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Pokánie!



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

V Ježišovi a Márii
 

šéfredaktor

Drahí priatelia,
liturgický rok nám opäť priniesol pôstnu dobu, ktorá sa dotýka každého kresťana svo-

jim apelom  na pokánie. Tí z Vás, ktorí ste prijali  posolstvo Matky Božej Fatimskej, 
veľmi dobre viete, aká je táto výzva aktuálna. Veľmi radi preto využívame toto pôstne 
číslo nášho časopisu a ponúkame Vám možnosť, zamyslieť sa podrobnejšie nad po-
káním v živote kresťana. O tom aké je dôležité pamätať na náš stav hriešnikov, nám 
tentoraz v rubrike Slovo kňaza píše veľadôstojný pán Peter Mášik.

Pretože pôstna doba je neodmysliteľne spätá s rozjímaním nad utrpením Pána Ježiša, 
snažili sme sa nájsť aj zaujímavé myšlienky k tejto téme - ponúka nám ich napríklad 
známy americký arcibiskup Fulton J. Sheen, ktorý sa v 50. rokoch 20. storočia preslávil 
svojimi televíznymi a rozhlasovými kázňami, ktoré počúvalo zakaždým viac 
ako 30 miliónov Američanov.

Vďaka našim zahraničným kolegom sme Vám schopní ponúknuť tiež roz-
hovor so súčasným talianskym katolíckym spisovateľom Guidom Vignel-
lim, ktorého knihu o úcte k Božskému Srdcu sme nedávno vydali. 
Guido Vignelli je, okrem iného, aj autorom veľmi úspešnej publi-
kácie o svätom Františkovi z Assisi, ktorého predstavuje z trochu 
iného pohľadu, než je v dnešnej dobe bežné. Dúfajme, že sa časom 
dostane aj k slovenským čitateľom.

Najmä rodičov, ale určite aj starých rodičov a ďalších vychovávate-
ľov, iste zaujme článok o stále sa rozširujúcej závislosti detí a mládeže 
na tzv. „smartfónoch“, tabletoch a počítačoch. Nájdete tu aj niekoľko 
rád, ako rodinu pred touto nepríjemnou závislosťou uchrániť.

V tomto roku nás čakajú tiež dvoje voľby. Budeme vyberať prezi-
denta Slovenska a tiež voliť poslancov Európskeho parlamentu. Ne-
dajme sa odradiť od účasti na voľbách tým, že náš hlas aj tak nič ne-
zmení a nehlasujme ľahkovážne, alebo zo zvyku.

Zamyslime sa, či kandidát, ktorého do tej či onej funkcie chceme 
zvoliť, bude naozaj odvážne hájiť hodnoty, na ktorých nám skutočne 
záleží - ochranu ľudského života od počatia a prirodzenú rodinu, 
suverenitu našej vlasti a zachovanie kresťanskej kultúry pre ďal-
šie pokolenia. Nie každý politik, ktorý sa označuje za kresťana, 
je vždy ochotný a schopný za nám drahé hodnoty bojovať, pre-
tože tým si popularitu médií ani pokojný život medzi svojimi 
kolegami nezaistí. Je veľmi smutným faktom, že do súčas-
nej morálnej krízy dostali štáty západnej Európy často-
krát práve politici, ktorí boli zvolení hlasmi kresťanov. 
V týchto voľbách ide o veľa - či Slovensko bude opako-
vať chyby iných európskych krajín, alebo bude od týchto 
chýb uchránené.

Prajem vám v mene celej redakcie Spojenectva s Má-
riou požehnaný čas tohtoročného pôstneho obdobia, vy-
užitého ku prospechu a k spáse duše.
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Výzva k pokániu

Ó, moje dcéry, netúžme po poho-
dlí! Chváľme Boha a usilujme sa 
činiť pokánie, kým sme nažive. Aká 
sladká bude smrť pre toho, kto po-
čas života pokáním zahladil všetky 
svoje hriechy a nebude musieť ísť do 
očistca! » str. 4

Stála Matka Bolestivá

Lev Nikolajevič Tolstoj kedysi na-
písal: Hudba vyjadruje všetko, čo ne-
môže byť vyrieknuté, ale o čom nie 
je možné mlčať. Nie je veľa skladieb 
vo vážnej hudbe, tvorenej od stredo-
veku až po dnešné časy,... » str. 14

Vydajme sa na cestu pokánia

Liturgia tradičného rímskeho obra-
du, ktorý nám Cirkev odovzdávala 
cez stáročia, je vynikajúcou školou 
pokory. Pokora nás vedie k pokániu. 
Je to zrejmé v jej gestách a skutkoch. 
Prostrácie, pokľaknutia, úklony, toto 
všetko sú rozmanité... » str. 23
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V tejto súvislosti môže vzniknúť 
otázka, či to, čo svätí adresovali rehoľ-
níkom, je možné nejakým spôsobom 
vzťahovať i na laikov. Odpoveď znie: 
Áno! Každý z nás - kňaz, rehoľník, 
manžel, manželka, slobodný - musí 
dodržiavať všetky prikázania a usilo-
vať sa dosiahnuť kresťanský ideál do-
konalosti. Inak to nie je ani s pokáním. 
Každý z nás, bez ohľadu na svoj stav, je 
k tomu povolaný.

POKÁNIE MILÉ BOHU
Pripomeňme si, čo je pokánie. Prečo 

je milé Bohu a prečo je pre nás uži-
točné? Aká veľká je potreba a hod-
nota kolektívneho a národného poká-
nia, pokánia za vlasť, za duše trpiace v 
očistci, za blížnych, ktorí blúdia?

Slovo pokánie pochádza z latinského 
termínu poenitentia a gréckeho meta-
noia, čo znamená postoj vyjadrujúci 
ľútosť nad spáchanými hriechmi, ľú-

Výzva
k pokániu

„Ó   , moje dcéry, netúžme po pohodlí!... Chváľme Boha a usilujme sa činiť 
pokánie, kým sme nažive. Aká sladká bude smrť pre toho, kto počas 

života pokáním zahladil všetky svoje hriechy a nebude musieť ísť do očistca! 
Ešte za života bude môcť zakúsiť nebeskú blaženosť a slávu v duši oslobode-
nej od všetkého strachu a v neotrasiteľnom pokoji,“ toto písala svätá Terezka 
Ježišova, učiteľka Cirkvi, svojim duchovným dcéram.

tosť a túžbu zadosťučiniť za hriechy 
a obrátenie, ako aj snahu o jednotu s 
Bohom a so svätou Cirkvou. Pokánie 
môže mať rôzne formy. Môže byť von-
kajším alebo vnútorným postojom.

Starý zákon mal veľa kajúcich prak-
tík, ako napríklad sypanie popola na 
hlavu, pôst, almužnu. Proroci vyzý-
vali ani nie tak k vonkajším činom, 
ako skôr k pokániu plynúcemu z ľud-
ského vnútra. Prorok Izaiáš vyzýva 
ľud, aby zmenil svoje správanie, týmito 
slovami: „Prestaňte robiť zlo! Učte sa 
robiť dobro, domáhajte sa práva, po-
môžte utláčanému, vymôžte právo si-
rote, obhajujte vdovu!“ (Iz 1,17).

VNÚTORNÁ PREMENA
Sám náš Pán Ježiš Kristus namiesto 

vonkajších prejavov kajúcnosti vyzýva 
k hlbokej premene, k radikálnej kon-
verzii a k viere v evanjelium. Kristus 
odsudzuje pokrytectvo farizejov, ktorí 
robili veľa vonkajších kajúcich gest, ale 
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Na púšti bol štyridsať dní a satan ho 
pokúšal. (Mk 1,13). 
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unikala im podstata obrátenia, ktorou 
je premena života.

Je jasné, že slovo pokánie má oveľa 
širší význam, pretože ide o zmenu v 
človeku. Človek sa z hriešnej osoby 
musí stať Božím človekom, ktorý 
ochotne spolupracuje s Božou milos-
ťou. V tomto zmysle pokáním je každý 
úmyselný dobrý čin, každý láskyplný a 
poctivý skutok, dôsledné plnenie na-
šich povinností, vydávanie svedectva o 
pravde a dobrote. Pokánie preto nie je 
ľahké, pretože často od nás vyžaduje, 
aby sme sa pre väčšie dobro vzdávali 
menšieho dobra. To všetko vyžaduje 
úsilie, obetu a predovšetkým zmenu 
spôsobu nášho myslenia. Až vtedy, keď 
v nás začnú odumierať hriechy a chyby, 
budeme rásť v milosti a meniť sa.

DAJ A DOSTANEŠ
Všetko, čo sa vo Svätom písme týka 

pokánia, je stále platné. Cirkev, naša 
najlepšia Matka, prispôsobuje v závis-
losti od situácie rôzne aspekty poká-
nia konkrétnym ľuďom v konkrétnych 
dobách, v ktorých žijú. S pokáním 
je neoddeliteľne spojená modlitba 
– tak osobná, ako aj tá, prostredníc-
tvom ktorej vyprosujeme milosť pre 
druhých. Neoddeliteľnou súčasťou po-
kánia je osobné umŕtvovanie a obeta. 
Posilňujú nás vnútorne v boji s našimi 
hriešnymi žiadosťami a proti zlým du-
chom, ale predovšetkým sú jedineč-
ným prostriedkom napomáhajúcim 
spáse našich bratov a sestier. Nie bez 
príčiny sme súčasťou toho istého mys-
tického tela a máme privilégium pri-

5
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jímať pomoc od druhých a zároveň 
povinnosť poskytovať ju tým, ktorí 
ju potrebujú. Je to duchovná poklad-
nica, do ktorej môžeme sami pridávať 
naše modlitby a skutky lásky, pokánia, 
umŕtvenia, vďaka ktorým živíme tých, 
ktorí ich potrebujú, a my sami ich po-
užívame mystickým spôsobom vtedy, 
keď to potrebujeme. Takže ak chceme 
zakúsiť milosť, o ktorú prosíme, mu-
síme ju najskôr praktizovať. Kto sa 
nepostí a nečiní pokánie, nerozumie 
zmyslu pôstu a pokánia. Preto ten, kto 
hľadá láskavosť, nech ju najskôr sám 
praktizuje, a kto chce dostať, nech sám 
dáva.

ZO VŠETKÉHO 
PRINÁŠAJTE OBETU...

Vonkajšie kajúce praktiky v Cirkvi sa 
počas storočí menili a môžu sa meniť 
v závislosti od doby a od kultúrneho 

okruhu, v ktorom žijú konkrétne spo-
ločenstvá veriacich v Krista. Počas 
stáročí nás pápeži povzbudzovali, aby 
sme v duchu pokánia prijímali to, čo 
nám prináša deň – prácu, ťažkosti, 
sklamania, radosti či úspechy. Mali by 
sme v nich vidieť prostriedky umožňu-
júce našu vnútornú premenu a priľnu-
tie k Bohu. Takéto vnímanie pokánia 
je blízke slovám, ktoré pred sto rokmi 
vo Fatime vyslovila Božia Matka. Po-
káním, ktoré od nás požaduje Matka 
Božia, nie sú len mimoriadne a hr-
dinské kajúce činy, ktoré, pokiaľ sú zo 
srdca a z lásky k Bohu, sú mu milé, ale 
pokáním v zmysle Fatimy je v prvom 
rade náš každodenný život.

Anjel, ktorý sa v roku 1916 zjavil fa-
timským deťom, ich vyzýval nielen k 
modlitbe, ale aj k umŕtvovaniu, ktoré 
majú neustále obetovať Bohu. A na Lu-
ciinu otázku, ako sa majú umŕtvovať, 
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odpovedal: „Všetko, čo len môžete, obe-
tujte ako náhradu za hriechy, ktorými 
je Boh urážaný, a za obrátenie hrieš-
nikov.“ Deti rýchlo pochopili, čo majú 
robiť. Sestra Lucia spomína na náv-
števu u chorej Hyacinty v nemocnici: 
„Bola ako obvykle plná radosti. Objala 
ma a ja som sa jej spýtala, či veľmi 
trpí. ‚Áno,‘ odpovedala  ‚trpím, ale obe-
tujem to za hriešnikov a ako náhradu 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie.‘”

Prečo máme činiť pokánie? To je 
otázka, ktorá víri v hlave mnohým 
z nás. Odpoveď je jednoduchá: pre-
tože každý z nás je hriešnik. Takže 
kvôli spravodlivosti je potrebné naše 
zmierenie a  zadosťučinenie Bohu a 
našim blížnym. Treba napraviť krivdy 
a zlo. Svätý Augustín nás učí: „Žiaden 
hriech, veľký ani malý, nemôže zostať 
bez trestu. Ten trest si udelí buď sám 
človek, keď bude konať pokánie, alebo 
ho vynesie Pán Boh na Poslednom 
súde.“

Nemôžeme zabudnúť na toľko prí-
kladov veľkých hriešnikov, ktorí si po 
obrátení vďaka milosti Božej predsa-
vzali, že sa stanú veľkými svätými. To 
bol prípad svätej Márie Magdalény, 
ktorá po obrátení a neskôr po zmŕt-
vychvstaní Krista Pána strávila zvyšok 
svojho života na púšti, kde žila ako ka-
júcnička. Už nebola schopná žiť medzi 
ľuďmi, ale mala jediný cieľ: čo najlep-
šie láskou odpovedať na lásku svojho 
Milovaného, ktorý ju neodsúdil, ale 
vyzval na obrátenie. Jej svedectvo uka-
zuje, že pokáním možno všetko odči-
niť a získať, dokonca aj najvyššiu svä-
tosť. Potvrdzuje to aj svätý Cyprián: 
„Ó, pokánie! Ty si rozviazalo všetko, čo 
bolo zviazané, a otvorilo, čo bolo za-
tvorené.“

Nie každý z nás je povolaný k ta-
kému radikálnemu pokániu, ale prvým 
a najdôležitejším pokáním každého 
katolíka je dokonalé, verné a neustále 
plnenie svojich povinností. Svätá 
Faustína raz počula od milosrdného 
Ježiša, že žiadnu obeť nemožno po-
rovnať s plnením Božej vôle. Musíme 
mať preto na pamäti, že máme žiť tu 
a teraz, a že to, kde sme, z akej rodiny 
pochádzame, v akej krajine a v akom 
prostredí žijeme, nie je náhoda. Treba 
sa zamerať predovšetkým na verné pl-
nenie svojich povinností. A práve to je 
jadrom kajúceho života.

POKÁNIE ZA BLÍŽNYCH 
Pokánie za hriechy je jedna vec, ale 

človek ako spoločenská bytosť je zod-
povedný aj za svojich blížnych a to nie-
len za tých, ktorí žijú, ale aj za tých, 
ktorí už zomreli, za tých, ktorí trpia 

Pokánie anglického kráľa Henricha II.
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v očistci v dôsledku Božej spravod-
livosti. Oni už nie sú schopní sami si 
pomôcť, ale ako povedala svätá Teré-
zia z Lisieux, „ak z lásky k Bohu zdvih-
neme steblo trávy zo zeme, môžeme 
zachrániť niečiu dušu. Áno, pretože 
nie sú to len naše modlitby a skutky 
pokánia, ktoré majú samé osebe hod-
notu, ale v kombinácii s láskou k Bohu 
môžu učiniť to, čo prekračuje naše ľud-
ské schopnosti. Je strašné, že kvôli našej 
nečinnosti a nedostatku lásky, ako aj 
nezodpovednosti za duše našich blíž-
nych ľudské duše na veky padajú do 
pekelného ohňa.“

„Mnoho duší ide do pekla, pretože 
niet nikoho, kto by sa za ne obetoval a 
modlil sa,“ takýto bolestivý nárek po-
čuli deti od Panny Márie vo Fatime. 
Blahoslavená Hyacinta si slová Krásnej 
Panej veľmi vzala k srdcu, Mala veľkú 
túžbu, aby bola čistou a nevinnou obe-

ťou v tomto veľkom úmysle obetovať 
sa za hriešnikov. Keď ochorela na špa-
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nielsku chrípku a zápal pohrudnice, 
bola preložená do nemocnice ďaleko 
od domu, kde bývala. Tam jej počas 
chirurgického zákroku (bez anestézie!) 
boli vybraté dve rebrá. Mýlil by sa, kto 
by si myslel, že pri tomto utrpení bude 
túto nevinnú bytosť počuť nariekať. 
Práve naopak, toto dieťa preukázalo 
veľkú odvahu a využívalo každú jednu 
príležitosť na to, aby prinášalo nové a 
nové obety za jej bratov hriešnikov. S 
veľkým pokojom znášala osamelosť, 
smäd, nehybnosť v posteli a ohromné 
bolesti. Aký príklad hrdinského poká-
nia pre nás!

Ale to nie je všetko. Ak nás Boh po-
stavil na konkrétne miesto v konkrét-
nom čase, znamená to, že to takto pre 

nás chcel. Môžeme sa tešiť z našich 
národných úspechov a byť na ne hrdí. 
Mnohí z nás vedia, že dobro, ktoré za-
žívame, nás obohacuje a udržiava v 
jednote, ale len málokto si uvedomuje, 
že aj hriech má zo svojej prirodzenosti 
spoločenské dôsledky. To znamená, 
že každý hriech, ktorý spáchame, za-
sahuje ostatných, celé spoločenstvo a 
národ, do ktorého patríme. Preto, ako 
synovia vlasti, sme povolaní nielen sta-
rať sa o ňu, ale predovšetkým platiť a 
činiť pokánie za hriechy neviery a za 
všetko zlo.

O. Kazimierz Duda OCD
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OBJEDNAJTE SI KALENDÁR
Ešte stále si môžete u nás objednať kalendár "365 dní s Má-

riou" na rok 2019. Objednávku môžete urobiť na telefónnom čísle: 

02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)
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Vykúpil si nás 
Pane svojou 

Krvou

Modlitba ponorenia do Kristovej krvi 
Ježišu, ponáram do tvojej krvi celý deň, ktorý sa práve začína a ktorý je pre mňa 

darom tvojej nekonečnej lásky. Ponáram do tvojej krvi seba a všetkých, ktorých 
dnes stretnem, na ktorých si spomeniem alebo sa o nich niečo dozviem. Poná-
ram do tvojej krvi všetkých svojich blízkych a tých, ktorí ma prosia o modlitbu. 
Pane, ponáram do tvojej krvi všetky situácie, ktoré dnes vzniknú, všetky záleži-
tosti, ktoré budem vybavovať, rozhovory, ktoré budem viesť, prácu, ktorú budem 
vykonávať, ako aj svoj odpočinok. Ježišu, pozývam ťa k týmto situáciám, záležitos-
tiam, rozhovorom, práci a odpočinku. Prosím ťa, aby tvoja krv obmývala týchto 
ľudí a tieto situácie a prinášala im oslobodenie, očistenie, uzdravenie a posvätenie 
podľa tvojej vôle. Nech sa dnes prejaví sláva a moc tvojej krvi. Prijímam všetko, 
čo mi dnes zošleš, na slávu tvojej krvi, úžitok svätej Cirkvi a na zadosťučinenie za 
svoje hriechy. Na príhovor Panny Márie to všetko odovzdávam Bohu Otcovi. Celý 
sa odovzdávam k dispozícii Panne Márii. Bezvýhradne jej odovzdávam svoju mi-
nulosť, budúcnosť aj prítomnosť.

Amen.

„Krv Ježiša Krista je pre nás prameňom najväčšej radosti, takej, akú svet 
nemôže dať; radosti, že môžeme milovať a sme milovaní." – povedal 

sv. Ján Pavol II. V priebehu vekov vzniklo v Svätej Cirkvi množstvo diel čer-
pajúcich z tohto nepreberného zdroja lásky, vytekajúceho z prameňa vykú-
penia: inšpirovala mystikov, Otcov Cirkvi, veriacich, modlitby, pobožnosti 
zamerané na tieto duchovné princípy, spoločenstvá ako napr. Spoločenstvo 
misionárov Kristovej Krvi, Sestier misionárok Kristovej Krvi, Sestier uctie-
vajúcich Krv Kristovu ... A to všetko preto, aby svet nezabudol na preliatie 
Vykupiteľovej Krvi, na cenu a význam Spasiteľovej Obety. A koľko modlitieb 
by sme našli, nielen počas Veľkého pôstu. Ku prospechu duší!

10
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Pokánie! Pokánie! Pokánie!

Zasvätenie sa predrahej krvi Ježišovej
Môj milosrdný Spasiteľu, vedomý si svojej ničoty a tvojej vznešenosti, vrhám sa 

k tvojím nohám, aby som ti poďakoval za nespočetné milosti, ktorými si zahrnul 
mňa, svoje nevďačné stvorenie. Zvlášť ti ďakujem za to, že si ma svojou predrahou 
Krivou vyslobodil z moci satana. Preto teraz, v prítomnosti mojej Nepoškvrnenej 
Matky, Panny Márie, môjho anjela strážcu, mojich sv. patrónov a celého nebes-
kého Dvora, zasväcujem sa celým srdcom tvojej presvätej Krvi, ktorou si ty, drahý 
Ježišu, vykúpil svet od hriechu, smrti a večného zatratenia.

S pomocou tvojej milosti ti sľubujem, že nakoľko to bude v mojich silách, budem 
šíriť úctu k tvojej presvätej Krvi, aby každý zveleboval a žehnal cenu našej spásy, 
tvoju drahocennú Krv. Takto chcem zadosťučiniť za svoju nevďačnosť voči tvojej 
presvätej Krvi a odprosovať ťa za všetky urážky a znesvätenia, ktorými ľudia urá-
žajú tvoju presvätú Krv, cenu spasenia.

Ó, kiež by som mohol vymazať všetky svoje hriechy, môj chlad k tebe a všetky 
urážky, ktorými som ťa predrahá Krv Ježišova, urazil, ja i všetci ľudia.

Sladký Ježišu, hľa, obetujem ti lásku, úctu a klaňanie sa tvojej presvätej Matky, 
tvojich verných učeníkov a všetkých tvojich svätých, tvojej predrahej Krvi a pro-
sím ťa, najdrahší Ježišu, zabudni na doterajšiu moju neveru, chlad, ľahostajnosť a 
odpusť milostivo mne i všetkým, čo ťa urazili.

Môj božský Vykupiteľu, pokrop mňa i všetko tvoje stvorenie svojou drahocen-
nou krvou, aby sme ťa, ó ukrižovaná Láska, odteraz z celého srdca milovali a cenu 
svojho vykúpenia čo najvrúcnejšie uctievali, a s jej pomocou chránili sa všetkého 
zlého. A po tomto, a s jej pomocou chránili sa všetkého zlého. A po tomto živote 
na zemi dosiahli večné šťastie pri tebe.

Amen.
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Pokánie! Pokánie! Pokánie!

Litánie k Predrahej Krvi 
Kristovej

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa 

nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa 

nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad 

nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa 

nad nami.
 

Krv Kristova, krv jednorodeného 
Syna večného Otca, zachráň nás.

Krv Kristova, krv vteleného Božieho 
Slova,

Krv Kristova, krv novej a večnej 
zmluvy,

Krv Kristova, tečúca na zem v smr-
teľnom zápase,

Krv Kristova, prelievaná pri bičo-
vaní,

Krv Kristova, ronená pri korunovaní 
tŕním,

Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpus-

tenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje 

duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými 

duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,

Krv Kristova, opora v nebezpečen-
stve,

Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich 

sŕdc,
Krv Kristova, závdavok večného ži-

vota,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z 

očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a 

slávy,

 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 

sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 

sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 

sveta, zmiluj sa nad nami.

 
V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom 

nášmu Bohu.

Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho 

jednorodeného Syna ustanovil za 
Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol 
uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme 
nábožne uctievali cenu našej spásy, 
aby nás sila jeho krvi chránila od čas-
ného zla a zabezpečila nám večnú ra-
dosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na 
veky vekov.

Amen.

12
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Duchovné čítanie

Čomu nás učia 
Spasiteľove rany?

Arcibiskup Fulton J. Sheen

Čomu nás učia Kristove rany? Učia 
nás, že život je utrpením: že pod-
mienky konečného zmŕtvychvstania 
sú pre nás také isté, ako pre Neho; že 
bez kríža v našom živote nebude nikdy 
„prázdny hrob“, že bez Veľkého Piatku 
nebude Veľká Noc, bez tŕňovej koruny 
nebude svätožiara a bez spoločného 
utrpenia s Pánom nebude ani spoločné 
zmŕtvychvstanie s Ním. ...

Rany nielen pripomínajú, že život je 
boj, ale sú aj svedectvom o víťazstve v 
tomto boji. Náš Pán vtedy povedal: „ Ja 
som premohol svet.“ Znamená to, že 
Kristus premohol zlo v jeho podstate. 
Toto víťazstvo bolo už vtedy isté, len 
ešte nebolo zjavené skrze evanjelium. 
Zlo nebolo nikdy silnejšie ako práve v 
ten deň, pretože najohavnejším skut-
kom, akého sa zlo môže dopustiť, nie 
je ničenie miest ani vojna (...) proti 
dobrým ľuďom. Najhorším skutkom, 
akého sa môže dopustiť zlo, je vražda 
Boha. 

Ale čoskoro bolo zlo paradoxne 
týmto skutkom porazené, na vrchole 
svojej radosti, keď vystúpilo v najmoc-
nejšej zbroji. 

A odvtedy už nikdy viac nezvíťazí. 

Fulton J. Sheen: Sedem slov Ježiša a Márie (orig. Seven 
Words of Jesus and Mary, New York, 1945)

Arcibiskup Fulton J. Sheen (1895 – 1979) – Cti-
hodný sluha Boží. Americký kňaz, filozof a vy-
nikajúci apologéta. Preslávil sa televíznymi vy-
stúpeniami, v ktorých fascinujúcim spôsobom 
predstavil miliónom divákov zásady katolíckej 
viery. V roku 2012 potvrdil pápež Benedikt XVI. 
dekrét o arcibiskupových heroických cnostiach.
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Umenie Cirkvi

Evanjeliá o tom veľa nehovoria. Je-
dinú zmienku nám zanechal svätý Ján: 
„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, 
sestra jeho matky, Mária Kleopasova, 
a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel 
matku a pri nej učeníka, ktorého mi-
loval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj 
syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, 
tvoja matka!" A od tej hodiny si ju uče-
ník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27)

V evanjeliu sv. Lukáša nájdeme ešte 
niečo: Počas obetovania malého Ježiša 
v chráme sa prorok Simeon obracia na 
Pannu Máriu: „a tvoju vlastnú dušu 
prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýš-
ľanie mnohých sŕdc." (Lk 2, 35)

Obraz Matky, hľadiacej na ukrutnú 
smrť Syna, sa ukázal natoľko suges-
tívny, že v stredoveku bol na túto tému 
napísaný poetický text gregoriánskeho 
chorálu, ktorý si našiel trvalé miesto 
v liturgii Veľkého pôstu. Dodnes nie 
je známe, kto je jeho autorom. Stabat 
Mater je pripisovaná Jacoponovi da 
Todi OFM, talianskemu mystikovi a 
básnikovi, sv. Bernardovi z Clairvaux, 
veľkému ctiteľovi Matky Božej, alebo 
pápežovi Inocentovi III. 

Stabat Mater patrí k tým latinským 
spevom, ktoré ani na chvíľu nezostali 
zabudnuté a dodnes sú veľkým zdro-
jom inšpirácie. Reakcia veriaceho člo-
veka na bolesť Matky Božej bola zveč-
nená v samotnom texte sekvencie: 

„5. Ktože by s ňou nezaplakal, - ktože 
by sa nenaľakal, - [:vidiac Matku skľú-
čenú?:]

6. Ktože by ju neľutoval, - keď by ju tak 
pozoroval - [:so Synáčkom strápenú?:]

7. Pre hriech ľudu bezbožného - vidí 
Syna mučeného, - [:krv sa leje z jeho žíl.:]

8. Vidí, ako Syn milený - dokonáva 
opustený, - [:dušu Bohu poručil.:]”

 
Text Stabat Mater prenikol zo stredo-
vekého chorálu do hudby svetských 
skladateľov, pričom stratil svoj litur-
gický rozmer, ale na druhej strane bol 
obohatený o desiatky rôznych spôso-
bov vnímania scény pod krížom.

Vivaldi - strohosť a 
jednoduchosť

Strohosť a kontemplácia bolesti 
boli jedným z prvých spôsobov hu-

Stála Matka 
BOLESTIVÁ...
Lev Nikolajevič Tolstoj kedysi napísal: Hudba vyjadruje všetko, čo nemôže 

byť vyrieknuté, ale o čom nie je možné mlčať. Nie je veľa skladieb vo váž-
nej hudbe, tvorenej od stredoveku až po dnešné časy, na ktoré by to sedelo tak 
dobre, ako na skladbu Stabat Mater - hudobný obraz Matky Spasiteľa, poze-
rajúcej na spásonosnú smrť svojho Syna.
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Umenie Cirkvi

dobných predstavení utrpenia Panny 
Márie. Antonio Vivaldi, hoci bol baro-
kovom skladateľom, neodmietajúcim 
ozdobné hudobné efekty a prepych, 
ukrýva vo svojom Stabat Mater (1712) 
neveľký súbor sláčikov a text skladby 
spieva sólový alt - akoby Panna Mária 
stála pod krížom úplne sama. Hudba 
působí dojmom, ako by plakala, narie-
kala, a časté klesanie melodických línií 
ukazuje ťarchu bolesti. Poslucháč stojí 
pokorne vedľa Matky Spasiteľa a môže 
byť len svedkom utrpenia.

Pergolesi - 
posledný výdych

Giovanni Battista Per-
golesi začal svoju hu-
dobnú kar iéru ako 
operný skladateľ, jeho 
posledným dielom 
pred  smrťou, keď 
mal len 26 rokov, bola 
práve skladba Stabat 
Mater (1736). V porov-
naní s Vivadlim zve-
ril vokálne časti duetu 
soprána s altom - akoby 
sa v Márii stojacej pod 
krížom stretávali dve osoby 
- Matka, vedomá si božstva 
svojho syna a matka človeka, ľud-
sky trpiaca. Skladba je komplikovaná 
- v hudobnej podobe sa odohráva 
dráma, ktorá je paralelná s textom.

Tu je príklad: v árii sopránu Vidit 
suum dulcem natum („Vidí, ako Syn 
milený - dokonáva opustený, - [:dušu 
Bohu poručil.:]”) Maria vidí, ako jej 
Syn odovzdáva svojho ducha. V or-
chestri aj v hlase vokálu sa objavujú 
prerušovania hudby pauzami a spo-
malenie tempa, čo pôsobí ako ťažké a 
prerušované dýchanie, akoby umiera-

júceho. Pohyb sa na konci zastaví, čo 
znamená, že Ježiš zomrel.

Dvořák - náboženský 
debut

Nie je náhoda, že Antonín Dvořák, 
jeden z najslávnejších českých hudob-
ných skladateľov, siahol pri svojej prvej 
náboženskej tvorbe po Satabat Mater 
(1877). Možno práve v bolesti nad smr-
ťou svojej dcérky našiel stopy veľkého 
utrpenia Panny Márie.

Jedná sa o najdlhšiu Stabat Mater v 
histórii zvukového umenia - trvá 

takmer dve hodiny, napísaná 
je pre veľký orchester so 

zborom. Utrpenie Má-
riino získalo majestátnu 
úpravu a celok pri-
pomína teologický 
traktát, s viacerými 
vláknami a vplyvmi 
slovanskej melodič-
nost i ,  bolestných 
spomienok na smrť 
dcéry a stredovekého 

chorálu. Hudobná púť 
do najtmavšiej rokliny 

sa ale končí triumfálnym 
AMEN - symbolom zmŕt-

vychvstania a nádeje, jednej z 
troch Božských cností.

Vzniklo a naďalej vzniká množstvo 
hudobných pomníkov tejto scény pod 
krížom a ich autormi sú významní 
skladatelia: Karol Szymanowski, Arvo 
Pärt, Henryk Mikołaj Górecki. Všetky 
verzie Stabat Mater spája jedno - 
snaha odpovedať na otázku, skrývajúci 
sa v úryvku: „Ktože by ju neľutoval, - 
keď by ju tak pozoroval - [:so Synáčkom 
strápenú?:]”
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Posledné slovo 
patrí Bohu

Čo sa stalo s obrazom svätého 
Františka? Aký falošný je dnes obraz 
Božieho chudáka z Assisi?

- Svätý František je dnes zobra-
zovaný ako ekológ alebo pacifista. 
Dokonca sa ho pokúsili ukázať ako 
priateľa islamu, patróna falošne po-
chopeného ekumenizmu. Takéto ob-
razy sú účinným propagandistickým 
nástrojom, ale nie sú pravdivé.  Ak sa 
chcete o tom presvedčiť, stačí si po-
zrieť rané františkánske zdroje.

Kedy sa začal vytvárať takýto 
obraz?

- Prvé pokusy narušiť obraz svätého 
Františka sa objavili 
koncom devätnásteho 
storočia v protestant-
skom prostredí. Neskôr, 
na začiatku dvadsiateho 
storočia, tieto klamstvá prenikli 
do sveta katolíckeho, a to aj vďaka 
médiám. Dnešný obraz svätého Fran-
tiška vytvorila tlač, televízia, filmy, 
muzikály... Takže Františka nevidíme 

Guido Vignelli je taliansky cirkevný historik, jeden zo zakladateľov časo-
pisu Radici Cristiane a autor mnohých kníh, okrem iného aj  Pravdy o 

svätom Františkovi. Pobyt Guida Vignelliho v Poľsku bol skvelou príležitos-
ťou porozprávať sa o svätom Františkovi, o problémoch súčasnej Cirkvi a o 
kulte Božského Srdca. Rozhovor uskutočnil Łukasz Karpiel, tajomník redak-
cie portálu PCh24.

ako rehoľníka, ktorý dbá o dogmy, o 
morálku a o sviatosti, ale len ako bez-
starostného a ku každému priateľsky 
nastaveného človeka.  Napríklad v 
mnohých filmoch je sv. František zo-
brazovaný ako človek, ktorý nielenže 
žil v chudobe, ale ako človek nevzde-
laný a hlúpy, ktorý do svojej rehole pri-
jímal bratov, ktorí boli ešte hlúpejší a 
n e v z d e l a n e j š í 
ako on sám.

Ako možno 
čeliť takémuto 
falšovaniu?
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- Veľmi dôležité je reagovať na knihy, 
filmy a televízne seriály o sv. Fran-
tiškovi rovnakým počtom kníh, fil-
mov, seriálov atď. Na jednej strane 
budú mať popularizačný charakter 
prístupný širokému publiku, ale na 
druhej strane ukážu pravdivý obraz 
svätého Františka napriek tomu, že 
niektoré aspekty sú dnes ťažko prija-
teľné.

Čo to znamená?
- Napríklad dnes je ťažké akcepto-

vať to, že svätý František prísne trestal 
bratov porušujúcich mníšske pravidlo, 
alebo že vylúčil z rádu každého brata, 
na ktorého padol hoci len tieň podo-
zrenia zo sympatie s herézou. Taká 
však bola realita. Podobne dnes je pre 
niektorých nepochopiteľné, že svätý 

František nebol ani vegetariánom, 
ani vegánom, ani človekom tolerujú-
cim blud a hriech.

Zmeňme tému. Ako by ste opísali 
súčasnú situáciu v Cirkvi?

- Situácia je veľmi vážna. Žijem v 
Ríme, takže z rímskej perspektívy je 
ľahšie získať celkový obraz. Cirkev 
musí odrážať útoky zvonka aj zvnútra 
usilujúce sa zničiť všetko, čo náš Spa-
siteľ budoval počas stáročí. Musíme 
si však uvedomiť, že posledné slovo 
nepatrí diablovi, posledné slovo patrí 
Bohu. Režisérom dejín je Ježiš Kristus.

Jedna z vašich kníh má názov Pas-
toračná revolúcia. Revolúcia evokuje 
predstavu niečoho, čo je v zásade zlé, 
násilné a neuvážené. Vari k takému 
čomusi v Cirkvi skutočne dochádza?

- Nie ja som použil slovo „revolúcia", 
ale talianska biskupská konferencia vo 
svojom denníku „Avvenire“. To cir-
kevná hierarchia takto charakterizo-
vala súčasný proces.

Sv. František z Assisi sa objavuje 
pred pápežom Mikulášom V. 
s darcami
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V akých oblastiach života sa táto 
revolúcia prejavuje?

- V súčasnej dobe ide o revolúciu 
prebiehajúcu iba v pastorálnej teológii 
rodiny, ale vieme, že jazyk súvisiaci s 
rodinou je mimoriadne dôležitý, pre-
tože je používaný vo všetkých sférach 
cirkevného života. Máme dočinenia 
s tendenciou dostať sa k prijímateľovi 
pomocou niekoľkých kľúčových slov, 
tzv. slov-talizmanov, ktoré slúžia na to, 
aby spôsobili zmenu myslenia, v tomto 
prípade katolíckeho sveta.

Môžete uviesť príklad takého „slo-
va-talizmanu"?

- Prvé z nich je „dušpastierstvo". Ke-
dysi dušpastierstvo znamenalo jed-
noducho prostriedky slúžiace hlá-
saniu kresťanskej pravdy a svätosti 
uprostred veriacich. Dnes „dušpastier-
stvo" začína nadobúdať úplne iný vý-
znam. Čoraz častejšie je chápané len 
ako sprevádzanie človeka po jeho 
vlastnej ceste. Takže už nejde o to, aby 
sa stratené ovce vrátili do ovčinca, čiže 
do Cirkvi, ale od pastiera sa očakáva, 
že tie ovce bude jednoducho len spre-
vádzať.

Vo svojej knihe píšete aj o slovách 
„svedomie" alebo „integrácia"... 

- Zdá sa, že zmysel termínu „sve-
domie" sa mení. Napríklad vernosť 
vlastnému povolaniu každého veria-
ceho je nahradená tzv autentickosťou. 
Veriaci musí byť presvedčený o správ-
nosti svojich činov a musí byť čestný. 
To však nestačí na to, aby sa stal svä-
tým alebo aby bol spasený. Integrácia 
je taktiež kľúčové slovo, pretože zna-
mená nový model, ktorý by Cirkev 
mala prijať, čiže model, ktorý „nikoho 
neodmieta". Existuje povestné motto: 

Nikto sa nemôže cítiť odmietnutý - v 
dôsledku toho Cirkev nielenže nesmie 
odsudzovať alebo trestať, ale nemôže 
ani kritizovať bludné a nesprávne po-
stoje.

Ako to súvisí s učením Cirkvi o ro-
dine?

- Bezpochyby pastoračná starost-
livosť o rodiny musí čeliť tejto situá-
cii a všetci, ktorí sa denne zaoberajú 
pastoračnou starostlivosťou o rodiny, 
predmanželskými náukami a potom 
pomoci manželstvám atď., musia vy-
chádzať z toho, že rodina je v kríze. Si-
tuácia je chorá a treba ju liečiť. Terapia 
však musí byť zameraná na chorobu, 
pretože v opačnom prípade by to vy-
zeralo, že choroba je normálny a pri-
jateľný stav.

Chcel by som sa vás ešte opýtať na 
kult Božského Srdca Ježišovho, ktorý 
je mnohým Poliakom mimoriadne 
blízky. Ste autorom knihy pod ná-
zvom „Do neho vkladať všetku ná-
dej“1 o tejto osobitnej úcte. V Poľsku 
ju distribuoval náš inštitút. Čo si 
myslíte, v čom spočíva výnimočnosť 
kultu Božského Srdca a aký je jeho 
súčasný stav?

- Kult Božského srdca bol bezpo-
chyby vždy veľmi dôležitý, najmä pre 
svoju dobu, čiže predovšetkým pre 
šestnáste a sedemnáste storočie, lebo 
práve vtedy sa objavilo posolstvo Bož-
ského Srdca.

Zaujímavé je, že toto posolstvo má 
mimoriadny význam, pretože ako 
viete, srdce nie je len symbolom emó-
cií. Srdce označuje v prvom rade vôľu 
1 Na Slovensku bola vydaná pod názvom Najsvätejšie srdce 
Ježišovo - najistejšia cesta spásy pre 21 storočie
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Rozhovor

a v tej súvislosti aj rozhodnutia, ktoré 
veriaci môžu alebo nemôžu prijímať. 
Vieme tiež, že od doby fatimských zja-
vení je kult Božského Srdca neoddeli-
teľne spojený s kultom Nepoškvrne-
ného Srdca Márie.

Ako?
- Nezabúdajme, že Božské Srdce vy-

rieklo svätej Margite Márii Alacoque 
jednu zásadnú vec: „Nakoniec zvíťa-
zím poraziac všetkých mojich nepria-

teľov.“ Táto veta sa dokonale zhoduje 
s poslednými slovami fatimských zja-
vení: „Nakoniec moje Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazí.“ Nejde teda o púhe zdr-
žanie súčasných hrozieb, ale o porážku 
vnútorných a vonkajších nepriateľov 
Cirkvi a o dosiahnutie víťazstva Bož-
ského Srdca a Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie v storočí, ktoré práve za-
čalo.

Ďakujem za rozhovor.

OBJEDNAJTE SI KNIHU
Ešte stále si môžete objednať novo vydanú knihu od autora Guido 

Vignelli s názvom Najsvätejšie srdce Ježišovo - najistejšia cesta spásy 
pre 21. storočie. Spolu s knihou posielame aj obraz Božského srdca 
Pána Ježiša. Objednávku môžete urobiť na našom telefónnom čísle: 

02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)
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VYDALI SME KNIŽKU O SVÄTOM RUŽENCI
Vďaka štedrosti našich podporova-

teľov sa nám s Božou pomocou po-
darilo dať vytlačiť prvých tisíc exem-
plárov knižky Ruženec – Záchrana 
pre svet od autora Antonia Borelliho, 
ktorá prístupným spôsobom predsta-
vuje túto si lnú 
zbraň pre boj so 
zlom. Vďaka nej 
sa čitatelia zozná-
mia s históriou a 
nezvyklou mocou 
ruženca ako ob-
ranného nástroja 
proti všetkému 
zlu,  k toré nás 
ohrozuje. Po jej 
prečítaní znovu objavia, akým veľkým 
darom je modlitba ruženca, vďaka kto-
rej získavame pokoj a nádej. Naším 
drahým podporovateľom budeme túto 

knižku distribuovať v priebehu mája, 
kedy by sme chceli zároveň zahájiť 
veľkú akciu na jej rozšírenie do čo naj-
väčšieho množstva slovenských rodín, 
aby všetci ľudia dostali možnosť 

spoznať mimoriadne 
účinky modlitby 
svätého ruženca a 
mohli získať mi-
losti s tým spojené. 

Autor Antonio 
A. Borelli je na 
Slovensku známy 
vďaka svojej ďal-
šej  mimoriadne 
úspešnej knihe Fa-
tima – posolstvo 

tragédie či nádeje?, ktorá bola u nás 
prvýkrát vydaná v roku 2017.

SPUSTILI SME VZDELÁVACÍ INTERNETOVÝ PORTÁL  
O KATOLÍCKEJ NÁUKE

Keďže jedným z cieľov Nadácie Slo-
vakia Christiana je obrana nemenného 
učenia svätej katolíckej Cirkvi, roz-
hodli sme sa pri-
praviť vzdelávací 
internetový por-
tál, kde široká ve-
rejnosť bude môcť 
čerpať informácie 
potrebné na orien-
táciu v z ložitej 
spleti rôznych ná-
zorov našej doby.

Na stránke www.
christianitas.sk pravidelne uverejňu-
jeme texty zamerané na prehĺbenie 

poznania katolíckej náuky a na pri-
pomenutie vieroučných základov, na 
ktorých stojí naša Cirkev. Naším cie-

ľom je, aby všetci kato-
líci dokázali spoľahlivo 
odlíšiť pravé katolícke 
učenie vychádzajúce 
z Písma a Tradície a 
prehlbované neomyl-
ným učením pápežov 
a spismi cirkevných 
otcov od rôznych blud-
ných náuk usilujúcich 
sa rozvrátiť Cirkev a za 

každú cenu prispôsobiť kresťanstvo 
súčasnej bezbožnej dobe.
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PETÍCIA POVEDZME NIE NEKRESŤANSKÉMU POCHODU 
ČERTOV

Na našom internetovom petičnom 
portáli www.reaguj.sk sme zorganizo-
vali petíciu s názvom „Povedzme NIE 
nekresťanskému pochodu čertov“, ad-
resovanú primátorovi Piešťan, ktorý 
umožnil konanie tohto 
pohoršujúceho podujatia 
hraničiaceho s okultiz-
mom ako oficiálnu sú-
časť Vianočných trhov. 
Jej úspechom sme boli 
prekvapení, v krátkom 
čase sa k nej pripojilo viac ako 13-tisíc 
ľudí. Dostala sa aj do médií, okrem 
rádia Lumen o nej informoval na in-
ternete denník Nový čas a vo večer-
ných televíznych správach televízia 
Markíza. Taktiež bola témou relácie 
Zaostrené vysielanej 10. decembra na 
rádiu Lumen.

Nakoniec sa v Piešťanoch pochod 
predsa len konal, pretože hoci sa pár 
dní predtým v dôsledku volieb vymenil 

primátor, nový s tým už nestihol nič 
urobiť. Podľa našich informácií sa však 
obdobné podujatie má konať aj v roku 
2019, preto budeme dianie pozorne 
sledovať a urobíme, čo bude v našich 

silách, aby sme mu ten-
tokrát zabránili. V Bra-
tislave bola situácia iná, 
tam sa podujatie „Čer-
tovské Vianoce“ konalo v 
súkromných priestoroch 
a nepotrebovalo súhlas 

samosprávy. Napriek tomu hodnotíme 
túto našu petíciu ako úspešnú, pretože 
sa podarilo otvoriť verejnú diskusiu o 

probléme okultizmu a rozšíriť pove-
domie o jeho prenikaní do populárnej 
kultúry.

PREMIETANIE FILMU FATIMA – POSOLSTVO STÁLE 
AKTUÁLNE 

Turné po Slovensku, ktorým chceme 
aj my pomôcť rozšíriť Fatimské posol-
stvo pokračuje v týchto mestách:

12. marca, 18:00  
Nové Zámky - Kino Mier

13. marca, 18:30  
Žilina - Kino Ster Century Cinemas 

14. marca, 18:00 
Trenčín - Artkino Metro

15. marca, 16:30 
Považská Bystrica - Kino Mier 

15. marca, 19:30 
Čadca - Dom Kultúry
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Vydajme sa 
na cestu 
pokánia

Liturgia tradičného rímskeho ob-
radu , ktorý nám Cirkev odovzdávala 
cez stáročia, je vynikajúcou školou 
pokory. Pokora nás vedie k pokániu. 
Je to zrejmé v jej gestách a skutkoch. 
Prostrácie, pokľaknutia, úklony, toto 
všetko sú rozmanité prejavy našej po-
kory, našej úcty v prvom rade pred 
Božím majestátom. 

Napríklad je zvyklosťou, že kňaz 
sa skloní počas modlitby Confiteor. 
Skláňa sa ako mýtnik v evanjeliu, 
ktorý očami pozerá dolu, do zeme, pri-
čom hovorí slová modlitby, podobné 
mýtnikovým slovám: „Bože, buď mi-
lostivý mne hriešnemu“ (Lk 18,13). A 
hriešnikmi sme aj my. Prvý list sv. 
Jána to vyjadruje jednoznačne: „Ak ho-
voríme, že nemáme hriech, klameme 
sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak 
vyznávame svoje hriechy, on je verný 
a spravodlivý: odpustí nám hriechy a 
očistí nás od každej neprávosti. Ak ho-
voríme, že sme nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho slovo. Deti 
moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. 
Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca 
zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. 
On je zmiernou obetou za naše hrie-

chy; a nielen za naše, ale aj za hriechy 
celého sveta“ (1 Jn 1,8 – 2,2).

Sv. Tomáš Akvinský sa pýta, prečo 
si máme neustále pripomínať, že sme 
hriešnici. Nebolo by lepšie na to za-
budnúť? Odpovedá, že si nemáme 
pripomínať naše hriechy konkrétne a 
individuálne, ako je to pri sviatostnej 
spovedi, ale máme si pripomínať ne-
ustále náš stav hriešnikov. Robili tak 
všetci, i tí najväčší svätci, i tie najdoko-
nalejšie duše. Pozorovali v sebe, v svo-
jej prirodzenosti všetky následky hrie-
chu a veľmi pre to trpeli. Bolo to však 
pre nich zároveň podnetom, aby boli 
horlivejší a aby viac a lepšie rozjímali 
o umučení nášho Pána, aby boli vrúc-
nejšie spojení s krížom nášho Pána 
Ježiša Krista, a tak sa stávali čoraz 
dokonalejšími. Svätci sa považovali 
vždy za hriešnikov, a práve to ich pri-
bližovalo zároveň k Bohu. Spomienka 
na ich hriechy ich pre ich blízkosť k 
Bohu veľmi bolela, ich hriechy sa im 
zdali veľké a ťažké. Preto sa z nich ne-
smierne kajali a zdalo sa im, že celý 
život nebude stačiť, aby ich dostatočne 
oplakali a oľutovali nedostatky, ktoré 
spáchali pred Božou dobrotou. 
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Dá sa tomu porozumieť pomocou 
jednoduchých príkladov. Keď poze-
ráme cez okno v šere či polotme, sklo 
sa nám môže zdať priehľadné a čisté. 
Ale keď cez to isté okno pozeráme, keď 
cezeň prechádzajú slnečné lúče, uvi-
díme často veľa špiny, škvŕn a prachu. 
Alebo keď sa približujeme k obrazu, 
ktorý je dobre osvietený, z malej vzdia-
lenosti zbadáme všetky nedokonalosti 
maľby. Akoná-
hle sa však bu-
deme od neho 
vzďaľovať, ne-
d o ko n a l o s t i 
sa budú po-
stupne strácať, 
pričom z istej 
v zd ia lenost i 
sa môže javiť 
obraz aj ako 
b e z c h y b n ý . 
Po dobne  je 
to aj s našou 
dušou. Čím viac sa približuje k Bohu, 
tým viac nedokonalostí sa objavuje a 
javia sa väčšie.

Preto nás Cirkev v Božom mene na 
začiatku pôstneho obdobia vyzýva: 
„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k 
vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očis-
tite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú 
myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a 
plačte. Váš smiech nech sa obráti na 
nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred 
Pánom a on vás povýši“ (Jak 4,8-10). 
Dôležité je v duchovnom živote prísť 
k opravdivej kajúcnosti a skrúšenosti. 
Skrúšenosť nie je smútok či stav depre-
sie. Je to habituálny stav ľútosti. Spo-
číva v tom, že máme stále pred nami 
spomienku na naše hriechy: „Vedomý 
som si svojej neprávosti, svoj hriech 
mám stále pred sebou“ (Ž 51,5). Toto 

však nie je preto, že nás Boh a Cirkev 
chce  deptať, ponižovať, a tak znižovať 
naše zdravé sebavedomie. Je to presne 
naopak, robí to pre náš úžitok, pre 
naše posvätenie a preto, aby sme si boli 
neustále vedomí skutočnosti a pravdi-
vosti duchovného života. 

Blahoslavený Dom Marmion napísal: 
„Kto by žil v tomto stave habituálnej 
ľútosti, vyhol by sa mnohým hriechom.“ 

Pretože táto 
bolesť  nad 
spácha ný m 
h r i e c h o m , 
táto stála ľú-
tosť a hrôza 
nad ním nám 
vkladajú do 
duše cit od-
poru a zne-
chutenia nad 
h r i e c h o m 
a následne 
jeho odmie-

tanie. Svätý Pavol to vyjadril jasne: 
„Nenáviďte (sprotivte) si zlo, lipnite 
k dobru“ (Rim 12,10). Toto je správna 
cesta k rastu lásky.

 Pretože nekonáme pokánie pre po-
kánie. Pokánie Boh a Cirkev vyžaduje 
preto, aby sme rástli v praktizovaní 
lásky, aby sme zničili v nás všetko, čo 
je ešte egoizmus, pýcha, namyslenosť a 
všetko to, čo je neresť, ktoré do urči-
tej miery ešte spútavajú-zväzujú naše 
srdce, uzatvárajúce sa do seba. Teda 
nehľadáme boj proti hriechu preto, 
aby sme bojovali, ale snažíme sa bojo-
vať proti hriechu preto, aby sme prišli 
k láske k Bohu a k blížnemu. Cieľom je 
láska, jednota s Bohom, jednota s Ježi-
šom Kristom. 

Peter Mášik

Pôst sv. Karola Borromeo
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Problémy

Keď virtuálny 
svet vyhráva 
nad reálnym

Čím ďalej, tým častejšie vidíme mladých ľudí (a nielen ich) s pohľadom 
upretým na displej mobilného telefónu. O probléme závislosti na „smar-

tfónoch“ a iných elektronických zariadeniach píše poľská psychologička 
Bogna Białecka.

Správa poľskej organizácie Vzdelá-
vacia a akademická počítačová sieť 
(Nasko), ktorá bola publikovaná už v 
roku 2016 pod názvom „Teenager 3.0“ 
ukazuje alarmujúce fakty. 
Až 30% poľských teenage-
rov je stále pripojených na 
internet.

Je to možné vďaka tzv. 
„smartfónom“, ktoré sú 
medzi tínedžermi prefe-
rované pre udržiavanie 
kontaktu s inými ľuďmi 
a tiež k využívaniu inter-
netu. Iba necelé 4,5% poľ-
skej mládeže nepoužíva 
smartfóny na pripojenie k 
internetu, zatiaľ čo 31,3% 
je pripojených na svojom 
smartfóne k internetu 
viac ako 5 hodín denne.

Nová psychická porucha
Závislosť na elektronike sa stáva 

smutnou realitou. Hovorí sa dokonca 
o novej psychickej poruche - FOMO 
(angl. Fear of Missing Out), ktorá je 

definovaná ako obava pred tým, že 
človek nie je informovaný (správy v 
Medici, na sociálnych sieťach). Pre-
javuje sa napríklad nervozitou, napä-

tím pri chýbajúcom prístupe na inter-
net alebo k telefónu. "Common sense 
media" - internetový portál, ktorý radí 
rodičom vo veciach médií a internetu 
- vykonal výskum zameraný na závis-
losť na mobilných telefónoch. Toto sú 
najdôležitejšie výsledky:
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- Polovica násťročných priznáva, že 
je závislá na mobilnom telefóne alebo 
inej elektronike

- 75% rodičov a 41% násťročných 
aspoň raz týždenne pocíti, že hoci 
chce hovoriť s druhou stranou (rodič 
s dieťaťom alebo opačne), nebol dosta-
točne vypočutý, pretože druhá strana 
sa venovala mobilnému zariadeniu

- 72% násťročných a 48% rodičov 
cíti povinnosť okamžite reagovať na 
správu, prichádzajúce prostredníc-

tvom telefónu (sms, správa zo sociál-
nych sietí, atď.)

Neustále rozptyľovanie
Používanie mobilných telefónov, 

okrem psychickej poruchy FOMO, 
spôsobuje aj narastajúce problémy so 
vzťahmi v reálnom svete. Čoraz viac 
osôb, ktoré plynulo komunikujú pro-
stredníctvom klávesnice, zároveň strá-
cajú schopnosť viesť pokojný rozhovor 
v reálnom svete.

AKÉ PRAVIDLÁ JE DOBRÉ STANOVIŤ?

1. Určite si ZÓNU A ČAS BEZ MÉDIÍ - napr.počas spoločného jedla, rozhovorov, spoločenských hier.

2. NAJSKÔR POVINNOSTI - domáce práce a školské úlohy musia byť vykonané skôr, než sa dieťa bude môcť pripojiť na 
internet, alebo si zahrať hru. Ak na splnenie školských úloh potrebuje internet, nech najskôr splní tie úlohy, ku ktorým ho 
nepotrebuje.

3. Ak je to možné: SAMOSTATNÝ POČÍTAČ na domáce úlohy a samostatný na hranie hier.

4. Vysvetlite dieťaťu, že PRÍSTUP k hrám, počítaču alebo telefónu je privilégium, NIE PRÁVO

5. PRAVIDLO JEDNEJ VECI NARAZ - prepnutie telefónu do letového režimu počas práce na domácich úlohách, učenia sa, 
upratovania, jedlá, rozhovorov a iných spoločných domácich podujatí.

6. VYPNUTIE UPOZORNENÍ - všade tam, kde to len ide (hry, sociálne siete) je dobré vypnúť upozornenia (aspoň zvukové), 
ktoré informujú o novej udalosti.

7. Pomáhajte DIEŤAŤU VO CVIČENIU SÚSTREDENIA SA - požadujte, aby najskôr dokončilo jednu úlohu, než začne pracovať 
na ďalšej.

8. Učte DIEŤA ODDYCHOVAŤ BEZ TECHNOLÓGIÍ - samotný fakt, že dieťa ide von jazdiť na bicykli ešte neznamená, že si 
odpočinie. Čím ďalej častejšie deti idú von s bicyklom, alebo kolieskovými korčuľami, aby sa následne zišli napr. pri smar-
tfóne.

9. POSILUJTE POCIT VLASTNEJ HODNOTY DIEŤAŤA - tak, aby nehľadalo potvrdenie svojej hodnoty podľa počtu lajkov pri 
komentároch alebo fotiek vo virtuálnom svete.

10. ZÚČASTŇUJTE SA TOHO, ČO DIEŤA S TELEFÓNOM ROBÍ - napr. sa oboznámte s hrami, ktoré hrá, videoblogmi, ktoré 
sleduje atď. Občas si to všetko spolu prezerajte a rozprávajte sa o tom. Pomáha to dieťaťu vytvárať si vlastný názor a kri-
ticky premýšľať.

11. DBAJTE NA POUŽÍVANIE FILTROV A ZABEZPEČENIE - vysvetlite dieťaťu nebezpečenstvo spojené s obsahom internetu.

12. BUĎTE MODELOM SPRÁVANIA - sami sa správajte podľa zásad používania médií. Zvlášť nedovoľte, aby vám telefón 
prerušil rozhovor s dieťaťom. Používajte filtre proti pornografii atď.

13. KONZOLY, POČÍTAČ, TELEFÓN sa majú v noci nachádzať mimo detskú izbu. Pokiaľ má v mobilnom telefóne budík a 
chce ho používať, požadujte, aby telefón ležal na druhom konci izby a minimálne počas pol hodiny pred spánkom dieťa 
nepoužívalo žiadne zariadenia s displejom. Výrazne to zlepší kvalitu jeho spánku.
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Problémy

Taký človek, ktorého telefón mu 
zakaždým oznamuje, že prišla sms, 
email, alebo niekto napísal komentár 
v diskusii na Facebooku alebo inej so-
ciálne sieti, žije v neustálom rozptyľo-
vaní.

Tu si musíme uvedomiť, že toto sa 
netýka len mladých ľudí, ale aj rodičov! 
Telefóny rušia rodinný život rôznymi 
spôsobmi. Občas sa jedná o drob-
nosti, keď napríklad niekto prerušuje 
rozhovor s druhou osobou preto, aby 
poslal na Instagram fotku, ako práve 
skvele trávi čas s kamarátom. Občas 
ale ide už o vážne veci, keď dieťa nie je 
schopné komunikovať s rodičom, pre-
tože stále odpisuje niekomu "v mobile".

Ešte horšie je to, že FOMO je  po-
silňované aj z druhej strany. Kolego-
via alebo známi vznášajú výčitky kvôli 
tomu, že niekto okamžite nereagoval 
na ich komentáre (je možné za to byť 
dokonca odstránený zo zoznamu pria-
teľov na sociálnej sieti; čo je najpopu-
lárnejším vyjadrením ignorácie medzi 
súčasnými teenagermi), alebo rodičia 
prerušujú rodinný obed, aby odpove-
dali na sms. Základnou výčitkou detí 
voči rodičom je to, že nerozumejú ich 
virtuálnemu svetu. V prípade, že nie-
kto okamžite neodpovedá, je obvinený 
z ignorovania toho druhého, čo ďalej 
spôsobuje nepokoj. Ukazuje sa ale, že 
sa to netýka všetkých mladých. Jedi-
nec s vyšším vnímaním vlastnej hod-
noty sa vie zachovať asertívne a do-
káže druhým vysvetliť, že kontroluje 
emaily a ďalšie upozornenia raz či dva-
krát denne a nie je preto stále "v sieti".

Pozor na nudu!
Je potrebné si uvedomiť, že mladí 

ľudia siahajú po telefóne a prostred-
níctvom neho po internete, videách 

a hrách predovšetkým z nudy. Tí, čo 
majú zaujímavé hobby, alebo priate-
ľov, s ktorými sa stretávajú v reálnom 
svete, menej využívajú elektroniku.

To všetko ukazuje na potrebu ponú-
kať mládeži zaujímavé alternatívy v re-
álnom svete, aby sa tak virtuálny svet 
stal iba doplnkom života, nie druhým 
životom.

BB

TEST FOMO ZÁVISLOSTI

1. Hneď po prebudení kontrolujem, čo sa deje na so-
ciálnych sieťach

2. Keď idem na prázdniny, kontrolujem, čo robia moji 
známi - napr. cez sociálne siete

3. Myslím si, že moji známi majú zaujímavejší život, než 
mám ja

4. Nedokážem si predstaviť, že by som sa pripojil/a k 
internetu až po príchode z práce/školy

5. Ak sa v mojom živote deje niečo dôležité, musím o 
tom informovať na sociálnych sieťach

6. Nedokážem si predstaviť deň bez prístupu na inter-
net

7. Očakávam od známych, že okamžite odpovia na 
sms, otázku alebo komentár na sociálnej sieti

8. Ak nemôžem používať telefón (napr. je vybitý), cítim 
napätie a nepokoj

9. Obzerám si telefón počas jedla, ale aj v spoločnosti

10. Keď dostanem upozornenie na telefóne, hneď 
kontrolujem, čoho sa týka

Čím viac odpovedí ÁNO, tým väčšia závislosť.

AKÉ PRAVIDLÁ JE DOBRÉ STANOVIŤ?

1. Určite si ZÓNU A ČAS BEZ MÉDIÍ - napr.počas spoločného jedla, rozhovorov, spoločenských hier.

2. NAJSKÔR POVINNOSTI - domáce práce a školské úlohy musia byť vykonané skôr, než sa dieťa bude môcť pripojiť na 
internet, alebo si zahrať hru. Ak na splnenie školských úloh potrebuje internet, nech najskôr splní tie úlohy, ku ktorým ho 
nepotrebuje.

3. Ak je to možné: SAMOSTATNÝ POČÍTAČ na domáce úlohy a samostatný na hranie hier.

4. Vysvetlite dieťaťu, že PRÍSTUP k hrám, počítaču alebo telefónu je privilégium, NIE PRÁVO

5. PRAVIDLO JEDNEJ VECI NARAZ - prepnutie telefónu do letového režimu počas práce na domácich úlohách, učenia sa, 
upratovania, jedlá, rozhovorov a iných spoločných domácich podujatí.

6. VYPNUTIE UPOZORNENÍ - všade tam, kde to len ide (hry, sociálne siete) je dobré vypnúť upozornenia (aspoň zvukové), 
ktoré informujú o novej udalosti.

7. Pomáhajte DIEŤAŤU VO CVIČENIU SÚSTREDENIA SA - požadujte, aby najskôr dokončilo jednu úlohu, než začne pracovať 
na ďalšej.

8. Učte DIEŤA ODDYCHOVAŤ BEZ TECHNOLÓGIÍ - samotný fakt, že dieťa ide von jazdiť na bicykli ešte neznamená, že si 
odpočinie. Čím ďalej častejšie deti idú von s bicyklom, alebo kolieskovými korčuľami, aby sa následne zišli napr. pri smar-
tfóne.

9. POSILUJTE POCIT VLASTNEJ HODNOTY DIEŤAŤA - tak, aby nehľadalo potvrdenie svojej hodnoty podľa počtu lajkov pri 
komentároch alebo fotiek vo virtuálnom svete.

10. ZÚČASTŇUJTE SA TOHO, ČO DIEŤA S TELEFÓNOM ROBÍ - napr. sa oboznámte s hrami, ktoré hrá, videoblogmi, ktoré 
sleduje atď. Občas si to všetko spolu prezerajte a rozprávajte sa o tom. Pomáha to dieťaťu vytvárať si vlastný názor a kri-
ticky premýšľať.

11. DBAJTE NA POUŽÍVANIE FILTROV A ZABEZPEČENIE - vysvetlite dieťaťu nebezpečenstvo spojené s obsahom internetu.

12. BUĎTE MODELOM SPRÁVANIA - sami sa správajte podľa zásad používania médií. Zvlášť nedovoľte, aby vám telefón 
prerušil rozhovor s dieťaťom. Používajte filtre proti pornografii atď.

13. KONZOLY, POČÍTAČ, TELEFÓN sa majú v noci nachádzať mimo detskú izbu. Pokiaľ má v mobilnom telefóne budík a 
chce ho používať, požadujte, aby telefón ležal na druhom konci izby a minimálne počas pol hodiny pred spánkom dieťa 
nepoužívalo žiadne zariadenia s displejom. Výrazne to zlepší kvalitu jeho spánku.
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Z veľkého množstva reakcií na 
pochod čertov v Piešťanoch 
dávame do pozornosti list od 
pani Eleny zo Zvolena ako apel 
na mladých ľudí:

 „Neušlo mojej pozornosti, keď som 
videla v TV „pochod diablov“ v Piešťa-
noch. Nepáčilo sa mi to. Prečo to dovo-
lili primátor a poslanci mesta? Reakcia 
rýchla našej Nadácie Slovakia Chris-
tiana bola namieste. Súhlasila som s 
Vami. Som znepokojená, že veľa mla-
dých inklinuje k negatívnym zábav-
kám, ktoré prinášajú len zlo a úpadok. 
Panna Mária ma v mojom živote viac-
krát vypočula. Prosila som ju o pomoc, 
keď bolo najhoršie. Preto sa pripájam 
k šíreniu posolstva Matky Božej Fatim-
skej."

Elena 

Pani Magdaléna z Lučenca vy-
jadruje svoju nespokojnosť: 

„Je veľmi smutné, že terajšia mlá-
dež vyrastá tak, že nevedia rozoznať, 
čo je dobré a čo je zlé. Odkiaľ to majú 
vedieť, keď to nevedia ani ich rodičia? 
Veľmi dúfam, že Vaša statočná práca 
bude užitočná."

Magdaléna

Pani Anna z Nových Zámkov 
je verná modlitbe od detstva 
až doteraz a vyzýva mladých k 
viere:

„S modlitbou sme vyrastali od „ko-
lísky“ (9 súrodencov). Za to sme v mi-
nulosti zažili i dosť príkoria. Ako bý-
valá stredoškolská profesorka som 
čelila mnohým prekážkam pri vonkaj-

ších vyznávaniach viery. Nezlomilo nás 
to! Želám Vám všetkým Božieho po-
žehnania pri práci, ktorú vykonávate. 
Aby sa Vaša viera upevňovala v rodi-
nách a medzi mladými ľuďmi, ktorých 
je v kostole na pobožnostiach niekedy 
ako šafranu...“

Anna

Zasvätiť sa Bohu aj skrze 
Pannu Máriu prináša ovocie. 
Pani Mária z Hlohovca: 

„Srdečne Vás pozdravujem a ďa-
kujem za krásny obraz Panny Márie. 
Veľmi ma potešil. Od mladosti sme sa 
s rodičmi modlili a spievali mariánske 
piesne. A Matička Božia nás milovala, 
lebo sme obstáli v skúškach v minulých 
ťažkých časoch. Vďaka Bohu môžem 
chodiť denne na sv. omšu a sv. prijíma-
nie.“ 

Mária

Navštevovanie kostola trápi aj 
pani Annu z okresu Prešov:

 „S manželom sme šťastne žili 58 
rokov. Vychovali sme 4 deti, chlapcov. 
Všetko miništranti. Manžel bol pre 
vieru aj prenasledovaný, ale nevzdal 
sa. Chodili sme aj do Levoče, a nebál 
sa. Kto chcel chodiť do kostola, tak cho-
dil aj za cenu útrap. Teraz môžu [slo-
bodne/pozn. red.], a nechodia. A keď 
idú, tak stoja pri kostole vonku.“

Anna

Dedičstvo otcov, zachovaj 
nám, Pane! Bez našej snahy a 
úsilia to ale nejde. Pani Mária 
zo Žemberoviec je nám prí-
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Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

kladom, ako odovzdávať toto 
dedičstvo: 

„Chcem Vám len napísať o mojich 
pútnických cestách. Kým som bola za-
mestnaná, chodila som len po domá-
cich pútnických miestach. Staré Hory, 
Levoča, Marianka, ... Na dôchodku 
som sa dostala aj do zahraničia. 
Navštívili sme Čenstochovú viackrát, 
aj za účasti teraz už sv. Jána Pavla II., 
Lurdy dvakrát, Fatimu, Rím, Sv. zem. 
Na všetky púte som brala aj vnúčatá. 
Mám ich 6 a najmladšiemu to ešte dl-
hujem.“

Mária

Pani Terézia z okresu Hu-
menné nám poslala jej osobné 
svedectvo o úcte fatimských 
sobôt a úcte k Panne Márii:

„Fatima je pre mňa veľmi vzácna, 
bola som tam v roku 1997 a dodnes 
mám všetko v živej pamäti. Posol-
stvo Matky Božej žijeme najmä v prvé 
soboty. Veľkú milosť sme získali od 
Panny Márie Fatimskej pre nebohého 
manžela. Pohreb mal 6. 5. [rok neuvá-
dzame; po kontrole dátumu to naozaj 
bola prvá sobota v mesiaci, pozn. red.], 
na fatimskú sobotu. Cítim veľkú zavia-
zanosť jej úcte a som veľmi vďačná.“

Terézia

O sile modlitby ruženca vie 
svoje aj pán Juraj z malebnej 
obce pri Humennom:

„Z Vášho listu som sa dočítal, že 
modlitba je na prvom mieste. To Vám 
môžem potvrdiť svojim životom. Ja ako 
kresťan katolík celý svoj život som sa 

modlil svätý ruženec a moja modlitba 
bola vyslyšaná. Modlím sa denne štyri 
ružence a večer Ruženec Božieho milo-
srdenstva. V apríli, ak ma Pán nepo-
volá k sebe, sa dožívam vysokého veku. 
Verím, že aj vďaka modlitbe som stále 
sebestačný.“

Juraj

O pomoci Panny Márie sa 
nám zdôverila aj Anna z malej 
obce pri Piešťanoch. Prešla 
si veľmi ťažkým a bolestným 
obdobím. Ako posilu do života 
nám poslala aj svoje svedectvo, 
z ktorého uvedieme len krátku 
časť: 

„Ešte že máme tú nebeskú Matičku. 
Ja som navštívila Lurdy a aj Fatimu 
dvakrát, a to ma drží a posilňuje. Ďa-
kujem za to moc tej Matičke Nebeskej. 
Preto ju prosím, aby bola aj Vám veľ-
kou oporou. Aj vo Vašej práci.“

Anna

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
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Virginia: Zabíjať novorodenca 
na želanie matky?

Ralph Northam, guvernér severoa-
merického štátu Virginia, podporuje 
prijatie nového zákona, na základe 
ktorého by bolo možné vykonávať po-
traty až do momentu narodenia die-
ťaťa. V prípade "neúspešného" zákroku 
bude záležať na rozhodnutí rodiny, 
ktorá môže od lekára požadovať, aby 
dieťa usmrtil.

Postoj guvernéra už kritizoval 
známy americký komentátor a pub-
licista Ben Shapiro. "Northam jasne 
hovorí, že matka môže porodiť dieťa a 
potom rozhodnúť, či prežije alebo nie. 
Toto už nie je diskusia o pilulke "deň 
po", toto nie je diskusia o tom, či ľud-
ský plod cíti bolesť, alebo nie. Toto je 
potvrdenie faktu, že plne vyvinutý no-
vorodenec, ktorý prežil pôrod, môže 
byť zabitý, ak sa tak matka rozhodne. "

K postoju guvernéra Northama sa 
tiež vyjadril prezident USA Donald 
Trump a označil ho za "otrasný". "Mys-
lím, že to bolo otrasné. Pamätáte si, 
ako som kritizoval Hilary Clintonovú 
za to, že chce doslova vytrhnúť deti z 
matkiných lôn? Presne tak to vyzerá, 
presne preto to robia. "

Francúzsko: Deti v hľadáčiku 
LGBT propagandy

Francúzsky minister školstva Je-
an-Michel Blanquer ohlásil začiatok 
novej kampane s názvom "Gymnázia a 
stredné školy proti homofóbii a trans-
fóbii - všetci sú si rovní, všetci sú spo-
jenci".

Školy musia bojovať proti "neviditeľ-
nosti" mladých LGBT, čo je podľa mi-

nistra "pôdou homofóbie a transfóbie a 
zlých vzťahov medzi teenagermi".

Pedagogickí pracovníci sa zaväzujú 
vytvárať "pozitívnu dynamiku", pod-
porujúcu myšlienku, že každá škola 
musí poskytovať bezpečné prostredie 
všetkým. Mali by tiež rozvíjať solida-
ritu, najmä medzi študentmi a antidis-
kriminačnými iniciatívami.

Ministerstvo dúfa, že jej nová kam-
paň "zmení školy tak, aby sa stali 
priaznivejšie pre LGBT mládež a ho-
mofóbne a transfobní nálady boli od-
sunuté na okraj." Zabúda pri tom, že 
primárnou úlohou školy je odovzdáva-
nie znalostí a vedomostí a nie propagá-
cia LGBT.

Slovensko: väčšia ochrana 
nenarodených detí v 
parlamente opäť neuspela

  Poslanci Národnej rady hlasovali 
8. februára 2019 o návrhu zákona, kto-
rým mala byť zvýšená ochrana ne-
narodených detí (prakticky by nebol 
možný umelý potrat "na požiadanie").

Za bolo 46 poslancov, proti 31, zdr-
žalo sa 40, nehlasovalo 5 a 28 bolo 
neprítomných. Poslanci najsilnejšej 
strany SMER zvolili prevážne taktiku 
zdržania sa, zatiaľ čo liberálni poslanci 
strany Sloboda a Solidarita buď ne-
hlasovali, alebo boli proti, rovnako 
ako poslanecký klub strany MOST-
HÍD (okrem jedného poslanca). Za 
návrh hlasovali všetci poslanci Ľudo-
vej strany -  Naše Slovensko, väčšina 
poslancov Slovenskej národnej strany 
a nadpolovičná väčšina klubu OĽaNO.

Smutné je, že medzi poslancami 
hlasujúcimi proti zákonu sa našli tiež 
praktizujúci katolíci.
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Francúzsko: Séria krádeží a 
útokov na kostoly

V kedysi veľmi katolíckom Francúz-
sku dochádza v súčasnosti ku kráde-
žiam, útokom na kostoly a profanácii 
posvätných miest kresťanského kultu. 
Podľa poslednej správy Observatória 
christianofóbie (ktoré mapuje diskri-
mináciu a nenávisť voči kresťanom), 
došlo v poslednom mesiaci roku 2018 
k 26 takýmto útokom. V priebehu ce-
lého roka ich bolo celkovo 315.

Štatistiky nezahŕňajú útoky na kato-
líkov a naše náboženstvo vo francúz-
skych médiách, reklamách, divadlách 
alebo výstavách. Observatórium chris-
tianofobie priznáva, že z dôvodu ohra-
ničených finančných prostriedkov nie 
je schopné sledovať všetky protikato-
lícke útoky. Organizácia informuje, že 
v porovnaní s rokom 2017 sleduje 23% 
nárast útokov proti kresťanom. Odo-
hrali sa v 81 francúzskych regiónoch 
(nárast o 15%).

 V pondelok 21. januára tohto roku 
vstúpil 36 ročný muž do kostola Sa-
int-Agricola v Avionu a začal ničiť 
stoličky, stojan a sochu anjela. Pritom 

zapáli l sviece a 
pokúsil sa zapáliť 
lavice a stoličky. 
Vandala sa poda-
rilo zadržať a bude 
vo väzbe vyšet-
rený psychiatrom.

 O niekoľko dní 
skôr došlo k požiaru kostola sv. Jakuba 
v Grenobli. Podľa oficiálnej verzie bol 
za vznikom požiaru elektrický skrat. 
Zhodou okolností však boli o niekoľko 
dní skôr steny kostola pomaľované 
propotratovými nápismi, potom, čo 
miestny farár ohlásil farský zájazd na 
Pochod za život, ktorý sa konal v Pa-
ríži. 

V Grenobli sa tiež objavili nápisy 
"fašisti", "reakcionári" na diecéznym 
dome, v ktorom sa v januari konala 
"Univerzita pre život", boli zničené 
okná a vstupné dvere. Páchatelia boli 
krajne ľavicoví aktivisti. 

Sprac. VK

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.

Máte doma knihy, ktoré už neplánujete čítať?  
Poznáte niekoho, kto by bol ochotný darovať 
knižnicu? 
 
Ozvite sa nám! 
tel.: 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)
e-mail: redakcia@spojenectvosmariou.sk 

Vytvárame v nadácii knižnicu s portfóliom náboženských, 
politických, filozofických a historických kníh, ktoré nám 

budú pomáhať pri práci na duchovnej osvete.  
Vopred ďakujeme za ochotu!



Pútnické miesto Svätá 
Chrasť - Vinohrady 
nad Váhom

MARIÁNSKE
STRANY

Osada Svätá Chrasť (dnes je súčas-
ťou obce Vinohrady nad Váhom, ktorá 
vznikla v roku 1958; staré meno obce 
zrejme nevyhovovalo komunistickým 
vládcom) je veľmi starobylá  a jej exis-
tencia je doložená už v období pred ta-
társkymi vpádmi do Uhorska. O osade 
sa zmieňuje tzv. „Zoborská listina“ 
kráľa Kolomana datovaná pred 1. sep-
tembrom 1113. Osada patrila pod pan-
stvo šintavského hradu, 
ktorý, ako veľkomoravské 
hradisko, existoval už pred 
príchodom maďarských 
kmeňov do Karpatskej kot-
liny. Ako pútnické miesto 
sa začína Svätá Chrasť spo-
mínať od 17. storočia v sú-
vislosti s kostolom Navští-
venia Panny Márie. Prvá 
písomná zmienka o tejto 
sakrálnej stavbe je z roku 
1695 v kanonických vizitáciách šintav-
skej farnosti, ktorej bola Svätá Chrasť 
filiálkou. Podľa mienky historikov bol 
pôvodný kostol postavený pravdepo-
dobne v 16. storočí. V roku 1764 došlo k 
prestavbe a rozšíreniu kostola z inicia-
tívy grófky Kataríny Eszterházyovej. V 
roku 1778 sa na kostole uskutočnili via-
ceré opravy a na podnet grófa Františka 
Eszterházyho bola upravená aj veža 
kostola. 

Vnútro kostola je vyzdobené vzác-
nymi drevenými oltármi. Hlavnému ol-
táru dominuje obraz Navštívenia Panny 
Márie a dopĺňajú ho sochy sv. Alžbety, 

sv. Barbory, sv. Anny a Panny Márie. 
Obraz na bočnom oltári vpravo uka-
zuje Narodenie Panny Márie. Na ľavom 
bočnom oltári sa nachádza zobrazenie 
Ukrižovania Nášho Pána a sochy sv. 
Anny a Panny Márie.

Pútnické miesto bolo populárne 
medzi veriacimi v širšom regióne zá-
padného Slovenska a tak sa pápež Kle-
ment XIII. v roku 1768 rozhodol pride-

liť tomuto miestu právo 
získania odpustkov pre 
všetkých, ktorí sem pu-
tovali. Procesie veria-
cich sa schádzali najmä 
na Svätodušný ponde-
lok. V súčasnosti sa tu 
púť slávy v nedeľu pred 
Turíčnym pondelkom (v 
nedeľu Zoslania Ducha 
Svätého). Historicky za-
ujímavou stavbou je aj 

kaplnka sv. Urbana z roku 1728. Aj tá sa 
stala pútnickým miestom. Dal ju posta-
viť ostrihomský kanonik Pavol Pyber. 
Pútnici sa v nej stretávali hlavne na 
sviatok sv. Urbana, patróna vinohrad-
níkov, ktorý bol v tomto vinárskom re-
gióne hojne uctievaný.

K tomuto pútnickému miestu sa 
viaže aj ľudová legenda, ktorá sa traduje 
medzi miestnymi rodákmi o zázrač-
nom prameni s liečivou vodou. Tá prav-
depodobne umocnila popularitu tohto 
pútnického miesta. 

BM


