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Reč tých, čo sa majú radi...
„Predstavte si“ - povedal kedysi známy
filozof
Kierkegaard,
„situáciu
veľmi
jednoduchú a ľudskú. Dvaja ľudia sa majú radi.
Problém, ale je, že nie sú z jedného národa a
nerozprávajú jednou rečou. Ak ich láska má
vytrvať a rásť je potrebné, aby sa aspoň jeden z
nich naučil reč toho druhého. Inak nebudú
môcť medzi sebou vzájomne komunikovať a
ich láska nevydrží.“ „Tak“, hovoril „je to aj
medzi nami a Bohom.“ „My, rozprávame
našim jazykom, našou rečou: rečou tela, ale On
– Boh hovorí rečou ducha, my hovoríme podľa
svojej prirodzenosti rečou egoizmu, On rečou
lásky.“ Čo robiť? Naučiť sa reč, ktorou hovorí
Boh, aby sme mohli s ním komunikovať. Kde a
ako sa máme naučiť túto reč Božiu? Boh nám
dáva svoje Slovo. Na začiatok nám stačí dobre
ho počúvať a osvojiť si ho. Otvorme si,
každodenne aspoň na chvíľu knihu Písma –
najlepšie niektoré zo štyroch Evanjelií a
prečítajme si z neho jednu, dve, tri vety, možno
odsek či stať. Potom sa na chvíľu zamyslime
nad tým, čo sme si prečítali, aby nám to
utkvelo v mysli. Áno, je to dôležité, lebo takto
začíname rozumieť Bohu. Okrem toho
modlime sa. Naša modlitba, to sú naše slová
adresované Bohu, ktoré On počuje a rozumie
ak sú úprimné a zo srdca. Stretajme sa tiež s
Bohom vo chvíľach, keď nám dáva svojho
Ducha, ktorý nás naučí všetkému. Tie chvíle sú
chvíle tajomstiev – sviatostí. Navonok sa nám
zdajú, ako niečo ľudské, ale nie sú ľudské - je
to vec Božia. Tak aj Sväté prijímanie –
Sviatosť Eucharistie, navonok vyzerá ako
chlieb a víno, ale vo svojej podstate je to Telo a
Krv Kristova. Sám Kristus, ktorý vstupuje do
môjho srdca, aby ma naplnil láskou, tou Božou
láskou a naučil ma milovať Božím spôsobom.
Sviatosť zmierenia – svätá spoveď, Boh mi
odpúšťa hriechy, zmýva vinu ľudským
spôsobom, prostredníctvom človeka – kňaza.
Ale okrem dialógu s Bohom, naším
Nebeským Otcom je tu aj reč a komunikácia s
človekom, ktorý žije pri mne a to znamená vo
svojej hĺbke a podstate nielen rozprávať
slovenským jazykom, ale i rečou ducha: poznať
a chápať citlivosť, chuť, očakávania toho
druhého... A to preto, aby sme mohli spolu v
pokoji nažívať a vytvárať z nášho života niečo
pekné a hodnotné. Koľko problémov a
stroskotaní v láske i tých, ktorí sa zaviazali žiť
ju na celý život je z toho, že muž sa vôbec
nestaral a nenamáhal naučiť sa spôsob vyjadriť
lásku ako žena očakáva a naopak žena sa

nenaučila spôsob vyjadrenia lásky aký
očakával muž. A tak si prestali rozumieť,
prestali sa vnímať a rozprávať.
Keď hovoríme o reči, pripomeňme si ešte
jednu vec. Reč sama osebe nestačí, lebo treba
skutky, činy. „Na počiatku bolo Slovo“ - píše v
prológu sv. Ján evanjelista. „A Slovo sa Telom
stalo.“ Tieto verše Evanjelia vždy pripomínali
kresťanom veľmi dôležitú pravdu: totiž, že aj v
ich živote slovo sa má stať telom, to znamená,
že viera a láska k Bohu sa má prejaviť v
skutkoch. Láska sa má preložiť do jazyka
skutkov – do konkrétnych prejavov lásky. Ak
nie, hovorí sv. Jakub, viera je mŕtva. Goethe,
vo Faustovi, parafrasuje prvé slová Jánovho
Evanjelia a hovorí takto: „Na počiatku bol čin“.
Napokon, v Bohu slovo a skutok sú jedno – v
tom mal pravdu. Boh nehovorí bez toho, aby
konal. Jeho slovo sa nevracia nikdy k nemu bez
toho, že by neprinieslo ovocie pre ktoré je
vyslovené. Jeho slovo je slovom, ktoré robí to,
čo znamená.
Naše veľké nebezpečenstvo, žiaľ je v tom,
že sa vieme uspokojiť so slovami, bez toho,
aby sme prešli ku skutkom. Ježiš v Evanjeliu
často upozorňuje na toto nebezpečenstvo, to
znamená, že nestačí, aby niekto len hovoril,
ale má aj konať, nestačí, že niekto len počúva
slová, ale ich má dávať do života, a iba ten
vstupuje do Božieho kráľovstva. Ježiš povedal
i podobenstvo ohľadom toho, čo teraz
hovoríme. Istý človek mal dvoch synov,
poznáme to, zaiste... Prvému povedal: synu
choď do mojej vinice pracovať. Syn povedal,
že pôjde, ale napokon nešiel. Otec povedal to
isté aj druhému synovi. Ten povedal napred, že
nepôjde. Potom to však oľutoval a išiel
pracovať. „Kto z tých dvoch“ - pýta sa Ježiš,
„napokon, si myslíte, že splnil otcovu vôľu?
Ten, ktorý povedal áno, ale nešiel, alebo ten,
ktorý povedal nie, ale potom urobil, čo otec
žiadal?“ Samozrejme, že ten druhý. A toto i nás
vedie ku zamysleniu nad všetkým, čo sa tu
povedalo. Zamyslime sa nad rečou tela a
ducha, nad počúvaním Božieho slova i života
našich blízkych, zamyslime sa nad učením
rozprávať rečou ducha, ale i nad tým, či moja
reč, moje slovo prináša ovocie, alebo nie. Svätý
Ignác z Antiochie to zhrnul do týchto slov: „Je
lepšie byť kresťanom, bez toho, aby som to
hovoril, ako hovoriť to, bez toho, že by som
ním skutočne bol.“
Mário Orbán

Kríž vzácny, symbol tajomný,
žiari nad svetom, národmi,
nevinný Kristus na ňom pnel,
celého ľudstva Spasiteľ.
Je vznešenejší tento strom
než cédre, čo má Libanon,
nerodí škodné ovocie,
jeho plod život prinesie!
Kráľ a Pán dobrý, Kriste náš,
ochraňuj stále, v každý čas
nás, svoj ľud, pred zla vábením
tohto kríža znamením.

Aby sme spevom radostným a
srdcom vrúcnym oddaným len
tebe stále vzdávali povinný
vďak a pochvaly.
Ježišu, tebe, Otcovi
i Duchu Tešiteľovi
nech je vždy sláva za tvoj kríž,
ktorý nás dvíha k tebe blíž.
Amen.

Hymnus zo sviatku Povýšenia svätého kríža

Všetko nie je na gombík...

Bezpečie

Hovorí sa, že istý mladík, ktorý žil zlým životom a
chcel sa zmeniť, prišiel prosiť o pomoc do kláštora, aby sa
za neho modlili. Po nejakom čase sa vrátil nahnevaný s
výčitkou, že ako sa to modlia, keď v jeho živote sa nedeje
nijaká zmena k lepšiemu. Sám sa však vôbec nesnažil.
Vtedy ho jeden z mníchov poprosil, aby mu pomohol
preniesť vrece s obilím. Chytil ho na jednej strane, páter na
druhej a išli cez dvor. No nedarilo sa im, pretože mníchovi
podchvíľou vrece vypadávalo z ruky. Vtedy sa mladík
nahneval a povedal mu:
- Keď to nebudete poriadne niesť, nikdy to neprenesieme.
- Presne tak, odpovedal mu kňaz. - Keď sa nebudete snažiť
zmeniť sa aj vy, darmo sa za vás budeme modliť.
Tento príbeh zdôrazňuje veľmi dôležitú pravdu: Do
neba máme otvorené dvere, ale vkročiť do nich, to musí byť
aj naša snaha. Aj my to musíme chcieť. Božia milosť je
nekonečná a jeho milosrdenstvo tak isto, ale musíme s ním
spolupracovať. Pripomína nám to dnešný sviatok a dnešné
Božie slovo.
Keď totiž ľud na ceste začal chabnúť a šomrať na
Mojžiša, Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a
mnoho z Izraela ich pomrelo. Vtedy sa spamätali, prosili
Mojžiša a Mojžiš prosil Boha. A Pán mu prikázal urobiť
ohnivého hada ako znamenie. Ak sa naň pohryzený pozrel,
zostal na žive. To slovíčko ak je tu zvlášť dôležité. Je krátke,
zanedbateľné, ľahko sa preskočí, ale nesmie sa. Je tu
podmienka: Kto chce žiť, musí sa pozrieť. Milosť prichádza,
ale treba ju prijať, slobodne s ňou spolupracovať. Vernosť
vyrastie zo zeme a spravodlivosť zhliadne z neba. Inak sa
nedá.
Potvrdzuje nám to aj Pán Ježiš, keď Nikodémovi hovorí
o nekonečnej Božej láske, ktorý tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí... A tu je znova podmienka. Boh dáva, skláňa sa vo
svojom nekonečnom milosrdenstve a viera je Boží dar, ale aj
slobodné rozhodnutie človeka, ktorý chce tento dar prijať.
Pán sa zľutuje, odpustí vinu, nezničí, potlačí svoj hnev,
pošle svojho Syna, ktorý sa uponíži a stane sa poslušným až
na smrť, až na smrť na kríži, ale musia sa zohnúť naše
kolená, musíme sa rozpamätať, že Boh je naša pomoc a
jediná záchrana.
Kríž je znakom spásy..., spieva sa v známej piesni o
kríži. Áno, skutočne je. Ale je aj otázkou: Robíš všetko, čo
môžeš, aby Kristova krv nebola pre teba vyliata zbytočne?
V dnešných časoch, keď všetko ide na gombík, keď všetko
funguje automaticky, je dobre klásť si túto otázku čím
častejšie, pretože spása na gombík nefunguje, a ani
fungovať nebude.

Každý človek, ktorý príde na svet, po celý život hľadá
bezpečie. Chce si nájsť domov, trochu istoty a ľudského
tepla. Ak bezpečie nenachádza, stáva sa z neho ubitý,
nešťastný človek, ktorý sa necíti dobre ani vo vlastnej
koži.
Dieťa potrebuje spoľahlivý pocit bezpečia u otca i
matky. Mladý muž hľadá bezpečie u dievčiny a naopak:
Dvaja ľudia hľadajú jeden u druhého bezpečie v
manželstve a v priateľstve. Základom každého bezpečia
je láska.
Egoizmus ničí každé bezpečie a pripravuje ľudí o ich
korene, domov a spokojnosť, To je osud našej doby, že si
už navzájom nevieme poskytovať pocit bezpečia. Nikde
nenachádzame domov. Nie sme schopní prijať jeden
druhého, lebo sme sa odnaučili láske, lebo sme opustili
Boha, prameň všetkej lásky. A tak strácame ten najhlbší
pocit bezpečia.

Marián Bublinec

Liturgický kalendár
15.IX. pondelok Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska - slávnosť
16.IX. utorok
sv.Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci
17.IX. streda
sv.Róbert Belarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
18.IX. štvrtok
sv.Jozef Kupertínsky, sv.Viktor III., pápež
19.IX. piatok
sv.Január, biskup, mučeník
20.IX. sobota
sv.Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong
Hasang a spol.,mučeníci
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Základom každého bezpečia je láska.
Phil Bosmans“Nezabúdaj na radosť“

Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni
v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsah jesenných kántrových dní je
„Poďakovanie za úrodu.“
Sväté omše v 24. týždni Cezročného obdobia
15.IX. pondelok- Sedembolestná Panna Mária
8.00 + Mária Magdaléna Mináriková
9.15 + Jozef Radakovič
16.IX. utorok
9.00 + Svätá omša kňazov Pezinského dekanátu
(kňazská rekolekcia) – za farníkov
17.IX. streda
18.00 +Teodor Jurčovič, manž.Emília, synovia a nevesta

Tri dni duchovnej obnovy vo farnosti Vištuk
18.IX. štvrtok
18.00 Prednáška a po nej sv.omša a adorácia
na úmysel
19.IX. piatok
18.00 Krížová cesta a po nej sv.omša
+Štefan Kulifaj, syn Štefan a rodičia
20.IX. sobota
8.00 sv.omša so zamyslením v kostole
+Ján Podmarčík, manž.Serafína a zať Imrich
18.00 Modlitba sv.ruženca s duchovným čítaním
pri kaplnke sv.Anny
Upratovanie kostola č.d. 126 – 150
21.IX.25.Nedeľa Cezroč. obdobia
8.00 + Miroslav Kubliha
9.15 + Jarolím Deák a rodičia

Slovo na dnes

XXXIII Neviera

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň
ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si
svojho brata.

Ježiš povedal. „Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo
Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria.
(Jn 6,64)

(Mt 18, 15)

Napomínanie
Ježiš nás často učí, že máme zodpovednosť za druhých
ľudí. Ona je síce limitovaná a záleží od situácie a vzťahov,
predsa by sme sa jej nemali vzdávať. Máme ju chápať ako
službu druhým ľuďom. S ňou súvisí aj ochota a odvaha
napomínať.
Napomínanie je ťažká vec. Vníma sa skôr ako prejav hnevu
a nie lásky. Preto často nemá ani veľký účinok. Ľudia neraz
nechcú napomínaním pomôcť druhému človeku, ale
predovšetkým sebe. Chcú ukázať svoju moc, právo a
postavenie. Sú často nespokojní, že druhí sa nesprávajú tak,
ako si predstavujú. Nepoznajú dôvody, prečo niekto koná tak,
ako koná. Majú ambície stále napomínať, lebo si myslia, že
všetci sú zlí a oni ich musia zachraňovať. Často tí, ktorí
napomínajú, sú nespokojní sami so sebou a nemajú poriadok
vo svojom živote. Zasa iní sú presvedčení, že netreba starať sa
do druhých ľudí, že nech si žije každý tak, ako sa mu chce. V
napomínaní vidia riziko narušenia akýchsi pokojných vzťahov s
druhým človekom.
Napomínanie je prijateľnejšie vtedy, keď vychádzame z
pozície dobrého vzťahu k tomu, koho chceme napomenúť. V
princípe vychádzame z túžby napomenutím niekomu pomôcť
kvalitnejšie žiť. Hľadáme vhodnú dobu, priestor a čas na
komunikáciu. Najprv dovoľme druhému, aby sa prejavil a
ozrejmil svoje postoje, alebo vysvetlil dôvody svojho správania.
Pomáhajme mu, aby si uvedomil, že svojim správaním škodí
sebe alebo niekomu druhému. Vyhýbajme sa moralizovaniu a
zveličovaniu.
Užitočne vie napomínať len ten, kto je sám otvorený prijať
napomenutie od druhých ľudí. Kto je na seba veľmi „háklivý“, o
kom sa vie, že sa mu nemôže nič vytknúť, kto sa hnevá na
blížneho, keď mu niečo povie, ten ani nevie napomínať, ani
nemá morálne právo napomínať. Niektorí sú nervózni aj vtedy,
keď ich v homílii napomína Kristus prostredníctvom kňaza. V
niektorých ťažších prípadoch je veľmi osožné skôr, ako niekoho
napomenieme, pomodliť sa na tento úmysel a poprosiť Ježiša o
pomoc.
Ak prežijeme nejaké roky života a máme pocit, že sme ho
ako-tak zvládli, možno si spomenieme, že je to aj zásluhou
napomínania ľudí, ktorí nás mali alebo majú radi. Spomenieme
si na prísne slová milujúcej matky, ktorá vždy túžila, aby sme
boli v živote šťastní. Alebo otca, ktorý nám jasne povedal: toto
nesmieš robiť. Možno aj na drsnejšie slová našich kamarátov
alebo priateľov. A po rokoch je za ne človek vďačný. Dnes
môžeme len ľutovať malé deti, ktoré stále menej a menej
prežívajú dobrodružstvo napomínania. Rozličné psychologické
a sociologické tendencie presvedčili rodičov, že dieťa nemôžu
napomínať ani oni, ani starí rodičia, ani učitelia, ani nikto iný na
svete. Vraj to môže uškodiť jeho vývoju. Jedine ďieťaťu je
dovolené napomínať všetkých dookola a má právo byť so
všetkým nespokojné... Nenapomínať, znamená nemilovať!
Marián Šuráb
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Dobrý Bože, nie som prvý a nie som sám, čo sa obracia
k tebe s problémom neviery, s ateizmom. Je
najbolestnejším javom našej súčasnosti. Mnohí ho
obhajujú a poukazujú na jeho veľkú rozšírenosť a
rozličnosť jeho foriem v živote dnešných ľudí. „Boh
nejestvuje,“ volajú jedni v mene svojho rozumu a svojej
rozumom odôvodnenej istoty - Boh nemôže jestvovať.
„Boh nejestvuje,“ volajú druhí, lebo zakúsili tmu, bolesť
a utrpenie, nezmyselnosť života, alebo mali zlú
skúsenosť s náboženstvom.
„Boh nejestvuje,“ volajú ďalší, lebo tak volá väčšina v
ich prostredí alebo ľahostajnosť k otázke viery.
Ba sú i takí, čo si myslia, že náboženstvo prekáža ich
ľudskosti,
ich životu,
ich slobode...
Môj dobrý Bože, uvedomujem si, že žijem v dobe
rozličného ateizmu, v dobe popierania tvojho jestvovania,
v dobe nezáujmu o teba, či ešte viac v dobe ľahostajnosti
voči tebe, v dobe strachu o teba zo strany tých, čo sa ešte
k tebe hlásia, v dobe utrápenosti tých, čo v teba veria...
Často sa, Pane, stretávam so spochybňovaním viery
nielen okolo seba, alebo mimo seba, ale i vo svojom
vnútri.
Ďakujem ti za to, že to vnímam ako znamenie, že ťa
hľadám a že ty hľadáš mňa.
Ak sa ma zmocňuje bolestná neschopnosť vnímať ťa,
obraciam sa s tým na teba.
Bože, ako byť dôkazom toho, že si, že jestvuješ? Ako
priblížiť a dosvedčiť tvoju skutočnosť a tvoju
prítomnosť?
Ako dosvedčovať to, čo nemožno vidieť ľudskými
očami, a čo je predsa skutočnejšie ako to, že žijeme?
Ako hovoriť ľuďom dneška o tebe?
Ako hovoriť - odpusť mi túto otázku -, ako hovoriť sebe
samému o tebe?
Ako možno riešiť problém neviery v druhých, no nie
menej v sebe samom, Bože?
Svedčiť o tebe nepravdivo je horšie, ako popierať ťa.
Možno riešiť problém neviery iba vedecky, knižne, či
kabinetne, diskusiou?
Bože, treba o tebe hovoriť, zaiste treba o tebe aj písať,
ohlasovať ťa a učiť o tebe. Áno, dokonca sa možno o
tebe hádať, dokazovať ťa rozličnými argumentmi,
dokazovať ťa druhým silou svojich slov, ba i skutkov.

No myslím si, Bože, že najlepším svedectvom
či dôkazom o tebe môže pre mňa i pre druhých
byť skutočnosť, že s tebou žijem, že sa s tebou zjednocujem,
že sa s tebou zhováram, že milujem.
Iba ty, Bože, máš moc zjavovať človeku seba samého
v nás, cez nás i bez nás.
Nemusím sa, Bože, strachovať o teba v dnešnom svete,
potrebujem s tebou žiť a zostať ti verný.
Tvoja skutočnosť nezávisí od toho, čo si ľudia o tebe
myslia, čo o tebe hovoria, ako sa k tebe správajú.
Tvoja skutočnosť nezávisí od toho, či ťa uzná alebo neuzná
človek.
Nepotrebujem ťa so strachom a nervozitou brániť pred
ľuďmi dneška.
Ty to nepotrebuješ.
Tak ako Slnko nepotrebuje, aby sme ho bránili či
dokazovali.
A ty si ako slnko, o ktorom by sme tiež mohli diskutovať,
hádať sa, vedecky ho skúmať, no bez ktorého by sme
nemohli žiť.
Si ako láska a múdrosť, ktoré nemožno vidieť samé osebe,
no bez ktorých je život nezmyslom a človek nie je
skutočným človekom.
Čo teda potrebujem, Bože? Jednoducho byť s tebou.
Čo potrebuješ ty, Bože?
Vlastne nič.
Ty iba chceš, a len preto, že človeka miluješ, potrebuješ sa
mu dávať, zjavovať.
Lebo bez teba nemôže byť človek skutočne človekom,
nemôže byť sám sebou.
Skláňam sa, Bože, pred tebou a prosím iba o milosť byť s
tebou, byť s tebou...
Jozef Šuppa SJ „V dnešný večer Pane.. – meditácie

POZNÁMKA Zdá sa, že niektorí učitelia svojich žiakov nikdy
neponižujú. Jeden učiteľ napísal žiakovi do žiackej knižky
takúto poznámku: „Váš syn veľmi šikovným a tvorivým
spôsobom používal na vyučovaní vizuálne pomôcky.“
Otec žiaka zavolal učiteľovi a spýtal sa ho: „Čo to znamená,že
tvorivým spôsobom používal vizuálne pomôcky?“
Učiteľ odpovedal: „To znamená, že odpisoval od žiaka, ktorý
sedel vedľa neho.“
Aj zlá a nepríjemná vec sa dá povedať pekným a príjemným
spôsobom. Nauč sa používať svoje slová tak, aby si nimi
nikomu neubližoval, dokonca ani vtedy, keď ho musíš
napomenúť.

Nemusíš hovoriť všetko, čo vieš, musíš však vedieť
všetko, čo hovoríš.
___________________________________________ M. Claudlue

Bl. Anton Mária Schwartz
15. september

Narodil sa 28. februára 1852 v Badene ako štvrté z
trinástich detí. Keď mal pätnásť rokov, zomrel mu otec a o
rok neskôr začal mať ťažkosti so štúdiom, hoci predtým v
učení vynikal. Po prekonaní tejto krízy nastúpil do
piaristického gymnázia, kde nadobudol veľkú úctu k sv.
Jozefovi Kalazanskému a chcel vstúpiť do piaristickej
rehole. Keďže však v Rakúsku začala byť táto rehoľná
spoločnosť pod čoraz väčším tlakom, bratia mu poradili,
aby pre vlastné dobro opustil školu a zapísal sa do
diecézneho seminára. Obdobie jeho teologických štúdií
poznačili nielen
vynikajúce výsledky, ale aj
dve ťažké choroby. Po uzdravení
roku 1873 sa zasvätil Panne Márii
a prijal meno Mária. Dňa 25. júla
1875 bol vysvätený za kňaza. Po
päťročnej pastoračnej práci ho
povolali do Viedne, aby sa stal
duchovným otcom chorých v
nemocniciach
milosrdných
sestier, ktoré spravovali aj
učňovské školy. Nemohol si
nevšimnúť, že ich zverenci po opustení školských lavíc už
nemali potrebnú duchovnú starostlivosť, lebo sestry sa im
nemohli venovať. Preto založil Jednotu katolíckych učňov
pod ochranou sv. Jozefa Kalazanského. Počas štyroch rokov
slúžil chorým a robotníckemu dorastu. Viac ráz žiadal
kardinála Ganglbauera, aby sa mohol venovať iba svojim
učňom, no ten žiadosť odmietal, lebo sa obával, že toto
dielo už nebude možné dlhšie financovať. To otca
Schwartza natoľko zlomilo, že ťažko ochorel. Dva roky
strávil na lôžku, a až keď dostal kladnú odpoveď od
kardinála, pomaly sa začal zotavovať. Mladí robotníci jeho
pomoc veľmi potrebovali. Zmeny v spoločnosti sa odrazili
najmä na zhoršení ich životných podmienok. Anton Mária
Schwartz im venoval každú minútu dňa. Usiloval sa
pomáhať im nielen z duchovnej stránky, ale aj v sociálnej
oblasti. Viedenskí kresťanskí robotníci totiž v tom čase
nemali syndikát ani pravidlá pre rozvrh práce. Aj deň
pracovali vyše 12 hodín denne bez ohľadu na nedeľu či
sviatok, v ťažkých podmienkach bez nároku na príplatky za
nadčasy. Roku 1888 založil otec Schwartz Kresťanské
remeselníctvo, noviny pre remeselníkov a robotníkov, ktoré
po dlhý čas tvoril sám. O rok neskôr postavili kostol pre
viedenských robotníkov a v ňom bola 24. novembra 1889
ustanovená Kongregácia kresťanských robotníkov sv.
Jozefa Kalazanského. Na podnet Antona Máriu Schwartza
vznikol aj robotnícky penzión a úrad práce. Vďaka nemu
mnohí záujemcovia získali výhodné pracovné zmluvy. Hoci
oduševnene pracoval, zažil aj veľa nepochopenia, ktoré ho
síce zarmucovalo, no nedokázalo zastaviť. Až do smrti 15.
septembra 1929 ostal verný svojmu poslaniu. Na jeho
pohrebe sa napriek hustému dažďu zúčastnili tisíce ľudí.
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil 22. júna 1998 Antona Máriu
Schwartza za blahoslaveného.
KATARÍNA ŽÁKOVÁ

„Ak Cirkev nedokáže priviesť robotníkov ku Kristovi,
spoločnosť sa bude vzďaľovať od Krista čoraz viac.“ Túto
myšlienku uskutočňoval apoštol robotníkov Anton Mária
Schwartz. Jeho život bol realizovaním encykliky Rerum
novarum, no napriek tomu ho mnohí nechápali a neprijali.
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