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NAOZAJ

ZMŔTVYCHVSTAL!



P R Í H O V O R  Š É F R E D A K T O R A

Drahí priatelia,

po roku tu opäť máme najväčšie sviatky kresťanstva a všetci pevne dúfame 
– a modlíme sa! –, že už túto Veľkú noc budeme môcť naše chrámy a kostoly 
navštíviť všetci, aby sme tak všetci mohli dôstojným spôsobom osláviť zmŕt-
vychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. V čase písania týchto riadkov žijeme stá-
le v napätí, kam sa nestabilná medzinárodná situácia ďalej uberie. Obávame 
sa však, že najbližšie roky budú zrejme ťažké. A práve v takýchto časoch si mô-
žeme Kristov dar uvedomiť intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým. 

Pán Ježiš totiž svojím zmŕtvychvstaním porazil svet! Tak 
čoho sa báť? Tak, ako Náš Pán vstal z mŕtvych, aj my raz 
vstaneme.  Tak,  ako mal  on nové  telo,  i my  budeme mať. 
Smrť  je  teda skutočne len prechodom – dočasným stavom 
– a my sa raz do svojich obnovených tiel vrátime, aby 
sme už naveky žili v Božom kráľovstve.  Je  to  to naj-
krajšie možné prisľúbenie, aké sme mohli dostať. Veď 
čo môže byť pre nás väčšou odmenou, ako život večný 
po boku Pána Ježiša, jeho (a tiež našej!) nádhernej Ne-
beskej Matky Panny Márie, po boku anjelov a archanje-
lov, po boku toľkých svätých a hrdinských mučeníkov?

Avšak Veľká noc je aj o Kristovom utrpení a ukrižovaní. 
A aj z toho si treba vziať ponaučenie. Nebeský Otec od útrap 
a nespravodlivej smrti neušetril ani svojho jednorodené-
ho Syna. Vieme, že aj väčšina apoštolov a mnoho, mno-
ho prvých kresťanov zahynulo mučeníckou smrťou. Ale 
kresťania v každej dobe zomierali za svojho Pána. Hovorí 
sa: „Kým moslimovia zabíjajú za Alaha, kresťania zomierajú 
za Krista.“ Aj sám Pán Ježiš hovorí: „Ak vás svet nenávidí, 
vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás“ (Jn 15,18) a sv. Pavol 
uvádza: „Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišo-
vi, budú prenasledovaní.“ (2Tim 3,12) 

Veľká noc je o oboch týchto veciach – utrpení, aj ko-
nečnom víťazstve. Taký  je svet, v ktorom žijeme. 
A ako dúfame v to druhé, musíme počítať aj s tým 
prvým. Aj tí najväčší svätci boli mnohí mučeníci 
a umrieť za Pána Ježiša považovali za najväčšiu 
poctu. Veď je to kríž, čo je znakom spásy.

V Ježišovi a Márii

šéfredaktor
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VZKRIESENIE A VEĽKÁ NOC 
– Kristus radosťou dobrých  

a postrachom zlých

To sa ukázalo v ten prvý veľkonočný 
deň pri jeho vzkriesení a to sa ukazuje 
odvtedy vždy a bude sa ukazovať až do 
skončenia časov. Lebo „Kristus je“, ako 
hovorí apoštol: „vždy ten istý – včera, 
dnes i naveky.“ Kristus strachom na-
plňuje tých, ktorí sú proti Nemu a dá 
slasti,  radosti  tým,  ktorí  sú  s  ním. 
Rozjímajme dnes o tom! Uvidíme, že 
to  sú  pravdy,  ktoré  sa  veľmi  týkajú 
i nás a sú veľavýznamné pre náš život 
i pre našu smrť. Rozjímať budem:

1) že Ježiš Kristus vzkriesený, je po-
strachom zlých;

2) že Ježiš Kristus vzkriesený, je slas-
ťou dobrých.
Ad 1)
Ktorí sú tí zlí?
Sú to zlí duchovia v Pekle. V štyroch 

evanjeliách často čítame, ako sa báli 
Spasiteľa,  keď  ich  vyháňal.  Bedáka-
li, ručali, prosili Ho, aby im bol milo-
srdným, aby ich netrápil. On ale nedal 
sa uprosiť. O čo viac to muselo tak byť 
v deň vzkriesenia, keď On, ako  „náš 
žijúci Kráľ“, „z ríše mŕtvych vyšiel ako 
slávny Víťaz“. Či sa vtedy nezatriasli 

piliere  pekelné?  Deň  vzkriesenia 
bol ťažkým dňom pre Peklo, dňom 
hrôzy pre satanáša a  jeho pekel-
ných tovarišov.
Ale nepriateľov Krista nesmie-

me  len  tam dole medzi večnými 
plameňmi hľadať:  bolo  ich dosť, 
ba mnoho,  aj  hore na  kruhu po-
zemskom; tam máme hneď stráž-
cov pri hrobe! Ani  oni neboli  pria-
teľmi!  Pozrite  si  týchto  ozbrojených 
mužov! Človek by si myslel, že oni len 
iným môžu naháňať strach, sami že 
sa ale báť nevedia. Teraz však prichá-
dza  to  ráno  Veľkonočné.  Naraz  ako 
blesk vyjde Spasiteľ a rozkáže svojmu 
anjelovi, aby sa ukázal strážcom: „A 
jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho 
ako sneh a od strachu sa pred ním zde-
sili strážcovia a ostali ako mŕtvi“ (Mt 
28,3–4) a tí pevní, silní, ozbrojení vo-
jaci na hanbu utiekli. Hľa, tu vidíme 
zase: Kristus je postrachom zlých.
A  potom,  keď  strážcovia  zvesto-

vali veľkňazom a iným židom, ktorí 
Krista ukrižovali, že vstal z mŕtvych, 
veru  ich čierne duše  tiež  strachom 

O
 Pánu Ježišovi sa dá povedať to, čo je napísané na hrobke cisára Bar-
barossu: „Terror malorum, amor bonorum“, že je postrachom zlých 
a slasťou dobrých. Ježiš Kristus je skutočne kráľom hrozným voči svo-

jim nepriateľom, a je kráľom dobrotivým a láskavým voči svojim priateľom. 
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a hrôzou 
boli naplnené. 

Môžete si predstaviť 
ako  boli  naľakaní,  veď 

sa už nádejali, že to s tým 
nenávideným  Galilejča-
nom  skončilo,  keď  sklonil 
hlavu  a  hľa,  teraz  tu  stojí 
nepremožiteľný, živý, slávny 
ako Víťaz.
Všetci  vtedajší  nepriatelia 

Kristovi:  Judáš,  Annáš,  Kai-
fáš,  Pilát, kati a vojaci  sú už 
v hroboch, ale Kristus žil ďa-
lej a žije i dnes. Napriek tomu, 
že od  tých dní znovu a zno-
vu  povstali  noví nepriatelia 
zo  všetkých  krajov  a  končín 
sveta, napriek tomu, že všetky 
možné a nemožné  zbrane po-
užili proti Kristovi a proti  jeho 
Cirkvi: klamstvo, osočovanie, po-
smech a keď bolo treba i meč, se-
keru, predsa Kristus žije ako sláv-
ny Víťaz. Jasne a čisto dnes zvonia 
Veľkonočné zvony po celom svete 
a z tisícich kazateľníc sa hlása dnes 
do všetkých krajov: „Aleluja, Pán Je-
žiš Kristus vstal z mŕtvych!“ Pravda 
je a zostane pravdou: On naplní po-
strachom a do zúfalstva ženie svo-
jich nepriateľov!
Má  Kristus,  má  kresťanská  vie-

ra ešte  i dnes nepriateľov? Nájdu sa 
i  dnes posmievači a hanobitelia? Ó, 
nepýtajme sa dlho: svet je plný zúri-
vých nepriateľov Kristovho mena; ne-
priateľov Kristových nájdeme všade, 
aj medzi poprednými, aj  – bohužiaľ 
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– medzi  pospolitým  ľudom. Nepria-
teľ Krista a jeho náboženstva sa chce 
dnes všade dostať: do každého mes-
ta, do každej dediny, ba do každého 
domu. Raz pošle svojich ľudí, inokedy 
zas časopisy a knihy.
Keď  je  niekto  nepriateľom  kres-

ťanského náboženstva a Cirkvi, Svä-
tého Otca a kňazov, môže sa mu na-
priek  tomu zdanlivo viesť dobre. Ale 
je  pravda,  že  hryzenie  svedomia ho 
aj tak neminie. V tichých bezsenných 
hodinách  ho  navštívi  upozornenie 
z večnosti a môže byť, že si zo všetké-
ho nič nerobí. Ale počkajte len na ten 
veľký okamžik smrti! Hľa, vtedy na-
raz tu bude stáť Kristus a bude postra-
chom tej duši.
Opýtaj sa sám seba: Či chceš byť pri-

počítaný  k  nepriateľom Kristovým? 
Uváž, čo ich očakáva! Chceš zájsť tak 
ďaleko? Skutočne by si bol takým za-
slepeným, takým opovážlivým? Chcel 
by si spolupracovať s Kristovými ne-
priateľmi,  alebo  sa  mu  dobrovoľne 
sprotiviť smrteľným hriechom? Ó, to 

by  ťa prišlo draho a  ľutoval by  si  to 
dlho: celú večnosť!
Povedz: radšej chcem byť múdrym, 

chcem sa zmilovať nad svojou vlast-
nou dušou,  chcem s ňou mať útrp-
nosť. Viem, na ktorú stranu sa mám 
pridať.  Na  stranu  učeníkov  a  pria-
teľov Ježiša Krista. Nechcem na tele 
i na duši pocítiť, čo to znamená: Kris-
tus  je postrachom svojich nepriate-
ľov, ale radšej chcem skúsiť ako to je, 
keď  je  Ježiš  Kristus  slasťou,  láskou 
svojich priateľov.
Ad 2)
Nepoznali by sme dobre Ježiša Kris-

ta, keby sme sa na Neho pozerali len 
z hrôzyplnej stránky: viďme preto, že 
ten Vzkriesený je ku svojim samá dob-
rota a milosť. Aké plesanie musí na-
stať  v  skormútenej  duši  najčistejšej 
Panny, keď Vzkriesený pred ňou stojí 
živý, so žiariacou krásou. Áno, Regina 
laetre – raduj sa nebies Kráľovná!
Ako pekne a láskavo sa priblížil Spa-

siteľ ku svojim učeníkom! Povedal im: 
„Pokoj vám!“ a pokračuje: „Nebojte sa, 
ja som to!“ Zázrak za zázrakom koná 
z lásky k nim a zázraky povstanú za 
každým jeho krokom ako kvetiny za 
slnečnými  lúčmi.  Všade  pokoj,  ra-
dosť a slasť ide za Ním, keď po svojom 
vzkriesení ukáže sa v zasľúbenej zemi.
A zmenilo sa to za tých 2000 rokov? 

Koľko miliónov duší a lásky získal za 
týchto 2000 rokov! Ó, kto  je na Nebi 
i na Zemi, ktorého by toľké srdcia kaž-
dodenne  pozdravovali?  Niet  druhé-
ho na Nebi i na Zemi, za ktorého tak 
mnohé a  tak veľké obety by  sa obe-
tovali. Keby sme v dnešný Veľkonoč-
ný deň mohli preletieť celý svet a boli 
by sme v stave pozrieť do sŕdc, videli 
by sme, že Ježiš Kristus je i dnes, ako 
vždy,  slasťou  a  láskou dobrých  a  že 
práve najšľachetnejšie  srdcia  patria 
Jemu! (...)
A  v našich  srdciach by  sa nemala 

vzbudiť láska k Ježišovi Kristovi? Na-
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šim  srdciam  by  nemali  Veľkonočné 
zvony spievať o pokoji Kristovom, kto-
rý nám svet nemôže dať? … Obráťte sa 
na slávne Srdce vzkrieseného Spasite-
ľa! Sľúbte mu, že vydržíte pri ňom v ra-
dosti i v žalosti! Odovzdajte mu svoje 
dietky, svoje rodiny, svoju budúcnosť, 
váš osud v živote i vo smrti! (...)
Dnes  sa  mnoho  píše  a  rozpráva 

o pálčivých otázkach, ktoré treba rie-
šiť,  ale uverte mi,  že  tá najpálčivej-
šia pre nás je len táto: Aké stanovisko 
som zaujal ku Kristovi? V akom pome-
re som ku Kristovi? Patrím k Jeho ne-
priateľom alebo k Jeho priateľom?
Či nás jedného dňa očakáva vzkrie-

senie a do Neba vstúpenie spolu s Ním, 
alebo večná smrť a vstúpenie do Pek-
la bez Neho? Ach, aké mnohé veci po-
važujú ľudia za vážne – a táto hlavná 

úloha, ktorá rozhoduje o celej večnosti, 
tá je im tak veľmi ľahostajná!
Tak sa ryjú v prachu zeme a v špi-

ne  hriechu,  až  smrť  nakoniec  uro-
bí  koniec  ich  zábavke.  Ty  však  po-
vedz, kresťan, teraz a navždy: Ja som 
si už vybral pri svätom krste, a zasľú-
bil som to pri svätom prijímaní a sľú-
bim to i dnes pri svätom pozdvihova-
ní: „Tebe, ó Ježišu chcem patriť s vierou, 
s nádejou a s láskou vo vernosti a to je 
dobré pre mňa“ (Ž 72,28). Lebo v Kris-
tu mám všetko. „Všetko je môj Kristus“ 
(sv. Ambróz).

P. Malženický

Prevzaté z časopisu Katolícke kázne, SSV Trnava 1925; 
redakčne krátené a upravované 
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ZMŔTVYCHVSTAL!

Potom  sa  zjavil  Jakubovi  a  potom 
všetkým  apoštolom  a  poslednému 
zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil 
sa aj mne. (…)
Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriese-
ný z mŕtvych, akože niektorí z vás ho-
voria,  že zmŕtvychvstania niet? Veď 
ak niet  zmŕtvychvstania,  nebol  ani 
Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kris-
tus vzkriesený, potom je márne naše 
hlásanie  a márna  je  aj  vaša  viera. 
A potom sa zistí, že sme falošnými Bo-
žími svedkami, lebo sme svedčili proti 
Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého ne-
vzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. 
Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani 
Kristus. A keď Kristus nevstal,  vaša 
viera je márna a ešte stále ste vo svo-
jich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnu-
li v Kristovi, sú stratení. Ak len v tom-
to živote máme nádej v Kristovi, sme 
najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kris-
tus vstal z mŕtvych, prvotina zosnu-
lých. Lebo ako je skrze človeka smrť, 
tak je skrze človeka aj zmŕtvychvsta-
nie: Veď ako všetci umierajú v Adamo-
vi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. (…)
Ako  posledný  nepriateľ  bude  zniče-
ná smrť,  lebo mu všetko položil pod 
nohy. Ale keď hovorí:  „Všetko je pod-
robené“, je jasné, že okrem toho, kto-
rý mu všetko podrobil. A keď mu bude 
všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn 

O
dovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus 
zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretie-
ho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. 

Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí 
už zosnuli.

podrobí tomu, ktorý mu všetko podro-
bil, aby bol Boh všetko vo všetkom. (…)
A  sú  telá  nebeské  a  telá  pozemské, 
ale  iná  je sláva nebeských a  iná po-
zemských.  Iný  je  jas  slnka,  iný 
jas  mesiaca  a  iný  jas  hviezd;  veď 
hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak 
je  to  aj  so  zmŕtvychvstaním:  seje 
sa  porušiteľné,  vstáva  neporušiteľ-
né;  seje  sa  potupené,  vstáva  sláv-
ne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje 
sa telo živočíšne, vstáva telo duchov-
né. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje 
aj duchovné.
Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, 
stal sa živou bytosťou“, posledný Adam 
oživujúcim Duchom. Ale nie je prv du-
chovné,  lež  živočíšne,  až  potom du-
chovné.  Prvý  človek  zo  zeme  je  po-
zemský, druhý človek je z neba. (…)
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, 
kdeže je tvoj osteň?“  Ostňom  smrti 
je hriech a silou hriechu je zákon. Ale 
vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo 
skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, 
moji milovaní bratia, buďte pevní, ne-
ochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom 
diele, veď viete, že vaša námaha nie 
je daromná v Pánovi. (…)

Sväté Písmo
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TURÍNSKE PLÁTNO 
– Svedok umučenia 
a zmŕtvychvstania. 

Nové zistenia

Spočiatku bolo plátno uchovávané 
v Jeruzaleme, potom v Byzancii. V 14. 
storočí bolo vo Francúzsku vystavené 
na verejnosti. V 17. storočí ho preniesli 
do  Talianska.  V  kaplnke  kráľovskej 
katedrály v Turíne sa dodnes nachá-
dza tajomné plátno o dĺžke 4,36 metra 
a šírke 1,1 metra. Viditeľný je na ňom 
odtlačok vysokého, fyzicky dobre sta-
vaného muža.

NEPREDSTAVITEĽNÉ UTRPENIE
Traja  renomovaní  vedci:  Liberato 

De Caro, Cinzia Giannini a Giulio Fanti 
v roku 2017 predstavili najnovšie a zá-
roveň najdôkladnejšie zistenia týkajú-
ce sa Turínskeho plátna. Nejde v ňom 
o nájdenie stôp po umučení na kríži. 
Veď už predtým bolo známe, že muž, 
ktorého  obraz  je  na  plátne,  zomrel 
na  kríži.  Svedčia  o  tom  bodné  rany 

T
urínske plátno dodnes fascinuje milióny či dokonca miliardy ľudí. 
Výskum v tejto oblasti sa rozvinul do samostatnej vedeckej oblasti – sindo-
lógie. Neznamená to, že sa obmedzuje iba na nejakú úzku špeciálnu oblasť. 

Naopak! Plátno už analyzovali fyzici, botanici, hematológovia, historici a nielen 
oni. Stále vychádzajú najavo nové a čoraz ohromujúcejšie fakty.

a rany po klincoch, ako aj stopy po bi-
čovaní a krvi. Výsledky nového skú-
mania však mimoriadne  jasne uka-
zujú obrovské utrpenie, ktoré Kristus 
podstúpil počas svojho umučenia.
Nový výskum to potvrdzuje všetko 

ešte  jasnejšie.  „Muž, ktorého posta-
va sa odráža na plátne, pretrpel ťažké 
muky predtým, ako nakoniec vykrvácal 
na smrť,“ zdôrazňujú vedci v prestíž-
nom časopise PLOS One. Na analýzu 
plátna sa použili skenovacie röntge-
nové  techniky  a  inovatívne metódy 
elektrónovej mikroskopie, čiže tie naj-
lepšie moderné technológie.
Analýzou fragmentov plátna nachá-

dzajúcich sa ďaleko od krvných škvŕn 
vedci dospeli k  záveru,  že  sú pokry-
té kreatinínom a feritínom. V ľudskom 
organizme je to možné iba v prípade 
traumy, ktorá zasiahne súčasne via-
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cero orgánov. Stručne povedané, Kris-
tus na celom tele podstúpil neuveri-
teľné muky.
„Na vláknach plátna je na nanosko-

pickej úrovni zaznamenaný extrémne 
brutálny scenár obete ovinutej pohreb-
ným plátnom,“ poznamenávajú autori 
textu „Štúdie na úrovni atómového roz-
líšenia prinášajú nové biologické dôka-
zy o Turínskom plátne“ (journal.plos.
org, 30. júna 2017). Zdôrazňujú, že plát-
no „rozpráva hrozný príbeh“.
Vedci  okrem  toho  poznamenáva-

jú,  že muž,  ktorého  odtlačok  sa na-
chádza  na  plátne,  „bol mučený mi-
moriadne beštiálnym spôsobom“, 
a plátno „rozpráva hrozný príbeh“. Do-
dávajú, že „túto istotu sme získali iba 
vďaka najnovším metódam v oblas-
ti elektrónovej mikroskopie s atómo-
vým rozlíšením“ (preklad: Joanna Bąt-
kiewicz-Brożeková – aleteia.org).

OHROMENÝ FOTOGRAF
Vedci  sa  o  plátno  začali  zaujímať 

ešte v roku 1898. Vtedy amatérsky fo-
tograf Secundo Pia si všimol, že obraz 

zvečnený na plátne vyzerá ako nor-
málny obraz – napriek  tomu,  že bol 
snímaný v negatíve.
Ďalšie  objavy  sa  ukázali  byť  ešte 

ohromujúcejšie. Ukázalo sa, že svetel-
ný odraz (neviditeľný voľným okom) 
na plátne bol v… 3D. Táto trojrozmer-
nosť  sa  nikdy  predtým  neobjavila 
na nijakej maľbe ani na fotografii. Zá-
roveň je obraz charakteristický neob-
vyklými detailmi.
Taliansky  fyzik  Paolo  Di  Lazzaro 

a jeho kolegovia z Talianskej národnej 
agentúry pre nové technológie, energiu 
a trvalo udržateľný rozvoj venovali štú-
diu tohto fenoménu päť rokov. Výsled-
ky experimentov zverejnili v roku 2011.
Ako zdôraznil Paolo Di Lazzaro, ul-

trafialové žiarenie potrebné na vytvo-
renie obrazu  „prekračuje maximálny 
výkon všetkých dnes dostupných zdro-
jov UV žiarenia“. 
To  znamená,  že  ani  v  staroveku, 

ani dnes by vedci nedokázali vytvo-
riť podobne precízny obraz. Tím Paola 
Di Lazzara sa ho bezvýsledne pokúšal 
skopírovať vyše päť rokov  (news.na-
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tionalgeographic.com, 15. apríla 2015). 
Plátno  teda  zostáva  záhadou,  ktorú 
nie je možné vedecky vysvetliť.

PALESTÍNSKE KVETENSTVO 
A KRISTOVO UMUČENIE
Aj  biológovia  majú  veľa  čo  pove-

dať o tajomnom plátne. Jeden z nich, 
Avinoam  Danin,  odborník  svetovej 
triedy na palestínsku flóru z Hebrej-
skej univerzity v Jeruzaleme, potvrdil, 
že kombinácia rastlín, ktorých stopy 
sa našli na plátne, sa vyskytuje „iba 
v jedinej oblasti sveta“. Dodal, že „dô-
kazy jasne poukazujú na skupinu kve-
tov z oblasti okolo Jeruzalema“. Analý-
za Avinoama Dallena tiež poukazuje 
na prítomnosť peľových zrniečok Gun-
delia tourneforti. Je zaujímavé, že tie-
to zrniečka sa našli aj na  inej relik-
vii – tzv. šatke z Ovieda považovanej 
za Kristovu pohrebnú šatku. Je zná-
me, že od ôsmeho storočia je uložená 
v španielskej katedrále v Oviede.
Obe relikvie majú taktiež spoločné 

podobné vzory sfarbenia krvi a prav-
depodobne tú istú krvnú skupinu (naj-
vzácnejšiu AB).  Podľa Avinoama Da-
nina to znamená, že Turínske plátno 
aj  šatka  z  Ovieda  prikrývali  to  isté 
telo. Plátno i šatka pochádzajú z Jeru-
zalema alebo z jeho okolia od prvého 
storočia po Kristovi (sciencedaily.com, 
2. augusta 1999).

MUŽ A PRAVDEPODOBNE ŽID
Hematológovia taktiež vykonali kus 

práce, aby vysvetlili záhady Turínske-
ho plátna. Profesor Baim-Bollone z Fa-
kulty kriminálneho lekárstva  na Tu-
rínskej univerzite dokázal, že na plášti 
sa nachádzajú stopy krvi skupiny AB. 
Tá prúdi v žilách troch percent  ľudí. 
U sefardských Židov však až v osem-
nástich  percentách.  Podobné  tvrdili 
aj iní vedci. Veľa vecí poukazuje na to, 
že muž,  ktorého odraz  je na plátne, 
bol Žid. Áno, muž, pretože jeho pohla-

vie bolo potvrdené testami DNA, kto-
ré  uskutočnil  profesor  Victor  Tryon 
z Centra pre genetický výskum na Štát-
nej univerzite v Texase (polskieradio.
pl, 07. apríla 2007).
Je zaujímavé, že ďalší vedec, Ubi Ba-

ruch, preukázal, že kombinácia kve-
tového  peľu  prítomného  na  plátne 
sa vyskytuje iba v Jeruzaleme v mar-
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NAŠA PATRÓNKA
SEDEMBOLESTNÁ
Objednať: (+421) 02 / 222 000 63 

(po-pia 8.30-16.00 hod.)

Oroduj vždy za náš národ!

ci a apríli. A práve s  týmto obdobím 
kresťania spájajú ukrižovanie a zmŕt-
vychvstanie  (sciusalaily.com,  2.  au-
gusta 1999).
Zistenia izraelských vedcov vyvra-

cajú  niekdajšiu  tézu  popularizova-
nú na základe metódy datovania po-
mocou rádioaktívneho uhlíka-14 (14C), 
podľa ktorej plátno pochádza zo stre-
doveku. Platí to však iba pre kúsok od-
strihnutý z rohu plátna, ktorý bol do-
šitý mníškami po jednom požiari.
Zistenia  forenzných  patológov 

sú však  fascinujúce. Dospeli  k  záve-
ru, že telo sa nerozpadlo – na rozdiel 
od iných starovekých plátien – pozna-
menáva Filip Wyrozumski (polskiera-
dio.pl, 07. apríla 2007). Nie je tiež zná-
me,  akým  spôsobom  vznikol  obraz 

v takejto podobe. Vedci tu hovoria o in-
fračervenom žiarení či o odparovaní.
Okrem toho  forenzní experti  z ob-

lasti  medicíny  nenašli  na  Turín-
skom plátne nijaké dôkazy o odtrhnu-
tí materiálov z tela mŕtveho. Pritom, 
ak by bolo mŕtve telo vyňaté z plátna, 
došlo by k poškodeniu materiálu ale-
bo krvných stôp – poznamenáva au-
tor článku Analýza Turínskeho plátna 
(02. januára 2016). Z vedeckého hľadis-
ka hovoríme o nevysvetlenom a úplne 
jedinečnom fenoméne. Viera zas na-
šepkáva najrozumnejšie vysvetlenie – 
Zmŕtvychvstanie!

Marcin Jendrzejczak
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N
aši tolerantní liberáli sa opäť predviedli a opäť zdvihli latku averzie 
a opovrhovania voči katolíkom o hodný kus vyššie. Ich útoky na bis-
kupa –, ktorý len poukázal na nemorálnosť seriálu z produkcie slovenskej 

verejnoprávnej televízie – totiž nie sú útokmi len na jeho osobu; sú útokmi na vieru 
ako takú – a teda aj veriacich.

Ak  liberálne denníky a  ich  čitate-
lia dnes žiadajú biskupa Jozefa Haľ-
ka,  aby  sa  ospravedlnil  či  dokonca 
hovoria, že ľudí ako je on „treba urá-
žať“, zajtra to môžu požadovať od ho-
cikoho  z  nás.  Nemilosrdný  vakci-
načný  pochod,  ktorý  drví  krajiny 
– vrátane Slovenska –  je  jasným dô-
kazom toho, že moderná liberálna to-
talita, ako ju nazval aj Marián Kuffa 
v jednej zo svojich výziev, sa nezastaví 
pred ničím a čo si zmyslí dnes, zajtra 
sa bude snažiť vnútiť celému národu.
Aj na Slovensku sa už čoskoro môže 

stať to, čo sa už teraz deje v Kanade: 
ak  ste  veriaci a nesúhlasíte  s názo-
rom, že LGBT a transgender sú v po-
riadku, potom vám zamietnu miesto 
v štátnej správe či vás pripravia o štát-
ny  príspevok,  na  ktorý  máte  inak 
právo.  Ich  všeobecný  súhlas  so  za-
tváraním  kostolov  –  kam  oni  sami 
nechodievajú – je rovnako tak akousi 
zlovestnou predzvesťou.
Čo  ak  sa  to  teda  týmto  nekončí? 

Čo ak sa len niečo začína?

MOŽNO NADCHÁDZA DOBA, 
kedy sa budeme musieť 
pripraviť na mučeníctvo

NAJVYŠŠIA OBETA
John-Henry Westen, jeden z čelných 

predstaviteľov  známeho katolíckeho 
pro-life portálu Life Site News upozor-
nil, že nás možno naozaj čaká obdo-
bie, keď si veriaci budú musieť vybrať 
medzi popretím viery alebo mučeníc-
tvom. Pred niekoľkými rokmi mu bis-
kup  Athanasius  Schneider  hovoril 
o  takejto možnosti,  čo  však  Johno-
vi prišlo pritiahnuté za vlasy, zvlášť 
ako  obyvateľovi  Západu.  Dnes  však 
už  aj  on  uznáva  prorocké  slovo  ka-
zašského biskupa. Pokračuje:
„Dnes sa už zdá nepravdepodob-

né, že sa niekedy vrátime do „staré-
ho normálu“. Ale chceme vôbec sta-
rý normál potratov, homosexuálnych 
„manželstiev“, pornografie, transro-
dových detí a detronizácie Krista Krá-
ľa? Niežeby sme chceli „nový normál“ 
à la Klaus Schwab s jeho „Veľkým rese-
tom“, ale čím ďalej, tým je zreteľnejšie, 
že ak chceme dosiahnuť triumf Nepo-
škvrneného Srdca Panny Márie sľúbe-
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ného Svätou Pannou vo Fatime, jediná 
cesta je skrze tento chaos.“
John-Henry upozornil na slová ses-

try  Lucie,  že  posledná  bitka  medzi 
Pannou a satanom bude zvedená o ro-
diny a na to, že už zrejme vstupujeme 
do tejto fázy, kedy už diabol útočí pria-
mo na najzákladnejšiu bunku spoloč-
nosti. „Rodina je rozhodujúca“, hovo-
rí a dodáva: „zdá sa, že utrpenie už nie 
je ďaleko.“
Pokračuje,  že  pre  kresťanov  bolo 

vždy charakteristické, že sa pre Kris-
ta  dokázali  zriecť  všetkého.  Ale  bol 
to v prvom rade Pán Ježiš, ktorý dal 
svojim nasledovníkom  príklad mu-
čeníckej obety, keď sa dal ukrižovať 
na drevo kríža. 
Keď  teda  Boh  podstúpil  túto  naj-

väčšiu  obetu,  môže  sa  takáto  obe-

ta očakávať aj od jeho nasledovníkov. 
John-Henry pokračuje a upozorňuje, 
že celý Ježišov život a odkaz sú spä-
té  s  preliatím  krvi  za  pravú  vieru 
a že príkladom toho môžu byť sviatky 
svätých nasledujúce po sviatku Kris-
tovho narodenia.
Hneď 26. decembra je sviatok sv. Šte-

fana – prvého mučeníka, 28. decem-
bra sviatok Svätých neviniatok, ktoré 
boli doslova obetované za to, aby Spa-
siteľ sveta prežil –, keď ich dal Herodes 
povraždiť. O deň na to svieti v kalen-
dári meno ďalšieho mučeníka – sv. To-
máša Becketa, arcibiskupa z Canter-
bury, ktorého dal v roku 1170 zavraždiť 
kráľ Henrich  II., pretože sa odmietal 
poddať  jeho príkazom a bránil práva 
Cirkvi. John-Henry k tomu hovorí:
„Čo nás teda malý Ježiško učí skr-

ze Svoju Cirkev o mučeníctve? Je to dar. 
A On tento dar udeľuje tým, ktorých 
miluje. On svojich martýrov miluje, 
chce, aby obkolesili Jeho jasličky a chce 
ich mať vždy pri sebe. Títo mučení-
ci Ho potešujú v Jeho studených dreve-
ných jasličkách a zaiste Ho myšlienka 
na ich lásku potešila aj vtedy, keď visel 
na drevenom kríži.

Koruna mučeníctva nie je žiadne pre-
kliatie, ale veľká milosť daná tým, kto-
rých si Boh vyvolil…“
Koruna mučeníctva  je  tiež priamy 

lístok rovno do Neba, ktorý zaručuje 
posmrtnému vyhnutiu sa plameňom 
očistca. Autor videa cituje slová učite-
ľa Cirkvi, sv. Tomáša Akvinského, kto-
rý napísal: „Bolesť utrpená dobrovoľ-
ne v tomto živote očisťuje (dušu) ďaleko 
viac ako bolesť uložená po smrti.“
Slovo  „martýr“  vo  svojom  pôvod-

nom význame znamená tiež „svedok“ 
– je to svedok Kristovej lásky. Krv mu-
čeníkov tiež vždy bývala známa ako 
tá, ktorá rozsieva pravú vieru. Muče-
níctvo je získanie úplného Božieho od-
pustenia za preliatu krv. John-Henry 
prízvukuje,  že  život  je  veľmi  krát-
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ky, tak či onak, kým večnosť je „veľ-
mi dlhá“. V duchovných cvičeniach sv. 
Ignáca sú uvedené nasledujúce slová 
Krista Kráľa:
„Je Mojou vôľou dobyť celý svet 

a všetkých Mojich nepriateľov, a tak 
vstúpiť do slávy Môjho Otca. Takže kto-
koľvek si želá pridať sa ku Mne na tejto 
ceste, musí byť ochotný so Mnou pra-
covať, takže nasledujúc Ma v utrpení, 
bude Ma môcť nasledovať do slávy.“

KORUNA MUČENÍCTVA
Toľko  slová  Johna-Henryho  Wes-

tena z portálu Life Site News. Je pozo-
ruhodné,  ako  veľmi  katolíci  zabud-
li  na  svoju minulosť  –  že mučeníci 
sú naozaj „semiačkami Kristovými“. 
V  zápisoch  stredovekej mystičky  sv. 
Brigity Švédskej nájdeme jednu drob-
nú kapitolu  o  tom, ako k nej  prišiel  
sv. Pavol (či jeho duch). 
A sv. Pavol jej povedal zaujímavú vec 

– že jeho obrátenie zo Šavla na Pavla 
učinil Boh a to vďaka obete sv. Štefa-
na, mučeníka. Ako je známe, Šavol bol 
prítomný pri tom, keď Štefana židov-
ská obec ukameňovala za jeho ohla-
sovanie Krista. Nebyť Štefanovej obe-
ty,  zrejme  by  nebolo  ani  sv.  Pavla. 
Podobných príkladov je v cirkevných 
dejinách nespočetné množstvo, kedy 
sa z krvi mučeníka obrátili na pravú 
vieru doslova celé národy.
A  takto  to  zrejme  funguje  dodnes. 

Až  príliš  sa  ako nasledovníci  Krista 
podvoľujeme tomuto svetu. Stali sme 
sa vzornými občanmi svojej republiky 
(či republík), no nášho Pána sme úplne 
stratili zo zreteľa. Avšak v tridentskom 
katechizme  sa uvádza,  že  priateľom 
Boha môže byť len ten, kto je nepriate-
ľom sveta. Toto je zaiste jeden z dôvo-
dov straty viery toľkých duší.
Možno naozaj budú niektorí  z nás 

o niekoľko mesiacov či rokov stáť pred 
tým osudovým rozhodnutím – život 
alebo viera. No na vybratie tej správ-

nej odpovede sa treba naozaj duchov-
ne pripravovať, veľa sa modliť a pos-
tiť, zasväcovať sa Panne Márii, dúfať 
v Krista, prípadne čítať svedectvá sa-
motných mučeníkov (napr. životopis 
sv. Tomáša Móra je dnes zvlášť aktu-
álny). A práve  títo budú na počiatku 
zrodu  novej  kresťanskej  civilizácie, 
keď sa tá stará bezbožná zosype sama 
do seba (k čomu už nie je ďaleko).
V  jednej  starej  knihe  o  križiac-

kych  výpravách,  vydanej  prvýkrát 
ešte v roku 1800, s názvom The Cru-
sades and the Crusaders (dá sa zadar-
mo stiahnuť na portáli Open Library) 
je zmienka o smrti jedného anglické-
ho križiaka počas VII. križiackej vý-
pravy vedenej  francúzskym kráľom, 
sv. Ľudovítom IX. Každý križiak či svä-
tý vojak, ktorý padol v boji za vieru, 
bol vždy považovaný za martýra, rov-
nakého, ako boli prví kresťania usmr-
tení v koloseách.
Spomínaný  anglický  križiak  bol 

mladý  muž  šľachtického  pôvodu 
a  padol  hrdinskou  smrťou  v  Egyp-
te. Tá zmienka v knihe hovorí o tom, 
že  keď  sa  o  synovej  smrti  dozvede-
la  jeho matka, doslova sa zaradova-
la a povedala slová: „Ó, Pane, čím som 
si zaslúžila, že môj milovaný syn obdr-
žal korunu mučeníctva?“
Umrieť za Krista bola pre kresťana 

vždy tá najväčšia pocta. Tí, čo zahy-
nuli takouto smrťou, nielenže sa úpl-
ne  vyhli  očistcu,  ale  majú  v  Nebi 
výsostné postavenie, takže každý spa-
sený vie, že títo sú tí najctihodnejší. 
Podľa sv. Brigity  táto „koruna mu-

čeníctva“  je  v Nebi  skutočnou koru-
nou  ozdobenou  drahými  kameňmi. 
Ako hovorí John-Henry Westen – mu-
čeníctvo je dar, ktorý dáva Pán Ježiš 
tým, ktorých najviac miluje.

Matej Gavlák
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POHODLNÉ KRESŤANSTVO?

N
emysli si, že si kresťanom, ak chceš viesť čo najpokojnejší život, na kon-
ci ktorého pokojne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal veľmi dobre, 
do Neba, kde sa budeš mať ešte lepšie; do neba, ktoré si si zaslúžil živo-

tom, ktorého hlavnou starosťou bolo prakticky ponechať druhých, aby pracovali 
s Ježišom na vykúpení sveta. Evanjelium Majstra takýto program nepripúšťa a 
„hrozná vážnosť ľudského života“ – aby som použil Bossuetove slová – spočíva v 
niečom úplne inom.

Peter van der Meer píše rovnako trpko ako zvyčajne, ale tentoraz právom: 
„Viem, že existuje mnoho bytostí, takzvaných ‚rozumných‘, ktoré sa zdanlivo doží-
vajú 60 alebo 80 rokov a jedného dňa ich odnesú na cintorín bez toho, aby sa nie-
kedy dokázali vymaniť z ničoty. Stačí im to, čo chápu svojimi zmyslami, nič iné 
pre nich neexistuje. Našťastie existujú aj ľudia, ktorí skutočne žijú, ktorí nedostali 
svoju dušu nadarmo... Čoraz viac žasnem, keď vidím, ako takmer všetci ľudia žijú 
pokojne, nerušene, nad ničím sa nepozastavujú, so spokojným úsmevom na tvári, 
prekypujú blahobytom a nikdy si nemyslia, že nás obklopujú priepasti.“

RAOUL PLUS SJ – MYŠLIENKA ZMIERENIA

JEDINÝ PRAVÝ BOH

B
oh chce, aby sme ho považovali za toho, kým je, čiže za jediného pravé-
ho Boha, čo sa stáva vtedy, keď sa človek cvičí v štyroch čnostiach nále-
žiacich k Božskej Velebnosti, teda vo viere, nádeji, láske a zbožnosti. Kto 

totiž verí v Boha, uznáva Boha za Boha, tzn. za najvyššiu pravdu; v čom sa pre-
viňujú bludári, ktorí v neho neveria. Kto dúfa v Boha, ten znova uznáva Boha za 
Boha, nakoľko ho má za najvernejšieho, najmilosrdnejšieho a najmocnejšieho, 
a dôveruje, že mu vo všetkých potrebách bude môcť a chcieť pomôcť. 

V tom hrešia tí, ktorí sa vzdali nádeje na Božie milosrdenstvo, alebo ktorí viac 
dúfajú v človeka ako v Boha, alebo človeku dôverujú aspoň tak, ako Bohu. Kto 
miluje Boha nadovšetko, má Boha za Boha, teda za najvyššie dobro. V tom ťaž-
ko hreší ten, kto akékoľvek stvorenie miluje viac alebo rovnako ako Boha; a ešte 
ťažšie ten, kto má Boha v nenávisti. Napokon, kto Boha vzýva s najvyššou úctou 
(tak, ako nás učí čnosť zbožnosti), ten má Boha za Boha, lebo Boha uznáva za po-
čiatok a tvorcu všetkých vecí. V tom hrešia tí, ktorí si málo cenia Boha a jemu 
zasvätené veci, totiž chrámy, posvätné nádoby, kňazov a podobne; a tiež tí, ktorí 
ctia ľudí viac alebo rovnako ako Boha.

SV. ROBERT BELLARMIN – KATECHIZMUS
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BOH, NÁŠ POSLEDNÝ CIEĽ

N
už a to, čo ani najbystrejší rozum ani prirodzená chápavosť anjelov ni-
kdy neodkryje, to nám odkrýva božie zjavenie. Zjavenie učí, že náš po-
sledný cieľ je podstatne nadprirodzený a spočíva v bezprostrednom vi-

dení Boha z tváre do tváre tak, ako je. „Boh nás predurčil, aby sme boli podob-
ní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Ani oko 
nevídalo, ani ucho nepočulo, ani do srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh prihotovil 
tým, ktorí ho milujú.“ Sme povolaní vidieť Boha, ale nie v zrkadle stvorenia, i 
keby bolo akokoľvek dokonalé, lež bezprostredne, bez prostredníctva akéhokoľ-
vek stvorenia, i bez prostredníctva stvorenej idey; lebo i najdokonalejšia stvo-
rená idea nemohla by dokonale predstaviť toho, ktorý je sám v sebe Myšlienka 
a Pravda nekonečná, čistý rozumový a večne jestvujúci záblesk a živý plameň 
bezmedznej Lásky.

RÉGINALD MARIE GARRIGOU-LAGRANGE OP – K BOHU
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DUCHOVNÁ RODINA CTITEĽOV FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

Z
meňme spolu svet a začnime 
v našej vlasti! Bez zapojenia lai-
kov už nie je možné robiť evanje-

lizáciu, to sú slová Matky Cirkvi. Preto za-
pojte sa s nami do Fatimského Apoštolátu 
a zmeňme myslenie i život desaťtisícom 
slovenských rodín. 
Fatimský  Apoštolát  je  osobitná  for-

ma  priateľov  a  dobrodincov  nadácie, 
ktorí  sa  zapájajú  do  plnenia  odkazu  
Fatimskej Panny Márie o naliehavej po-
trebe pokánia, modlitby a obrátenia. 
Do  tohto  diela  evanjelizácie 

a  rozširovania úcty  k  Panne Má-
rii  je možné zapojiť  sa modlitbou 
i obetou. 
Vašou  obetou,  čo  predstavuje 

Váš milodar sa podieľate na vy-
dávaní  a  rozširovaní  svätenín, 
brožúrok a modlitieb a na uspo-
radúvaní  množstva  kampaní 
na obranu kresťanských hodnôt 
v našej vlasti.
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DUCHOVNÁ RODINA CTITEĽOV FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

S
účasťou hmotných dobier vyplývajúcich z účasti na apoštoláte 
sú aj mnohé posvätené predmety, ktoré apoštolom zasielame vždy 
po určitej dobe účasti na apoštoláte. Je to napríklad po troch me-

siacoch farebná podobizeň Fatimskej Panny Márie, ktorá zázračným 
spôsobom plakala v New Orleanse v roku 1972, neskôr posvätená socha 
Panny Márie, odznak Apoštola Fatimy, drevená ozdoba Panny Márie 
k zaveseniu na stenu, atď. 
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PRÍHOVOR
za Vaše úmysly

K
aždý mesiac sa za členov FA slúži svätá omša a za Vaše úmysly sa kaž-
dodenne modlia rehoľné sestry, Služobnice ducha Svätého ustavičnej po-
klony v Nitre. Tieto milé usmievavé sestry, ktorým sa hovorí aj ružové ses-

try, podľa ich odevu, nám poskytli tento rozhovor.

Sestra predstavená, čo je poslaním-
Vašej rehole?

Poslaním našej rehole je modliť 
sa za misionárov, kňazov, potreby sve-
ta a jednotlivých ľudí. Akákoľvek núdza 
a trápenie vo svete má mať živú odozvu 
v našich modlitbách.
Ako sa k Vám konkrétne úmysly na-
šich apoštolov dostanú?

Fatimskí apoštoli napíšu svoje úmys-
ly na osobitné kartičky a nadácia nám 
ich nasledovne doručí.
Skutočne čítate každý úmysel?

Áno, každý úmysel prednášame Pánu 
Bohu v našej kaplnke pred vystavenou 
Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
Kedy sa osobitne modlíte za úmysly 
apoštolov?

Osobitne ich prednášame Pánovi pri 
našich celonočných adoráciách. Tie-
to sa konajú každú druhú noc, pri-
čom začínajú vždy večer o ôsmej hodine 
pätnástej minúte a trvajú do piatej ho-
diny a pätnástej minúty rannej. Tak-
tiež tieto úmysly zahŕňame aj do kaž-
dodenných liturgických modlitieb.
Keďže vo Vašej reguli je najväčší dô-
raz kladený na modlitbu, ako často 
sa modlievate?
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Trávime väčšinu dňa v kontemplá-
cii. Modlitba je vzťah s Pánom, od srd-
ca k srdcu. Predkladanie konkrétnych 
úmyslov a prosieb o modlitbu nám ses-
trám dáva vedomie, že sme potrebné 
a naše poslanie má i v dnešnom sve-
te zmysel. Okrem toho sa modlievame 
breviár 7x denne a samozrejme máme 
každý deň sv. omšu.
Majú sestry aj iné povinnosti?

Ako som spomínala, modlitba je na-
ším hlavným poslaním. Naša klauzúra 
je uzavretá pred svetom, čo znamená, 
že ju nikdy neopúšťame, ani na dovo-
lenku. Jedinou výnimkou môže byť ne-
vyhnutná návšteva lekára. Povinnosti 

sestier zahŕňajú okrem neustálej mod-
litby aj starostlivosť o chod kláštora 
a kláštornej záhrady.
Máte niekedy aj spätnú väzbu? Dajú 
Vám ľudia vedieť, že ich prosby boli 
vypočuté?

Samozrejme, a to je vždy veľká ra-
dosť.  Väčšina prosieb je za uzdravenie. 
Prednášame ich Pánovi, no nechávame 
na ňom, ako bude v živote daného člo-
veka pôsobiť, pretože On najlepšie vie, 
čo je pre jeho spásu najužitočnejšie. Nie 
nadarmo je súčasťou modlitby Pána: 
„Buď vôľa Tvoja.“

Rozhovor poskytla 

sestra predstavená Mária Dominika

STAŇTE SA ČLENMI 
FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU 

UŽ TERAZ!

Volajte: 02/222 00 777 

(po-pia 8.30-16.00 hod.)



Sp
o

je
n

ec
t

v
o

 s
 M

á
r

io
u

Naozaj zmŕtvychvstal! Naozaj zmŕtvychvstal!2222 listy od Priateľovlisty od Priateľov

Mária mi dala silu!
Z dediny sme chodili na púť do Tur-

zovky. Jedenkrát, keď som bola v polo-
vici cesty, vôbec som nevládala ísť, nohy 
mi oťaželi. Vtedy som Pannu Máriu po-
prosila, aby mi pomohla prísť, pomod-
liť k Nej a doniesť vodu z Turzovky pre 
moju matku. Začala som sa modliť 
Zdravas Mária. Do nôh sa mi hneď vrá-
tila sila a ľahké nohy som cítila po celý 
deň. Ďakujem za tento zázrak Panne 
Márii.

Elena, Jaslovské Bohunice

MARIÁNSKE PÚTE PRINÁŠAJÚ 
POKOJ

Keď vidím Božie veľdielo, či sneží, 
či prší, či svieti slnko, túžim oslavovať 
nášho Nebeského Ocka, ktorý nám dal 
túto zem. Mám nesmiernu radosť z Je-
žišovej prítomnosti, som opitá z Jeho 
lásky, to je niečo úžasné. 

Môj manžel zomrel pred 10 rokmi 
a hoci sme nemali deti, ja necítim sa-
motu. Mám veľkú radosť, že je pri mne 
Boh, usmieva sa, pozoruje ma, cítim 
ho stále. V mladosti som pochodila 
mnohé púte za Pannou Máriou a mys-
lím si, že pokojná staroba je teraz mo-
jou odmenou. 

Darinka, Dolný Kubín

SOM TVOJÍM DLŽNÍKOM PIO
Môjmu synovi Páter Pio urobil zá-

zrak. V 12-tich rokoch mu zistili ná-
dor. Z celej sily sme sa utiekali k Pátrovi 
Piovi. Keď mu otvorili lebku a vybra-

li to von, posledná histológia ukázala, 
že to nie je nádor, ale „zvláštny“ zápa-
lový proces.

Peter, Bratislava

POKOJ A ODPUSTENIE SOM 
ZÍSKALA CEZ RUŽENEC

11 rokov je tomu, čo mi moja mamič-
ka zomrela. Prežívala som vtedy veľ-
mi ťažké obdobie. Ochorela v roku 2010 
na rakovinu hrubého čreva, mala kom-
plikácie, ktoré sa nemuseli stať a bola 
operovaná. 

Modlili sme sa za jej uzdravenie, ale 
Pán Boh mal iné úmysly. Mamička 
zomrela v roku 2011. Mamička, obaja 
rodičia, ma viedli k viere, chodili sme 
do kostola ale tá viera, tá naozajst-
ná sa u mňa prejavila naozaj až po jej 
smrti, keď som prežívala smútok a žiaľ. 
Po jej smrti som sa začala pravidelne 
modliť ruženec.

V kuse som sa modlila všetky šty-
ri ružence za sebou, boli dni kedy som 
sa v kuse modlila aj dve hodiny. A mala 
som raz, taký živý sen, počula som hlas 
mojej mamičky ako spievala po ma-
ďarsky, takú krásnu pesničku: „Du-
chu Svätý, príď ku mne.“ Bol to sen, ne-
chcem povedať, že to bola skutočnosť, 
ale ja som to prežívala, ako keby to bola 
skutočnosť. 

Videla som pred sebou takého bie-
leho holuba ako znak Svätého Ducha, 
vlastne, najprv to bolo také veľké svet-
lo a z neho potom tá holubica. Mamič-
ku som vtedy cítila, ako keby bola pri 
mne, nevidela som ju, ale pekne spieva-
la, jej hlas som počula a taký pocit som 
mala, ako keby bola pri mne. 
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Tá ťarcha, čo som mala dovtedy, 
čo som v hrudi nosila, bolesť, čo som 
cítila, to v tom okamihu mi zmizlo 
a spadlo. A tú ťažobu odvtedy nepoci-
ťujem. 

Hneď potom som sa zobudila a bola 
som taká šťastná, bolo to také krásne, 
to som nikdy predtým nezažila. To Vám 
ani neviem opísať. Aj predtým som 
sa sem-tam modlila a chodila do kos-
tola, ale tie modlitby neboli také pravi-
delné ako po jej smrti. 

A odvtedy sa pravidelne modlím ru-
ženec a chodím aj do kostola. Človek 
by mal odpustiť každému. Dlho som 
nevedela odpustiť aj lekárom, že zane-
dbali niečo, lebo mala komplikácie, stó-
miu, že neurobili toho viac pre mamu, 
ale človek musí odpustiť. Vtedy zavlád-
ne pokoj.

Erika, Hucín

SILA RUŽENCA 
Raz  som  sa  chystala  do  kostola 

a naraz mi ostalo veľmi zle a odmera-
la som si tlak a mala som nielen zvý-
šený tlak ale aj tep. Syn ma odviezol 
k doktorke. 
Tá mi hovorí:„Pani Oľga ale musíte 

ísť do nemocnice.“ Dali ma na vyšet-
rovňu, bolo to okolo obeda a začali ro-
biť rôzne vyšetrenia. Keď ma doviezli 
na  nemocničnú  izbu,  už  boli  ženy 
po večeri. Tak si viete predstaviť, koľ-
ko ma vo vyšetrovni držali. Keď som 
sa vrátila z nemocnice, asi o dva týžd-
ne neskôr, ma to znova chytilo, znova 
taký vysoký tep. 
Sadla som si do kresla, zobrala ru-

ženec  a  povedala:  „Pane  Bože,  keď 
si ma chceš  zobrať,  tak  si ma zober 
teraz, hneď, ja už do žiadnej nemoc-

nice nepôjdem.“ Začala som sa mod-
liť  a  kým  som  sa  ruženec  domodli-
la, tak mi to prešlo, už žiadny vysoký 
tep, už som si mohla začať doma robiť, 
a tak si hovorím „Aká je to sila! Sila 
ruženca.“ 

Oľga, Sereď

Modlitba Pompejskej novény
Mám syna kňaza a jeho spolubrat 

kňaz ležal v kóme už niekoľko týždňov. 
Môj syn sa ma opýtal: „Mama, nechceš 
sa pomodliť za neho?“ Súhlasila som, 
začala som sa modliť Pompejskú nové-
nu. Je to na 54 dní. 

Pri najbližšej návšteve syna som 
sa ho opýtala na zdravotný stav kňa-
za a syn mi povedal, že kňaz sa pre-
bral. Bolo to tri týždne po tom, čo som 
sa začala za neho modliť.

Helena z Novej Kelče

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

 E-MAIL

redakcia@spojenectvosmariou.sk

 FACEBOOK
www.facebook.com/slovakiachristiana

Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.



Sp
o

je
n

ec
t

v
o

 s
 M

á
r

io
u

Naozaj zmŕtvychvstal! Naozaj zmŕtvychvstal!2424 vzory cirkvivzory cirkvi

Život náš má teda už tu na zemi byť 
nebeský, má k nebeskej  vlasti  a nie 
k  pominuteľným,  hriešnym  rozko-
šiam sveta smerovať. Svätá Eleonóra, 
kráľovná Anglicka,  ktorej  pamiatku 
dnešný deň konáme, už  tu na Zemi 
nebeský  život  viedla. Napriek  tomu, 
že kráľovstvom vládla,  predsa v po-
kore slúžila Pánu Bohu, aby niekedy 
obsiahla najslávnejšiu korunu v krá-
ľovstve  nebeskom.  Roku  1236  vstú-
piac do stavu manželského s kráľom 
Henrichom,  bohumilou  nábožnos-
ťou svojou  i  tohto priviedla k  životu 
cnostnejšiemu. Ona ustanovila  sebe 
za  pravidlo  života:  uprostred  slávy 
dvora  kráľovského  nikdy  nespúšťať 
z pamäti, že  je ešte  i väčší Pán, kto-
rý  bude  súdiť  i  kráľov a  trestať  ale-
bo odplácať  ich skutky a že ani kráľ 
nie  je  zrodený,  aby  bol  kráľom,  lež 
aby Bohu, Kráľovi najvyššiemu slúžil, 
Jeho miloval, a niekedy blaženého po-
žívania večnej lásky dosiahol.
Aby  tomuto  svojmu  pravidlu  za-

dosťučinila,  ustavične  rozjímala 
o Bohu, o večnom živote a o pominu-
teľnosti pozemskej slávy. Rozjímanie 
o Bohu naučilo ju čím viac pokoriť sa, 
to jest pohŕdať sebou a Boha samého 

milovať; tým položila si základ všet-
kých cností, pretože pokora je každej 
cnosti  tým,  čím  je  základ  stavaniu, 
koreň  stromu.  Táto  pokora  stránila 
od nej kráľa pýchy, diabla, ktorý k ľu-
ďom  vznešeného  rodu  v  dôstojnosti 
stavu, v lesku slávy, v pohodlí bohat-
stva, v užívaní práva, v konaní moci, 
v lichotení podriadených prečasto voľ-
ný prístup máva.
Za pominuteľný majúc život pozem-

ský,  hľadela  si  zabezpečiť  žitie  več-
né;  ten krátky čas, ktorý  jej Boh dal 
k putovaniu pozemskému, vynaloži-
la na konanie skutkov milosrdenstva, 
dobre vediac napomínajúce slová Pá-
nove, že treba pracovať, kým je deň; 
lebo príde noc, keď nikto nebude môcť 
pracovať. Jej dobročinnosť k chudob-
ným, jej milosrdenstvo k opusteným 
učinili  ju matkou  ľudu. Veľmi mno-
ho vynaložila na pozdvihnutie služieb 
Božích, mnohé kostoly skveli sa krá-
sou a velebou z jej darov.
Roku 1272 umrel jej kráľovský man-

žel. Vtedy Eleonóra, ktorá v srdci svo-
jom dávno už zriekla sa sveta, opusti-
la slávu dvora kráľovského a vstúpila 
do  kláštora,  aby  tu  pôstom,  v  rozjí-
maní  a  sebaumŕtvovaní  bez  preká-

SVÄTÁ ELEONÓRA 
PROVENSÁLSKA

A
k chceme niekedy byť účastnými slávy nebeskej, musíme už tu na Zemi 
žiť ako v Nebi, preto hovorí a napomína sv. Pavol: „Tých vecí, ktoré zho-
ra sú, hľadajte, kde Kristus je, sediac na pravici Božej! O veci, ktoré zhora 

sú, starajte sa, nie o tie, ktoré sú na Zemi!“
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žok Bohu slúžiť mohla. Vznešenou prí-
kladnosťou svojou a zbožným životom 
svojím svietila všetkým svojim spolu-
sestrám; ona opatrovala nemocných, 
tešila zarmútených, posilňovala sla-
bých vo viere, slúžila každému a pra-
vou pokorou svojou pritiahla k srdcu 
svojmu všetkých.
Takto  ustavične  prinášajúc  seba 

Bohu za obeť, strávila celých 19 rokov 
v kláštore; potom usnula v Pánu zbož-
ne a sväto tak, ako žila, roku 1292, aby 
vošla do radosti Pána.

POUČENIE
Najpotrebnejšie  tu na Zemi  je, aby 

sme Boha poznali, Jeho milovali, Jemu 
slúžili a takto večné blahoslavenstvo 
dosiahli. Túto úlohu majú vyplniť pa-
novníci i poddaní, vysokí i nízki, bo-
hatí i chudobní, všetci ľudia bez roz-
dielu, stavu a okolností života. Boha 
poznať v jeho skutkoch a stvoreniach, 
Jeho, ako zasluhuje, nadovšetko mi-
lovať a Jemu slúžiť s telom i s dušou 
a takto spásu dosiahnuť, je to, o čom 
božský Spasiteľ  riekol Marte:  „Jedno 
len je potrebné!“ Alebo čo nám zvlášť 
na srdce kladie, volajúc: „Hľadajte naj-
prv kráľovstvo Božie a spravodlivosť 
jeho; všetko ostatné bude vám prida-
né.“ Ó, ako pochabo činí  človek, keď 
niečo iné než toto na zemi hľadá! Lebo 
„čo je platné človekovi, keby všetok svet 
získal, a na svojej duši škodu trpel?“
Sv.  Eleonóra,  obkľúčená  leskom 

moci a slávy kráľovskej, nikdy neza-
budla na tento svoj cieľ. Uprostred hoj-
nosti  statkov pozemských žijúc, ne-
mala v nich žiadne zaľúbenie, vediac, 
že statky pozemské nemôžu ju oprav-
divo oblažiť, lebo márne sú a pominu-
teľné; človek však stvorený je pre Boha 
a  blaženosť  večne  trvajúcu,  a  pre-
to i duša jeho, ktorá schopná je Boha 
požívať, ničím nasýtená byť nemôže, 
a len v Bohu nachádza pokoj a nasý-
tenie. 

Sv. Eleonóra majúc to za najväčšie 
šťastie,  že môže  slúžiť Kráľovi  všet-
kých  kráľov,  ktorému  slúžiť  viac  je, 
než  panovať  nad  krajinami  a  ná-
rodmi,  zložila  korunu  svetskú,  aby 
v kláštore stala sa slúžkou Pána. Ako 
prosia a starajú sa mnohí, aby do dob-
rej služby sa dostali, alebo u vzácnej 
vrchnosti  nejaké  miestečko  dosta-
li: ale Bohu slúžiť, kto si toho všíma? 
Ako mnohí sú nadmieru pilní v služ-
be svetských pánov, ale váhaví a leni-
ví v službe Božej!
Drahý čitateľ, nepatríš aj ty k tým-

to?  Či  nezahanbuje  ťa  sv.  Eleonóra, 
kráľovná, príkladom svojím? Pamä-
taj často, áno vždy, na svoj cieľ. Ako 
kormidelník  na  mori  obyčajne  len 
na hviezdy hľadí, a pocestný na ces-
te  u  jasajúcej  chasy  sa  nezdržuje, 
ale  k  otčine  sa  poberá:  tak  pamätaj 
i ty vždy na svoj cieľ tam za hviezda-
mi;  opojeného  sveta  sebe nevšímaj, 
k otčine sa ponáhľajúc. 
Modli sa každý deň.

Prevzaté z publikácie „Životy svätých a svätíc Božích“, 
nákladom Spolku svätého Adalberta (Vojtecha), Trnava, 

1907; redakčne upravené a krátené redakciou  
časopisu „Spojenectvo s Máriou“
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RADOSŤ KRESŤANA PRAMENÍ 
V KRISTOVI A PREMÁHA SVET

Už antický filozof Aristoteles prišiel 
na to, že radosť nespočíva v telesnom. 
Radosť  človek  prežíva  v  skutočnos-
ti vtedy, keď si dokáže túto telesnosť 
odoprieť, keď sám seba obmedzí a za-
meria svoju silu na mravný a čestný 
život. Vtedy sme skutočne blažení, ra-
dostní. Kresťanská radosť ide ešte ďa-
lej. Nespočíva v dokonalom mravnom 
živote,  ale  spočíva  v  zdieľaní  života 
samotného Boha. Spočíva v presved-
čení, že môžem dosiahnuť dokonalú 
božskú radosť v nebeskom kráľovstve 
a že Boh mi pomôže do  tejto  radosti 
vstúpiť svojou milosťou.
Tu však už nejde o čisto ľudskú zá-

ležitosť. Tu hovoríme o Božskej čnos-
ti nádeje. Práve božská čnosť nádeje 
dáva kresťanovi dôvod na radosť. Bož-
ská čnosť nádeje – „teologálna čnosť, 
ktorou túžime po nebeskom kráľov-
stve a po večnom živote ako po svojom 
šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru 
do Kristových prisľúbení a nespolieha-
me sa na svoje sily, ale na pomoc mi-
losti Ducha Svätého.“1

Nádej  je  teda účinná. Oživuje  celý 
náš  kresťanský  život.  „Zodpovedá 

túžbe po šťastí, ktorú Boh vložil do srd-
ca každého človeka; osvojuje si očaká-
vania, ktoré podnecujú činnosť ľudí; 
očisťuje tieto očakávania, aby ich za-
merala na nebeské kráľovstvo; ochra-
ňuje pred malomyseľnosťou; je oporou 
vo chvíľach opustenosti; rozširuje srdce 
v očakávaní večnej blaženosti. Nadše-
nie vzbudené nádejou chráni pred ego-
izmom a vedie k radosti z kresťanskej 
lásky.“2

Povzbudzuje nás, aby sme dobrá toh-
to sveta užívali ako prostriedky na do-
siahnutie nepominuteľných hodnôt. 
Nádej  človeka  vedie  k  správnej  sta-
rostlivosti o pozemský život a pozem-
skú vlasť. Nádej je nutná k spáse, pre-
tože  bez  nej  nemôžeme mať  lásku. 
Láska je totiž posledným meradlom, 
ku ktorému bude Pán prihliadať. Člo-
vek, ktorý žije permanentne v hriechu 
sa nachádza v stave, kedy sú čnosti 
nádeje a lásky akoby mŕtve. Kto teda 
žije  v  hriechu,  nemá  nádeje,  nemá 
radosti a postupne zahorkne a stane 
sa z neho cynik a sveták.
Ak sa z hriechu nevymaní, postup-

ne stráca schopnosť pozerať na realitu 

N
ie je jednoduché volať ľudí k radosti, ktorá má nadprirodzený základ.  
Radosť je totiž dnes identifikovaná s telesnými príjemnosťami, s jedlom, 
pitím, zábavou. Človek má radosť, keď vidí, že sa má dobre. Lenže, na-

priek tomu je vo svete množstvo nešťastných a mnoho skľúčených ľudí, ktorí zisťu-
jú, že táto pozemská radosť ich zradila. Preto tu máme pred sebou množstvo tých, 
ktorí sa doslova opájajú radosťou a na druhej strane množstvo tých, ktorým sa ta-

káto radosť znechutila a pohŕdajú ňou.
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duchovným pohľadom. Stáva sa  tak 
z neho materialista, pretože vidí  len 
to  hmotné.  A  stáva  sa  z  neho  pesi-
mista, pretože všetko na tomto svete 
vidí negatívne,  jeho prognózy sú zlé 
a vyhliadky na budúcnosť pochmúr-
ne. Duchovné skutočnosti mu nedá-
vajú  zmysel,  lebo  ich  nemá  v  sebe 
o čo ukotviť. Je preto pragmatik.
Čo  prináša  najväčšiu  mieru  bla-

ha, zdravia, financií, radosti, to všet-
ko treba konať. Bez ohľadu na morál-
nosť či nemorálnosť. To sa dnes deje 
po  celej  Európe.  Všeobecne  prijíma-
né zabíjanie detí,  starých a chorých 
–  najnovšie  v  susednom  Rakúsku 
parlament  schváli možnosť  spáchať 
eutanáziu na starých a nevyliečiteľ-
ne chorých. Objavuje  sa otázka mo-
rálnosti očkovania proti covidu vak-
cínami, ktoré používajú bunkové línie 
z potratených detí. Za týmto odhaľuje-
me celý obludný potratový priemysel. 
Toto je prejav kultúry smrti, bezbož-
níctva a odmietnutia Božích zákonov.
Nádej vlieva kresťanovi zmysel ce-

lej našej existencie, dáva nám motív, 
prečo žiť našu katolícku vieru. Okrem 
tohto nádej vedie k tvorivej činnosti. 
Kto žije v nadprirodzenej nádeji, radu-
je sa a zároveň je človekom tvorivým, 
pretože  smeruje  niekam,  spolupra-
cuje s Božou milosťou a chce Božskou 
realitou pretvárať  tú  ľudskú. Radosť 
plynúca z nadprirodzenej nádeje po-
skytuje silu a odvahu, ktorou kresťan 
prekonáva všetky prekážky mravné-
ho  života.  Rozširuje  pohľad,  zjasňu-
je  horizonty  a napĺňa  pokojom. Ná-
dej prenáša človeka cez všetky strasti 
a bolesti  tohto života.3  Božskú čnosť 
nádeje sme dostali pri sv. krste, pre-
to ju má každý pokrstený človek, kto-
rý  ju  však  aktivizuje.  Pretože  nádej 
je  čnosť a  čnosť  smeruje k  činnosti. 
Ako aktivizovať nadprirodzenú čnosť 
nádeje? Čo sú miesta nádeje či jej kul-
tivátormi?

Modlitba.
Utrpenie a bôle života.
Súd – zavŕšenie mojej zodpovednos-

ti za život.
Prvé a základné miesto, kde sa učí-

me nádeji, je modlitba. Správny spô-
sob modlitby, to je proces vnútorného 
očisťovania,  ktorý  nás  činí  otvore-
nými pre Boha a  tým aj otvorenými 
pre druhých ľudí. V modlitbe sa člo-
vek musí naučiť, o čo môže skutočne 
Boha prosiť – čo je hodné Boha. Musí 
sa naučiť,  že sa nemôže modliť pro-
ti druhému. Musí sa naučiť, že si ne-
môže  žiadať  povrchné  a  pohodlné 
veci, po ktorých práve túži – je to malá 
a pomýlená nádej, ktorá ho odvádza 
ďaleko od Boha.
Musí očisťovať svoje túžby a náde-

je. Musí sa oslobodiť od skrytých lží, 
ktorými  klame  sám  seba:  Boh  vidí 
do hĺbky a konfrontácia s Bohom núti 
človeka, aby si ich aj on priznal. „Kto 
však vie o všetkých svojich poblúde-
niach? Očisť ma od chýb, ktoré si neu-
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vedomujem,“ modlí sa žalmista (19,13). 
To, že si neuznávam svoje chyby, ilú-
zia vlastnej nevinnosti ma neospra-
vedlňuje  a  nespasí,  pretože  otupe-
né svedomie a neschopnosť uznať zlo 
vo mne je moja vina.  (…) Aby mohla 
modlitba  rozvinúť  túto očistnú silu, 
musí byť z jednej strany veľmi osob-
ná,  osobnou  konfrontáciou  môjho 
ja s Bohom, so živým Bohom. Z druhej 
strany však musí byť stále znova ve-
dená a osvetľovaná veľkými modlit-
bami  Cirkvi  a  svätých,  liturgickou 
modlitbou, v ktorej nás Pán neustále 
a správnym spôsobom učí modliť sa.
Aj utrpenie je súčasťou ľudskej exis-

tencie. Z jednej strany pochádza z na-
šej konečnosti a z druhej je súhrnom 
vín,  ktoré  sa nahromadili  v  priebe-
hu dejín a nezadržateľným spôsobom 
rastú aj v súčasnosti. Pochopiteľne tre-
ba robiť všetko na umenšenie bolesti, 
zabrániť, nakoľko je to možné, utrpe-
niu nevinných, tíšiť bolesti, pomáhať 
prekonať psychické utrpenia. Môžeme 
sa snažiť utrpenie zmenšovať, bojovať 
proti nemu, ale nemôžeme ho odstrá-
niť. Práve tam, kde sa ľudia v snahe 
vyhnúť sa každému utrpeniu usilujú 
vymaniť sa zo všetkého, čo by mohlo 
spôsobovať bolesť,  tam, kde sa chcú 
vyhnúť námahe pravdy, lásky a dob-
ra,  skĺzavajú  do  prázdneho  života, 
v  ktorom možno  takmer  neexistuje 
bolesť, no o to viac tam dolieha temný 
pocit nedostatku zmyslu života.
Vyhýbanie  sa  utrpeniu,  ani  útek 

pred  bolesťou  neprináša  človeku 
uzdravenie. To prináša len schopnosť 
prijať súženie, dozrievať v ňom a na-
chádzať  jeho  zmysel  prostredníc-
tvom zjednotenia  sa  s Kristom. Pri-
jať trpiaceho blížneho totiž znamená 
vziať určitým spôsobom na seba jeho 
utrpenie,  takže  sa  stane  aj  mojím. 
Práve v tom, že sa o utrpenie delíme 
vďaka  prítomnosti  niekoho  druhé-
ho,  preniká  cez  utrpenie  svetlo  lás-

ky. Veľmi krásne  to vyjadruje  latin-
ské slovo consolatio, útecha, pretože 
byť  spolu  v  samote  (solitudo)  už nie 
je  viac  samota,  ale  útecha.  A napo-
kon je zdrojom utrpenia aj rozhodnu-
tie sa pre lásku, pretože láska si vždy 
vyžaduje sebazaprenie, tým, že sa ne-
chám  zraňovať  a  očisťovať.  Láska 
v  skutočnosti  nemôže  existovať  bez 
tohto i bolestného zrieknutia sa seba 
samého, inak sa stane sebectvom.
Perspektíva súdu už od najskorších 

čias  ovplyvňovala  kresťanov  v  ich 
každodennom živote  ako kritérium, 
podľa ktorého sa riadili v prítomnom 
živote,  ako  výzva  pre  ich  svedomie 
a zároveň ako nádej v Božiu spravod-
livosť. Viera v Krista sa nikdy nepoze-
rala iba späť a nikdy len hore, ale vždy 
aj vpred, k hodine spravodlivosti, kto-
rú Pán opakovane predpovedal. Prá-
ve tento pohľad vpred dal kresťanstvu 
jeho zmysel pre prítomnosť.
Vyprosujme  si  dnes  pri  prijíma-

ní Najsvätejšieho tela Pána posilu pre 
našu nadprirodzenú nádej. Aby sme 
mali  zmysel  života,  aby  sme  videli, 
že na tejto zemi realizujeme Jeho krá-
ľovstvo. Lebo On sa nám dáva, zdieľa 
sa našim dušiam a tým buduje  jeho 
základ.
Svätá Mária, ty si patrila k tým po-

korným a  veľkým dušiam v  Izraeli, 
ktoré ako Simeon očakávali „potechu 
Izraela“  (Lk 2,25) a ako Anna vyčká-
vali na „vykúpenie Izraela“  (Lk 2,38). 
Svätá Mária, Matka Božia, nauč nás 
spolu s  tebou veriť, dúfať a milovať. 
Ukáž nám cestu do Jeho kráľovstva! 
Hviezda morská, oroduj za nás a veď 
naše putovanie! Amen

o. Radovan Rajčák

1 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1817.
2 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1818.
3 Porov. F. Tondra, Morálna teológia, I, 217.
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„Hľa, znak spásy, záchrana 
sveta v nebezpečenstvách.  
Kto v ňom umrie, nebude 
poznať pekelný oheň.”  
- povedala Panna Mária z Hory 
Karmel sv. Šimonovi Stockovi,  
keď mu darovala tento vzácny dar.

www.skapuliar.sk
(+421) 02 / 222 000 63

O B J E D N A J T E

Posvätný škapuliar
Znak spásy
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Nemecká Synodálna cesta 
si odhlasovala: svätenie 
žien, dobrovoľnosť celibátu, 
požehnávanie homosexuálov
Vo  februári  prebiehalo  vo  Frank-

furte nad Mohanom ďalšie zasadnu-
tie nemeckej Synodálnej cesty. V so-
botu  5.  februára došlo k hlasovaniu 
o  najhorúcejších  témach,  ktoré  boli 
sformulované v troch reformných do-
kumentoch.  Za prijatie dokumentov 
hlasovala jasná väčšina, vrátane prí-
tomných  biskupov.  174  hlasov  bolo 
za, 30 proti a 6 sa zdržali hlasovania. 
Predseda Nemeckej  biskupskej  kon-
ferencie Georg Bätzing zhodnotil troj-
dňové stretnutie ako „veľký úspech“. 
Čo bolo na nemeckej synode prijaté?
Najdôležitejšími  novinkami  (nie 

ideovými,  ale  tým  že  boli  oficiálne 
schválené) sú:

– schválenie požiadavky, aby mohli 
byť ženy svätené na diakonky;
– schválenie požiadavky na dobro-

voľný celibát kňazov a možnosť žena-
tých stať sa kňazmi;
– schválenie požiadavky požehná-

vania homosexuálnych párov, vráta-
ne požiadavky na vytvorenie špeciál-
nych obradov, na to určených;
– schválenie požiadavky zmeny pra-

covného práva, aby neboli viac diskri-
minovaní  homosexuálni  pracovníci 
v Cirkvi;

Podľa  biskupa  Bätzinga:  „Kultúr-
na zmena je nevyhnutná aj v dizajne 
cirkevného  pracovného  práva,“  pri-
čom sa odvolal aj na nedávnu iniciatí-
vu 125 homosexuálnych kňazov a cir-
kevných zamestnancov, požadujúcich 
„rovnoprávnosť“.
V textoch zhromaždení ďalej odpo-

rúčajú pápežovi vykonať zmenu dok-
tríny (cirkevného učenia) o homose-
xualite.  Podľa  textu  homosexuálne 
vzťahy a aktívna homosexualita nie 

sú  hriechom,  pretože  homosexuál-
na orientácia je údajne súčasťou ľud-
skej  identity, ktorú stvoril Boh. Tým 
sa vlastne z hriechu a nezriadenej se-
xuality stáva súčasť Božej vôle, keď-
že Boh už pri stvorení, podľa nemec-
kých katolíkov (laikov i biskupov), keď 
vznikla ľudská identita, vložil homo-
sexualitu ako súčasť identity do ľud-
skej prirodzenosti!
Ďalej  sa  v  schválených  textoch 

píše, že Synodálna cesta sa zasadzu-
je o ďalší „rozvoj chápania manželskej 
lásky“, a to aj s ohľadom na antikon-
cepciu. Delegáti opakovane vyjadrili 
názor, že súčasná katolícka sexuálna 
morálka nemá veľa spoločného s rea-
litou života mnohých katolíkov. Z toho 
zrejme usúdili, že nie je problém v ka-
tolíkoch, ale v morálke. Text v podsta-
te schvaľuje to, čo odsudzuje encykli-
ka Humanae vitae.
Predsedníčka  Ústredného  výboru 

nemeckých katolíkov (ZdK) Irme Stet-
ter-Karpová bola spokojná: „Tretie sy-
nodálne zhromaždenie bolo úspešné. 
Tri reformné texty už boli schválené 
v druhom čítaní, a teda definitívne. Bola 
tam aj jasná väčšina biskupov.“

Arcibiskup Ganswein: „Existuje 
hnutie, ktoré chce zničiť 
Benediktov život a odkaz!“
  Arcibiskup  Ganswein  sa  pre  ta-

lianske noviny Corriere della Sera z 9. 
februára vyjadril, že verí, že existuje 
akési hnutie, „ktoré chce naozaj zničiť 
osobu a dielo“ emeritného pápeža Be-
nedikta XVI. Toto „hnutie“ Benedikta 
„nikdy nemilovalo ako osobu, ani jeho 
teológiu, ani jeho pontifikát“, prehlásil 
arcibiskup.
Podľa Gansweina sa členovia tohto 

hnutia s potešením pozerajú na medi-
álne útoky namierené na emeritného 
pápeža a dodal, že je to pre nich „ide-
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álna príležitosť na zúčtovanie s ním ako 
pri damnatio memoriae“.
Latinský  termín  „damnatio me-

moriae“ označuje také odsúdenie pa-
miatky na osobu, že tá je úplne vyne-
chaná z oficiálnych záznamov, akoby 
nikdy ani neexistovala.
Tieto  komentáre  prišli  len  krátko 

po tom, čo 94-ročný Benedikt zverejnil 
list, v ktorom vyjadril „hlboké zahan-
benie“ a „z celého srdca“ žiadal o „od-
pustenie“  za  „zneužívania a chyby“, 
ku  ktorým  došlo  počas  jeho  služby 
v Nemecku aj v Ríme. Avšak emerit-
ný pápež odmietol, že by osobne v tej-
to oblasti čokoľvek zanedbal.

Maltský arcibiskup ústretovo 
rokoval s LGBT aktivistami. 
Stuttgartský biskup chce 
svätiť ženy a brániť LGBT
Vyzerá to tak, že sa spustila skutoč-

ná lavína každodenných správ o tom, 
ako  sa  významní  európski  preláti 
predbiehajú, kto z nich bude pokroko-
vejší a lepšie spochybní tradičné cir-
kevné učenie o morálke.
Ma ltsk ý   a rc ibi skup  Charles 

Scicluna,  spolu  s  ďalšími  biskup-
mi,  sa  stretol  pred niekoľkými  týž-
dňami  s  viacerými  organizácia-
mi  propagujúcimi  homosexuálny 
život a LGBT ideológiu, priamo na pôde 
svojho  arcibiskupského  paláca.  Or-
ganizácia  prohomosexuálnych  ka-
tolíkov New Ways Ministry, informo-
vala o stretnutí medzi arcibiskupom 
a  týmito  maltskými  LGBT  organi-
záciami:  Allied Rainbow Communi-
ty, Drachma LGBTI, Drachma Parents 
Group,  LGBTI + Gozo  a Malta LGBTIQ 
Rights Movement (MGRM). Správu pre-
bral 12. februára portál NCR.
Dodajme  len,  že na  portáli Natio-

nal Catholic Register (NCR) uvádza va-
tikanista Edward Pentin, že arcibis-

kup  Scic luna 
je  tipovaný ako 
možný  nástup-
ca  kardiná la 
Luisa  Ladariu, 
vo  funkcii  pre-
fekta  Kongre-
gácie  pre  náu-
ku a vieru. Tiež 
sa „preslávil“ takou interpretáciou en-
cykliky Amoris laetitia na Malte, ktorá 
umožnila sväté prijímanie znovu zo-
sobášeným rozvedeným a tvrdým po-
stihom voči kňazom a seminaristom, 
ktorí to odmietli. Jeho prohomosexu-
álne aktivity zahŕňajú, okrem iného, 
aj odpor ku konverznej terapii homo-
sexuálov, či formálne povolenie ude-
lené  skupine Drachma LGBTI  v  roku 
2014, aby mohla konať na pôde Cirkvi 
stretnutia.
Ako informovalo New Ways Minis-

try,  rozhovory prebehli  v  „pozitívnej 
a pohodovej“ atmosfére. Jedna z roku-
júcich skupín, Drachma LGBTI, spokoj-
ne hodnotila stretnutie: „Zástupcovia 
týchto organizácií mali možnosť po-
deliť sa o aspekty svojho života a prá-
ce. Hovorili o výzvach, ktorým čelia, ale 
aj o pozitívnych zmenách, ktoré zazna-
menali za posledných pár rokov. Jedna 
z vecí, o ktorých hovorili, bola hrdosť.“
Počas  stretnutia  sa  hovori lo 

aj o téme „LGBT katolíci“ a ako im po-
môcť, aby sa cítili „v Cirkvi viac doma“. 
Zdá sa však, že na tom sa už v Cirkvi 
intenzívne pracuje.

Branislav Michalka

Prosíme o modlitbu „Otče náš” 
a „Zdravas, Mária…”  
na úmysel odčinenia za každý po-
horšujúci a urážlivý čin voči Pánovi 
Ježišovi a jeho Matke a tiež za pre-
nasledovaných kresťanov.



Pútnické miesta

KAPLNKA SV. SCHODOV: MALACKY

PRIDAJTE SA K ČITATEĽOM ČASOPISU „SPOJENECTVO S MÁRIOU“
volajte: (+421) 02 / 222 000 63

M
alacky sa spájali so sídlom fran-
tiškánov. Postupne sa však sta-
li doslova celosvetovo známymi 

vďaka takzvaným „svätých schodom“. 
Len na troch miestach na svete sa nie-
čo podobného nachádza. V Ríme, v Jeru-
zaleme a práve v záhorskom mestečku. 
Sväté schody v Jeruzaleme sú presne tie 
po ktorých kráčal Pán Ježiš, keď ho vo-
jaci  viedli  k  pontskému  Pilátovi.  Ich 
kópiu  vyhotovili  vo  več-
nom meste, no zemepán 
Pavol  IV.  Pálffy v polovi-
ci  17.  storočia  nariadil, 
aby sa kaplnka s replikou 
týchto schodov postavila 
aj  v Malackách. Umiest-
nili  sa  do  zvláštnej, 
na to určenej kaplnke.
Schodov  je  dvadsať-

sedem  a  nachádza -
jú  sa  v  nich  aj  relik-
vie  troch  svätcov  –  sv. 
Detérie,  sv.  Valentína 
a  sv. Blaženy. V kaplnke 
v  Malackách  sa  nachá-
dza sústava dvoch scho-
dísk, pravého a  ľavého, pričom v tom 
druhom  sa  chodieva  po  kolenačky 
a na schodoch sa odriekajú modlitby. 
Pravé schodisko sa do kaplnky prida-
lo až počas veľkej rekonštrukcie, kto-
rá sa vykonávala v rokoch 1902 – 1903. 
Jeho vybudovaním vznikla v kaplnke 
istá plošina, ktorá teraz obe schodiská 
prepája. Nachádzajú sa tam dva oltá-
re:  ľavý zobrazuje ukrižovanie Krista 
a tvoria ho aj sochy Panny Márie a svä-

tého Jána; kým na pravom sa nachá-
dza socha bičovaného Krista s tŕňovou 
korunou. Tento oltár tiež nesie názov – 
„Ecce homo“ – „Ajhľa, človek“. 
Kaplnka Svätých schodov mala vždy 

vysokú  návštevnosť,  lebo  jej  navští-
venie  je  spojené  s  udeľovaním  od-
pustkov. Možnosť udeľovania odpust-
kov pri navštívení malackej  kaplnky 
bola  udelená  samotným  pápežom  – 

a  to  Inocentom  XI.  ešte 
v  17.  storočí.  V  roku  1851 
potom ďalší  pápež,  Pius 
IX., potvrdil tento status 
na  „večné  časy“.  Záslu-
hu na tom mal predsta-
vený  tamojšieho klášto-
ra, Peter Gazdík. Kaplnka 
Svätých  schodov  v  Ma-
lackách  je  totiž prepoje-
ná  priamo  s  kláštorom, 
ktorý dal vybudovať ešte 
Pavol Pálffy. Bol to on, kto 
do  mesta  povolal  fran-
tiškánsky  rád  a  tento 
nový kláštor bol  ich pô-
sobiskom.  Úlohou  fran-

tiškánov bolo zabezpečiť rekatolizáciu 
vtedy prevažne evanjelického panstva 
a  šíriť  vzdelanosť.  Malacký  kláštor 
fungoval 300 rokov a patril medzi naj-
väčšie na Slovensku. Pôsobilo na ňom 
mnoho  zaujímavých  osobností  – hu-
dobníci, literáti, vedci. Do sústavy patrí 
aj kostol Nepoškvrneného Počatia Pan-
ny Márie, či kláštorné nádvoria.

Matej Gavlák


