi  
a starými rodičmi.

Branislav Krasnovský
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Svätý Ambróz komentu-
júc Máriin žiaľ na Kalvárií 

nám ukazuje Božiu matku ako silnú 
ženu. „Kým apoštoli utiekli, Mária, 
primerane svojej vznešenej úlohe Kris-
tovej matky, stála vzpriamená pred 
krížom a súcitným pohľadom sledovala 
rany svojho syna, lebo neočakávala 
smrť z tohto znaku, ale spásu sveta.“ 
Apoštoli utekajú pred realitou kríža, 
pretože ešte nič nepochopili. Nemajú 
ten správny, mohli by sme povedať 
realistický pohľad na to, kým je Ježiš 
Kristus. Nadobudnú ho až po zmŕt-
vychvstaní. Aby sme mohli nadobud-
núť tento pohľad na svet, je potrebné  
na neho nazerať práve prizmou Kris-
tovho Kríža. V tajomstve Márie sa 
tak spájajú Vianoce s Veľkou nocou. 
Apoštoli, ktorí teraz utekajú pred krí-
žom, ho budú neskôr na ceste kríža 
nasledovať. Boží služobník, veľký ame-
rický kazateľ Fulton Sheen poukazuje  

už pred viac ako 50 rokmi na tento 
kľúčový problém dnešnej doby: 

„Náš čas je časom veľkého rozvodu 
medzi krížom a Kristom… Novodobá 
náboženská schizofrénia sa dá na-
zvať strachom z kríža. Krista sme od-
trhli od kríža. Máme kríž bez Krista 
a Krista bez kríža. Kristus bez kríža 
nemôže spasiť nikoho, pretože repre-
zentuje iba rozmaznanosť, prílišnú 
slobodu a Ježiša v podobe Superstar, 
ktorý používa hudbu, aby sa utešo-
val v prehre.“ Tieto slová tohto veľ-
kého amerického kazateľa nám môžu 
pomôcť osvetliť niekoľko aktuálnych 
úskalí duchovného života v súčasnosti.
Na prvom mieste je rozšírené hnutie, 
ktoré by som nazval emotívny spiritu-
alizmus. Ľudia dnes utekajú pred utr-
pením, pretože utekajú pred realitou,  
do ktorej môžeme vstúpiť výhradne 
skrze kríž s ukrižovaným Spasiteľom. 
Následne vyhľadávajú rôzne emo-

 KRISTUS BEZ KRÍŽA 
NEMÔŽE SPASIŤ NIKOHO

Božský Spasiteľ sa narodil už pred viac ako 2000 rokmi do tohto 
sveta a priniesol nám spásu, avšak tento ubolený svet plný utr-

penia neustále dychtí po jej ovocí, hoci častokrát si to ani neuvedo-
muje. Preto kľúčom k neustálemu sa radovaniu je práve Kalvária,  
na ktorej zveruje Božský Spasiteľ svojich učeníkov v osobe Jána, 
svojej matke. Nie je to žiadna povrchná radosť, ale je to radosť, akú 
svet dať nemôže, a ku ktorej pochopeniu je potrebný veľmi hlboký 
pohľad na realitu okolo nás.  
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tívne zážitky. Boh nás stvoril aj s na-
šimi citmi, avšak k skutočnej radosti 
zmŕtvychvstania sa dostávame skrze 
utrpenie Kríža. Preto hovoria cirkevní 
otcovia aj o novom stvorení skrze vy-
kúpenie. Ježiš nás skrze svoju smrť na 
kríži vykúpil a urobil nás účastnými 
pretvorenia reality. Ľudskému životu, 
ktorý po hriechu nemal skutočný zmy-
sel dal novú motiváciu, kvôli ktorej 
autor Exsultetu nazýva hriech šťast-
nou vinou. Žiaľ, mnohí naši súčasníci 
by chceli byť účastnými len slávy zmŕt-
vychvstania, ale realitu utrpenia ne-
chcú prijať. Utiekajú sa len k vyhľadá-
vaniu extrémnych zážitkov a citových 
vyžití. Tento postoj sa však vymyká 
ľudskej realite a preto je čírou ilúziou.  
Pre toto je pre niektoré letničné 
sekty tak dôležitý úspech a bohat-
stvo v každodennom živote. Zlyha-
nie, či iná forma utrpenia v nich ne-
majú miesto. Žiaľ, musíme povedať, 
že podobná mentalita sa dostala aj do 
katolíckej Cirkvi a je nebezpečným 
precedensom, vedúcim našich najmä 
mladých do falošných ilúzií a v ko-
nečnom dôsledku odvádzajúcim od 
Krista, ukrývajúc sa za pojem evanje-
lizačného projektu. Následne, na dru-
hom mieste môžeme sledovať odpor 
dnešného sveta voči realite ticha  
a samoty. Dnešný človek potrebuje mať 
okolo seba neustálu aktivitu a ruch, 
ktorý pocit ticha a samoty zatláča do 
ústrania. Keďže sme odmietli Krista 
na kríži, následkom toho je neustály 
aktivizmus, ktorý môžeme pozoro-
vať všade dookola. Už to nie je Ježišov 
vykupiteľský Kríž, ktorý je zdrojom 
Spásy, ale sú to naše neustále aktivity. 
A tak dnes aj mnohí kňazi a rehoľníci 
utekajú z jednej aktivity do druhej, jav, 
ktorý Sheen nazýva opúšťaním Krista 
„pre Krista“. Pre veriaceho a zvlášť  
pre Bohu zasväteného človeka sú však 
ticho a samota synonymom skutoč-

ného spoločenstva s Bohom, mo-
mentom, ktorý je životodarným pre 
akúkoľvek formu evanjelizácie, a bez 
ktorého sa každé hovorenie o Bohu 
stáva obyčajným tliachaním. Utiekanie 
sa do falošnej pocitovosti, ktorá nemá 
zakotvenie v skutočnej realite každo-
denného života posvätenej Božím po-
žehnaním a milosťou vedie následne k 
nedostatku trpezlivosti. 

Jedna zo základných charakteristík 
svätých je čnosť trpezlivosti, ktorá pra-
mení z hlbokého pokoja, ktoré v tichu 
premýšľa o Božom slove vo svojom 
srdci. Všimnime si koľko našich súčas-
níkov je nervóznych pre úplne banálne 
veci. Stačí ísť do nákupného centra 
alebo na akýkoľvek úrad. My však veľmi 
dobre vieme, že jedna z najdôležitej-
ších vlastností pre náš duchovný rast 
je práve trpezlivosť. Duchovný život  
je realita, ktorá preniká celý náš život  
a nikdy nemôžme povedať, že sme  
v ňom už dostatočne dokonalí, pre-
tože jeho cieľom je Boh, ktorý je 
nekonečná, prevyšujúca dokona-
losť. Výsledkom tohto celého úteku  
od Spasiteľovho kríža je utiekanie sa  
k rôznym snahám o zmenu náuky 
Cirkvi. Keďže sme sa rozhodli na po-
čiatku našej cesty odsunúť spred nášho 
duchovného pohľadu jediný pevný bod 
ľudských dejín, neostáva nám nič iné, 
než si svet prispôsobiť našim predsta-
vám i náladám. 

Tu už prestáva platiť to tradičné 
„sme vo svete, ale nie zo sveta“ a ná-
sledne sa svet i duchovný život začnú 
prelínať, až je už nemožné určiť, kde sú 
hranice. Toho logickým následkom sú 
vyprázdnené kňazské semináre a re-
hoľné domy. Veď predsa aby sme žili 
svetácky, k tomu nepotrebujeme od-
chádzať zo sveta. 

vdp. Ľubomír Urbančok
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Ruženec sa javí ako špecifické reme-
dium (vo význame nástroj boja), keďže 
každé remedium (liečivý prípravok) 
má bojovať proti chorobe, pri ktorej 
bolo aplikované, na všetky potreby 
Cirkvi i kresťanstva, tak veľké, ako  
aj malé.  

V posledných časoch, keď sa sily 
zla aktivizujú neobyčajne rýchlo, má 
v pláne spásy ľudí v súlade s Božím 
úmyslom čoraz väčší význam úloha 
Matky Božej.  

Vskutku, ako sa svet začal ponárať 
do temnoty, zažala Božia Matka poč-
núc uplynulým storočím svetlo spásy, 
ktoré bolo najprv slabé, silnelo a nako-
niec dosiahlo najvyšší jas a vznešenosť, 
osvetľujúc celú zem. 

Začiatok cyklu veľkých zjavení Naj-
svätejšej Panny Márie možno stanoviť 
na rok 1830. Tieto zjavenia sú ďalšími 
znakmi jej mimoriadnej intervencie do 
udalostí týkajúcich sa ľudí. 

V tomto roku sa Panna Mária zjavila 
sestre Kataríne Labouré z rehole vin-
centiek v kaplnke na ulici Rue du Bac 
v Paríži, pričom jej zjavila Zázračnú 
medailu. Tá na jednej strane predsta-

vuje podobu Matky Božej a na druhej 
strane monogramy Ježiša a Márie  
s krížom. Prostredníctvom tejto me-
daily dostali ľudia, ktorí ju nosili, tak 
veľa milostí a uskutočnilo sa toľko zá-
zrakov, že si názov Zázračná medaila 
úplne zaslúži.  

V roku 1846 sa Matka Božia zjavila 
dvom pastierikom, chlapcovi a diev-
čaťu, v La Salette vo francúzskych  
Alpách, čo spôsobilo veľkú vlnu ob-
rátení medzi ľudom. Panna Mária 
tam osobitne prosila o svätenie nedieľ 
účasťou na svätej omši a zdržiavaním 
sa fyzických prác v tento deň týždňa 
(podľa tretieho Božieho príkazu a prís-
lušného odporúčania Cirkvi). 

Najslávnejším zjavením v 19. storočí 
však bolo zjavenie v Lurdoch na juhu 
Francúzska, kde sa v roku 1858 Panna 
Mária zjavila Bernadete Soubirousovej. 
Počas všetkých osemnástich zjavení sa 
prihovárala skôr cez symbolické gestá 
než slovami. Najsvätejšia Panna Mária 
preberala zrnká ruženca tak, ako sa ho 
mladá Bernadeta modlila. Takýmto 
mimoriadnym spôsobom bola posvä-
tená modlitba sv. ruženca. Toto zja-

LURDY A FATIMA: Ruženec 
ako výnimočná zbraň Cirkvi  
a kresťanstva v dnešných časoch

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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venie, ktoré bolo zároveň  jedným  
z historicky najlepšie zdokumentova-
ných, bolo potvrdené vznikom zázrač-
ného prameňa, z ktorého voda Božou 
mocou robila (a naďalej robí) nespo-
četné zázraky, ktoré sú vedecky pre-
skúmané a potvrdené lekármi. A deje 
sa tak od roku 1858 až dodnes, tzn. 
viac ako 140 rokov! Keď dostala Panna 
Mária v Lurdoch otázku, kým je, od-
povedala, že je Nepoškvrnené počatie. 
Potvrdila tým dogmu vyhlásenú štyri 
roky predtým veľkým pápežom Piom 
IX. 

Zjavenia v Lurdoch sú akoby symbo-
lickým úsmevom Matky Božej k svetu, 

hoci vo svojom posolstve Najsvätejšia 
Panna nikdy neprestala varovať ľudí  
a vyzývať ich k spojeniu modlitby a po-
kánia. 

To isté evanjeliové posolstvo mod-
litby a pokánia, vyjadrené omnoho 
nástojčivejším spôsobom, odovzdala 
Matka Božia v roku 1917 vo Fatime 
v Portugalsku, v zjaveniach, ktoré 
možno pokladať za najslávnejšie v ce-
lých dejinách Cirkvi.

(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 svo-
ji mi 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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MÁRIA JE TIEŽ 
MOJA MATKA
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Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vážená nadácia,

Som dôchodkyňa, 78 ročná  
a veľmi krásne Vám ďakujem  
za krásny darček, brožúrku, 
ktorú som obdržala – Sedem 
bolestí Panny Márie, našej pat-
rónky Slovenska. Áno, naša 
Panna Mária, Matka Božia 
veľa trpela za hriech ľudstva, 
ako aj jej syn Ježiš Kristus, ktorý 
zomrel za naše hriechy a ne-
právosti tu na zemi. 

Aj teraz je veľa zla medzi 
ľuďmi, keď nás postihol korona-
vírus, sú takí, čo nemajú vieru. 
Treba sa modliť, aby sme ne-
padli do väčšieho zla, ale sú 
aj takí, čo chodia do kostola  
a keď sú von z kostola, tak pá-
chajú zlo, ohovárajú a inak 
znevažujú iných ľudí. 

A pritom si neuvedomujú,  
že s tým znevažujú nášho Pána 
Ježiša Krista a aj Našu Se-
dembolestnú Matku Božiu.
Modlím sa ruženec, som v Ru-
žencovom Bratstve, modlím 
sa za uzdravenie a pokoj v ro-
dine, ako aj za ťažké časy, ktoré  

na nás číhajú z každej strany. 
Dar Márie som prečítala celej 
rodine ako aj Ruženec – Zá-
chrana pre svet. Sme ctitelia 
Fatimy, kde sa k ľuďom priho-
vára Panna Mária: 

„Čiňte pokánie, pokiaľ nie je 
neskoro.“ Pokánie, pokánie, po-
kánie – to je posolstvo pre svet  
v dnešných ťažkých dňoch. 

Ostávam s pozdravom  
a  Pánom Bohom

Mária 

Vážená nadácia,

Veľmi pekne Vám ďakujem 
aj za knihy aj za dary, ktoré  
od Vás dostávam, ktoré ma po-
vzbudzujú k hlbšej viere. 

Hlbšiu vieru všetci na Sloven-
sku potrebujeme. Aj ma mrzí,  
že nemôžem viac prispievať, na-
koľko splácam pôžičku a z toho 
dôchodku mi už veľa neostane. 
Veľa sa za Vás všetkých v na-
dácii modlím a všetkým Pán 
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Boh zaplať a nech Vás náš Pán  
a Panna Mária ochraňuje.

S pozdravom Vaša členka 

Magdaléna

Vážení členovia nadácie,

chcem Vám zo srdca poďa-
kovať za Vašu obetavú prácu, 
ktorou sa snažíte zobudiť sve-
domie Slovákov aj za úctu  
k našej matke Sedembolestnej 
Panne Márii, ktorú šírite do ce-
lého Slovenska a do slovenských 
rodín. 

Patrí Vám veľká vďaka a nech 
Vás za to dobrotivý nebeský 
Boh bohato odmení a Nebeská 
Matka Panna Mária zobe-

rie pod svoju mocnú ochranu.  
Srdečná vďaka za všetko.

S manželom sme dôchod-
covia, žijeme skromne. Veľmi 
nás mrzí, že nemôžeme chodiť 
do kostola na Sväté omše, lebo 
sú kostoly zavreté. Vaše knihy  
a brožúrky, čo nám posielate sú 
pre nás duchovnou oporou.

S pozdravom vaši členovia 

Anna a Imrich

Vážená Nadácia,

srdečne Vás aj s manželkou 
pozdravujeme, sme čerství dô-
chodcovia a prajeme Vám veľa 
Božieho požehnania a úspechov  
vo Vašej práci. 
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Čítame aj Váš portál Chris-
tianitas a odoberáme Spojenec-
tvo s Máriou. Ďakujeme aj za 
dary, ruženec i knihy, ktoré ste 
nám poslali.

Tešíme sa, že na Slovensku 
existuje niekto, kto prezentuje 
takú vieru, akú mali naši ro-
dičia. Pamätáme si na svojich 
rodičov a to, akú mali hlbokú 
vieru. 

Dnes je tá viera podstatne 
vlažnejšia a to je na škodu. 
Ľudia by si mali uvedomiť, 
že je potrebné nezanedbá-
vať modlitbu a nevynechávať 
Sväté omše a často pristupovať  
aj k sviatosti Pokánia. 

Sviatosti sú tou najlepšou ces-
tou, ako úspešne bojovať proti 
pandémii. Škoda, že to ne-
chápu naši čelní politickí pred-
stavitelia, zatvárajú kostoly  
a zabraňujú ľuďom pristupovať 
k Svätej omši a Sviatostiam.

S pozdravom manželia 

Milan a Janka

Pochválený buď Ježiš Kristus

Využívam príležitosť odpove-
dať na otázky v ankete, ktorú 
ste poslali s tým, aby čitatelia 
ohodnotili Spojenectvo s Má-
riou a modlitebnú príručku 
„Sedem bolestí Panny Márie“. 

S oboma knižkami som nad-
mieru spokojná, v oboch prípa-
doch ide o klenoty, ktoré potešia 
aj náročného čitateľa. Grafická 
úprava i obsah je pútavý a na 
vysokej úrovni.

Mám však obavy, či to pre-
budí svedomie Slovákov. Slováci 
sú totiž zaťažení konzumom  
a ani „duchovnú potravu“ ne-
dostávajú v takej podobe, aká 
by mala byť. 

Naši duchovní kňazi (až na 
výnimky) majú na Svätých 
omšiach poloprázdne chrámy, 
čo je smutné. Bývam na ulici, 
kde žije 16 rodín. Len tri rodiny 
sú veriace a navštevujú kostol. 
Ja som už na dôchodku 15. rok 
a Svätú omšu na sviatok a v ne-
deľu nikdy nevynechám. Všetci 
moji známi o Vás vedia a majú  
na Vás kontakt. 
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christiana

Ja sledujem aj Vašu inter-
netovú stránku a veľmi sa mi 
páči. Má ozaj úroveň. Prajem 
Vám veľa síl do Vašej zásluž-
nej práce a odovzdávam Vás  
do ochrany sv. Jozefovi. On Vám 
bude nápomocný.

Chvála Nášmu Pánovi Ježi-
šovi Kristovi

Margita

Pochválený buď Pán Ježiš 
Kristus 

Veľmi pekne Vás pozdravu-
jem a prajem Božie požehnanie. 

Úvodom chcem poďakovať 
za všetky dary a knižky a bro-
žúrky, ktoré som dostala. Naj-
viac ma potešilo posledné číslo 
časopisu Spojenectvo s Máriou.

Neviem ako dlho budeme 
ešte takto trpieť čo sa deje  
na našom Slovensku, lebo 
sme obmedzení chodiť do kos-
tola, tak sa modlím so svojím 
manželom, ktorý je imobilný  
a o ktorého sa starám. 

Ale dúfam, že sa to čoskoro 
skončí a že sa budeme mať 
dobre ako predtým. 

Verím, že sa ľudia a svet spa-
mätajú. Jediným zmyslom ži-
vota je nachádzať na každom 
kroku tú správnu cestu k Bohu. 

A prajem všetkým, aby si 
chránili nádherný poklad viery 
a modlím sa každý deň za Vás.

Dobré zdravie a Božie požeh-
nanie Vám želám a modlím sa  
za Vás.

S vďakou 

Jarmila
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Írsko: nový dublinský 
arcibiskup podporuje 
svätenie žien  
a homosexuálne zväzky

Nový dublinský arcibiskup Dermot 
Farrell je za sviatostný diakonát žien. 
Súhlasí tiež s požehnávaním snubných 
prsteňov homosexuálnych párov, hoci 
je proti požehnávaniu ich vzťahov, 
najmä na verejnosti. Otázne je, či je tým 
pádom proti požehnávaniu v súkromí. 
Dermot Pius Farrell bol v rokoch 2018 – 
2020 biskupom v Ossore. 29. decembra 
2020 ho pápež František ustanovil za 
metropolitného arcibiskupa v Dubline. 
Pri tejto príležitosti poskytol arcibiskup 
rozhovor novinám Irish Times. Na 
otázku, či podporí sviatostný diakonát 
žien, odpovedal kladne: „Najväčšou 
prekážkou pre kňažky je pravdepodobne 
Tradícia, nie Písmo. Toto je ťažkosť, 
ktorú treba prekonať. Chcel by som 
vidieť diakonky, áno, chcel by som. 
V skutočnosti to boli ženy, ktoré si 
zachovali svoju vieru v Cirkev, určite  
v tejto krajine a možno aj v iných. 
Vieru odovzdali ďalej a prevzali za ňu 
zodpovednosť.“

Arcibiskup Farrell sa ale obáva roz-
kolu. Ako model možných následkov 
si však nevybral príklad z dejín katolíc-
kej Cirkvi, ale situáciu v Anglikánskej 
cirkvi: „Vidíte, že v Anglikánskej cirkvi, 
kde sa uskutočnili nejaké reformy, nie-
ktorí ľudia odišli a pripojili sa ku ka-
tolíckej Cirkvi. Je to veľká výzva. Pápež 
František inicioval diskusiu, bude však 
pomalá. Nemyslím si, žeby sa to dalo 
urobiť rýchlo. Podľa jeho slov je potreb-
ných veľa diskusií.“

Ak toto prirovnanie domyslíme  
do dôsledkov, tak nám vlastne vychá-

dza, že tie „reformné“ sily v Anglikán-
skej cirkvi (analogické k reformným 
silám v katolíckej Cirkvi) boli dobré  
a do katolíckej Cirkvi odišli (?) tí, čo 
príliš lipli na Tradícii a stali sa kato-
líkmi. Otázkou teda je, kam utečú pred 
reformami títo novopečení katolíci, keď 
tieto reformy, pred ktorými utekali, de-
finitívne dorazia aj ku katolíkom?

Venezuela: Neznámi 
páchatelia zavraždili 
kňaza, riaditeľa katolíckej 
školy

V juhoamerickej krajine zmietanej 
zlou sociálnou situáciou, vládami pre-
sadzujúcimi socialistické štátne kon-
cepcie a dlhoročným bojom o moc 
medzi rôznymi politickými frakciami, 
došlo k ďalšej tragickej udalosti. 

Neznámi páchatel ia zavraždi l i 
46-ročného katolíckeho kňaza, Luigiho 
Manganielloa. Kňaz bol riaditeľom ka-
tolíckej školy Školských bratov sv. Jána 
Baptistu de La Salle v Barquisimete  
a pochádzal z rodiny talianskych  
migrantov. 

Polícia predpokladá, že k trestnému 
činu vraždy došlo z dôvodu lúpeže. Ar-
cidiecéza vo venezuelskom hlavnom 
meste Caracas vydala komuniké, v kto-
rom na tento prípad reagovala. Uviedla, 
že zavraždený kňaz bol v celej oblasti 
dobre známou a populárnou osobou. 
Tešil sa veľkej obľube a uznaniu. Arci-
diecéza ďalej uviedla, že sa angažoval 
predovšetkým v apoštoláte medzi mlá-
dežou a v službe kňazských povolaní. 

Tento apoštolát napĺňal v duchu 
zakladateľa rádu Školských bratov,  
sv. Jána Baptistu de La Salle, ktorý za-
svätil svoju službu katolíckej výchove 
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opustených a chudobných detí. Sv. Ján 
Baptista de La Salle založil rehoľu Škol-
ských bratov s cieľom prípravy učite-
ľov, ktorí sa chceli venovať vzdelávaniu  
a výchove týchto detí. Už v čase smrti 
sv. Jána Baptistu de La Salle pôso-
bilo 274 bratov v 24 rehoľných obciach  
s 10 000 žiakmi po celom Francúzsku. 
Rehoľnú spoločnosť potvrdil v roku 
1725 pápež Benedikt XIII. 

Dnes má rehoľa viac ako 6000 bra-
tov v 86 krajinách sveta. V súčasnosti 
riadia viac ako 2000 školských ustano-
vizní, v ktorých sa vzdeláva približne 
950 000 žiakov a študentov.

Na Slovensku sa nachádzajú od roku 
1991 ústavy Školských bratov v brati-
slavskej Rači a v Prešove.

USA: Slová „matka“ 
a „otec“ vypadávajú 
z úradného jazyka 
Snemovne reprezentantov

Pohlavie bude odstránené z úradného 
jazyka dolnej komory Kongresu USA. 
Nahradia ich genderovo neutrálne ter-
míny. Rodovo neutrálny genderový 
slovník sa vníma cez prizmu podpory 
rozmanitosti a integrácie. 

V USA tak budú výrazy ako matka, 
otec, dcéra, syn, sestra a brat nahra-
dené výrazmi „rodič“, „dieťa“, „sú-
rodenec“. Podľa denníka Miami He-
rald budú môcť ešte kongresmani  
pri svojich rokovaniach používať slová  
ako matka a otec, nové pravidlá majú byť  
v prvej fáze presadené najprv v úrad-
nom jazyku a v písomnom styku. 

Americkí politici sú tak pripravení 
vyvlastniť tradičnú hodnotu aj mocen-
sky. Sociálne vyvlastnenie sa už usku-

točňuje v oblasti 
školstva a zdravot-
níctva.

Liberálni a prog-
resívni antropoló-
govia a sociológovia 
v USA už dlho pou-
žívali namiesto ter-
mínu rodina radšej pojem domácnosť, 
ktorý podľa nich lepšie vystihuje sku-
točnosť a je genderovo prijateľnejší.

V minulosti predstavovala rodina 
zložená z otca, matky a detí, základnú 
bunku spoločnosti a riešila všetky 
problémy, ktoré súviseli so životom jej 
členov. Rodina sa starala ekonomicky 
o svojich členov a v minulosti zabez-
pečovala v mnohých kultúrnych spolo-
čenstvách aj ozbrojenú ochranu svojich 
členov. Silne ovplyvňovala socializáciu 
detí, ich výchovu a zaisťovala svojich 
členov v starobe a chorobe. 

Táto sebestačnosť robila z rodiny 
univerzálny nástroj riešenia problé-
mov prežitia. Takáto morálne silná po-
doba rodiny je však v globalistickom 
svete neprijateľná, pretože človeka, 
ktorý má rodinné, morálne a duchovné  
zázemie a ktorý je súčasťou fungu-
júceho pokrvného spoločenstva ne-
možno tak jednoducho ovládať, ako 
vykoreneného jednotlivca, bez pevnej 
morálky a duchovných zásad.

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:

TOPOĽČIANKY 
Topolčianky, ktoré sú preslávené 

známym kaštieľom, sú zároveň aj zná-
mym pútnickým miestom. Veriaci tu 
celé stáročia putujú k Panne Márii Kar-
melskej, ktorá je patrónkou škapuliar-
skych bratstiev. Obec Topolčianky sa 
môže popýšiť v dejinách tromi kostolmi  
a kaplnkou, ktorá sa nachádza v kaštieli.

Pred tatárskymi nájazdmi však stál  
v obci ešte starší kostol, ktorý bol pri 
vpádoch bar-
barov zničený. 
Druhý kosto-
lík dal posta-
v i ť  M i k u l á š  
z Topoľčianok  
z rodu pánov 
T o p o ľ č i a n -
skych. 

Plán kostola 
dal vyhotoviť 
v ta l ianskom 
mestečku Gan-
dria r. 1342. Tretí kostol, ktorý slúži 
veriacim dnes, zasvätený sv. Kataríne 
Alexandrijskej, je postavený v klasicis-
ticko-barokovom slohu. Dal ho postaviť 
gróf Karol Keglevich a jeho brat biskup 
Žigmund Keglevich. 

Pre pútnikov je najdôležitejšia 
kaplnka v kaštieli. Tú dala vybudovať 
grófka Rákocziová-Erdödyová pri prí-
ležitosti založenia miestneho Škapu-
liarskeho  bratstva. 16. júla 1686 bola 
kaplnka pripravená prijať obraz Panny 
Márie z Karmelu, dar pápeža Inocenta 
XI. a privítať arcibiskupa Juraja Sze-
chenyiho, ktorý Bratstvo škapuliarske  
v Topoľčiankach založil. 

Kaplnka bola cieľom pútnikov celé 
storočia, až do zásahu komunistickej 
moci, pre ktorú boli púte tŕňom v oku. 
Od 50. rokov sa pre pútnikov brány 
kaplnky aj kaštieľa uzavreli a otvorili sa 
až v roku 1990. Bohužiaľ, vzácny obraz 
Panny Márie Karmelskej, cieľ pútnikov, 
bol v roku 1973 ukradnutý neznámym 
páchateľom. 

V kaplnke sa nachádzajú mnohé 
umelecké diela. 
Na oltári je kópia 
Rafaelovej Ma-
dony. Za oltárom 
je kópia Muril-
love j  Madony  
a vedľa nej obrazy 
od viedenského 
maliara Huberta 
Maurera. 

V  p r e d n e j 
č a s t i  kapl n k y 
je obraz Opla-

k áv a n i e  K r i s t a  j e h o  M at ko u  
po sňatí z kríža, od liptovského rodáka 
Eduarda Ballu z roku 1892. Nad vcho-
dom kaplnky je na obraze Alžbeta Rá-
kocziová rod. Bánffiová – vystretá na 
katafalku. Obraz je z roku 1663 a je to 
práca benediktínskeho mnícha Basí-
liusa.

Obnovenie pútí bolo sprevádzané vy-
svätením kaplnky arcibiskupom Jánom 
Sokolom. Od jej obnovenia sa v nej ko-
najú púte každý rok. V tomto roku by sa 
mala konať 335. škapuliarska púť v deji-
nách obce. 

BK

MARIÁNSKE
STRANY


