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Verím v spoločenstvo svätých
Ľudský život sa dá plne rozvinúť len
v spoločenstve s inými. Čo by nám
zostalo z nášho jedla, bývania,
oblečenia, kultúry, keby si každý žil
sám ako stroskotanec na opustenom
ostrove. Sv. Bazil píše, že keby sme
nemali nič z toho, čo majú iní navyše, a
taktiež to, čo sami máme, všetko by
vyšlo nazmar. To znamená, že väčšina
našich schopností sa môže prevažne
uplatniť len v službe iným. Človek je
teda spoločenský tvor, ktorý nemôže
sám existovať. Táto vlastnosť preniká
celý náš život. Ale aj náš náboženský
život. Ten, kto hovorí, že náboženstvo
je súkromnou záležitosťou duše
človeka
s
Bohom,
vytrhuje
náboženstvo zo života, z jeho kontextu.
Ľudia, ktorí sa milujú, navzájom sa
obdarúvajú. Dávajú si navzájom
darčeky. No najväčším darom pre
kresťana je Božia milosť – Božia
priazeň, Božia láska, a tu si jeden pre
druhého vyprosujeme. Alebo - lepšie
povedané – prosíme, aby ten druhý sa
čo najviac otvoril pre prijatie Božej
milosti. Mala by sa táto činnosť
ukončiť smrťou? Určite nie! Ten, kto
žije v spoločenstve s Bohom a je s ním
spojený v láske vo večnosti, je zároveň
prepojený aj s láskou tých, ktorí k
nemu patria. Aj keď žijú ešte formou
pozemského života. Platí to však aj
naopak. Svätých teda uctievame preto,
lebo predovšetkým oni dosiahli hojnosť
Božej milosti, a že sa tejto Božej
milosti naplno dali k dispozícií. V
tomto sú nám veľkým vzorom.
Úcta svätých je predovšetkým

úctou a oslavou Boha, jeho milosti,
ktorá pôsobí v ľuďoch. Veď mnohí z
nich sa stali duchovnými radcami a
duchovnými vodcami, chodievali za
nimi mnohí ľudia, aby ich viedli a
radili sa s nimi, napr. ako sa ešte viac
ako doteraz otvoriť Božej milosti, a
ako s ňou ešte lepšie spolupracovať. Aj
my s nimi tvoríme jedno spoločenstvo.
Takže prosba k svätým nemá znieť:
„Daj mi to alebo ono !“ Ale: „Nauč ma
byť otvoreným pre prijatie Božej
milosti, ako si ty bol otvorený pre
Božiu milosť, aby sme napokon
spoločne oslavovali Boha.
Každý národ, ktorý by si nectil a
nepoznal velikánov svojej minulosti,
takýto národ by kultúrne zakrpatel. A
taktiež keby Cirkev nepoznala a
neuctievala si svojich velikánov –
svätcov, taktiež by nábožensky
zakrpatela. Uctievaním svätcov si
vďačne pripomíname predovšetkým
tých,
ktorí
vynikali
svojim
kresťanským životom, láskou k Bohu a
ľuďom. Svätci sú teda našimi vzormi a
orodovníkmi u Boha. Ale sú zároveň
pre nás aj výzvou: „Keď oni, prečo nie
aj ja ?“
Kto je to vlastne svätec alebo
svätica ? Začnime otázkou: Kto je
umelec ? Je to človek, ktorý dostal od
Boha talent a tento talent svojou
usilovnou a namáhavou prácou
priviedol k perfektnosti. To isté
môžeme
povedať
napríklad
o
športovcoch: talent a každodenná drina
na tréningu. A toto platí aj o svätosti.
Usilujme sa teda o ňu.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R: Milujem ťa, Pane,
ty moja sila.
1. Milujem ťa, Pane, ty moja
sila;
Pane, opora moja, útočište
moje, osloboditeľ môj.
- R.
1. Bože môj, moja pomoc,
tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej
spásy a môj ochranca.
2. Vzývať budem Pána, lebo
jemu patrí chvála,
a budem zachránený pred
nepriateľmi.
- R.
3. Nech žije Pán, nech je
zvelebený môj záchranca,
nech je vyvýšený Boh, moja
spása.
4. Svojmu kráľovi dávaš veľké
víťazstvá,
preukazuješ priazeň svojmu
pomazanému.
- R.
(Ž18.2- 3a,3b-4.47 ,- 51ab.)

Láska tvorí príkazy

Oznamy

Poznáte chytáčik ohľadne Desatora? Na otázku, ktoré
z Desiatich Božích prikázaní je najdôležitejšie, počuť
väčšinou spontánnu odpoveď: Predsa to prvé. Sme
zvyknutí uvažovať tak, že keď je
niečo na prvom mieste, musí to
byť najdôležitejšie. Podľa tejto
logiky by potom platilo, že
napríklad siedme prikázanie
„Nepokradneš“
je
menej
dôležité, a preto nie je až takým
previnením niečo si „zobrať“.
Pravda je však úplne inde a pre
správne vysvetlenie sa nesmie
hľadieť na príkazy Desatora
akoby boli odstupňované od najdôležitejšieho po
najmenej dôležité. Prikázania sú k sebe priradené a
pospájané ako ohnivká reťaze a každé ohnivko je
rovnako dôležité pre jej pevnosť a súdržnosť. Ako môže
ten, kto napríklad nemá problém okradnúť druhého
človeka, prejaviť úprimnú úctu Bohu? A to samozrejme
platí aj pre zachovávanie ostatných prikázaní.
Nesplnením jedného sa roztrhne ich celá nadväznosť.
Spomeňme si v tejto súvislosti na známe slová sv. Jána:
„Ak niekto povie: ,Milujem Boha,' a nenávidí svojho
brata, je luhár.“ Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí,
nemôže milovať Boha, ktorého nevidí (1 Ja 4, 20). Inak
povedané, ak človek neplní posledné prikázania, ako
môže plniť tie prvé?
V evanjeliu sa spomína otázka farizeja o
najdôležitejšom prikázaní. Bola to zavádzajúca otázka,
lebo farizej vedel, že pri niekoľkých stovkách židovských
príkazov a zákazov by bolo ľahké sa hádať o väčšej
dôležitosti ktoréhokoľvek z nich. Ježišova odpoveď však
bola úžasná - nijaká hádka o poradí dôležitosti. Prvým a
jediným príkazom je príkaz o láske k Bohu a k blížnemu.
Z lásky musia všetky príkazy vychádzať a k nej musia
privádzať. Dôležité je všetko, čo nás učí viac milovať
Boha a blížneho. Potom sa aj jednoduchý príkaz napríklad o dôležitosti slušného vyjadrovania sa - stáva z
pohľadu lásky najdôležitejší. A ten, kto má s neslušným a
vulgárnym nadávaním bolestnú osobnú skúsenosť, dá mi
za pravdu.

1. XI. 2009 Slávnosť Všetkých svätých – Prvá nedeľa v mesiaci
14,00
Posvätenie ruženecových tajomstiev a preukazov
člena Ružencového bratstva, modlitba posvätného ruženca,
odovzdávanie členských preukazov a jednotlivých ružencových
tajomstiev na mesiac november.
15,00 Dušičkova pobožnosť na cintoríne
Po skončení dušičkovej pobožnosti budeme posväcovať nové
náhrobné kríže a pomníky. Ktorí nemáte ešte posvätený nový
náhrobný kríž a pomník nad hrobami vašich zosnulých, budete
mať možnosť nás osloviť a zavolať priamo na cintoríne.
Odporúča sa, aby pri tomto úkone posvätenia boli prítomní
viacerí členovia z rodiny zosnulého alebo zosnulých.

Róbert Bezák

Ponúkame:
Modlitebná kniha: "Ruženec. S Máriou kontemplovať
Krista" - obsahuje základné informácie o Ružencovom
bratstve a výber dôležitých častí listu pápeža Jána Pavla
II. o ruženci - Rosarium Virginis Mariae. Jadrom knihy
sú biblické rozjímania k jednotlivým tajomstvám
ruženca, pridané sú rôzne modlitby k Panne Márii a k
dominikánskym svätým, a tiež modlitby za zosnulých.
Posledná časť obsahuje hodinky k Ružencovej Panne
Márii. Cena knihy je 5,- EUR.
Ružencový kalendár 2010, nástenný, s maľbami
blahoslaveného dominikánskeho maliara Fra Angelika.
Cena kalendára je 2,- EUR. Knihu a kalendár si môžete
zakúpiť v sakristii.
2

Spovedanie pred prvým piatkom a v dušičkovom období
V pondelok až piatok od 16,30 h.
NOVEMBER 2009
Úmysly apoštolátu modlitby
Všeobecný: Aby muži a ženy zodpovední za oblasť politiky a
ekonómie nikdy nezlyhali vo svojom poslaní ochraňovať
stvorenie.
Misijný: Aby veriaci rozdielnych náboženstiev svojím životom a
bratským dialógom dokazovali, že Božie meno je nositeľom
pokoja.
Úmysel KBS: Aby sme dušiam v očistci radi pomáhali
modlitbami a dobrými skutkami.

Sväté omše v 31. týždni cezročného obdobia (B)
2.XI. pondelok
17.00 Za + kňaza Mons. Alexeja Izakoviča (14. výročie) i
za všetkých + kňazov - farárov, pôsobiacich v našej
farnosti
3.XI. utorok
17.00 Za + Františka Kulifaja
4.XI. streda
17.00 Za + Michala a Teréziu Mrvových
5.XI. štvrtok
17.00 Za + Ivana Martešíka (1. výročie)
6.XI. piatok – prvý piatok
17.00 Za + Jozefa Tešoviča a rodičov
7.XI. sobota
15.00 Za živých a + členov rodiny Peškovej
16,00 Fatimský posvätný ruženec
Upratovanie kostola č.d. 2 - 27

8.XI. 32. Nedeľa cezročného obdobia (B)
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vincenta
9.15 Za farníkov
Liturgický kalendár
2.XI. pondelok
3.XI. utorok
4.XI. streda
5.XI. štvrtok
6.XI. piatok
7.XI. sobota

Spomienka na všetkých verných zosnulých
sv.Martin Porres, reholník
sv.Karol Boromeo, biskup
sv. Imrich
sv. Leonard, pustovník
sv.Engelbert, mučeník

Verím, Pane

Slovo na dnes
Anjel

JASU

Jn 9,38

Niektorí ľudia vedia v diskusii celkom zreteľne formulovať
svoje myšlienky a vyjadriť, o čo vlastne ide. Vypočujú si
argumenty. Cítia emócie, ktoré pri rozhovore hrajú úlohu. A
presne povedia, v čom je podstata problému a kde by sa
dalo nájsť riešenie. Alebo ti v osobnom rozhovore celkom
jasne povedia, čo si doteraz prehliadal, aké sú tvoje
skutočné prekážky a čo by si mal zmeniť, aby to s tebou
bolo lepšie. Nikde sa to neučili. Nemusia to byť
psychológovia. Majú však schopnosť jasne vidieť to, čo je
podstatné. Nenarozprávajú toho veľa, ale keď niečo
povedia, udrú klinec po hlavičke. Objasnia niečo, čo ti bolo
nepriehľadné a nejasné. Sú pre teba anjelom jasu.
Podobajú sa na anjelov na obrazoch Filippina Lippiho, ktorí
vo svojich tvárach zrkadlia svetlý a priezračný jas.
Anjel jasu by však chcel prísť aj k tebe a vyniesť na povrch
to nadanie, ktoré dosiaľ v tebe driemalo. Určite sa už aj tebe
kedysi prihodilo, že si precitol a odrazu ti bolo všetko jasné.
Pre starých ľudí je toto tajomstvom osvietenia, teda
skutočnosť, že mi je zrazu všetko jasné. Nerozoznávam nič
určité, ale zrazu mi je všetko jasné. Môžem súhlasiť so
svojím životom. Cítim, že všetko je dobré. Nevidím síce nič
konkrétne, ale vidím skrz-naskrz, vidím až na dno, kde sa
všetko rozjasňuje. Takéto zážitky sú pre nás vždy dar.
Potom sa všetko rozžiari. Podstata presvitá cez preludy.
Dostávame sa do kontaktu s pravým bytím a s pôvodným a
nefalšovaným obrazom svojej osoby.
Aj ty si už určite zažil, že ti zrazu bolo jasné, čo máš
robiť, čo je tvojím osobným poslaním, kade sa má ďalej
uberať tvoja cesta. Jasne si spoznal, ako na tom si. Zrazu si
pochopil sám seba. Možno si dlho premýšľal o sebe, ale
nikam si sa nedostal. No potom ťa to udrelo ako blesk z
jasného neba. A všetko ti objasnil. To ťa navštívil anjel jasu
a otvoril ti oči, aby si videl to podstatné. Alebo si stál pred
rozhodnutím. Dlho si nevedel, ako sa máš rozhodnúť.
Mnoho dôvodov hovorilo za a mnoho proti. Bolo toľko
možností, medzi ktorými si sa mohol rozhodnúť. Napríklad
keď išlo o výber povolania. A zrazu, v jednej chvíli tí bolo
celkom jasné, čo to má byť. Celkom zreteľne si pocítil
prítomnosť anjela, ktorý do tvojho rozpolteného srdca
vniesol jas. Alebo si sa dostal do situácie, ktorá sa úplne
zamotala a bola nepriehľadná. Nezbadal si, o čo vlastne
išlo. A potom sa ti náhle vyjasnilo. To si na vlastnej koži
okúsil anjela.
Anjel jasu by ti chcel pomôcť jasne spoznať sám seba,
vidieť až na dno tvojej podstaty. Aj ty sa môžeš stať pre
iných anjelom jasu. Potom zrazu v rozhovore s druhým
môžeš aj ty objaviť, čo by ten druhý potreboval, čo by mu
urobilo dobre. Môžeš vniesť jas do chaosu jeho myšlienok.
Bude ti za to vďačný. Takáto schopnosť vidieť všetko jasne
sa nedá len tak naučiť. Skutočne potrebuješ anjela jasu, aby
ťa uviedol do tejto schopnosti. Môžeš ho poprosiť, aby ti
pomohol, keď ťa v ťažkej situácii priateľ či priateľka poprosí
o rozhovor. Potom nebudeš musieť absolvovať takéto
stretnutie pod tlakom, akoby si tomu druhému nevyhnutne
musel pomôcť. Budeš sa môcť do takéhoto rozhovoru
pokojne pustiť, pretože sa budeš môcť spoľahnúť na to, že ti
príde na pomoc anjel jasu a ten ti vnukne to, čo ti všetko
objasní. Možno nebudeš hneď všetkému rozumieť. No
potom sa v tebe začne rodiť tichý impulz. Niečo povieš a
bude to presne sedieť. Potom si uvedomíš, že ti prišiel na
pomoc anjel jasu.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
verím, že si tu, aj keď v očiach mám tmu, verím, že si tu
a každé stretnutie s tebou je pre mňa darom. V každom
stretnutí s tebou mi dávaš skusovať pravdivosť tvojich
slov: Každý, kto príde ku mne, nebude smädný, nebude
lačnieť.
Ďakujem ti za to, že i teraz môžem byť s tebou. Ďakujem
ti za to, že si môžem uvedomovať a prežívať tvoju
prítomnosť. Znova môžem prežívať, aký je to pre mňa
dar, že si tu, Pane.
Slepec z evanjelia, ktorého si uzdravil, povedali by sme,
že formálne ani v teba neveril. Až ty si mu položil
otázku: Veríš u Syna človeka? On odpovedal: Kto je to,
Pane, aby som v neho uveril? - Je to ten, ktorý sa s tebou
zhovára. Vtedy vyznal: Verím, Pane. Padol na kolená a
klaňal sa ti.
Z jeho slov jasne vidno, že chce veriť, že je ochotný
veriť, vo vnútri verí, aj keď konkrétne či osobne nestretol
toho, v koho verí. Môžem sa od neho učiť, že pre vieru v
teba je dôležité a rozhodujúce chcieť veriť, mať túžbu
veriť a osobne sa s tebou stretnúť.
Slepec mal skúsenosť uzdravenia. Nosil si stretnutie s
tebou hlboko vryté v sebe, vo svojom uzdravení. Mohli
mu druhí hovoriť, čo chceli, aj keď nevedel, kto je ten,
kto ho uzdravil, vedel, že musí byť od Boha.
Dobrý Ježišu,
na čom stojí a padá moja osobná viera v teba? Vyznávam
svoju vieru navonok? Je moja viera tou, ktorá vyrastá z
hĺbky duše a srdca? Vyrastá z mojej osobnej skúsenosti,
v ktorej som mohol prežiť pravdivosť tvojho slova, to,
ako mi dáva Ducha a život?
Tu pred tebou chcem nahliadnuť do svojho srdca -Pane,
chcem veriť, je vo mne túžba veriť a ochota veriť?
Slepec z evanjelia si nevyberal svoju vieru. Jeho Viera je
odpoveďou na stretnutie s tebou, na to, čo videl a počul,
čo skúsil. Dotkol sa mi oči a uzdravil ma, hovoril slepec
druhým.
Dar opravdivej viery je naozaj dar. Nevychádza od nás, je
to tvoj dar. My ho môžeme prijať, alebo odmietnuť.
Viera je ako svetlo - tak si to, napokon, Ježišu, sám
povedal: Každý, kto verí vo mňa, nebude kráčať vo tme,
ale bude mať svetlo života. Vieru tak ako svetlo môžem
prijať tým, že otvorím oči, srdce, dušu, alebo odmietnuť
tým, že oči a srdce zatvorím.
Ježišu, ty mi kladieš otázku: Veríš v Syna človeka? Ako
ti, Ježišu, odpoviem? Budem viesť s tebou rozhovor.
Viera uzdraveného z evanjelia je viera, ktorá nie je
neosobnou a nie je slepou. Vzniká z rozhovoru s tebou a
z ujasňovania si skutočnosti s tebou. Aj pre moju Vieru v
teba je dôležitý rozhovor s tebou, modlitba, počúvanie
tvojho slova.
Prichádzam k tebe, Ježišu, a som rád, že ti môžem znova
vyznať svoju vieru v teba a že sa ti môžem klaňať.

Ďalšie čítania: Dt 6,2-6; Ž 18,2-4.47.51; Heb 7,23-28

Verím, Pane, že si tu, aj keď oči vidia tmu, lebo viera je
väčšou istotou svetla ako môj telesný zrak. Daj, aby som
mohol vyznávať: Viem, komu som uveril a som si istý.
Verím, Pane, že i moja viera je tvoj dar a tvoja milosť.
Prosím, posilni moju vieru, aby som ňou mohol
dosahovať skutočný život.
Verím, Pane, že tvoje slová evanjelia sú slovami, v
ktorých je Duch a život a za ktoré sa nemusím hanbiť,
lebo mi umožňujú žiť to najkrajšie, čo ľudský život
životom robí.
Verím, Pane, že mi budeš neprestajne otvárať oči pre
všetko to, čo je správne a dobré, pre všetko to, k čomu
ma voláš.
Verím, Pane, že uzdravuješ môj zrak, aby som bol
schopný stretať ťa v každom človekovi, osobitne vo
svojich najbližších.
Verím, Pane, že si Pánom môjho života.

ČÍTANIE:

Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

Hľadíme na seba
Farár z Arsu prišiel jedného dňa do kostola
a uvidel tam kľačať sedliaka. Nevenoval
tomu pozornosť. Denne prichádza do
kostola mnoho ľudí, aby milému Pánu
Bohu porozprávali o svojich starostiach.
Ale keď sa po hodine znovu vrátil do
kostola a sedliaka tam ešte stále videl
kľačať, podišiel k nemu a opýtal
sa ho: „Povedz mi, čo vlastne
toľko rozprávaš Pánu Bohu?“
Sedliak mu odpovedal:
„Vlastne nič, pán farár.“
Rukou ukázal na svätostánok a
pokračoval: „Ja sa pozerám
naňho - a on na mňa.“

MEDITÁCIA:
• Uvažujme o tom, čo konkrétne znamená dodržiavať
tieto dve prikázania. Aké sú dôsledky? Ako môžeme
úplne milovať Boha? Ako môžeme milovať svojho
blížneho ako seba samého?
• Čo je pre nás dôležitejšie: zachovávať náboženské
praktiky alebo dodržiavať tieto prikázania? Čo hovorí
úryvok o našich prioritách?

MODLITBA:

lectio divina
Láska najväčšie prikázanie
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Učiteľ zákona, ktorého zaujali Ježišove odpovede,
sa opýtal Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie. Ježiš
odpovedal podľa textu Dt 6,4-5, ktorý poznáme aj ako
Shema Israel (Počuj Izrael). Ježiš postupoval podľa
zaužívanej metódy židovských učiteľov, ktorí si vybrali
najdôležitejšie prikázanie, aby zhrnuli učenie kníh
Zákona: Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium.
Inými slovami, tento jeden verš je základom a cieľom
všetkého, čo sa hovorí v týchto knihách a všetko v nich
by sa malo vykladať so zreteľom na tento základ. Slová,
ktoré sa používajú na vyjadrenie prvého prikázania, sa
mierne odlišujú od slov zaznamenaných v Dt 6,4.
Môžeme sa pozrieť na rozdiel medzi nimi. Ježiš potom
spojil prvé prikázanie s druhým: milovať svojho blížneho
ako seba samého. To sa vzťahuje na prikázanie v Lv
19,18. Ježiš objasnil, že láska musí byť stredom
najväčšieho prikázania. Najprv láska k Bohu a potom
láska k blížnemu. Ježiš spojením týchto dvoch prikázaní
naznačil, že musia ísť ruka v ruke. Pravé náboženstvo
nemôže zanedbávať sociálny rozmer života človeka.
Ježiš nekladie žiadne hranice našej láske k Bohu a naša
láska k blížnym musí byť aspoň taká veľká ako láska k
sebe samým. Ježiš kladie veľmi vysoký štandard: mali by
sme milovať svojho blížneho bez toho, aby sme
očakávali, že niečo získame alebo dostaneme (Lk 10,2537). Ten, ktorý položil otázku, súhlasil s Ježišovou
odpoveďou a vnímavo poznamenal, že dodržiavanie
týchto prikázaní je našou najvyššou prioritou. Je to
dôležitejšie než zvieracie obety, ktoré boli ústrednou
črtou vtedajšej bohoslužby.

Mk 12,28-34

Jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel
bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne.
Spýtal sa ho: Ktoré prikázanie je zo všetkých
najdôležitejšie? 29Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto:
Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! 30Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou
dušou, celou mysľou a celou silou! 31Druhé je toto:
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného
väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. 32Zákonník mu
povedal: Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a
okrem neho iného niet 33A milovať ho celým srdcom,
celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba
samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety.
34
Ked' Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu: Nie
si ďaleko od Božieho kráľovstva. Potom sa ho už nik
neodvážil vypytovať.
4

Prosme Boha, aby nám pomohol vrúcnejšie
milovať jeho aj iných. 18. žalm podáva zoznam Božích
vlastností a mnohé prisľúbenia. Keď sa budeme modliť
tento žalm, skúmajme, čo tieto verše hovoria o Božej
podstate. Čo sme zistili a čo môžeme zabudovať do
svojho života viery?

KONTEMPLÁCIA:
Na rozšírenie toho, čo sme počuli v evanjeliu,
prvé čítanie Dt 6,2-6 podáva pôvodný text, ktorý Ježiš
používa. Heb 7,23-28 vysvetľuje, prečo je Ježiš naším
dokonalým Veľkňazom. Už nie sú potrebné ďalšie obety.
Ježiš raz a navždy zvíťazil nad naším hriechom skrze
obetu svojho života a dokonalú poslušnosť Otcovej vôli.
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