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Drahí naši čitatelia!
Po krátkom čase k Vám znova prichádzame s našou tvorbou a ponúkame Vám nové 

aktuality zo života bohoslovcov v košickom kňazskom seminári.
Prostredníctvom tohto čísla sa s Vami chceme podeliť o krásne zážitky z našej 
spoločnej púte vo Večnom meste Rím a sprostredkovať nové postrehy, zamyslenia 
a myšlienky z nášho prežívania mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. V 
pravidelnej rubrike „pastoračiaci“ ponúkame mnohé nové skúsenosti a pekné 
spomienky z pastoračného ročníka našich bohoslovcov, a zároveň v krátkosti 

predstavujeme budúcich novokňazov košickej arcidiecézy.
V predchádzajúcom čísle sme sa venovali téme Cesta. A na čo sme zamerali svoj 
pohľad teraz? Ako už veľmi dobre vieme, s otvorením tohto už pár mesiacov 
prežívaného Svätého roku milosrdenstva, boli na žiadosť Svätého Otca Františka v 
mnohých našich chrámoch otvorené aj Sväté brány milosrdenstva. Preto sme sa v 
hlavnej téme tohto čísla rozhodli priblížiť Vám samotný pojem „brány“ v kontexte 

našej spásy a nazvali sme ju „Brána k Životu“.
Zdá sa nám, že v Cirkvi je akoby znovu aktualizujúca sa výzva pápeža Jána Pavla II. z 
homílie na začiatku jeho pontifikátu, kde celému svetu adresoval tieto nádherné a 
povzbudzujúce slová: „Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!“ 
- „Nebojte sa! Otvorte dokorán brány Kristovi!“ Tu si uvedomme, že práve v Ňom, vo 
svojom milovanom Synovi, nám Boh dokorán otvoril Bránu milosrdenstva ako „Bránu 
k večnému životu s Ním“. A teraz sme my pozvaní otvoriť bránu svojho srdca pre 
pôsobenie tejto Kristovej spásonosnej moci. Nech nás povzbudí to, že otvorením 
Ježišovho srdca na kríži sa nám otvoril nevyčerpateľný prameň milosrdenstva. A toto 
otvorenie Brán Božského Srdca znamená pre človeka aj otvorenie Brán k plnému a 
večnému spoločenstvu s Bohom! Nech táto otvorená náruč nášho Pána nás zbaví 
strachu pred Ním a posilní nás, aby sme sa už nebáli a dokorán otvorili svoje srdcia 

pre prijatie Božieho milosrdenstva a naveky mu patrili!
Všetkým Vám ďakujeme za každú podporu a všetky modlitby za nás. Aj my Vás 
vkladáme do svojich modlitieb a zo srdca Vám vyprosujeme požehnané prežitie 
sviatkov Veľkej noci i celého Roku milosrdenstva. Toto prianie zakončím slovami o. 
Juraja Juricu, ktorý nás pred prechodom Svätou bránou v Bazilike sv. Petra v Ríme 
takto povzbudzoval: „Nech prechod Svätou bránou milosrdenstva pre nás znamená 

aj prechod do nového života s Kristom!“ Nech sa tak stane. 

Jakub Pichoňský

Editoriál
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Sedíš si za múrom,
občas len zahvízdaš.
My chceme počuť 
hrom,
aký nám dôkaz dáš?

Skrývaš tvár pred nami,
nemáš sa koho báť.
Značení menami
chceme Ti meno dať.

Hlučne Ťa hľadáme
nad zemou Tichého
Do prázdna strieľame
vzdialení od brehov.

Ty sa len usmievaš
hladíš nás po tvári.
Lásku však rozlievaš
hoc sa nám nedarí.

Ostávaš tajomstvom
by sme Ťa hľadali.
Ukážeš pravý dom, 
ktorý si postavil,

po Tebe nazvaný,
základom si mu sám,
nie je nad hviezdami,
veď ja ho v sebe mám!

Známy aj Neznámy
po zemi prechádzaš.
Pred nami, za nami.
Aké len meno máš?

Otázkou hladíme
zem, nebo, oltáre.
Netušiac hľadíme
Bohu priam do tváre.

VEĽKÝ ANONYM

fb
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Lukáš HataLa

Foto:  L´osservatore romano a JozeF mocák

Prísľub výťazstva v milosrdenstve

Ježiš vidiac vyberača daní, zadíval sa na 
neho pohľadom lásky a povolal ho,“ tý-
mito slovami komentoval svätý Beda Cti-

hodný v jednej zo svojich homílií povolanie Ma-
túša za Ježišovho učeníka. Tieto slová milosrden-
stva hlboko oslovili argentínskeho kňaza Jorgeho 
Maria Bergoglia, ktorého ako 56-ročného v roku 
1992 vymenoval dnes už svätý pápež Ján Pavol 
II. za pomocného biskupa v Buenos Aires. Mla-
dý argentínsky biskup si tak do svojho erbu vlo-
žil práve tieto slo-
vá milosrdenstva 
„miserando atque 
eligendo“. Nimi sa 
snaží riadiť aj ako 
najvyšší pastier 
Cirkvi.

Pojem milosr-
denstva nie je no-
vým, avšak sú-
časného pontifi-
ka Františka mož-
no právom nazvať 
apoštolom milo-
srdenstva. Od prvých chvíľ, častokrát nepatrným 
spôsobom bol poslom milosrdenstva v mnohých 
chvíľach svojej služby. Už takmer neoddeliteľnou 
súčasťou je návšteva sirotincov či väzníc v cieľoch 
jeho apoštolských ciest, či známa rímska väznica 
Rebibbia, v ktorej slávi pápež každoročne omšu 
Pánovej večere na Zelený štvrtok. Tradičným úko-
nom prijatia Božieho milosrdenstva je každoroč-
ná pôstna aktivita dvadsaťštyri hodín pre Pána, 
kedy sám biskup Ríma prichádza do vatikánskej 
baziliky, aby ľutoval svoje previnenia a prosil o od-
pustenie v jednej zo spovedníc Baziliky svätého 
Petra. Veriaci, ktorí sa zúčastnili podobnej kajú-
cej pobožnosti v pôste 2015, sa tak stali svedkami 
jedinečnej udalosti, kedy pápež František vyjad-
ril hlbokú túžbu ešte väčšmi poukázať na milosr-

denstvo, ktoré víťazí nad každým zlyhaním či pá-
dom človeka. „Preto som sa rozhodol vyhlásiť mi-
moriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie mi-
losrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Ch-
ceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buď-
te milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36),“ 
povedal pápež vo svojej homílii necelých deväť 
mesiacov pred slávnostným aktom, kedy sa Jubi-
lejný rok milosrdenstva stal skutočnosťou.

Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie 8. decem-
bra 2015, po slo-
vách Svätého Otca 
citujúc 118 žalm: 
„Otvorte mi brá-
ny spravodlivosti, 
vojdem nimi a po-
ďakujem sa Páno-
vi,“ pápež pristúpil 
k Svätej bráne Ba-
ziliky svätého Pet-
ra, ktorej otvore-
ním oficiálne otvo-
ril Jubilejný rok mi-

losrdenstva. Hneď v najbližšiu nedeľu 20. decem-
bra pápež otvoril Svätú bránu Lateránskej bazili-
ky, ktorá je hlavným katedrálnym chrámom Ríma 
i celého sveta. Podobný obrad sa súčasne konal aj 
v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ktorý v pápežo-
vom mene viedol kardinál James Harvey, súčasný 
arcikňaz baziliky. V deň slávnosti Panny Márie Bo-
horodičky 1. januára 2016 pápež František otvo-
ril Svätú bránu milosrdenstva aj v hlavnej marián-
skej bazilike Santa Maria Maggiore na rímskom 
Esquilíne. Urobil tak na začiatku slávenia svätej 
omše. V homílii pozval všetkých prítomných tri 
razy nahlas zvolať na počesť Božej Matky: „Svätá 
Matka Božia!“ V závere slávenia sa prišiel pomod-
liť v tichu pred milostivý obraz Panny Márie „Sa-
lus Populi Romani“ – Záchrany rískeho ľudu. Uctil 
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si ju incenzom a podľa svojho zvyku položil na ol-
tár kyticu kvetov.

K aktu prechodu cez Brány milosrdenstva ne-
odmysliteľne patrí možnosť získavania odpust-
kov. V liste adresovanému Mons. Rinovi Fisichel-
lovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu no-
vej evanjelizácie, ktorej bola zverená koordinácia 
aktivít v jubileu milosrdenstva, pápež vyjadril túž-
bu, aby „odpustky zasiahli každého ako ozajstná 
skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichá-
dza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma 
a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech.“

Predovšetkým tu najvyšší veľkňaz Cirkvi mys-
lí na jednotlivých veriacich, pre ktorých nariaďu-
je otvoriť podobné Brány milosrdenstva v kated-
rálach po celom svete. Taktiež udelil možnosť die-
céznym biskupom určiť pre dobro veriacich ďal-
šie chrámy, v ktorých možno získavať jubilejné 
odpustky. V Košickej arcidiecéze, vynímajúc ka-
tedrálu svätej Alžbety sa z nariadenia arcibiskupa 
metropolitu Mons. Bernarda Bobera otvorili Brá-
ny milosrdenstva aj v Prešove, Vranove nad Top-
ľou, Bardejove, Sabinove, Lipanoch, Humennom, 
Michalovciach, Sobranciach, Trebišove, Moldave 
nad Bodvou, Svätej Márii, Malej Vieske, Obišov-
ciach, Gaboltove, Veľkom Šariši, Stropkove, Svin-

nej, Snine a v Košiciach na sídlisku KVP. Rožňav-
ský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik vy-
bral deväť kostolov, v ktorých sa otvorila Brána 
milosrdenstva. Na celom Slovensku máme spo-
lu 93 chrámov s možnosťou získania odpustkov.

Rádio Vatikán informovalo, že na Tretiu ad-
ventnú nedeľu bolo otvorených vyše 10 000 brán 
milosrdenstva na celom svete. V Ankawe, v irac-
kom Kurdistane, žijú kresťania vyhnaní z Niniv-
skej planiny džihádistami tzv. Islamského štátu. 
Ich Brána milosrdenstva bola otvorená v tamojšej 
katedrále sv. Jozefa. Taktiež bola otvorená brána 
aj v sýrskom Aleppe. Stalo sa tak v tamojšom far-
skom Kostole sv. Františka, ktorý zázrakom ušiel 
skaze pri útoku 25. októbra. Brány milosrdenstva 
sa otvorili aj v mnohých katolíckych katedrálach 
v Číne. Všetky diecézy nechali vytlačiť čínsku ver-
ziu pápežskej buly vyhlasujúcej Svätý rok milosr-
denstva. V Jeruzaleme bola otvorená brána milo-
srdenstva v Getsemanskej bazilike.

Pápež pamätal aj na chorých a nevládnych ve-
riacich, ktorí nemôžu prejsť bránami milosrden-
stva a udeľuje im špeciálne podmienky pre mož-
nosť získania odpustkov a v neposlednom rade 
svoju myseľ obracia aj na väzňov, ktorí prežívajú 
obmedzenie svojej vlastnej slobody, pre ktorých 
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ho sveta prežívať túto púť buď osobnou prítom-
nosťou v Krakove, alebo účasťou na tomto mo-
mente milosti vo svojich spoločenstvách,“ pove-
dal pápež František. Ten bol zároveň prvým ofici-
álne zaregistrovaným účastníkom, keď svoju pri-
hlášku odoslal elektronicky cez dotykový displej 
priamo z okna svojej pracovne po modlitbe Anjel 
Pána ešte 26. júla 2015, rok pred začiatkom Sveto-
vých dní mládeže. V druhej polovici roka sa okrem 
iných budú sláviť jubileá pracovníkov a dobrovoľ-
níkov diel milosrdenstva, katechétov, väzňov či 
mariánske jubileum v októbri, ktorý je zvlášť za-
svätený Ružencovej Panne Márii.

Vo februári do večného mesta zavítali aj boho-
slovci s predstavenými z kňazského seminára svä-
tého Karola Boromejského, aby si tak uctili relikvie 
apoštolov, no predovšetkým prešli svätými brána-
mi štyroch pápežských bazilík. Na osobné želanie 
pápeža Františka boli do Vatikánu prinesené aj re-
likvie svätého pátra Pia a svätého Leopolda Man-
dića, ktorí majú byť hlavnými patrónmi spovední-
kov v tomto roku milosrdenstva. Túto jedinečnú 
možnosť uctiť si ich relikvie a prosiť o Božie milos-
ti do vlastných životov i životov ich blízkych mali 
aj bohoslovci košického kňazského seminára. Vy-
vrcholením púte bola spoločná modlitba Anjel 
Pána s pápežom Františkom. Ten okrem svojho 
pozdravu adresoval všetkým slová povolania, tie 
ktoré adresoval sám Ježiš apoštolovi Petrovi.

„Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí“ (Lk 5,10). 
To je logika, ktorou sa riadi Ježišova misia a misia 
Cirkvi: ísť hľadať, ‚loviť‘ mužov a ženy, nie kvôli pro-
zelytizmu, ale aby sa prostredníctvom odpustenia 
hriechov všetkým vrátila plná dôstojnosť a slo-
boda. Toto je podstata kresťanstva: šíriť obnove-
nú lásku, Božiu lásku zdarma, s postojom prijatia a 
milosrdenstva voči všetkým, aby sa tak každý mo-
hol stretnúť s Božou nežnosťou a mal plnosť živo-
ta,“ dodal pápež. Prosme aj my, za svoje osobitné 
povolania, do ktorých si nás Pán povolal, nezabú-
dajúc na povolanie k životu, k svedectvu evanjelia 
v každodennom živote.

Na záver z úst pápeža zaznela prosba adreso-
vaná každému z nás: Per favore, non dimenticate-
vi di pregare per me. - Prosím vás, nezabudnite sa 
za mňa modliť.

sú dvere ich cely, osobnou Bránou milosrden-
stva.

Svätý rok milosrdenstva so sebou prináša aj 
mnohé diecézne či farské aktivity upriamujúc 
svoju pozornosť na prechod bránami milosrden-
stva, ale aj s cieľom ponúknuť nový a hlbší pohľad 
na sviatosť zmierenia, ktorá je prvou nositeľkou 
Božieho milosrdenstva prichádzajúceho ku kaž-
dému človeku. Práve Rím sa stane svedkom mno-
hých krásnych jubilejných chvíľ milosrdenstva. Už 
na sviatok Svätej rodiny pápež František pozval 
do Ríma rodiny, aby spolu slávili svoje jubileum s 
najvyšším pastierom Cirkvi. V apríli to bude jubi-
leum mladých chlapcov a dievčat, neskôr to bude 
jubileum diakonov a kňazov. V piatok 10. júna sa 
na Svätopeterskom námestí stretne pápež s cho-
rými a telesne znevýhodnenými. V závere mesia-
ca júl sa pripravuje veľké slávenie jubilea mla-
dých, ktoré sa uskutoční v poľskom Krakove, inak 
nazvané Svetové dni mládeže.

„Tieto Svetové dni, keďže sa budú sláviť po-
čas Roka milosrdenstva, budú v istom zmysle ju-
bileom mládeže, povolanej uvažovať nad témou 
«Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu mi-
losrdenstvo» (Mt 5,7) Pozývam mladých celé-
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skôr takým oboznámením sa s prostredím, s ľuď-
mi, keďže na fare je približne 250 až 300 ľudí a 
rôznymi druhmi práce, ktoré sa tam vykonáva-
jú. Spočiatku som chodil pracovať na stavbu, do 
lesa, chodil som nejaký čas na štiepku na kúrenie. 
Jednoducho som svoju pastoráciu prežíval me-
dzi ľuďmi v práci. Pracovať medzi chlapcami, kto-
rí tam prišli kvôli nejakému problému - či už kvôli 
alkoholu, drogám, alebo preto, že nemali domov, 

bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Po-
čas práce som sa veľa dozvedel 

o životoch týchto chlap-
cov. Mnohokrát sme 

viedli veľmi zaujíma-
vé rozhovory a čas-

to aj na duchovné 
témy alebo otázky. 
Bola to taká ško-
la života. Uvedo-

mil som si, ako je 
dôležité nielen tým 

ľuďom hovoriť, pre-
žiť s nimi čas na spoloč-

nej omši, alebo programe, 
ale byť s nimi aj počas dňa pri 

práci, kedy sa vlastne ukáže kto aký 
je. Tam veľakrát človek povie aj to, čo bežne ne-
povie, alebo nepovie pri formálnom alebo chvíľ-
kovom stretnutí.

Po určitom čase, keď som už konečne za-
čal chápať ako to na žakovskej fare funguje, 
tak moja činnosť začala mať aj iné podoby. Za-
čal som viacej času tráviť za volantom. Bežne sa 
v Žakovciach chodí každý deň s chorými do ne-
mocnice, na vyšetrenia. Robia sa rôzne nákupy 
na stavbu, na faru, vybavujú sa rôzne úradné zá-
ležitosti, napríklad vybavovanie dokladov. Totiž-

Foto:  arcHív boHosLovcov

Pastoračiaci – Vrátili sa po roku... 

Moja pastoračná prax sa odohrávala vo 
veľmi zaujímavých, a povedal by som, 

až výnimočných podmienkach. Bola to farnosť 
Žakovce. Myslím si, že o Žakovciach a o pastorá-
cii, ktorú tam vykonáva duchovný otec Marián 
Kuffa už väčšina ľudí aspoň počula, a teda nebu-
dem sa týmto veľmi zaoberať, ale radšej by som 
priblížil svoju osobnú skúsenosť.

Bolo to pre mňa celé veľmi obohacujúce. Keď 
sa tak na to spätne pozerám, som veľ-
mi rád, že som mohol stráviť 
takmer celý rok na tomto 
mieste. Musím povedať, 
že som preniknutý 
opravdivou vďakou 
za túto milosť, byť 
na takomto mies-
te. Žakovce je špe-
cifická farnosť a 
pastorácia je, a pre 
mňa aj bola, v tejto 
farnosti rôznorodá. 
Na jednej strane som 
spolupracoval pri bežnej 
pastoračnej činnosti vo far-
nosti, ako je nosenie sv. prijímania 
chorým, rôzne stretnutia a výlety s deťmi a mla-
dými i samotná služba pri sv. omšiach. Na dru-
hej strane väčšinu času som trávil prácou na fare 
a všetkým, čo s tým súvisí. Žakovská fara je špe-
cifická aj tým, že na nej nebýva len kňaz. Býva-
jú tam chorí, zamestnanci, problémoví ľudia, my 
bohoslovci; vlastne všetci, ktorí pomáhajú otco-
vi Mariánovi a aj všetci tí, ktorí prišli na faru dať 
svoj život do poriadku. Je to taká jedna veľká ro-
dina. Rodina, o ktorú sa však treba v značnej mie-
re starať.  Moja činnosť na fare spočiatku bola 

František Petruška – Žakovce
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to mnoho chlapcov, ktorí prídu na faru nemajú 
žiadne doklady, a tak po určitom čase sa im vy-
bavia. Viete si asi predstaviť, čo to všetko obná-
ša. Bola to taktiež veľmi zaujímavá činnosť, lebo 
som tak prichádzal do kontaktu s rôznymi ľuďmi, 
či už išlo o chorých, o chlapcov z fary, alebo tak-
tiež pri tých jednotlivých vybavovaniach, mno-
hým veciam som sa priučil.

Jednou zo skúseností, ktorú nosím v sebe je aj 
to, ako som bol prvýkrát na súde v Nitre. Bol som 
tam zaviesť jednu mamičku, ktorej zobrali už 
takmer všetky deti. Ani to nebolo plánované, ale 
nejakým spôsobom som sa aj ja zúčastnil tohto 
súdu. Čo ma však ešte viac zasiahlo, bolo to, keď 
sme šli po súde neďaleko Nitry do detského do-
mova k deťom tej matky. Tie deti jej zobrali, a 
preto boli v domove. Boli to deti, ktoré chodili do 
materskej škôlky a na prvý stupeň ZŠ. Tie pohľa-

dy a reakcie tých detí, ešte som to nikdy nevidel, 
potrebovali trochu času, aby si uvedomili, že je 
to ich matka. Nikdy som sa v takejto situácii ne-
ocitol. To je však len jedna z mnohých iných skú-
seností, ktoré som mohol zažiť na pastoračnom 
ročníku v Žakovciach.

Musím nakoniec dodať, že počas tejto praxe 
bol pre mňa veľkým povzbudením a vzorom du-
chovný otec Marián Kuffa. Jeho kázne a mnohé 
usmernenia, ktoré mi dal počas praxe, ma veľmi 
povzbudili a určite aj pomohli na ceste ku kňaz-
stvu. Určite nemôžem povedať, že všetko, čo sa 
za ten rok udialo na fare, bolo bez ťažkostí. To 
by určite nebola pravda. Pastoračný ročník však 
vnímam ako isté sa zastavenie a prehodnote-
nie, možno aj možnosti okúsenia bežného živo-
ta so všetkým, čo prináša, aby sa tak človek mo-
hol ešte pevnejšie rozhodnúť pre toto povolanie.

Predchádzajúci rok bol pre mňa netradič-
ný a dosť zaujímavý. Bol to rok pastorač-

nej praxe, ktorý som strávil vo farnosti Povýše-
nia sv. Kríža v Snine. Osobne som sa 
naň veľmi tešil. Už od prvej chví-
le som bol plný očakávania, 
čím ma takýto rok stráve-
ný v inej farnosti obo-
hatí. A priznám sa, že 
mi dal veľa.

Počas svojho pô-
sobenia vo farnos-
ti som mal možnosť 
nahliadnuť do via-
cerých kňazských i 
pastoračných činnos-
tí, ktoré vykonávajú kňa-
zi, rôzne spoločenstvá i lai-
ci vo farnosti. Či už je to samot-
ná administratívna práca v kancelá-
rii, práca s prvoprijímajúcimi deťmi, práca s bir-
movancami, s miništrantmi, návšteva chorých v 

nemocnici spojená s rozdávaním svätého prijí-
mania, ale aj rôzne iné aktivity, ako napr. modlit-
bové stretnutia mužov, biblické stretnutia...

Som vďačný Pánu Bohu za ten-
to čas strávený v tak živej 

farnosti, akou je práve 
farnosť Povýšenia sv. 

Kríža v Snine. Moja 
úprimná vďaka 

patrí aj vdp. de-
kanovi Allano-
vi Tomášovi za 
jeho milé prija-
tie na fare a ce-

lému spoločen-
stvu kňazov i ľu-

ďom, ktorých mi Boh 
poslal do cesty a vďaka 

ktorým som mal možnosť 
veľa sa naučiť a získať množstvo 

nových skúseností. Preto im aj touto cestou ešte 
raz vyslovujem jedno veľké ďakujem!

Jakub Farkaš - Snina/Povýšenie sv. Kríža
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Pavol Bujňák – Sobrance

Školský rok 2014/2015 bol rokom prežitým 
blízko východných hraníc Slovenskej re-

publiky. Pastoračný ročník som mal možnosť ab-
solvovať v Sobranciach vo farnosti sv. Vavrinca, 
diakona, mučeníka, v obklopení kňazov: Ján Švec 
– Babov – dekan a Lukáš Libák – kaplán, a tak im 
ďakujem za trpezlivosť so mnou.

Tento rok vnímam ako rok obohatenia o nové 
skúsenosti v mojom živote. Povzbudením pre 
mňa okrem iného zo strany kňazov bola sna-
ha stretnúť sa pri modlitbe, narodeninovej osla-
ve, odpustovej slávnosti, spoločenskej akcii mes-
ta či farnosti i pri športe. Zo strany veriacich ma 
povzbudila snaha spolupracovať pri budova-
ní miestnej Cirkvi, ako je oprava kostola a skráš-
ľovanie jeho okolia. Po duchovnej stránke zasa 
ochota vytvárať spoločenstvo prostredníctvom 
speváckeho zboru, modlitbových skupín či spo-
ločných pútí.

Mladým ďakujem za ich otvorenosť i pode-
lenie sa so skúsenosťami zo života či z prežíva-
nia viery. Toto ma učilo byť s ľuďmi a byť pre ľudí 
- dať sa im do služby. To ma učilo pracovať na 

svojej komunikácii s tými, ktorých mi 
Pán posiela do cesty. Prvým povzbudením bolo, 
keď som prišiel prvýkrát do Sobraniec a po vstu-
pe do kostola som zistil, že kostol je zasvätený 
tomu istému patrónovi, ktorému je zasvätený i 
kostol v mojej rodnej dedine – sv. Vavrinec. Vďa-
ka Bohu za tento rok a všetky milosti, ktoré mi 
tu udelil.

Môj pastoračný ročník sa odohrával v 
USA, v štáte New York. Strávil som tam 

takmer jeden rok v Oratóriu sv. Filipa Neriho, 
kde pôsobia slovenskí kňazi. Okrem pastorácie 
Slovákov, žijúcich v Spojených štátoch, sa 
venujú aj americkým farnostiam. Pre mňa to 
bolo veľkým obohatením. Nielen vidieť, zažiť 
Ameriku a zlepšiť sa v anglickom jazyku, ale mal 
som možnosť vnímať americkú kultúru a vidieť 
rozdielnosť kultúr. Obohacujúcim bolo vnímať 
miestnu cirkev a život v oratóriu. Tento rok bol 
pre mňa veľkým prínosom aj po duchovnej 
stránke. Som veľmi vďačný za tento rok v 
Spojených štátoch.

Marek Marcin - New York (USA)
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Patrik Janó – Bardejov/Bazilika sv. Egídia

V   septembri moje kroky nesmerovali do 
seminára, ale do krásneho historického 

mesta – do Bardejova. Jeho dominantou je Bazilika 
sv. Egídia, kde sa hlavne sústreďovala moja aktivita 
počas pastoračnej praxe.

Moja činnosť bola zameraná na pomoc v 
pastorácii. Obzvlášť to bola spolupráca s mládežou, 
kde vznikli aj mnohé kamarátstva. 
Tie mi spríjemňovali a 
zjednodušovali celých 
desať mesiacov 
strávených medzi 
nimi. Spolu sme 
p r i p r a v o v a l i 
mnohé farské 
aktivity, ako napr. 
Mikuláš v hospici 
v Bardejovskej 
Novej Vsi, program 
na farský ples a mnohé 
ďalšie. Stretávali sme sa 
spolu na svätých omšiach 

a adoráciách, kde sme chválili i prosili Pána, i na 
stretkách pod vedením pána kaplána. Môjmu 
srdcu prirástli aj birmovanci, ktorých som týždeň 
čo týždeň pripravoval na prijatie sviatosti.

Medzi moje obľúbené činnosti patrila aj 
príprava liturgických slávností v bazilike i ostatných 
chrámoch farnosti v spolupráci s miništrantmi. 

O tieto slávnosti nebola núdza. 
Túto vlnu spustila odpustová 

slávnosť sv. Egídia a 
potom ľudové misie 

pod vedením otcov 
r e d e m p t o r i s t o v. 
Som veľmi rád, 
že som sa mohol 
zúčastniť týchto 
misií a takto 

duchovne začať svoj 
pastoračný ročník v 

Bardejove.
Chcem aj týmto 

spôsobom poďakovať 

Miesto, kde som strávil desať mesiacov po-
čas pastoračného ročníka bola 

farnosť Všetkých svätých v Hu-
mennom. Mojou prvoradou 
úlohou počas tohto roka 
bola hlavne spoluprá-
ca s kaplánmi v oblas-
ti pastorácie detí, mi-
ništrantov a birmo-
vancov. S birmovan-
cami sme navštívili 
ako súčasť ich prípra-
vy pastoráciu v Žakov-
ciach, duchovnú obnovu na 
Domaši. Mladí zdramatizovali 
na Kvetnú nedeľu  živú krížovú cestu. 
Moje srdce si získali aj miništranti. Stretká, športo-

Rastislav Gönci – Humenné/ Všetkých svätých

vé aktivity, miništrantský tábor a iné aktivity mi po-
mohli sa priblížiť k deťom, miništran-

tom, mladým i starším a na-
čerpať veľa skúseností a 

duchovných zážitkov.
Načerpal som 

množstvo skúse-
ností nielen od 
prítomných kňa-
zov, ale aj od ve-

riacich, pri ktorých 
som si uvedomil, 

aké je dôležité preja-
vovať záujem jedných o 

druhých. Som vďačný Bohu 
za celý rok, za všetky situácie, skúse-

nosti, kňazov a veriacich.
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Martin Miškuf - Čemerné

S  v o j pastoračný ročník 
som prežil vo farnosti Vranov – Čemerné. 

Možno sa to bude niekomu zdať prehnané, ale 
bol to naozaj najkrajší rok môjho doterajšieho 

Na pastoračnú prax som bol poslaný do far-
nosti Jarovnice v sabinovskom dekanáte. 

Do farnosti spadajú filiálky Močidľany a rómska 
osada, ktoré sú súčasťou Jarovníc, a blízke Daletice.

Medzi moje hlavné aktivity patrili: príprava kan-
didátov na prijatie sviatosti birmovania v dedine a 
v osade, na ktorú som sa najviac sústredil, stretával 

Matúš Kurcik – Jarovnice

som sa s mladšími miništrantmi z osady a občas-
ne z dediny, s ktorými sme sa zúčastnili arcidiecéz-
neho stretnutia v Prešove s naším otcom arcibisku-
pom, s dôchodcami som mal možnosť ísť do Krivej 
na Orave, do rodiska bl. Zdenky Schelingovej, tak-
tiež púte rádia Lumen v Krakove v Lagiewnikoch, 
za ktorú som obzvlášť vďačný, lebo som tam bol 

života.
Ešte som sa len dozvedel, že tam pôjdem a už 

som sa tešil. Panna Mária Fatimská, ktorej je zasvä-
tený tamojší kostol, ma lákala viac než čokoľvek 
iné. A teraz môžem povedať, že okrem jej mate-
rinského náručia som tam spoznal aj dva nádher-
né kňazské vzory v osobe otca Mareka Kundera 
a otca Antona Tatarka (kňazov vo farnosti), ako aj 
mnoho ďalších ľudí, ktorí mi otvorili nielen dve-
re svojich domácností, ale aj dvere svojich sŕdc. A 
práve títo ľudia mi teraz veľmi chýbajú. Až s od-
stupom času vidím ovocie, ktoré mi rok v Čemer-
nom dal.

Dostal som viac, ako som na začiatku očakával. 
Našiel som aj to, čo som nehľadal. Objavil a 
pochopil som o sebe mnohé veci. A za to som 
veľmi vďačný. Kvôli týmto darom neľutujem 
ani minútku prežitú v Čemernom. Snažil som sa 
zapojiť do všetkých aktivít vo farnosti a bolo ich 
naozaj neúrekom. Robil som, čo som vedel a čo 
som nevedel, to som sa snažil naučiť. Neviem 
dať lepšie hodnotenie tejto farnosti ako to, že 
ak by bol v seminári hoc len jeden bohoslovec, 
odporúčal by som ho na pastoračný ročník práve 
tam.

všetkým, ktorí ma sprevádzali týmito 
nádhernými mesiacmi v Bardejove či už 
modlitbou, alebo aj osobnou pomocou či slovom. 
Obzvlášť chcem poďakovať pánovi dekanovi 
Martonovi a kaplánom pôsobiacim v tejto farnosti 

za otvorenosť a prijatie. Ďakujem aj za umožnenie 
realizácie mojich aktivít. Tento rok zanechal v 
mojom srdci i mysli hlboké stopy, ktoré, verím, 
využijem vo svojom živote i neskôr v pastorácii. 
Verím, že ostávame vo vzájomných modlitbách. 
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Tretí rok mojej formácie vyplnila pastorač-
ná prax v Taliansku, vo farnosti sv. Vavrinca v 

Miláne. Samotné vedomie, že som mal odísť do za-
hraničia, do najväčšej diecézy na svete a do úplne 
neznámeho prostredia, bez znalosti miestneho ja-
zyka a akéhokoľvek kontaktu v mojej budúcej far-
nosti, ma napĺňalo zdravou bázňou a rešpektom 
voči dobrodružstvu, ktoré pre mňa Pán pripravil.

Na miesto určenia som dorazil s mesačným 
predstihom, ktorý som využil najmä na intenzívne 
štúdium taliančiny a na spoznávanie prostredia, v 
ktorom som mal najbližšie mesiace fungovať. Sa-
motná farnosť bola relatívne mladá a dostatočne 
veľká na to, aby mala moja prax čo najširší záber. 
Mojou hlavnou náplňou práce bola práca s deťmi, 
mladými a rodinami v Oratóriu sv. Vavrinca, pomoc 
pri katechézach, príprave na sviatosti, organizova-
nie spoločenských, kultúrnych a športových akcií 
v oratóriu i mimo neho. Rovnako som sa zapájal 
do aktivít našej farskej charity a skautského oddie-
lu. Kňazom som bol nápomocný najmä pri liturgii, 
správe kostola, či pri rozdávaní sv. prijímania cho-
rým alebo pri požehnaní príbytkov, ktoré sme vy-
konávali 6 týždňov. Vrcholom môjho pastoračné-
ho ročníka bol šesťtýždňový farský tábor pre vyše 

Michal Lacko – Taliansko/Miláno

250 detí.
Táto talianska skúsenosť zanechala v mojom 

srdci hlbokú stopu. Som veľmi vďačný komunite 
otcov Rogacionistov, ktorí spravujú farnosť sv. Vav-
rinca za prijatie a samozrejme aj predstaveným se-
minára, že mi umožnili stráviť prax práve v Miláne. 
Verím, že čoskoro budem môcť už ako kňaz využiť 
aspoň zlomok z nadobudnutých skúseností.

prvýkrát, podľa potreby v 
neprítomnosti rehoľ-
nej sestry som roz-
nášal Eucharistiu 
chorým v osade 
i v dedine. Táto 
služba ma veľmi 
obohatila a na-
pomohla mi k lep-
šej komunikácii a em-
patii s chorými, starými a bez-
vládnymi, ale hlavne radosť, že im môžem 
prinášať živého Krista ako úľavu a posilu v ich utr-
pení.

Počas bohoslužieb som slúžil ako miništrant a 
rozdávateľ sv. prijímania. Mal som zároveň aj mož-
nosť byť s deťmi v škole, kde som si mohol vyskúšať 

a osvojiť pedagogickú činnosť. 
Najväčšiu radosť som mal, 

keď som mohol byť v 
osobnom kontak-
te s ľuďmi, rodinami 
a hlavne s mladými, 
ktorí si našli čas zájsť 

na faru, s ktorými som 
bol aj na ADSM v Prešo-

ve.  A na všetkých s lás-
kou spomínam. Nezabúdal som 

ani na nášho Pána, ktorého som navštevoval po-
čas osobnej adorácie v kostole alebo v modlitbe 
počas prechádzky v prírode. Ďakujem všetkým, že 
mi bolo umožnené absolvovať pastoračný ročník v 
tejto farnosti, a zvlášť kňazom tejto farnosti za pri-
jatie a spoločenstvo.
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diabli boja, lebo každý exorcista hovorí, že diabol 
sa najviac pri exorcizme bojí Márie. Pretože jej 
dal Boh moc nad celým peklom, preto nedokáže 
vysloviť jej meno, len ona, alebo zober preč tú 
babu, veľmi trpím (Gn3, 15). Sv. L. Grignion píše, 
že diabol sa jej bojí preto, lebo diabla poráža 
viac Máriina pokora ako Božia všemohúcnosť. 
Neznesie to, že žena mu rozšliape hlavu a Máriino 
srdce napokon zvíťazí. Preto Boh ukryl Máriu pred 
pyšnými a múdrymi tohto sveta, aby ju zjavil 
maličkým a pokorným ako prostredníčku spásy 
na ceste k svätosti do neba.
    Preto kto nemá Máriu za matku, nemôže mať 
Boha za svojho Otca. Pohŕdanie a ľahostajnosť 
voči sv. Panne je najčastejším a neomylným 
rozlišovaním detí Ježiša od detí diabla. 
Najčastejším dôvodom, prečo Duch Svätý nerobí 

také divy je, že v nás nenachádza zjednotenie 
so svojou vernou a nerozlučnou nevestou. Keď 
ju Duch Svätý, jej verný ženích nájde v duši 
veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do 
nej v takej miere, nakoľko je duša zjednotená s 
jeho nevestou. Preto všetky milosti idú cez Máriu, 
lebo ona je prvou a vernou učeníčkou Ducha 
Svätého, ona nám vyprosí všetko, čo je dobré 
pre našu spásu. Utiekajme sa spoločne pod jej 
ochranu, lebo nikto sa nikdy nesklamal, kto sa jej 
zasvätil a prosil o jej orodovanie. Preto sa stále 
utiekajme pod jej ochranu a na začiatku každej 
modlitby volajme: „Príď Duchu svätý, príď na 
mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny 
Márie.“

“Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!” Ježiš (Mt 7, 13-14)

“Ja som brána k ovciam: Kto vojde cezo mňa, bude spasený.” Ježiš (Jn 10, 7.9)

“Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!“ (Gn 28:17)

“Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. Toto je brána Pánova; 
len spravodliví ňou vchádzajú.” (Ž 118, 19-20)

“Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto 
neotvorí.” (Iz 22, 22)

“Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a 
budem s ním večerať a on so mnou.” Ježiš (Zjv 3, 20)

“Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to 
robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána 
a Spasiteľa Ježiša Krista.” (2 Pt 1, 10-11)

“A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju 
nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, 
a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Ježiš (Mt 16, 18-19)
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„…lebo ktokoľvek prejde Bránou 
milosrdenstva, zakúsi Božiu lásku, ktorá 

utešuje, odpúšťa a dáva nádej.” 
(Sv. otec František)
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Brána k Životu Brána k Životu

Jánovo evanjelium je známe bohatosťou svojich kristologických obrazov. Obrazy používajú pi-
satelia vo svojich umeleckých dielach. Môže sa jednať o obraz metaforický, symbolický, atď. Pomo-
cou obrazov sa pisateľ snaží objasniť určitú skutočnosť, aby nám bola viac zrozumiteľná, aby sme 
sa do nej viac vžili. Výraz kristologický označuje taký obraz, ktorý vyjadruje a približuje určitú prav-
du o Ježišovi Kristovi. V tomto článku sa pozrieme na jeden z týchto Jánových kristologických obra-
zov. Je ním obraz Ježiša ako brány. Ježiš v Jn 10,7 hovorí o sebe: „Ja som brána k ovciam.“

stratenej ovci v Lk 15, 3–7 napáda laxnosť starost-
livosti farizejov o zavrhovaných, ktorí sú na okra-
ji spoločnosti.

V podobnom duchu je Ježiš vykreslený aj v Já-
novom evanjeliu, keď Ježiš používa obraz pastier-
stva. Podobenstvo tiež pokračuje v línii poznámok 
na adresu farizejov, o čom svedčia verše pred po-
dobenstvom Jn 9, 40 – 41. Motív pastierstva nám 
pomôže pochopiť obraz brány.

Podobenstvo (Jn 10,1 – 5)
Zmysel prvej časti podobenstva (Jn 10, 1 – 3a) 

je pomerne jasný: existuje správna cesta, ako prísť 
k ovciam, totiž cez bránu, ktorú otvára vrátnik. Iný 
prístup k ovciam ako cez bránu je považovaný za 
zlomyseľný. Vo verši 3a je zmienka o vrátnikovi. 
Niektorí biblisti zastávajú názor, že centrom po-
dobenstva je práve vrátnik. Takýto výklad je prav-
depodobný, avšak, ako sa zdá, v prvých dvoch ver-
šoch je príliš veľký dôraz kladený na bránu. Tvr-
denie, že hlavným bodom podobenstva je obraz 
vstupovania cez bránu podporuje aj samotný Je-
žišov výklad podobenstva vo veršoch 7 – 10. Ak 
zoberieme do úvahy, že toto podobenstvo je na-
rážkou na konanie farizejov, tak toto napadnutie 
spočíva v tvrdení, že práve farizeji sú týmito zlo-
dejmi a zbojníkmi, ktorí nevchádzajú k ovciam cez 
bránu.

Druhá časť podobenstva (Jn 10, 3b – 5) sa za-
meriava na bližší vzťah medzi ovcami a pastierom. 
Vzor pravého pastiera stáda, ktorý vyvádza ovce 
na pastvu nám pripomína symboliku opisu Jozu-
eho (ktorý má rovnaké hebrejské 

Peter Pasternák

Foto:  Internet

Ježiš je brána ovciam

Jánovo evanjelium je známe bohatosťou 
svojich kristologických obrazov. Obra-
zy používajú pisatelia vo svojich umelec-

kých dielach. Môže sa jednať o obraz metaforický, 
symbolický, atď. Pomocou obrazov sa pisateľ sna-
ží objasniť určitú skutočnosť, aby nám bola viac 
zrozumiteľná, aby sme sa do nej viac vžili. Výraz 
kristologický označuje taký obraz, ktorý vyjadru-
je a približuje určitú pravdu o Ježišovi Kristovi. V 
tomto článku sa pozrieme na jeden z týchto Jáno-
vých kristologických obrazov. Je ním obraz Ježi-
ša ako brány. Ježiš v Jn 10,7 hovorí o sebe: „Ja som 
brána k ovciam.“

Čo znamená toto Ježišovo tvrdenie? Prečo to 
Ježiš o sebe hovorí? Čo tým chce povedať? Ako 
chápať zmysel týchto slov? Čo znamenajú tieto 
slová pre môj každodenný kresťanský život?

Pre lepšie pochopenie je potrebné prečítať si 
tento text v kontexte, ako sa číta počas 4. Veľko-
nočnej Nedele v roku A. Evanjelium tejto Nedele 
je Jn 10, 1 – 10. Týchto desať veršov je možné roz-
deliť do troch hlavných častí. Prvá časť pozostáva 
z veršov 1 – 5 a biblisti ju označujú ako podoben-
stvo. Druhú časť tvorí verš č. 6, ktorý je reakciou na 
podobenstvo. Tretia časť pozostáva z veršov 7 – 
10, ktoré sú Ježišovým vysvetlením obrazu brány.

Celý text evanjelia je potrebné čítať vo svet-
le troch synoptických evanjelií – Matúša, Marka 
a Lukáša, keďže figúry a motívy, ktoré sa nachá-
dzajú v tejto časti sa často objavujú práve v tých-
to evanjeliách. Napríklad Mk 6, 34 prirovnáva zá-
stupy, ktoré prišli počúvať Ježiša k ovciam bez 
pastiera. Ježiš prostredníctvom podobenstva o 

(Jn 10, 1 – 10)
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meno ako Ježiš) v Nm 27, 16 – 17: „...ustanov nad 
týmto ľudom muža, ktorý by ich vyvádzal a privá-
dzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastie-
ra!“ (pozri tiež Mich 2, 12 – 13) V pasáži z Numeri 
možno vidieť akési echo kňazského ideálu. Téma 
kňazstva a kňazského ideálu nám dáva ďalší dô-
vod myslieť si, že Ježiš v tomto podobenstve nará-
ža na farizejov ako na nepravých pastierov stáda. 
To potvrdzuje tiež atmosféra z Mk 6, 34, kde Ježiš 
súcití so zástupom, ktorý prichádza k nemu, pre-
tože sú ako ovce bez pastiera. Ak by farizeji boli 
naozaj pravými pastiermi, Ježiš by v takomto kon-
texte so zástupom nesúcitil.

V synoptických evanjeliách môžeme nájsť pa-
ralely, ktoré používajú obraz pastierskej starostli-
vosti o ovce na opísanie Ježišovho vzťahu k tým, 
ktorí ho nasledujú. Napr. „Udriem pastiera a stádo 
oviec sa rozpŕchne“ (Mat 26, 31) alebo „Neboj sa 
maličké stádo...“ (Lk 12, 32). Na vyjadrenie tohto 
vzťahu poukazuje tiež skutočnosť, že pastier oso-
bitne volá ovce po mene a oni následne idú za 
ním, lebo poznajú pastierov hlas. To pripomína in-

dividuálnu starostlivosť o ovce ilustrovanú v po-
dobenstve o stratenej ovci v Lk 15, 3 – 7.

Reakcia na podobenstvo (Jn 10,6)
Verš číslo šesť je reakciou na podobenstvo. Ad-

resáti podobenstva reagujú nepochopením. Nie 
je to nič prekvapujúce. Rovnakú reakciu opäť mô-
žeme vidieť v synoptických evanjeliách (napr. Mk 
4, 13). Nepochopenie spôsobuje Ježiš, aby vysvet-
lil toto podobenstvo o bráne a pastierovi. To isté 
vidíme v podobenstve o rozsievačovi u synopti-
kov: Mt 13, 3 – 23; Mk 4, 1 – 20; Lk 8, 4 – 15. Nepo-
chopenie nie je v prvom rade intelektuálny prob-
lém, ale je to neochota odpovedať na výzvu po-
dobenstiev. V synoptických evanjeliách je táto vý-
zva centralizovaná okolo nebeského kráľovstva a 
v Jánovom evanjeliu je výzva podobenstiev cen-
tralizovaná okolo Ježiša samotného.

Vysvetlenie brány (Jn 10, 7 – 10)
Ježiš v tejto časti textu vysvetľuje obraz, ktorý 

použil v podobenstve: „Ja som brána.“ (v. 7, 9) Táto 
metafora je v texte vysvetlená dvakrát.

Prvé vysvetlenie je vo veršoch 7 a 8. Ježiš sa 
predstavuje ako brána, ktorou pastier vchádza k 
ovciam. Na tomto mieste opäť počujeme o zlo-
dejoch a zbojníkoch. Ježiš o nich hovorí, že sú 
to všetci, ktorí prišli pred ním. Kto sú títo zlode-
ji a zbojníci? Existuje mnoho tvrdení. Ale farizeji 
zostávajú veľmi pravdepodobným cieľom týchto 
Ježišových narážok. Nešťastné smerovanie kňaz-
ských vládcov a politikov od Makabejských čias 
po Ježišovu dobu mohlo byť rozhodne charak-
terizované ako falošní pastieri, zlodeji a zbojní-
ci, ktorí prišli pred Ježišom. A farizeji tiež pošpini-
li seba v boji o politickú moc v Hasmoneovskej a 
Herodesovskej dobe. Silný jazyk použitý v tomto 
vysvetlení podobenstva, môžeme zrovnať s jazy-
kom v Mat 23, kde Ježiš napáda nespravodlivý prí-
klad panovania zákonníkov a farizejov nad ľuďmi.

Druhé vysvetlenie je vo veršoch 9 a 10. Ježiš sa 
tu identifikuje ináč ako v predošlých dvoch ver-
šoch. Ježiš je tu bránou vedúcou k spáse. Mení sa 
tu zmysel. Nie brána pre pastiera, ale brána pre 
ovce. Ježiš prišiel, aby priniesol ovciam život, spá-
su. Teda každý kto chce byť zachránený, musí pre-
jsť cez bránu.



oromeo26 

Brána k Životu Brána k Životu
Myšlienka sa vo verši 10 podobá na myšlienku 

v Jn 14, 6: „Ja som cesta... Nik nepríde k Otcovi, iba 
cezo mňa.“ Koncept brány k spáse sa nachádza 
v žalme 118, 20: „Toto je brána Pánova; len spra-
vodliví ňou vchádzajú.“ Na konci prvého storočia 
nášho letopočtu v dobe, keď bola napísaná finál-
na forma evanjelia, už Klement Rímsky (1. Kor 48, 
3) pripisoval tento verš žalmu na Ježiša. Rozhodne 
nie je nepravdepodobné, že Ježiš mohol použiť 
tento žalm na interpretáciu svojho účinkovania. 
To vidíme aj v Markovom evanjeliu, kde je ďalšie 
použitie toho istého žalmu práve v podobenstve. 
Ide o 22. verš žalmu: „Kameň, čo stavitelia zavrh-
li, stal sa kameňom uholným.” Tento verš je cito-
vaný v Mk 12, 10. Dokonca všetky evanjeliá spája-
jú Ž 118, 26 s Ježišovým vstupom do Jeruzalema: 
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ 
Použitie, ktoré urobil Klement Rímsky sa nám tu 
ukazuje ako správne. Vidíme, ako je Ž 118 kľúčo-
vý pre pochopenie tejto časti textu. Len spravod-
liví môžu cez túto bránu Pánovu prejsť.

Ďalšiu paralelu Janovského obrazu brány k 
spáse môžeme vidieť v Mt 7, 13 – 14, kde Ježiš ho-
vorí o tesnej bráne, ktorá vedie k spáse.

Vo verši 9 nachádzame motív tých, ktorí vchá-
dzajú a vychádzajú cez bránu, ktorou je Ježiš a 
nachádzajú pastvu. V Jn 4, 14 a 6, 34.35.48 – 51 
máme možnosť čítať, že Ježiš je živou vodou a 
chlebom života. Teraz nám Ježiš ponúka pastvu 

života. Vo verši 10 je jasné, že Ježiš skutočne ho-
vorí o plnosti života. Tento dar života je v opozícii 
k vraždeniu, ktoré sa spája s postavou zlodeja. V Jn 
8, 44 čítame, že diabol je vrah. Tak protiklad medzi 
zlodejom a pastierom je obrazom opozície medzi 
Satanom a Ježišom. V Jn 3, 16 Ježiš hovorí: „Boh... 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (tiež 
6, 39) Ježiš je záchranca. Zlodej prichádza, aby ni-
čil. Nemusíme si myslieť, že zlodeji a zbojníci z ver-
šov 8 a 1, ktorí sú identifikovaní ako farizeji, mu-
sia byť to isté ako zlodej z verša 10. Zlodej z verša 
10, ktorý prichádza iba aby kradol, zabíjal a ničil je 
skôr ako „niekto iný, kto prišiel v svojom vlastnom 
mene“ (5, 43). Je to niekto, kto je hlavným repre-
zentantom temnoty, ktorý je súperom Syna - Je-
žiša Krista.

Záver
Čo môžeme z týchto poznatkov povedať o Je-

žišovi? Ježiš je bránou k ovciam. To znamená, že 
On umožňuje k ovciam prístup. On je ten, ktorý 
vyjadruje, kto je pravý pastier a kto je nepriateľ. 
Každý, kto obchádza Ježiša (bránu) je nepriateľ 
(zlodej, zbojník, farizej alebo diabol). Tu je priestor 
pre reflexiu. Akým pastierom som ja? Pristupujem 
k ovciam cez bránu, cez Ježiša? Správam sa ku 
svojim zverencom (rodičia k deťom, kňazi k veria-
cim, nadradení k podriadeným...) podľa Ježišovej 

vôle? Teda správam sa k nim tak, ako 
by si to želal Ježiš?

  V ďalšom zmysle je Ježiš bránou, 
ktorou sa dá vojsť dnu a vyjsť von. Tým, 
ktorí vchádzajú, Ježiš ponúka ochranu 
pred nepriateľom a večný život (spá-
su). Tým, ktorí cez Neho vychádzajú, 
Ježiš ponúka pastvu, aby mali čo jesť, 
aby mohli žiť. Je prostredníkom, ktorý 
dáva ovciam všetko, čo potrebujú k ži-
votu. Len cez Ježiša môžeme byť spa-
sení a len prostredníctvom Ježiša mô-
žeme mať to najpodstatnejšie pre ži-
vot. Prejsť cez bránu však môže iba 
spravodlivý. Máme možnosť vybrať si.
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Brána, cez ktorú sa vchádza aj vychádza

FrantIšek Petruška

Foto: Internet, FrantIšek Petruška

Rok Milosrdenstva nás pozýva sa zamys-
lieť nad témou brány. Určite už každý z 
nás počul, alebo čítal, že pápež František 

v tomto roku výnimočným spôsobom sprístup-
nil mnohým veriacim získať úplné odpustky pre 
seba, ale aj pre iných, tak často, ako sa len dá, keď-
že brány milosrdenstva sa nachádzajú v každom 
väčšom meste. Je to veľká milosť, ktorú nám Boh 
prejavuje v tomto roku skrze Cirkev.

Avšak téma brány nás pozýva sa zamyslieť aj 
nad inými skutočnosťami. Brána je veľmi zaujíma-
vá vec v našom živote. Každý kostol, dom, budo-
va má dvere (v článku však budem používať ter-
mín brána). Cez túto bránu vchádzame do našich 
obydlí, a znova cez túto bránu vychádzame von 
z nášho domu do sveta. Človek stále vchádza, ale 
aj vychádza. Brána, cez ktorú prechádzame, sa tak 
stáva nevyhnutnou skutočnosťou každého člove-
ka.

Našu pozornosť však chcem upriamiť na inú 
bránu, ktorú má každý človek, bez ohľadu na vek, 
sociálnu situáciu, postavenie či domov. Brána, cez 
ktorú do nás všetko vchádza, ako sú oči a uši, a 
zase brána, cez ktorú všetko z nás vychádza, a tou 
sú ústa. Sú to základné brány nášho bytia, do kto-
rých vchádza množstvo informácií, zážitkov i ob-
razov a slová, ktoré vychádzajú z nášho vnútra, 
ktoré sa snažia vypovedať seba, ktoré sa snažia 
komunikovať, a tak vytvárať vzťahy.

Pozrime sa však bližšie na bránu, cez kto-
rú do nás vchádza množstvo informácií a impul-
zov. Samozrejme, že človek prijíma informácie 
aj prostredníctvom iných zmyslov ako sú hmat, 
čuch, alebo na základe citov a iných zmyslov, ale 
zrak a sluch sú najväčšie zdroje nášho prijímania 
informácií. Už kniha Prísloví nám hovorí: „Ucho, 
ktoré počuje a oko, ktoré zrie, oboje stvoril Boh.“ 
(Prís 20, 12) Boh je tvorca človeka, On je ten, kto-
rý nám dal všetko. Na inom mieste nám tiež Pán      

Ježiš hovorí: „Kto má uši na počúvanie, nech počú-
va!“ (Mk 4,9. 23; Lk 8, 14. 35)

Boh stvoril uši aj oči na to, aby sme ich použí-
vali. Dal nám ich do daru, no ako to s darom býva, 
môže sa stať, že tento dar nepoužijeme na to, na 
čo ho Boh stvoril. Ježiš vo štvrtej kapitole Evanjelia 
podľa Marka hovorí: „Dávajte pozor na to, čo po-
čúvate!“ Tu už prichádzame k prvej dôležitej veci. 
Boh nám dal uši, aby sme počúvali, dal nám oči, 
aby sme pozerali, ale nie je jedno, čo človek počú-
va a na čo pozerá, človek má uši na to, aby počú-
val, ale aby počúval to, čo je dôležité, to, čo budu-
je človeka a pomáha mu plnšie sa ním stávať. Člo-
vek má oči, aby pozeral, ale tiež platí, aby poze-
ral na to, čo je dobré a čo buduje jeho vnútorné-
ho ducha. Ak by sme si pomohli obrazom domu, 
myslím, že by sme mohli dobre pochopiť, ako to 
funguje. Ako som už vyššie spomínal, každý dom 
má bránu. Každý, kto má svoj vlastný dom, má 
bránu, nielen kvôli tomu, aby nám dnu nešla zima, 
ale slúži zvlášť na to, aby sme cez ňu púšťali len 
toho, koho chceme do domu. Do domu púšťame 
iba priateľov, známych a tých, ktorých poznáme. 
Ak sa stretneme s človekom, ktoré
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Prísloví, Múdrosti a iné, krásne hovoria o jazyku a 
jeho skutkoch. Máme však ešte jeden novozákon-
ný spis, ktorý do veľkej miery rozoberá túto tému. 
Je to list Jakubov. Keby sme sa pozreli na tento list 
bližšie, prišli by sme na to, že má veľa spoločné s 
múdroslovnou literatúrou Starého zákona, keďže 
používa podobný slovník a aj témy, o ktorých ho-
vorí. Čo však tieto všetky knihy hovoria o jazyku? 
Odporúčal by som každému čitateľovi tohto člán-
ku prečítať už vyššie spomenuté knihy Starého a 
Nového zákona, keďže sú veľmi poučné a oboha-
cujúce.

No našu pozornosť by som chcel zamerať na 
to, ako súvisia informácie, ktoré sme do seba pri-
jali s tým, čo z nás vychádza. Potrebujeme nevy-
hnutne pochopiť toto dôležité prepojenie me-
dzi týmito našimi bránami. Totižto, cez naše ústa 
vyjde len to, čo do nás už vošlo, čo máme v srd-
ci, v sebe. Je to podobné ako s našim domom, o 
ktorom som už hovoril. Ak niečo vpustíme dnu, 
potom tou bránou to musí ísť aj von. Preto je tak 
nebezpečné vpúšťať cez zmysly (oči a sluch) zlé 
veci, zlé reči, zlé obrazy. To každého z nás pozýva 
zamyslieť sa nad tým, čo rozprávame a čo vychá-
dza z našich úst. Určite by sme sa zhodli na tom, 
keď poviem, že hovoríme o tom, čo práve vidíme, 
alebo sme videli, alebo čo sme počuli, či počúva-
me. Jednoducho to všetko je prepojené. Možnože 
často bojujeme s hriechom jazyka a už ani 

ho nepoznáme, myslím, že každý si rozmyslí, či ho 
vpustí alebo nevpustí dnu. Jednoducho máme to 
právo niekoho vpustiť, alebo nevpustiť. Tak to je 
aj s bránou našich očí a uší. Tak, ako do domu ne-
môžeme vpustiť hocikoho a hocičo, tak nemôže-
me hocičo vpustiť ani do nášho srdca cez uši a oči. 
Asi by sa nikomu nepáčilo prasa v obývačke, no to 
sa deje, keď vpúšťame do seba hriech, keď počú-
vame zlé veci, s ktorými aj súhlasíme, keď pozerá-
me na neprávosť, útlak, šikanovanie, na nečisté fil-
my. To všetko sa zvlášť v dnešnej dobe chce pre-
tlačiť cez našu bránu uší a očí až do nášho srdca. A 
to, čo platí o bráne milosrdenstva, platí aj o tých-
to našich bránach. Ak chceš mať úžitok z toho, že 
prejdeš cez bránu milosrdenstva, ak chceš naozaj 
získať odpustky pre seba, alebo pre iných, musíš 
cez bránu prejsť čistý, mal by si byť očistený prá-
ve skrze sviatosť zmierenia. Nijaký úžitok nemáš z 
toho, ak prechádzaš bránou nepripravený, to platí 
aj o našich bránach, nemajú nijaký úžitok pre náš 
život, ale aj život tých okolo nás, ak cez nich prijí-
mame len hriech a všetko to, čo poškvrňuje naše 
vnútro.

Je tu však ešte jeden dôležitý bod, prečo o tom 
hovorím, ten súvisí s treťou bránou, ktorá je asi 
najdôležitejšia, a tou sú naše ústa. O ústach a slo-
vách, ktoré vychádzajú z našich úst by sme v Bib-
lii našli veľmi veľa. Zvlášť múdroslovná literatú-
ra, ku ktorej patria aj Žalmy, Pieseň piesní, Kniha 
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nevieme ovládnuť svoj jazyk, ohovárame, povie-
me o druhom veci, ktoré by sme nemali, povyšu-
jeme sa, no na druhej strane nás to trápi, nemá-
me z toho opravdivý pokoj a často tým len zakrý-
vame naše nedokonalosti. Radšej poukazujeme 
na iných, aby sme nemuseli odhaliť seba. Ak ide 
o náš prospech, vtedy sa točíme len okolo seba a 
toho, ako potrebujeme danú výhodu. No už keď 
ide o niečo negatívne, čo by mohlo odhaliť prav-
du o nás, alebo by sme sa kvôli tomu museli vzdať 
svojej predstavy a chúťok, vtedy radi poukazuje-
me na iných. Je to taký začarovaný kruh, ktorý je 
veľmi nebezpečný. Ale prečo takto hovoríme? A 
prečo máme problém ovládnuť jazyk tak ľahko 
ako nohy či ruky? No práve preto, že do seba pri-
jímame zlé veci, hriešne, ktoré potom nutne z nás 
vychádzajú. Ak sme len zvedaví a svoj čas trávime 
zbytočným táraním, je jasné, že všetky tie veci z 
nás vyjdú. Nestačí si povedať, že som dosť nábož-
ný a že sa modlím, chodím do kostola, snáď Boh 
nebude to moje ohováranie brať až tak vážne. Ale 
ako nám to pripomína Jakub vo svojom liste: „Ak 
si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na 
uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je már-
na.“ (Jak 1, 26) Veď nemôžeme tými istými ústami 
Boha chváliť v modlitbe a zase tými istými ústami 
zlorečiť ľuďom, ktorých stvoril Boh na svoju podo-
bu. (porov. Jak 3, 9-10)

Slovo má veľkú váhu. Aj Boh sa nám prihovoril 
vo svojom slove, slove, ktoré má moc spasiť naše 
duše. (porov. Jak 1, 21) Ale aké slovo vychádza z 
našich úst? Slovo, ktoré má moc? Moc povzbu-
diť, pozdvihnúť? Alebo moc, ktorá poníži, potupí 
a znesie pod zem? Aj tento mimoriadny rok milo-
srdenstva nás pozýva obrátiť sa k Bohu, očistiť sa 
a prejsť cez bránu milosrdenstva, aby sme sa zno-
vu zrodili, pozýva nás k očiste nášho domu, vnút-
ra, srdca. Pozýva nás zamyslieť sa nad tým, čo prijí-
mam do svojho srdca a čo zo seba dávam.  
Každý z nás musíme na sebe pracovať, poďme 
teda aj my bojovať o to, aby naše brány sa stali 
požehnaním pre tých, s ktorými sa stretávame a 
stretneme, aby sme prinášali hojné ovocie. Veď 
Boh nám dal jazyk do daru a ním ho chceme vy-
chvaľovať. (porov. Sir 52, 30)

Milostivý čas

Otec bránu otvoril,

by nás v svätých pretvoril.

Milosrdnou ju nazýva,

k prechodu nás vyzýva.

Začína sa milostivý čas,

keď Pán chce omilostiť nás.

Prejdi bránou, nečakaj,

všetky hriechy oplakaj.

Tu tresty ti Pán odpúšťa,

v pokoji ťa prepúšťa.

On z lásky zomrel za teba

báť sa už viac netreba.

Miloš Jaklovský



oromeo30 

Brána k Životu Brána k Životu
Svätá brána - brána do večného života

mILoš JakLovský

Foto: Internet

Prežívame Mimoriadny rok Božieho mi-
losrdenstva, kedy máme v mnohých 
farnostiach našej arcidiecézy otvorené 

brány milosrdenstva. Ako a kedy bola otvorená 
prvá Svätá brána? Ponúkame krátky prierez tejto 
tradície, cez ktorú sú nám ponúknuté mnohé mi-
losti k večnému životu.

Svätú bránu tvoria štyri brány v štyroch hlav-
ných Rímskych bazilikách, medzi ktoré patrí Bazi-
lika San Pietro (sv. Petra), Bazilika San Giovani in 
Laterano (sv. Jána v Lateráne), Bazilika San Pao-
lo Fuorile Mura (sv. Pavla za hradbami) a Bazilika 
Santa Maria Maggiore (Matky ustavičnej pomo-
ci). Otvorenie svätej brá-
ny symbolicky vyjadruje 
myšlienku, že počas celého 
roka sú veriaci na mimo-
riadnej ceste ku spáse.

Svätá brána v Bazilike 
sv. Petra je otvorená iba v 
milostivých rokoch. Po iné 
roky je táto brána neustále 
zatvorená. V minulosti nie-
lenže bola zatvorená, ale 
z jednej strany bola aj za-
murovaná. Tradícia otvára-
nia Svätej Brány sa datuje 
od konca 13. storočia, kedy 
ju prvýkrát otvoril pápež 
Bonifác VIII. v roku 1300. V 
tomto roku vydal bulu „An-
tiquorum habet fida re-
latio“, ktorá stanovila od-
pustenie hriechov na celý 
rok 1300. Táto bula taktiež 
ustanovila, že budúce svä-

té roky budú na začiatku každého storočia. Počas 
spomenutého roku 1300 prúdilo do Ríma množ-
stvo pútnikov, čo znamenalo, že kresťanstvo sa 
posilňuje a nemalé množstvo ľudí sa prinavráti-
lo k Cirkvi, ako ku jedinej studnici živej vody. Títo 
pútnici túžili nielen po odpustení hriechov, ale aj 
trestov za svoje hriechy.

Mnohé dôvody, ktoré nasledujúci pápeži vza-
li do úvah, viedli k mnohým zmenám. Preto už v 
roku 1350 bol otvorený ďalší milostivý rok a inter-
val medzi jednotlivými svätými rokmi sa tak skrá-
til na 50 rokov. Neskôr tento interval ešte stále ne-
bol konečný a po čase sa upravil na 33 rokov ako 

znak dĺžky Ježišovho 
života tu na zemi. Až v 
roku 1470 sa prešlo na 
súčasnú periódu, ktorá 
je stanovená na 25 ro-
kov.

Svätých rokov od 
roku 1300, ktoré boli 
v riadnych interva-
loch, ktoré boli stano-
vené, bolo dohromady 
26. Prvý svätý rok otvo-
ril, ako som spomínal, 
v roku 1300 pápež Bo-
nifác VIII. a posledný, 
teda 26. milostivý rok 
otvoril v roku 2000 pá-
pež sv. Ján Pavol II. Ten-
to milostivý rok bol veľ-
mi významný, nielen 
preto, že bol vyhlásený 
za Svätý rok, ale aj pre-
to, lebo sa po prvýkrát 

Prežívame Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva, kedy máme v mnohých farnostiach našej 
arcidiecézy otvorené brány milosrdenstva. Ako a kedy bola otvorená prvá Svätá brána? Ponúka-
me krátky prierez tejto tradície, cez ktorú sú nám ponúknuté mnohé milosti k večnému životu.
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Tento obrad otvárania a zatvárania sv. brány sa za-
choval až do jubilejného roka 2000, kedy Sv. otec 
Ján Pavol II. tento obrad zjednodušil. Múr bol od-
stránený vopred a ostali iba zavreté dvere. Svätý 
otec ich otvoril jednoduchým zatlačením, pričom 
pri ukončení na znak konca milostivého roka za-
vrel bránu.

Autorom Sv. brány v Bazilike sv. Petra, ako ju 
poznáme dnes, je Vico Consorti, zhotovil ju v roku 
1950. Autorom Sv. brány v Bazilike sv. Pavla za 
hradbami je sochár Enrico Manfrini. Sv. bránu v 
Bazilike Santa Maria Maggiore vyrobil sochár Lu-
igi Enzo Mattei a autorom poslednej Sv. brány v 
Bazilike sv. Jána je sochár Floriano Bodini.

Toto je zopár informácií o bráne milosrdenstva 
a o tradícii otvárania svätých rokov. Môžeme po-
znať túto históriu, môžeme putovať k Svätej brá-
ne v Ríme, dokonca aj k našim bránam v našich 
farnostiach. Čo nám to bude osožné, ak naša púť 
bude iba jednoduchým gestom, kedy sa vyfotíme 
pri bráne, a naše srdcia ostanú chladné? Púť bez 
obrátenia? To nejde. Nech Vás Pána požehná, aby 
ste pri každom prechode svätou bránou pocítili, 
aké veľké je Jeho milosrdenstvo voči nám.

v histórii konal na prelome dvoch tisícročí a 
bol nazvaný ako „Veľké jubileum“.

Svätý rok sa v riadnom termíne, teda v 
termíne, ktorý určovala stanovená perió-
da, neslávil len dvakrát. Bolo to v roku 1800, 
kedy prebiehali napoleonské vojny a v roku 
1850, kedy bola vyhlásená Rímska republi-
ka a vtedajší pápež Pius IX. žil v exile mimo 
Ríma.

Existujú taktiež mimoriadné sväté roky, 
ktoré boli vyhlasované pápežmi mimo sta-
novený interval 25 rokov. Prvý takýto mimo-
riadny sv. rok bol vyhlásený už v 16. storočí. 
Po tomto roku nasledovalo mnoho ďalších 
takýchto rokov, ktoré pápeži otvárali pri rôz-
nych príležitostiach. Napríklad pápež Pius XI. 
v roku 1933 vyhlásil mimoriadny sv. rok pri 
príležitosti tisícdeväťstého výročia od pred-
pokladaného datovania nášho vykúpenia, 
teda Ježišovej smrti na kríži a zmŕtvychvsta-
nia. Ján Pavol II. v roku 1983 otvoril svätý rok 
z rovnakého dôvodu ako Pius XI. a bol na-
zývaný ako 2. mimoriadny rok vykúpenia. Takýto 
mimoriadny svätý rok máme vyhlásený aj tento 
rok, ktorý vyhlásil pápež František a slávnostne ho 
otvoril 8. decembra slovami: „Aperite mihi Portas 
Iustitiae“ (v preklade: Otvorte mi brány spravodli-
vosti). Mimoriadnych svätých rokov, ktoré boli vy-
hlasované pápežmi (vrátane tohto) je dohroma-
dy 19. Ak zrátame riadne milostivé roky a mimo-
riadne, dokopy ich máme 45, kedy mnohí pútni-
ci z celého sveta mohli putovať do Ríma, a tak zís-
kavať milosti a odpustky, ktoré sú nám ponúkané.

Riadny alebo aj mimoriadny svätý rok otvá-
ra Svätý otec otvorením Svätej brány v Bazili-
ke sv. Petra. Ďalšie tri brány v Ríme sú otvára-
né v nasledujúcich dňoch poverenými kardinál-
mi. Nakoľko tieto brány boli zamurované počas 
celej doby mimo svätých rokov, tak obrad otvo-
renia brány spočíval v tom, že pápež kladivkom 
rozbil slabú vrstvu malty a následne bol odstrá-
nený zvyšok múra. Obrad zatvárania brány spo-
číval v tom, že pápež vyšiel bránou von, hodil tri 
plné lyžice malty na prah a vložil do nej tri kame-
ne. Následne bola brána z vnútornej strany zamu-
rovaná špeciálnymi tehlami, tak, aby brána mohla 
byť opäť prístupná v najbližšom milostivom roku. 
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Milosrdní ako Otec

Lukáš ImrIcH

Foto: Internet

Slovo brána/dvere (v gréckom texte Pís-
ma sa používajú termíny „pylé“/„thyra“) 
sa v Biblii používa pre označenie rôznych 

druhov vchodov: mestská brána (Jer 37, 13), brána 
kráľovského paláca (Neh 2, 8), brána chrámu (1 Kr 
6, 34), vchod do hrobu (Mt 27, 60), dvere väzenia 
(Sk 12, 10), vchod do jaskyne (1 Kr 19, 13), vchod 
do tábora (Ex 32, 26). Tieto brány boli vyrobené z 
rôzneho materiálu (drevo, železo a pod.) v závis-
losti od toho, na čo boli určené. Často boli ozdo-
bené bohatými ornamentmi. Tak ako dnes, aj vte-
dy brána alebo dvere slúžili na zabezpečenie ne-
jakého vnútorného priestoru (domu, mesta, resp. 
vonkajšieho v prípade väzenia), umožňovali kon-
trolovať tento priestor (rozhodnúť, kto môže a kto 

Slová ako brána alebo dvere sú známe asi každému. Každý deň prejdeme cez nejakú bránu či 
dvere: brána do záhrady, garážová brána, dvere domu, kostolná brána... Tieto dva „vynálezy“ sú 

bežnou súčasťou našich životov a nad prechodom cez nich sa nijako hlbšie nezamýšľame. 
K čomu nás kresťanov pozývajú otvorené brány milosrdenstva v našich chrámoch? 

Čo nám o tom hovorí Sv. Písmo?

nemôže vojsť dnu alebo naopak vyjsť von). V Biblii 
sa pojem brány používa zväčša v doslovnom vý-
zname, no môže byť použitý aj ako symbol.

Čo symbolizuje brána? Ona je miestom, kde 
sa spájajú dva svety oddelené nejakým múrom, 
plotom a pod. Spája vnútorný priestor s vonkaj-
ším svetom. Napríklad mestská brána spája svet 
vnútri hradieb so svetom okolo mesta. Keď je táto 
brána zatvorená, ľudia v meste sú v bezpečí pred 
vonkajšími nepriateľmi. Otvoriť bránu znamená 
vpustiť dovnútra hocikoho – obchodníkov, po-
cestných, ale aj zločincov. Otvorená brána v sebe 
teda nesie aj isté riziko, že svet vnútri hradieb 
bude trpieť, že sa môže stať niečo zlé. Aj my zamy-
káme na noc svoje domy, aby do nich nevošiel nik, 

kto by mohol spôsobiť ne-
jaké škody.

Ježiš káže ľuďom, aby 
vchádzali tesnou bránou 
(Lk 13, 24). Poukazuje na 
triediacu funkciu brány: nie 
každý je schopný cez ňu 
prejsť. Kam vedie táto brá-
na? Do vyvoleného vnú-
torného priestoru Božieho 
kráľovstva, v ktorom sú Ab-
rahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci (Lk 13, 28). Podob-
nú tému rozvíja aj evanje-
lista Matúš vo svojom po-
dobenstve o desiatich pan-
nách (Mt 25, 1-13). Do vyvo-
leného priestoru svadob-
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vytvoril sám boháč počas svojho života a teraz už 
nemá moc na to, aby ju prekonal. Brána lepšieho 
života, ktorú nechal zatvorenú pred Lazárom, sa 
teraz vo večnosti zavrela pred ním. Ona je posta-
vená do pozície svedka, ktorý videl boháčovo ne-
spravodlivé (ne)konanie.

Čo má teda robiť človek, aby mohol vstúpiť do 
Božieho kráľovstva? Má bdieť ako múdre panny 
a pomáhať biednym, najmä tým, ktorí sú doslova 
pri jeho bráne presne tak, ako bol Lazár pred brá-
nou boháča. Keď je Boh milosrdný k nám (zvlášť 
teraz, v roku milosrdenstva), dolieha na nás ešte 
naliehavejšie výzva, aby sme aj my boli „milosrdní 
ako Otec!“ Bdejme teda, robme to, čo od nás žiada 
Ježiš, aby sa nebeská brána pred nami nezavrela, 
a aby sme nepočuli (Mt 25, 41 - 45):

„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, 
ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo 
som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smäd-
ný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepri-
túlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol 
som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.” Vte-
dy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli 
hladného alebo smädného, alebo ako pocestné-
ho, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení 
a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, 
hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z 
týchto najmenších, ani mne ste to neurobili‘.”

nej hostiny smú vstúpiť len tie panny, ktoré splni-
li isté podmienky – mali v lampách dostatok ole-
ja, dávali si pozor. Ostatné ostali vonku za dverami. 
Dvere tu opäť majú selektívnu funkciu: oddeľujú 
tých, ktorí splnili podmienky od tých, ktorí tieto 
podmienky nesplnili.

Tieto biblické príbehy poukazujú na to, že do 
nejakého exkluzívneho vnútorného priestoru 
(svadobná sála, mesto za hradbami) nemôže vojsť 
každý. Čo je týmto priestorom? Je ním Božie krá-
ľovstvo. Ten, kto sa chce dostať dnu, musí splniť 
nejaké podmienky. Aké? Najzreteľnejšie je to vy-
jadrené v príbehu boháča a Lazára (Lk 16, 19 - 31). 
Žobráka Lazára v jeho pozemskom živote postre-
tlo všetko možné nešťastie. Vo svojom trápení 
si líhal k bráne boháčovho domu. Jeho bieda je 
ešte viac zvýraznená tým, že mu spoločnosť robi-
li iba psy (Izraelitmi považované za nečisté zviera-
tá). Kontrastnou postavou k nemu je boháč, kto-
rý mal v pozemskom živote všetko, čo len chcel. 
Brána v tomto príbehu slúži ako hranica oddeľu-
júca tieto dva svety – privilegovaný svet boháča a 
mizerný svet Lazára. Lazár vidí, čo všetko má bo-
háč a predsa nemôže z toho mať nič, pretože bo-
háč mu neumožňuje vstúpiť dnu. Je blízko blaho-
bytu, a predsa tak ďaleko. Po smrti sa však ich osu-
dy menia. Lazár prežíva radosť v spoločenstve Ab-
raháma, naopak boháč sa teraz trápi. Vzdialenosť 
medzi nimi sa zväčšila na priepasť. Túto priepasť 
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Milosrdný Boh v Knihe Exodus a dnes

Jakub Pichoňský

Foto: Internet

Dnes je téma Milosrdenstva v Cirkvi značne aktuálna. Zabúdame však na jednu dôležitú skutoč-
nosť, že celé dejiny spásy i Sväté písmo je popreplietané milosrdenstvom, touto vznešenou Bo-

žou vlastnosťou a prístupom k človeku. V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame duchovnú 
reflexiu alebo, lepšie povedané úvahu o tejto téme Božieho milosrdenstva inšpirovanú 

Svätým písmom (najmä Knihou Exodus) a obohatenú mnohými myšlienkami a pod-
netmi rôznych svätcov, teológov i známych duchovných autorov. Prajeme Vám 

príjemné a ducha obohacujúce čítanie.

Téma Milosrdenstva dnes
V dianí Cirkvi je v týchto časoch téma Božieho 

milosrdenstva (BM) veľmi aktuálna a tento samot-
ný kult úcty, poznania a dôvery v Božie milosrden-
stvo sa stále viac a viac rozvíja. Impulzov k tomu-
to zameraniu sa na túto, asi najvznešenejšiu vlast-
nosť Boha, je od minulého storočia viacero. V pr-
vom rade sú nimisúkromné zjavenia zaznamena-
né v Denníčku sv. Faustíny, v ktorých sám Milosrd-
ný Spasiteľ cez túto rehoľnicu povzbudzuje ľud-
stvo k plnej dôvere v Jeho nekonečné a nepocho-
piteľné milosrdenstvo, a kde jej odovzdal celý kult 
Božieho milosrdenstva (od modlitby Korunky BM 
a tzv. Hodiny BM cez výzvu v dôveru až po nama-
ľovanie a rozšírenie úcty, už dnes známeho Obra-
zu BM s nápisom „Ježišu, dôverujem ti!“, cez kto-
rý udelí dušiam mnoho milostí) ako poslednú zá-
chranu pre ľudstvo.

Ďalej týmto impulzom sú osobné hlboké úva-
hy o Božom milosrdenstve sv. pápeža Jána XXIII. a 
jeho samotná výzva na začiatku Druhého vatikán-
skeho koncilu, aby nevesta Ježiša Krista upred-
nostnila používanie liečivých prostriedkov milo-
srdenstva pred siahaním po zbraniach prísnosti. 
O rozvoj a úctu Božieho milosrdenstva sa nepo-
chybnev značnej miere pričinil aj sv. Ján Pavol II. 
ako apoštol BM vo svete. Tento svätý pápež už v 
druhej zo svojich encyklík Dives in misericodria 
venoval osobitnú pozornosť téme milosrdenstva 
a ako prvú v treťom tisícročí svätorečil túto, už 
vyššie spomínanú poľskú sestru a mystičku Faus-
tínu Kowalskú (+1938). Na podnet tejto sestry v 

roku 2002 Ján Pavol II.vyhlásil Druhú veľkonočnú 
nedeľu za Nedeľu Božieho milosrdenstva a na vi-
gíliu tejto nedele dňa 2. apríla 2005 aj odišiel do 
„Domu milosrdného Otca“ – do neba, čo sa po-
važuje za skutočnosť znamenia Božej prozreteľ-
nosti. I jeho nástupca, ešte ako kardinál Ratzin-
ger a neskôr ako pápež Benedikt XVI., pokračoval 
v rozvoji tohto kultu BM. Na pohrebe, už teraz sv. 
Jána Pavla II. kardinál Ratzinger vyzdvihol milosr-
denstvo ako naliehavú žiadosť svojho predchod-
cu, ku ktorej sa aj osobne zaviazal. To potvrdzujú 
aj slová tohto kardinála pred jeho zvolením za pá-
peža pri eucharistickej slávnosti na začiatku kon-
kláve 18.4.2005, kde povedal:

„Božie milosrdenstvo vymedzuje hranice zlu, 
povedal nám Sv.Otec Ján Pavol II. Ježiš Kristus je 
zosobnené Božie milosrdenstvo – stretnúť Kris-
ta znamená stretnúť Božie milosrdenstvo. Kristo-
vo poslanie sa kňazským pomazaním stalo naším 
poslaním; sme pozvaní ohlasovať ,Pánov milos-
tivý rok´ nielen slovami, ale aj životom a účinný-
mi znakmi sviatostí“. Niet preto divu, že hneď po 
zvolení pokračoval,už ako pápež Benedikt XVI., vo 
svojej prvej encyklike Deus caritas est (Boh je lás-
ka)v línii svojho predchodcu a teologicky prehĺ-
bil tak aktuálnu tému Božieho milosrdenstva a vo 
svojej sociálnej encyklike Caritas in veritate (Lás-
ka v pravde) konkretizoval túto tému z pohľadu 
nových požiadaviek.

A nakoniec spomeňme terajšieho Sv. Otca 
Františka, ktorý Božie milosrdenstvo postavil na 
asi najvyšší piedestál svojho života i života celej 
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Cirkvi, ba dokonca života celého sveta. Jeho asi 
najväčšímprianím je, aby každý človek vo svojom 
živote a srdci spoznal tvár Otcovho milosrden-
stva, ktorou je Ježiš Kristus. Preto vyhlásil mimo-
riadny Svätý rok milosrdenstva, ako rok uzdrave-
nia i návratu  Cirkvi a sveta k Bohu. Toľko teda v 
krátkosti o téme Milosrdenstva dnes.

Milosrdenstvo v Knihe Exodus  
Ale vráťme sa teraz v čase o pár tisíc rokov do-

zadu a uvedomme si jednu dôležitú skutočnosť. 
Už v samotnej Knihe Exodus sa nám Boh zjavu-
je ako milosrdný, starostlivý a osobný Boh – ako 
Otec, ktorý je blízky svojim deťom a ktorému na 
šťastí detí záleží. A teda výslovné zjavenie milosr-
denstva je v SZ nerozlučne spojené s kľúčovým 
zjavením Boha ako milosrdného pri odchode a 
oslobodení z Egypta. Preto môžeme povedať, že v 
značnej miere jev tejto knihe Svätého písma zvý-
raznené Božie milosr-
denstvo, ako najvyšší 
prejav a akt Božej lá-
sky a dobroty ku člo-
veku. Z textov Knihy 
Exodu, ktoré si uve-
dieme a z ktorých 
bude vychádzať naša 
úvaha je zrejmé, že 
Boh sa k svojmu ľudu 
skláňa a chce ho za-
chrániť. Milosrden-
stvo Boha je tak bez 
hraníc. Samotné slovo 
nám už niečo prezrá-
dza. Boh je milosrdný 
– má teda milé srdce, 
naklonené srdce k človeku; má citlivé srdce pre tie 
najvnútornejšie potreby človeka, pretože ho ako 
Otec najlepšie pozná.

V tretej kapitole z Knihy Exodus (Ex 3) môžeme 
čítať ako Boh povoláva svojho služobníka Mojžiša 
a cez neho oznamuje plán záchrany svojho ľudu 
Izraela, ktorý je utláčaný v Egypte. Všetko sa deje v 
ťažkej a bezvýchodiskovej situácii vyvoleného ná-
roda. Boh sa Mojžišovi zjavuje v horiacom kríku na 
vrchu Horeb slovami:

„Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a 
počul som jeho volanie pre pracovných dozor-
cov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby 
som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol 
ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, 
do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.” (Ex 
3:6-7)

Ako vidíme, Boh sa zjavuje ako Ten, ktorý volá 
a vedie. Hneď na začiatku si zároveň môžeme 
všimnúť, že Boh chce dať Izraelu novú kvalitu ži-
vota; chce svoj vyvolený ľud presadiť ako strom 
z krajiny neúrodnej do krajiny úrodnej. Boh teda 
túži človeka preniesť z priestoru zla do priestoru 
dobra; z priestoru otroctva do priestoru slobody 
– do krajiny najvyšších kvalít. Toto je Božie milosr-
denstvo, že Boh chce človeka zachrániť a ako prvý 
mu ide v ústrety. Tu vidno, že mu na človeku zále-
ží; záleží mu na jeho šťastí. Vidí utrpenie a poču-
je volanie svojho ľudu. Teda Boh nie je nevšíma-

vý a nedoslýcha-
vý. „Boh nie je mŕt-
vy a nemý; je to živý 
Boh, ktorý vidí ľud-
skú biedu; ktorý 
hovorí, koná a za-
siahne; ktorý oslo-
bodzuje a vyslobo-
dzuje. Preto sa vý-
rok: „Jahve, ktorý ťa 
vyviedol z egypt-
skej krajiny“ stal 
základnou výpo-
veďou viery v SZ,“ 
píše známy teo-
lóg a kardinál W. 
Kasper. Pri tomto 

si uvedomme, že Boh tak veľmi dobre pozná kaž-
dú časť života človeka. Jedno,čo žiada je, aby mu 
človek dôverovala nechal sa Ním viesť. A tak prv, 
ako sa v Ex 34:6 Boh explicitne (výslovne, priamo) 
zjaví ako milostivý a láskavý Boh; zhovievavý, veľ-
mi milosrdný a verný, v Ex 3 Boh zjavuje svoje mi-
losrdenstvo implicitne (nepriamo) cez prísľub-
milosrdného konania. V Ex 3 sa Božie milosrden-
stvo teda zjavuje cezčin milosrdenstva k človeku, 
k svojmu dieťaťu.
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„Videl som utrpenie svojho ľudu“
V tejto úvahe o implicitnom zjavení Božieho 

milosrdenstva v Ex 3 sa zamerajme ako na prvý 
aspekt Božieho spásno-milosrdného jednania i 
konania s človekom. Upriamme svoj duchovný 
pohľad na Božie videnie človeka a jeho utrpenia 
vo svete, kde hovorí: „Videl som utrpenie svojho 
ľudu...“ Boh je teda Milosrdný Otec, ktorý vidí kaž-
dú bolesť či zranenie svojich detí. Tento Boží po-
hľad na vyvolený národ však nie je iba pasívne 
pozeranie sa Boha na človeka ako v divadle – to 
nie. Boží pohľad skôrchápme ako prvý stupeň mi-
losrdného Božieho konania. Boh ako Dobrý a Mi-
losrdný Otec, 
ak vidí utrpe-
nie, ide v ústrety; 
akokeby ho toto 
všimnutie si ľud-
skej biedy pobá-
dalo ku konaniu 
a uskutočneniu 
záchrany a vy-
slobodenia. To 
robí len niekto, 
kto má skutoč-
ne toho druhé-
horád, komu 
skutočne záleží 
na šťastí iného. 
Či chceme ale-
bo nie, ak si ten-
to aspekt „po-
hľadu na utrpe-
nie“ zosobníme 
na seba, tak si 
musíme bez emócií uvedomiť jasný rozdiel medzi 
našim pasívnym pohľadom na utrpenie niekoho, 
koho vôbec nepoznáme a medzi pohľadom, keď 
vidíme utrpenie niekoho, kto nám je veľmi blízky, 
na koho šťastí nám záleží, koho máme veľmi radi. V 
tom druhom prípade to bolí aj nás a robili by sme 
všetko preto, aby sme nášmu blížnemu pomohli. 
A Boh predsa každého z nás miluje, každého z nás 
stvoril a vykúpil z lásky a pre lásku; každý človek 
je blízky Jeho milosrdnému srdcu! Boh sa ku kaž-
dému z nás nežne skláňa ako k vyvolenému náro-

du. On chce priviesť k šťastiu svojich najmilších. Tu 
je pozvanie uveriťnebeskému Otcovi, že sa aj na 
mňatakto dokonale s láskou pozerá: To znamená, 
že ho teší pohľad na moju radosť i šťastie a s bo-
lesťou pozerá na moje trápenie, s čím aktuálnezá-
pasím alebo s čím si neviem dať rady. Boh si všíma 
moje biedu, nie je mu ľahostajná. Toto je správ-
ne a pravdivé chápanie Božieho pohľadu na nás. 
A čo je dôležité: Boh vidí ešte ďalej, pretože vidí 
dopredu, vidí aj dokonalé riešenie, ktoré ja v bo-
lesti tak často už nevidím a strácam v neho vieru. 
Bohaj dnes ako pri svojom ľude v Ex pozná ces-
tu k môjmu šťastiu, k pravej slobode. Boh pozná 

aj moje slabosti a 
pády. Moju minu-
losť i hriechy, kto-
ré chce odpustiť a 
od ktorých jedine 
On môže oslobodiť. 
Boh vidí dopredu a 
vie v prospech na-
šej slobody použiť 
všetko z našej mi-
nulosti, ak prijme-
me jeho lásku a mi-
losrdenstvo! „Hľa, 
aký skvelý Majster 
milosrdenstva: Ob-
racia naše biedy na 
milosť a z jedu na-
šich neprávostí vy-
rába blahodarný 
liek pre naše duše,“ 
píše sv. František 
Saleský. Boh teda 

dokonale vidí kam smerujeme, čo skutočne po-
trebujeme a chce nás nasmerovať k tomu oprav-
divému šťastiu. Aj keď my to nevidíme, Boh vidí. 
Vyjadrime to takto: skôr, ako si ja všimnem Boha, 
On si s láskou všíma mňa. Skôr, ako ja spoznám 
Boha, On úplne pozná mňa. Skôr, ako ja milujem 
Boha, On ako prvý miluje mňa. Skôr, ako si ja vyvo-
lím Boha, On si už pred vekmi vyvolil mňa (porov. 
Ef 1:4 a Jn 15:16). Toto je Otec, ktorý vidí ťažkosti, 
vidí i ponúka záchranu, a takto sa zjavuje ako Otec 
milosrdný a nekonečne milujúci svoje deti.
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Na priblíženie tohto aspektu Božieho milosrd-

ného konania si pomôžeme konkrétnym príkla-
dom zo života v dnešnej dobe. V jednej zo svojich 
kníh píše o. biskup Viliam Judák o udalosti, ktorú 
vyrozprával kardinál Leo Joseph Suenens a ktorá 
sa stala neďaleko Brusselu: V jednom päťposcho-
dovom dome v noci vypukol veľký požiar. Bolo to 
v čase, kedy boli všetci doma. Rodinka mala 5 čle-
nov: ocko, mamka a tri deti. Rodičia a dve dcér-
ky stačili uniknúť z horiaceho bytu, ale najmlad-
šiemu päťročnému chlapčekovi sa to nepodari-
lo. Plamene mu zastavili cestu doleschodmi. Be-
žal teda hore, otvoril na podkroví okno a kričal 
na otca: „Ocko, poď pre mňa!“ No otec naňho vo-
lal: „Skoč, chytím ťa!“ Chlapček sa triasol od stra-
chu, keď pod sebou videl iba priepasť a dym. Zú-
falo kričal:  „Ocko, nevidím ťa!“ Nato otec: „Ale ja ťa 
vidím, len skoč!“ Po chvíli váhania chlapček sko-
čil. Padol do rúk otca a bol zachránený. Dieťa sa 
ocitlo v otcovom objatí, ktoré ho zachránilo a sil-
no objalo. A o. biskup k tomu veľmi pekne dodáva:  
„Všetci túžime po takých rukách, do ktorých by 
sme sa mohli vrhnúť so všetkými biedami i úzkos-
ťami, starosťami i slabosťami, ranami a beznáde-
jou. Nevieme sa odvážiť, hoci veríme, že také ruky 
jestvujú. Prečo? Možno aj my hovoríme: Nevidím 
ťa! Boh nám však odpovedá: Ale ja ťa vidím! A to 
stačí! Nie je teda rozhodujúce, že Boha nevidíme. 
Rozhodujúce je jeho slovo a to, že On vidí nás!“

Aj Izrael bol rukou Boha– ktorý videl jeho trá-
penie – zachránený, vyslobodený a privedený do 
zasľúbenejzeme. A aj ja som k tomu dnes ako ke-
dysi vyvolený národ pozvaný. Aj mňa Boh vidí, ako 
sa trápim a čo ma sužuje. Chce ma zachrániť, vy-
slobodiť spod nadvlády hriechu a smrti a priviesť 
do plnosti života v jeho Večnej krajine najvyšších 
kvalít – v Jeho kráľovstve. Dovolím mu to?Veď aj 
ja sa vo svojom živote neraz nachádzam v rôz-
nych požiaroch: nespravodlivosti, rôznych nátla-
kov, nepochopenia, rozhorčenia, strachu, bolesti, 
smútku... Práve vtedy sa treba s dôverou hodiť Ot-
covi do náručia. Nezáleží, či my vidíme Boha; dô-
ležité je, že On vidí nás,ale i to, čo skutočne potre-
bujeme. Ešte hlbšie o Božom milosrdnom pohľa-
de na nás píše nórsky karmelitán WilfridStinisen:

„Ak si nevšimneme pri pohľade na Boha, že On 

sa na nás zahľadel ako prvý a ak sa nestretneme 
s jeho milujúcim pohľadom, nikdy sme ho v sku-
točnosti nestretli. ,Videntemvidere!´-Vidíme toho, 
ktorý nás vidí!´ hovorí sv. Augustín. Boží pohľad 
na nás je vždy prvotný a všeobsažný (všeobsahu-
júci)... Boha nepoznávame len tým, že sa na neho 
pozeráme, ale tým, že necháme jeho, aby na nás 
hľadel, a tým, že jeho pohľad vydržíme. Slnko sa 
nenaučíme poznávať tak, že sa budeme doň pria-
mo pozerať, ale tak, že zavrieme oči a vystavíme sa 
pôsobeniu jeho lúčov... Pánov pohľad z nás robí 
to, čo v skutočnosti sme a mení nás... Každý človek 
v sebe ukrýva hlbokú túžbu byť niekým láskypl-
ne videný a poznávaný. Azda nepatrí k opravdivej 
láske, že človek nechce pred svojím milovaným 
nič skrývať? Túži byť úplne transparentný vo svo-
jich kladoch i záporoch a byť v plnosti lásky prijí-
maný taký, aký v origináli je.“

V NZ už máme zaznamenané spasiteľné ovo-
cie Ježišovho milosrdného pohľadu na hriešnikov, 
ktoré je uvedené aj v oficiálnej modlitbe Sv. Otca 
Františka k Roku milosrdenstva: „Pane... a Nechaj-
me Boha, aby na náshľadel.“ On nás síce vidí, ale 
my dovoľme, aby násprenikol svojím milosrdným 
pohľadom lásky, ktorý lieči.A tento pohľad lásky 
a milosrdné prijatie máme u nášho Nebeského 
Otca na 100 % zaručené. Lebo Boh miluje svoje 
deti, aj keď sú hriešne. On však nenávidí hriech, 
ktorý nás od Neho vzďaľuje a ktorý námubližuje. 
Nech nás to len posilní v dôveru Božieho zámeru 
s nami a v odovzdanie sa do jeho rúk aj v tých naj-
ťažších chvíľach života, a to podľa vzoru Božské-
ho Vykupiteľa, ktorý sa v tej najbolestnejšej chví-
li života hodil do Otcovho náručia slovami Ž 31: 
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ A 
Boh v tej chvíli zvíťazil nad tou najväčšej biedou 
človeka – nad hriechom a smrťou; a teraz ponú-
ka toto víťazstvo každému a pozýva nás do plnos-
ti večného života s Ním.

„Počul som volanie môjho ľudu“
V nasledujúcich riadkoch si predstavíme ďal-

ší aspekt milosrdného Božieho konania v Ex3; a 
síce, že Boh počuje ston svojich detí, čo jasne vy-
jadrujú tieto Božie slová: „počul som volanie môj-
ho ľudu”.Znovu vidíme, že Boh nikdy nie je nedo
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slýchavý k volaniu človeka. A Žalmista to len 

prehlbuje, keď hovorí Bohu: „Pane, ty poznáš kaž-
dú moju túžbu; ani moje vzdychy nie sú skryté 
pred tebou.“ (Ž 38:10) A na inom mieste: „V súžení 
som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.“ 
(Ž 118:5);„Pán vyslyšal môj hlasný plač. Pán moju 
prosbu vyslyšal, Pán prijal moju modlitbu.“ (Ž 6:9-
10) a „Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a roz-
množil si vo mne odvahu.“ (Ž 138:3) A v Dt: „Veď 
kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich 
bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek 
k nemu voláme.“ (Dt4:7)

Týmto aspektom Božieho milosrdenstva, ako 
Otca počúvajúceho volanie človeka a konajúce-
ho v jeho prospech, je vlastne popreplietané celé 
Sväté písmo, a tak aj celé dejiny spásy. Boh je k člo-
veku aj v tomto milosrdný – teda načúvajúci, na-
klonený a blízky; o to viac, keď k nemu volá. Nech 
nám to slúži na povzbudenie k ustavičnej a vytr-
valej modlitbe. Božie slovo nám jasne hovorí, že 
Boh počuje každú našu modlitbu, každý náš po-
vzdych a každú našu túžbu. Preto k tomu známy 
duchovný autor z kresťanského východu Matta-
el-Meskinešte dodáva tieto slová:

„Je preto nevyhnutné oslobodiť sa od pochyb-
ností a pocitov pri modlitbe. Buď si istý, že Boh je 
v tvojej modlitbe prítomný, načúva tvojím slovám 

i prosbám a tvoju modlitbu prijíma s potešením...
Priestor vnímateľného teda prekonávaj s vierou, 
že Boh je naozaj v tvojej modlitbe prítomný, že je 
tu, aby ťa počúval.“Dokonca aj sám Pán Ježiš nás 
cez sv. Faustínu povzbudzuje slovami: „S jednodu-
chosťou dieťaťa mi hovor o všetkom, čo ťa trápi. 
Lebo moje ucho i srdce sú ti naklonené a tvoja reč 
mi je milá.“

Možno niekedy a možno častejšie zažívame, 
že Boh neodpovedá hneď. No podľa Svätého pís-
ma máme istotu, že počuje naše volanie a zaru-
čene koná v prospech nášho opravdivého šťastia, 
v prospech našej spásy. O to zvlášť teraz v milos-
tivom čase. Len sa rozpamätajme na Božie slovo 
na začiatku pôstu. Bolo to druhé čítanie na popol-
covú stredu, kde nás Pán svojím Slovom posilňu-
je:„V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spá-
sy som ti pomohol. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz 
je deň spásy.“(2 Kor 6:2; porov. Iz 49:8)

Boh nám teda dáva záruku, že bude počúvať 
naše modlitby, zvlášť v milostivom čase. A či teraz 
nie je milostivý čas? Pôst alebo Svätý rok milosr-
denstva je milostivým časom zaručene!A v koneč-
nom dôsledku je dôležité povedať, že celý čas od 
Vtelenia a vykupiteľského diela Ježiša Krista je mi-
lostivým časom pre celý svet. Ježiš Kristus je Pá-
nov Pomazaný, ktorý bol poslaný ohlásiť Pánov 
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milostivý rokkaždému. (porov. Lk 4:18-19) Odvte-
dy je každý pozvaný k Životu. „Ježiš Kristus je tvá-
rou Otcovho milosrdenstva.“ (Sv. Otec František) 
Ježiš je nepochybne ten, cez ktorého prichádza-
me k Otcovi (porov. Jn 14:6); cez ktorého obetu 
vystupuje naša modlitba ako kadidlo k Nebeské-
mu Otcovi.

Mattael-Meskinto dopĺňa slovami: „To Kristus 
je v tvojej modlitbe osobne prítomný. To On ju 
prináša Otcovi a podopiera ju svojou zásluhou... 
To Ježišovými ústami sa modlíš a prednášaš svo-
je prosby Otcovi. Odvahu k modlitbe naberáš len 
pre Jeho krv a dúfaš, že budeš vyslyšaný kvôli 
Jeho spravodlivosti.“

Tak dôveruj, že Boh ťa určite počuje vždy, keď k 
nemu voláš! On je hneď pri tebe v momente, ako 
si naňho spomenieš. Boh nás túži zasypať tými 
najvyberanejšími jedlami a darmi svojho kráľov-
stva: ako je pokoj, láska, milosrdenstvo a spravod-
livosť. Nepochybujme o tom a vytrvalo k nemu 
volajme s dôverou, aby bol aj v našom živote:„...
velebený Pán deň - čo deň“; lebo, „nesie nás Boh, 
naša spása.  Náš Boh je teda Boh spásy, on je Pán, 
čo zo smrti dáva uniknúť.“ (Ž 68:20-21)„Veď až do-
teraz vás predsa On opatroval; len sa naďalej pev-
ne držte ruky jeho Prozreteľnosti a On vám bude 
vždy a všade nápomocný, a tam, kde nebudete 
vládať kráčať, On vás ponesie,“ dopĺňa sv. Franti-
šek Saleský vo svojich listoch.

Nech nás teda Božie slovo z Ex 3:6 „počul som 
volanie môjho ľudu“ povzbudí v dôvere a vytrva-
losti v modlitbe, že Boh tu je, počuje a každému 
z nás chce týmto akoby osobne povedať: „Neboj 
sa, Ja počujem tvoje volanie, Ja ti pomôžem, Ja ťa 
zachránim, len mi ver!“ (porov. tiež Jer 30:10-11 a 
46:27-28)

Kľúčové slová: Viem a zostupujem, aby som 
vyslobodil a vyviedol

Poďme však uvažovať ešte hlbšie o zjavení Bo-
žieho milosrdenstva v Knihe Exodus. Ďalším, tre-
tím znakom Milosrdenstva v tejto stati z Ex 3 je, 
že Boh vie o trápení a zostupuje, aby vyslobodil 
a vyviedol, resp. previedol z mocnosti biedy a zla 
do mocnosti a priestoru požehnania a dobra. Boh 
Mojžišovi hovorí: „Viem o jeho utrpení. Preto som 

zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov 
a vyviedol...“ Uvažujem teraz čisto o slovnom spo-
jení: Vedieť o niekom. Znamená to asi: všímať si ho, 
poznať ho, „študovať ho“, zaujímať sa oňho, nebyť 
ľahostajný voči nemu, nezabúdať naňho, a možno 
až nespúšťať ho z očí a pod.A takýto je náš Boh, 
ktorému človek nie je ľahostajný!Veď Dobrý Otec 
nezabúda na svoje deti. Toto znova zaznieva v Bo-
žom slove na viacerých miestach Svätého písma. 
Napríklad v Iz nám Pán pripomína:

„Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa 
zabudol.“A Pán hovorí:“Či zabudne žena na svo-
je nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svoj-
ho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na 
teba.” (Iz 49:14-15)Alebo pár kapitol predtým: 
„Spomínaj na to, Jakub, Izrael, veď si mojím slu-
hom, stvoril som ťa, ty si mojím sluhom, Izrael, ne-
zabudnem na teba. Zotriem ako oblak tvoje hrie-
chy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, 
áno, vykúpim ťa.” (Iz44:21-22) A dôvod toho všet-
kého poznáme? Je to Božia milosrdná, nežná a 
starostlivá láska k nám, jeho deťom, keď hovorí:

„Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Ja-
kub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, 
po mene ťa zavolám, ty si môj.  Keď budeš bro-
diť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepo-
topia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a pla-
meň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj 
Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ… Pretože si dra-
hý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám 
ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj 
sa, veď som s tebou ja…“ (Iz 43:1-5)

Náš Pán sa ale cez svoje sväté Slovo prihovára 
každému osobne.To nech nás len poteší a posilní, 
žeBoh chce zostúpiť do môjho života, do môjho 
srdca, do mojich situácií a do mojich dejín, aby aj 
moje vlastné dejiny sa stali dejinami spásy (alebo 
súčasťou všeobecných dejín spásy). Boh tak chce 
byť bytostne prítomný vo všetkom, čo prežívam 
– a to je pre mňa neoceniteľný a nezaslúžený dar 
Božieho milosrdenstva. Pretože my veľakrát be-
rieme náboženstvo a vzťah s Bohom ako iba jed-
nu časť života, ako jeden z mnohých úsekov našej 
životnej cesty. Ako príklad nám môže poslúžiť roz-
vrh hodín na ZŠ alebo SŠ: „tu mám hodinu mate-
matiky, tu je SJ, tu biológia... a tu je jedna
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hodina náboženstva.“ A to nie je dobré chápanie. 
Moje náboženstvo má byť súčasťou aj na mate-
matike, aj na SJ, aj na biológii! V konkrétnom chá-
paní života je to tak, že Boh má byť súčasťou nie-
len pri modlitbe, ale aj v práci a každej situácii, 

ktorú prežívam. Neznamená to, že mám chodiť 
v práci iba s ružencom v ruke. Ruženec sa treba-
modliť, je to blahodarné a posväcujúce: napríklad 
pred sv. omšou, ráno alebo večer, doma na poste-
li... No v práci by to ale bolo náročné, ak Pán Boh 
od nás žiada niečo iné počas dňa. I plnenie Božej 
vôle a neustále odovzdávanie sa s vierou do Otco-
vých rúk v každej činnosti, situácii je vlastne mod-
litba. Je toprežívanie vzťahu s Bohom vo všetko,-
čo robím, prežívam a kde som. Znamená to preží-
vať svoje náboženstvo nielen na posvätnej pôde 
chrámu, ale i mimo neho. PozývajmeBoha do kaž-
dej situácie, do našich vzťahov, radostí i ťažkostí 
nášho života, aby bolo všetko naplnené Jeho Svä-
tým Duchom. Ak to tak bude, náš život nadobud-
ne ozajstný zmysel. Veď Boh je darcom všetkého 
dobra a môžeme povedať, že i toho najvyššieho 
dobra. Veď nikto nedáva život, jedine Boh; nikto 
nie je zdrojom lásky, jedine Boh; nikto neprináša 

pravý pokoj, jedine Boh; a nikto nás nemôže vy-
slobodiť z toho najhoršieho zla – z hriechu, jedi-
ne Boh! A On ako jediný nám dáva večný život v 
plnosti.Boh práve cez svojho Milovaného Syna 
vstúpil do tohto sveta a teraz chce vstúpiť aj do 

loďky tvojho i môjho živo-
ta.

Keď si spomenieme na 
udalosť povolania prvých 
učeníkov z Lk 5:1-11, tak 
si môžeme všimnúť jeden 
dôležitý detail: Ježiš nena-
stúpil na svoju loďku, ale 
nastúpil na loď jedného z 
nich; na tú, ktorá patrila Ši-
monovi, nazývaného Peter. 
Tam na Petrovej loďke Ježiš 
kázal ľuďom o Božom krá-
ľovstve a tam sa potom aj 
začali diať zázraky: dôvera 
v Ježišovo slovo, veľký úlo-
vok rýb a povolanie učení-
kov.

V Ježišovi chce Boh 
vstúpiť do môjho života. 
Ak aj ja teda dovolím Ježi-
šovi nastúpiť na loďku môj-

ho života, tak až vtedy sa začnú diať v mojom ži-
vote zázraky Božej lásky, dobroty a milosrdenstva.

„Ja som, ktorý som“
V našom uvažovaní o zjavení Milosrdenstva 

v KniheExodus sa pomaly dostávame na koniec. 
Ako predposlednú skutočnosť si uveďme zja-
venie Božieho mena. Najprv si uveďme ako prí-
klad zoznámenie sa s iným človekom, čo zname-
ná, že sa jeden druhému predstavíme, povieme 
svoje mená. Ak sa teda s niekým zoznámime, ak 
sa nám niekto predstaví a povie svoje meno, ho-
voríme potom, že sa s daným človekom pozná-
me. Hoc vieme zatiaľ len jeho meno, už hovoríme: 
„Poznáme sa, poznám ho/ju.“ O to viac, ak ide o  
nám sympatickú a dôležitú osobu. Boh sa zjave-
ním svojho mena stáva človeku osobný, približuje 
sa k nemu. Spomínaný kardinál W. Kasper vo svo-
jom rozsiahlom diele o Milosrdenstve píše o zja-
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vení Božieho mena ako o zjavení Božieho milosr-
denstva:

„Aj keď je táto téma hebrejského tetragramu 
(JHWH, Ja som ktorý som)veľmi komplikovaná a 
kontroverzná, predsa spomenieme Martina Bube-
ra a FranzaRosenzweiga, ktorí toto zjavenie Božie-
ho mena JHWH prekladajú ako: „Ja budem tu ako 
ten, ktorý budem tu.“ To nám ukazuje, že Boh sa 
už odteraz osobne obracia k svojmu národu a sľu-
buje mu účinnú prítomnosť v jeho dejinách. Boh 
sa zjavuje ako ten, ktorý vedie svoj ľud po ces-
tách dejín, ktoré predtým neboli jednoznačné... 
Teda to nie je miestny boh (prítomný iba na ne-
jakom mieste), ale jeho moc sa prejavuje všade, 
kade kráča jeho ľud po svojich cestách... Zjavenie 
Božieho mena znamená tak Boží prísľub: „Ja som, 
ktorý som“ – Ja som pri vás a s vami vo vašom sú-
žení a na vašej ceste. Počujem a vypočujem vaše 
volanie a náreky.“

Boh chce každému človeku týmto spôsobom 
zjaviť svoje meno, aby každý v srdci uveril a prežil, 
že Boh je tu pre neho a s ním všade a vo všetkom, 
čo prežíva. Božie meno „Ja som, ktorý som“ teda 
spoznám ako Boha, ktorý je tu vždy pre mňa a pri 
mne. Aby takto v sebe každý spoznal toto Božie 
meno, t.j. Božiu blízkosť i hĺbku jeho milosrden-
stva a lásky. Boh chce mať s každým z nás hlboký 
osobný vzťah. Chce sa nám zjaviť ako blízky, osob-
ný a milosrdný Otec

„Pán milostivý a láskavý; Boh zhovievavý, 
veľmi milosrdný a verný“

 Musíme si ešte uvedomiť, že milosrdenstvo je 
úzko späté s láskavosťou, zhovievavosťou, no naj-
mä s vernosťou. Ak mám niekoho rád, ak je moje 
srdce k nemu naklonené a milé, teda milosrdné, 
tak mu chcem byť aj verný. Boh svojou vernos-
ťou zmluve, teda vzťahu, ktorý uzavrel so svojím 
ľudom znovu potvrdzuje a zjavuje svoje milosr-
denstvo. O vernosti Bohu zo strany človeka to tak 
ale nebolo a nie je. Boh je verný, ale človek nie. 
Hneď potom, ako Boh uzavrel prvýkrát zmluvu 
so svojím ľudom, ľud túto zmluvu porušil, padol 
a bol neverný: nasledoval cudzích bohov a tanco-
val okolo zlatého teľaťa. Na znak porušenia tejto 
zmluvy Mojžiš na úpätí vrchu rozlomil kamenné 

tabule s Desatorom. Potom sa Mojžiš znova pri-
hováral za ľud a prosil Boha o milosť a zľutova-
nie. A tu v Ex 33:19 a Ex 34:6 dochádza k druhému, 
teraz už priamemu zjaveniu Božieho mena: „Pán, 
Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľ-
mi milosrdný a verný.” Boh teda aj po nevernos-
ti ľudu zhliada na biedu človeka odlúčeného od 
Neho. Boh tu vytvoril priestor spravodlivosti ako 
priestor pre pokánie – a to je Božie milosrdenstvo 
– a znova vypočúva volanie človeka s prosbou 
o milosť a zľutuje sa nad ním. Tak sa Boh svojím 
konaním zjavuje ako naozaj verný svojej zmluve, 
verný svojmu zjaveniu a prísľubu, ako zhovievavý, 
láskavý, a teda ako nekonečne milosrdný, čo v Ex 
34:6 aj sám o sebe priamo vypovedá. A aj keď je 
človek Bohu neverný, Boh sa neustále milosrdne 
skláňa ku každému človeku a je voči nemu takto 
stále milostivý a láskavý; zhovievavý, veľmi milo-
srdný a verný. Každý sa potrebuje vnútorne otvo-
riť a mať túto skúsenosť s naším Milosrdným Ot-
com. Boh vždy človeka volá, chce ho vyslobodiť 
spod jarma hriechu a smrti a priviesť do rados-
ti večného života v Nebeskom Jeruzaleme. Nech 
teda už dnes dovolím Bohu, môjmu Stvoriteľo-
vi, Vykupiteľovi i Tešiteľovimilosrdne konať v mo-
jom živote! A zažijem na vlastnej koži zázrak Bo-
žieho milosrdenstva priamo v okolnostiach a situ-
ácii môjho života.

Mater Misericordiae
Na záver sa pri tejto úvahe zamerajme aj na 

Matku Božieho milosrdenstva. Ona sa dokorán 
otvorila pre Božie milosrdné konanie v jej živote. 
Práve preto zostúpil Boh cez Máriu ako cez doko-
rán otvorenú bránu do tohto sveta. A na druhej 
strane my sami prichádzame cez Máriino srdce 
ako cez Svätú bránu do Ježišovho srdca, k čomu 
povzbudzuje aj sv. pápeža Jána Pavla II.: „Cez Má-
riu k Ježišovi.“

Na príhovor Panny Márie, Matky Božieho mi-
losrdenstva, si vyprosujme milosť, aby sme spo-
znali skutočnú tvár Božieho milosrdenstva v na-
šom živote; aby sme otvorili svoje srdce pre Boha, 
pre jeho spásonosné konanie; aby zostúpil, konal 
a priviedol nás k plnosti večného spoločenstva s 
Ním v jeho večnom domove.
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„Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva“

mILoš JakLovský

Foto:  Internet

A: Pápež František povedal: „Želám si, aby 
sa odpustky Svätého roku pre každého 
stali skutočným zážitkom Božieho mi-

losrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s 
tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne za-
búda na spáchaný hriech. Preto ponúkame pod-
mienky k získaniu odpustkov nielen pre seba, ale 
aj pre našich drahých zosnulých.“

Čo sú odpustky?
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred 

Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa 
týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený 
veriaci v Krista za istých a stanovených podmie-
nok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykú-
penia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad 
zadosťučinení Krista a svätých. (KKC 1471)

I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadne-
ho Svätého roka milosrdenstva zažiť 

a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej 
túžby po obrátení uskutočniť nasledovné 

úkony:
•  Vykonať krátku púť k Svätej bráne, otvorenej 

pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milo-
srdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza 
na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, 
na bazilikách minor a určených pútnických kos-
toloch.

•  Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmie-
renia možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

•  Byť na slávení svätej omše a prijať najsvätej-
šiu Eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s  re-
flexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.

•  Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.
•  Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Slá-

va Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré 
nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.

II. Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní 
vyjsť z domova, môžu získať odpustky, 

a to tým, že:
•  Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, 

samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú pre-
žívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriese-
nom Pánovi.

•  Príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.
•  Budú účastní slávenia svätej omše alebo spo-

ločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho 
milosrdenstva, liturgia hodín atď.), a to aj v prípa-
de, že to bude pre nich možné len cez masovo-
komunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, inter-
net).

III. Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mi-
moriadneho Svätého roka, ak budú konať 

skutky telesného a duchovného milosrden-
stva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám 

vykoná jeden, alebo viac skutkov telesného, či 
duchovného milosrdenstva.

Skutky telesného milosrdenstva sú:
•  Dávať jesť hladným.
•  Dávať piť smädným.
•  Prichýliť pocestných.
•  Odievať nahých.
•  Navštevovať chorých.
•  Poskytovať pomoc väzňom.
•  Pochovávať mŕtvych.
Skutky duchovného milosrdenstva sú:
•  Napomínať hriešnikov.
•  Poúčať nevedomých.
•  Dobre radiť pochybujúcim.
•  Tešiť zarmútených.
•  Trpezlivo znášať krivdu.
•  Odpúšťať ubližujúcim.
•  Modliť sa za živých i mŕtvych.
IV. Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:
•  Vo väzenských kaplnkách.
•  Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia 

sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.
V. V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva 

možno privlastniť odpustky aj zosnulým, 
a to prostredníctvom obety svätej omše a 

modlitby za zosnulých.
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Brána seminára

DáviD buzogáň

Foto: arcHív

V tomto mimoriadnom Svätom roku mi-
losrdenstva si aj my, bohoslovci, uve-
domujeme, že táto najväčšia vlastnosť 

Boha je jedným z prameňov, z ktorých musíme 
čerpať sily pre svoje povolanie. Avšak brány, ako 
ich vnímame v tomto roku, určite nie sú len tie mi-
losrdné. Pre nás bohoslovcov je taktiež veľmi dô-
ležitá ešte jedna brána. Brána, ktorou sme prešli a 
vyslovili: „Áno Pane, idem do toho!“ Prejdením tej-
to brány sme vyslovili súhlas nechať sa formovať 
Kristom, aby sme sa mohli stať jedného dňa jeho 
služobníkmi.

Starí mnísi pri bránach svojich kláštorov vrave-
li, že to, čo je za ich bránou vo vnútri, je sloboda 
a tam vonku je to opak, teda nesloboda. Pre kaž-
dého z nás, bohoslovcov, má pojem „brána“ iný 
význam. Preto sme zisťovali ako vnímajú jednot-
liví naši spolubratia tento, pre nás, obšírny pojem.

Čo pre teba znamená brána seminára?
Každá brána pre mňa znamená určitú zmenu 

v živote. Mnohokrát, keď idem niekoho navštíviť, 
prechádzam bránou navštíveného. Pre mňa je to 
istý symbol, cez ktorý vnímam, aby som sa dotyč-
nému prispôsobil, snažil sa pochopiť jeho zmýš-

ľanie, spôsob života, jeho problémy i radosti. A 
tak prechod bránou seminára je pre mňa výzvou 
zmeniť svoj spôsob života tak, aby bol kladným 
prínosom pre ľudí, s ktorými za touto bránou bu-
dem žiť.

spolubrat Pavol, 5.ročník
Brána seminára pre mňa znamená vstup na 

miesto, kde mám väčšiu príležitosť budovať vzťah 
s Bohom a napredovať vo formácii. Zároveň je to 
niečo, čo sa stále otvára a to vo mne evokuje aj 
moju otvorenosť, teda nebyť tu len pre seba, ale 
aj pre iných a vedieť sa s nimi podeliť o to, čo som 
sám dostal. 

spolubrat Patrik, 3.ročník
Je to vstup do priestoru, ktorý nám ponúka za-

žiť Krista, v tichu sa naplniť jeho milosťou. Dodá-
va nám odvahu stať sa jeho učeníkmi a s jeho po-
žehnaním vykročiť na cestu, ktorú nám pripravil. 
      
spolubrat Rasťo, 3.ročník

Okrem odoberania časopisu Chovateľ som za-
nechal prechodom brány seminára všetko. Získal 
som však priestor na duchovný rozvoj, ktorý by 
som inde nemal.

spolubrat Šimon, 1. ročník
Z týchto odpovedí môžeme vybadať, že brá-

na seminára pre mnohých z nás znamená zane-
chanie všetkého, čo pre nás nemá takú hodnotu, 
ako povolanie, ktoré v sebe cítime. To si vyžaduje 
odpútať sa od veci, ktoré ho neživia a lipnúť k ve-
ciam, ktoré ho podporujú. Všetci, ktorí cítia ocho-
tu ísť za Kristom a nechýba im tento druh “bláz-
novstva”, nech sa neboja pridať k nám. Pre iných 
obraz brány znamená akýsi prechod zo starého 
spôsobu života do nového, lepšieho, v ktorom na-
šli svoje miesto. Prechod bránou je v takomto prí-
pade radostnou udalosťou v našich životoch.
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Seminár je pre nás bohoslovcov domovom, 

nielen navonok, ale aj v skutočnosti, pretože se-
minár je naším domovom. Naše pôvodné domo-
vy sme zanechali, ale nie pretože by nám v nich 
nebolo dobre, alebo by sme túžili odísť od našich 
rodín. Nie. Prišli sme sem žiť, aby sme sa pripravi-
li na svoje miesto, ktoré nám Boh v živote pripra-
vil. Sám Ježiš pri svojom verejnom účinkovaní si 
brával svojich učeníkov do ústrania, kde im všet-
ko vysvetľoval, niekedy ich i napomenul, a najmä 
povzbudzoval. Aj my sme odišli z domu do ústra-
nia s Ježišom. Brána seminára je práve miesto, 
ktoré nás oddeľuje od vonkajších vplyvov sveta 
či okolia, aby sme sa v ústraní s Ježišom pripravi-
li do služby, do ktorej nás on sám povoláva. A či 
to je pre nás obmedzenie? Istým spôsobom áno. 
Ale toto obmedzenie sme prijali kvôli vyššej slo-
bode Božích detí. Tak, ako aj muž a žena odídu od 
svojich rodičov kvôli láske, ktorá ich spája, tak aj 
my sme prišli sem, kvôli Láske k Bohu a Kristovej 
Cirkvi.

Bránu seminára do sveta von opúšťame po-
čas svojich vychádzok. Vo všedné dni (PO, UT, ŠTV 
a PIA) máme možnosť osobného organizovania 
si času aj mimo seminára od 13:00 do 15:45. Vý-
nimkou počas pracovného týždňa je streda, kedy 
máme dlhú vychádzku, a to od 13:30 do 17:30. 
Cez víkend máme samozrejme voľna o čosi viac. V 
sobotu je vychádzka od 12:35 do 18:20 a v nede-
ľu od 12:35 do 17:00. Čas vychádzok by sme mali 
dodržiavať a tráviť ho v rámci mesta Košice. Mimo 
mesta môžeme ísť po dovolení predstavených iba 
zo zdravotných či iných dôvodov. Bránu seminá-
ra opúšťame na dlhší čas počas väčších sviatkov 
a prázdnin. Je to na pár dní na Všetkých svätých, 
na Vianoce asi tri týždne, po ukončení semestra 
zhruba na týždeň a na Veľkú noc na tri dni. Naj-
viac voľna nám pribudne počas celých troch let-
ných mesiacov.

V seminári je aj istá klauzúra. Nie až taká prís-
na ako v niektorých reholiach, ale je tu. To zname-
ná, že do domu vstupujú len tí, ktorí v ňom býva-
jú. Samozrejme pani upratovačky a pán správca 
nám nevadia, pretože oni sú istou súčasťou semi-
nára, keďže sa starajú o primerané a príjemné hy-
gienické i ubytovacie podmienky pre našu formá-
ciu. Avšak ostatní, a to v rátane našich najbližších, 

môžu do priestorov seminára vstúpiť len po do-
volení predstavených. Pre naše rodiny tvoria vý-
nimku nižšie svätenia, slávnosti Veni Sancte či Te 
Deum, promócie alebo kandidatúra bohoslovcov. 
Vtedy sú naši drahí v priestoroch seminára srdeč-
ne vítaní. No a pre širokú verejnosť sa brány se-
minára otvárajú vždy každý rok na Nedeľu Dob-
rého pastiera, teda na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, 
na ktorú Vás už teraz do nášho Kňazského semi-
nára sv. Karola Boromejského v Košiciach srdeč-
ne pozývame.

V lone seminára, za bránou seminára sa s na-
ším povolaním deje asi to, čo v matkinom lone 
s počatým dieťatkom. Tu naše povolanie rastie, 
je chránené pred nebezpečenstvami vonkajšie-
ho sveta, je živené bohatou duchovnou stravou v 
modlitbe, sviatostiach, štúdiu a duchovnom spre-
vádzaní našimi predstavenými. Tu za bránami se-
minára rastie a rodí sa ten neopísateľný, nezapla-
titeľný a nezaslúžený dar kňazstva, cez ktorý Boh 
duchovne plodí svoje deti na celom svete. Vďaka 
za tento čas. A na záver ešte myšlienka od sv. Jána 
Bosca: „Boh nepovoláva schopných, ale uschop-
ňuje povolaných.“ A toto sa deje v seminári: Boh 
tu uschopňuje svojich povolaných.
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Myšlienky z Misericordiae vultus

mILoš JakLovský

Foto: Internet

• Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva.
• Tajomstvo milosrdenstva je zdrojom rados-

ti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej 
spásy.

• Milosrdenstvo 
je slovo, ktoré od-
haľuje tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice.

• Milosrden-
stvo je posledný 
a najvyšší akt, kto-
rým nám Boh ide v 
ústrety.

• Milosrdenstvo 
je základný zákon, 
ktorý prebýva v srd-
ci každého človeka.

• Milosrdenstvo 
je cesta, ktorá spá-
ja Boha s človekom, 
lebo otvára srdce 
nádeji, že napriek 
našej ohraničenos-
ti spôsobenej hrie-
chom môžeme byť 
navždy milovaní.

• Všade tam, kde 
sa Cirkev nachádza, 
tam musí byť zjav-
né Otcovo milosrdenstvo. V našich farnostiach, 
spoločenstvách, združeniach a hnutiach, skrátka 
všade, kde sú kresťania, má mať každý možnosť 
nájsť oázu milosrdenstva.

• Púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cie-
ľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje ná-
mahu a obetu. Púť nech je teda popudom na ob-

rátenie: prostred-
níctvom svätej brá-
ny sa dáme objať 
Božím milosrden-
stvom a zaviažeme 
sa, že budeme milo-
srdní voči druhým, 
ako je Otec milo-
srdný voči nám.

• Boh nám ne-
prestáva podávať 
pomocnú ruku. Stá-
le je pripravený po-
čúvať.

• Svätý Augus-
tín akoby komen-
toval prorokove 
slová, keď hovo-
rí: „Boh ľahšie za-
drží svoj hnev ako 
milosrdenstvo.“ Je 
to presne tak. Boží 
hnev trvá chvíľu, no 
jeho milosrdenstvo 
je večné.

• Božie odpuste-
nie našich hriechov nemá hranice.

• Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť 
Bohom.

Bulou Misericordiaevultus Svätý otec dňa 11. apríla 2015 vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, kto-
rý začal 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a ukončí sa liturgickou 
slávnosťou v nedeľu Krista Kráľa 20. novembra 2016. V tejto bule sa nachádza mnoho myšlienok, 
ktorými nás sv. Otec vyzýva k milosrdenstvu. Odvoláva sa na mnohé citáty Božieho slova ako aj na 
slová sv. Jána Pavla II. V tejto bule Svätý otec vyzdvihuje milosrdenstvo ako jednu z najvyšších vlast-
ností Boha. Preto vám ponúkam pár myšlienok na povzbudenie, a samozrejme odporúčame ju pre-
čítať celú :).
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Púť do Ríma

DáviD RoDziňák

Foto: arcHív semInarIstov

4. 2. 2016 o 07:15 sa ako každé iné štvrtkové ráno aj toto ráno slnečné lúče odrážali na mozaike 
Povolania dvanástich v seminárnej kaplnke sv. Karola Boromejského, no tentoraz sa ňou ne-

niesol mohutný hlas bohoslovcov recitujúcich chválospev Benedictus v latinčine, lež 
tichý šepot modlitby ranných chvál samostatne sa modliacich seminaristov. Se-

minaristov, pre ktorých toto zdanlivo všedné ráno nebolo ako ostatné, ale 
nieslo v sebe akési tajomno a veľké očakávanie...

Púť do Ríma, púť k hrobom svätých apoš-
tolov, púť k bránam milosrdenstva, púť 
do večného mesta. Existuje mnoho slov, 

ktorými môžeme vyjadriť to, čo spôsobovalo toto 
očakávanie v srdciach bohoslovcov, no ani jed-
ným nepostrehneme to, čo každý skutočne pre-
žívali vo svojom vnútri. Rím nie je len cirkevným, 
historickým, kultúrnym, ekonomickým, obchod-
ným... centrom. Rím má čosi viac - má svojho ne-
zameniteľného ducha. A práve tento duch mes-
ta Ríma, mesta skropeného krvou mučeníkov, je 
už stovky rokov obrovským lákadlom pre pútni-
kov, ktorý v ňom načerpávajú z Božieho milosr-
denstva, obzvlášť v tomto mimoriadnom roku mi-
losrdenstva.

Ako každá iná púť aj naša sa začala slávením 
Eucharistie v seminárnej kaplnke spojenou s 
prosbou o pokojnú cestu pre pútnikov a šťastný 

návrat domov. Po svätej omši sa brána seminára 
doslova rozvalila pod náporom bohoslovcov, kto-
rí vo veľkom očakávaní nedočkavo kráčali k auto-
busu. Po tom, čo si každý našiel vhodné miesto sa 
o 10:10 autobus pohol z parkoviska a na GPS-ku 
svietil názov cieľového bodu: RÍM.

Spolu s bohoslovcami sa púte zúčastnilo aj zo-
pár dobrodincov seminára, ktorí taktiež vyžili túto 
príležitosť prípravy sa na nadchádzajúce pôstne 
obdobie, a tak sa naša seminárna rodina na zo-
pár dni rozrástla. Atmosféra v autobuse sa niesla 
v duchu pokojných rozhovorov, pochrapkávajú-
cich spáčov, ktorí boli z času na čas zobudení vý-
buchom smiechu skupinky diskutujúcich. Samo-
zrejme ako správnych pútnikov nás cestou spre-
vádzala aj modlitba breviára, posvätného ružen-
ca, či korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Na digitálnych hodinách v autobuse svieti-
lo práve 08:10 miestneho 
času, keď sa autobus zasta-
vil pred slovenským Inšti-
tútom sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme, kde nás privítal jeho 
vicerektor o. Marek Haratim, 
i ďalší piati kňazi z košickej 
arcidiecézy, a podal nám 
stručný prehľad histórie in-
štitútu a taktiež jeho mo-
mentálnu úlohu v Ríme. Po 
krátkom príspevku nasle-
dovalo menšie pohostenie 
a my sme pokračovali ďalej 
na našej púti.
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Autobus sme opustili na stanici metra, ktoré 
bolo naším štartovacím bodom. Odtiaľ sme za-
mierili k prvému bodu našej trasy, k Lateránskej 
bazilike. Už pri prvých nádychoch rímskeho vzdu-
chu sa v človeku upevňuje pocit prítomnosti spo-
mínanej atmosféry mesta, ktorá človeka obkľuču-
je a pri pohľade na slnkom presvetlený priestor 
pred „matkou všetkých kostolov“ sa človeka 
zmocňujú pocity úžasu a vedomia skutočnej prí-
tomnosti vo večnom meste. Naším sprievodcom 
v meste, do ktorého vedú všetky cesty, bol otec 
Juraj Jurica, ktorý je v histórii rímskych pamiatok 
naozaj zbehlý, nakoľko sám žil v Ríme sedem ro-
kov počas svojich štúdií na Lateránskej univerzite.

Pred vstupom do Lateránskej baziliky sme nav-
štívili aj sväté schody, ktoré sú v jej bezprostred-
nej blízkosti. Schody, po ktorých kráčal sám Ježiš k 
Ponciovi Pilátovi v deň svojho umučenia; schody, 
ktoré smerovali tam, kde bol nad ním vynesený 
rozsudok Ponciom Pilátom v mene najmocnejšej 
ríše v dejinách ľudstva, v mene ríše, z ktorej dnes 
neostal takmer kameň na kameni... Počas návšte-
vy Lateránskej baziliky mal každý možnosť utiah-
nuť a stíšiť sa v tejto bazilike, ktorá bola postavená 
s podporou cisára Konštantína Veľkého, ktorý ne-
chal postaviť tri veľké baziliky v Ríme a ktorá bola 
po mnohé roky domovskou katedrálou rímskych 

biskupov.
Po našom prvom pútnickom cieli nasledoval 

chutný spoločný obed v priestoroch spomínanej 
Lateránskej univerzity, po ktorom sme navštívi-
li baptistérium, v ktorom prijal krst cisár Konštan-
tín Veľký, nachádzajúcom sa v blízkosti pri bazi-
like. Odtiaľ naše kroky smerovali k druhej bazili-
ke s titulom Maior, k chrámu, ktorý je známy pod 
názvom Bazilika Panny Márie Snežnej (Santa Ma-
ria Maggiore), kde opäť nasledoval výklad a tak-
tiež možnosť ponoriť sa do modlitby.

Po návšteve týchto dvoch veľkých bazilík sme 
sa odobrali do nie veľmi veľkého, ale veľmi prí-
jemného kostola, ktorý je v správe Redempto-
ristov a nachádza sa v ňom originál obrazu Mat-
ky ustavičnej pomoci. Na tomto mieste sme spo-
ločne slávili Eucharistiu a po spoločnej fotografii 
naša púť pokračovala k jednej z kolosálnych bu-
dov v Ríme, k samotnému Koloseu. Navzdory mo-
dernizmom presiaknutému okoliu Kolosea sa člo-
veku pri pohľade naň naskytá príležitosť okúsiť 
slávu antického Ríma, moc cisára, počiatky kres-
ťanstva a napriek hlučným uliciam okúsiť štipku 
pokoja vychádzajúceho zo stavby, ktorá je posta-
vená na pôde presiaknutou krvou mnohých mu-
čeníkov, pokoja, ktorý im tento svet viac nemôže 
vziať. Po tomto takmer 2000 ročnom exkurze sme 
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sa vrátili späť do reality a odobrali sa ubytovať 

a navečerať.
Atmosféra pri večeri bola napriek celodennej 

únave príjemná, niesla sa v duchu referovania pr-
vých zážitkov z Ríma. Počas spoločného stolova-
nia sme mali možnosť okúsiť okrem miestnej ku-
chyne aj miestny všeobecne prijímaný názor na 
časovú presnosť, v ktorej štvrťhodinka nehrá vô-
bec žiadnu rolu. Ubytovanie bolo veľmi príjemné 
a pre nároky pútnika viac než postačujúce.

Druhý deň púte sa začal prirodzenou súčasťou 
života pútnika hneď po modlitbe, raňajkami. Po-
silnení pokrmom nás opäť čakal presun do cen-
tra mesta pod vodcovskou rukou otca Juricu. Ces-
ta začala na atraktívnom turistickom mieste pri 
Španielskych schodoch, odkiaľ sme sa presunuli 
k veľmi známej fontáne Di Trevi. Tu sme sa mali 
možnosť stretnúť s otcom Petrom Sýkorom, mo-
mentálne študujúcim a pracujúcim slovenským 
kňazom v Ríme, ktorý nás svojou prítomnosťou 
obohacoval po zvyšok dňa. Počas presunu od 
fontány k známemu chrámu Panteón sme pri po-
zostatkoch Hadriánovho paláca videli pôvodnú 
výšku úrovne Ríma, ktorá je niekedy až 12 m pod 
úrovňou dnešného povrchu.

Panteón, stavba, ktorá si pamätá moc cisárov, 
požiar mesta Rím za cisára Nera, prenasledova-
nie kresťanov, cisára Konštantína Veľkého, pliene-
nie barbarov..., a predsa sama stojí ako nezmene-
ná. Pred ňou sa hrdo vypína najstarší, no zároveň 
najmenší obelisk v Ríme, obelisk, ktorý počul ná-

rek Egypta nad smrťou ich prvorodených synov. 
Odtiaľ sa naše kroky uberali do kostola sv. Augus-
tína, kde sme sa okrem modlitby pri relikviách sv. 
Moniky spoločne zhromaždili aj pri slávení svätej 
omše, ktorú celebroval bývalý prefekt košického 
seminára otec Dominik Macák. Po príjemne strá-
venom doobedňajšom programe s nádychom 
dávnej histórie sme využili obednú prestávku na 

námestí Piazza Navona na 
kratší oddych a občerstve-
nie, po ktorých nasledoval 
nezabudnuteľný pohľad na 
pozostatky historického ná-
mestia Forum Romanum z 
jedného zo siedmych vŕškov 
v Ríme, z Capitolu.

Presun k bývalému mies-
tu, na ktorom stál najväčší 
cirkus Circo Massimo s ka-
pacitou až 200 000 divákov, 
bol sprevádzaný jemnou 
pútnickou únavou. Preto 
sa našou najbližšou zastáv-
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kou stalo Svätopeterské ná-
mestie, kde po výklade otca 
Juricu nasledoval rozchod, 
po ktorom nás čakal presun 
mestskou hromadnou do-
pravou do Campu, kde sme 
boli ubytovaní.

Už na raňajkách bolo cítiť 
veľké očakávanie dnešného 
dňa, počas ktorého sme mali 
prejsť bránou milosrden-
stva v Bazilike sv. Petra. Počas 
presunu k nej sme prechá-
dzali po najstaršom moste 
v Ríme pred Anjelským hra-
dom, ktorý bol pôvodne po-
stavený ako mauzóleum pre cisára Hadriána. Ča-
kanie na prechod cez svätú bránu spojený s ča-
kaním na uctenie si pozostatkov sv. Pátra Pia a sv. 
Leopolda Mandiča nám zabral takmer celé doo-
bedie až do 12:00, keď sme sa spolu s biskupom 
Ríma, s pápežom Františkom pomodlili modlitbu 
Anjel Pána, vypočuli si jeho povzbudenia a prijali 

sme od neho požehnanie.
Ďalším naším programom bola návšteva Ba-

ziliky sv. Klementa, kde sú pozostatky nášho vie-
rozvestca sv. Cyrila a odtiaľ sme zamierili k posled-
nej veľkej bazilike, k Bazilike sv. Pavla za hradba-
mi, kde sme sa opäť spolu zhromaždili pri sláve-
ní Eucharistie. Slávením Eucharistie sme zavŕši-
li náš deň a odobrali sme sa telom vyčerpaní, no 
duchom posilnení do Campu.

8. 2. 2016 o 07:30 sa náš autobus pohol z par-
koviska v Ríme a zamieril na sever do mesta As-
sisi, mesta, kde pôsobil a žil sv. František a sv. Klá-
ra. Tu sme sa mali stretnúť so slovenským kňazom 
žijúcim v Taliansku o. Kamilom Raganom, ktorý 
nám podal stručný výklad o miestnych význam-
ných pútnických miestach. Navštívili sme via-
ceré baziliky, boli sme na mieste úmrtia sv. Kláry 
a tiež sme sa stíšili v modlitbe pri hrobe sv. Fran-
tiška. Náš deň sme zavŕšili slávením svätej omše a 
duchovne obohatení sme sa pobrali späť na Slo-
vensko. Cesta sprevádzaná modlitbou, rozhovor-
mi, spevom a aj spánkom ubehla rýchlo a „milo-
srdné brány seminára“ boli pri našom príchode 
otvorené dokorán čakajúc, kedy nimi opätovne 
prejdeme.

Sme plní vďačnosti za prijaté dobrodenia pre-
dovšetkým nášmu Pánovi, našim otcom pred-
staveným a veľké ďakujem vyslovujeme nášmu 
sprievodcovi o. Jurajovi Juricovi za veľmi oboha-
cujúce sprevádzanie Večným mestom.
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Ján Pčolinský

1. ročník

Po zimnom semestri nasledovali 

prázdniny, ktoré boli o niečo kratšie než 

obvykle. Dôvod bol veľmi radostný, šli sme 

do večného mesta – Ríma. Mnohí z nás 

mali premiéru a mohli obdivovať Rím po 

prvýkrát. Krásy Ríma sme skomprimovali 

do troch dní, takže program sme mali 

dosť nahustený: Laterán, Panteón, 

Koloseum, Chrám sv. Petra, to je len časť 

vecí, ktoré sme absolvovali. Mne osobne 

sa páčil rodinný duch výletu, v Ríme sme 

mohli prežiť pár dní ako spoločenstvo. 

Múry seminára sme tak vymenili za cesty 

a chodníky, po ktorých už niekoľko storočí 
kráčajú pútnici.

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma, aj cesta nás, košických 

bohoslovcov a niekoľkých pútnikov, ktorí sa
 k nám pripojili, viedla začiatkom

 

februára do Večného mesta. Podľa mňa, mesto Rím je plné paradoxov: 

na jednej strane hlučnosť, množstvo ľudí, hustá premávka a na druhej 

strane - človek má možnosť vychutnať si ticho v ktorejko
ľvek bazilike

 či 

kostole a načerpať pokoj a silu do svojich povinností. Častokrát sa a
j náš 

život podobá štýlu života mesta Rím, chvíle práce, povinností sa stried
ajú s 

tichom, načerpaním síl v modlitbe, aby vše
tko to, čo ko

náme, malo zmysel 

a podstatu v Bohu.

Počas celej púte a na všetkých tých miestach, ktoré sme navštívili, mi 

v srdci stále rezon
ovalo jediné: Dovoliť nášmu Pánovi, aby On niečo urobil 

pre mňa a aby som sa zveril do Jeho milosrdných rúk, do rúk objatia. Ten 

moment nastal pri prechode Svätou bránou v Bazilike sv. Petra. Samozrejme 

zarezonovali aj slová
 Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána, 

keď hovoril o povolaní Šimona za apoštola: „Ježiš
 je obdivuhodný Učiteľ, 

ktorého slovo je pravdivé a mocné, v ktorom sa zjavuje Boh. A rybár z 

Galiley odpovedal na toto slovo, 
zanechal všetko a n

asledoval Pána.“ Tieto 

slová sú aj pre nás pozvaním nasledovať nášho Pána, tráviť s N
ím čas a 

načúvať Jeho slovám a následne šíriť Božiu lásku a milosrdenstvo, aby 

sa každý mohol stretnúť s Božou nežnosťou a mal plnosť života. 

Pevne verím, že „ovocie“
 tejto púte bude pre nás všetkých 

predstavovať hlbší a dôvernejší vzťah s naším Pánom 

a túžbu byť pevne v ňom zakorenený, tak, ako 

boli apoštoli sv. Peter a Pavol.

Kristian Karch, 5. ročník



Brána k Životu

borome 51 

Brána k Životu

Rastislav Gönci

3. ročník

Ako bolo v Ríme? Púť košických bohoslovcov 
sa konala od 4.2. do 9.2. 2016. Zažili sme 
tri krásne dni v meste Rím. Navštívili sme 
okrem iného aj štyri hlavné baziliky. Byť 
prítomný v Bazilike sv. Petra, stáť pri hrobe 
apoštola, prvého námestníka Ježiša Krista 
bol veľmi silný duchovný nezabudnuteľný 
zážitok. V tom čase sme si mohli uctiť relikviu 
sv. Pátra Pia. K najkrajším zážitkom patrí 
aj Anjel Pána na Námestí sv. Petra, kde 
sa všetkým pútnikom prihovoril Svätý Otec 
František. Jeden celý deň sme strávili aj v 
meste Assisi, kde pôsobil, žil sv. František. 
Chodiť po miestach svätcov je veľká milosť, 

za ktorú sme všetci vďační.

Rím – tzv. večné mesto. Už hneď po príchode do Ríma ma nadchla tá kultúra, tá atmosféra, ktorá sála z každého rohu ulice. Energický temperament mnou prenikol hneď po pár krokoch ulicami Ríma. Prechádzajúc historickými pamiatkami, uvedomujúc si hodnotu miest, kde sa pretvára kultúra sveta, mi prechádzali zimomriavky po celom tele od úžasu, ktorým som tŕpol azda celý pobyt v Ríme. Bol som v úžase, lebo som sa nachádzal na miestach, o ktorých som sa učil na dejinách, kde sa udiali toľké veci svetového rázu a kde je miesto rímskeho biskupa, nástupcu Petra. Pri osobnom prežití monumentálnych bazilík som precítil tú obrovskú Božiu milosť, uvedomujúc si vážnosť týchto posvätných miest, kde je sprostredkovaná toľká milosť pre celý svet. Miesto, kde sa dotýka Boží prst, prosiac milosti pre celý svet. Vidiac tu snahu ľudskej ruky pripodobniť nekonečnosť Boha týmito monumentálnymi stavbami, umeleckými dielami a svetovou architektúrou.

Peter Manko

2. ročník
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Dlho som zvažoval, ako začnem písať tak peknú a zároveň náročnú tému, aby som v jednodu-
chosti priblížil čitateľovi postavu Ježiša Krista ako bránu do večného života. Sadol som si do našej 
seminárnej kaplnky a zobral do rúk Bibliu, začal som v tichu uvažovať, ako začať. Pri listovaní v Bib-
lii som nakoniec narazil na jednu pasáž, ktorá ma oslovila. „To bude to pravé,“ hneď mi preblyslo 
hlavou.

panny (hlúpe aj múdre) začali rovnako – s olejom 
čakali na ženícha. Problémy nastali až neskôr, keď 
ženích meškal a čakajúci dav premohol spánok. 
Obe skupiny panien boli tak blízko tých vytúže-
ných dverí, no jedna časť dostala odpoveď „ne-
poznám Vás“. Je to kruté, priveľmi kruté. Možno si 
poviete, že mohol ženích urobiť nejaký ústupok a 
pustiť tie panny dnu na svadbu.

Každý z nás sa narodením vydal na pomalú 
cestu k večnosti, k tej večnej bráne. Kam však pôj-
deš ďalej? Do raja, alebo cez pekelnú bránu do 
večného ohňa. Hlúpe panny kráčali dosť dobre, 
ale ten koniec, v tom okamihu čakania to celé po-
kazili. V našom prípade to naše čakanie nám kazí 

hriech, ktorý nás odpútava od Krista.
Hriech ako taký, hoc vyzerá straš-

ne, vždy chodí oblečený v peknom 
šate. To nás všetkých láka. Mne osob-
ne sa páči modlitba sv. Benedikta, 
kde sa okrem iného hovorí: „... choď 
preč satan, nezvádzaj ma k márnos-
tiam, sám si vypi svoje jedy.“ Hriech 
sa javí ako márnosť, nemusíš to uro-
biť dnes, stačí zajtra, ak chceš niečo 
podniknúť, vyčkaj na lepšiu príleži-
tosť, prv pouvažuj, až tak konaj. Na-
vonok je to maličkosť, nezačnem s 
pravidelným čítaním Biblie dnes, ale 
od zajtra.Odložím spoveď na inoke-
dy. Diabol nás nepokúša cez veľké 
veci, ale  prostredníctvom maličkos-
tí nás vzďaľuje od Krista. Ako panny. 
Kto mohol len tušiť, že ženích bude 
meškať? Uspeli rozumné panny, kto-
ré boli dôkladné v maličkostiach a 

Ján Pčolinsky

Foto:  Internet

... idem domov, alebo nebeská brána 

Podobenstvo o desiatich pannách. Pres-
nejšie päť a päť – rozumné a nerozum-
né, ako ich nazval autor biblického textu. 

Ženích neprichádzal, panny zaspali. Náhle sa str-
hol zmätok, ženích je tu, treba zažať lampy a svie-
tiť mu na cestu. Nič, piatim pannám došiel olej. S 
dlhým nosom musia odísť a pozháňať si odniekiaľ 
olej a to rýchlo, lebo ženích je blízko. Múdre pan-
ny medzitým vchádzajú so ženíchom do svadob-
nej siene a dvere sa zatvoria. K dverám dorazili aj 
nerozumné panny s olejom, no dvere našli zatvo-
rené. Darmo klopali na bránu, dostalo sa im odpo-
vede „ nepoznám Vás“.

Teraz sa spoločne pozrime na celý príbeh. Obe 

brána na svadobnú hostinu...
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zobrali si viac oleja.

Čo je tým mojím olejom, ktorý by mi ne-
mal chýbať na mojej ceste k bráne večné-
ho života? Je to pokora, jednoduchosť, odo-
vzdanosť do Božej vôle? Existuje nejaký 
dobrý recept či rada, ako šťastne doputo-
vať k bráne? Bude to tak ako s jedlom, kaž-
dému chutí niečo iné a každý z nás si jedlo 
dochutí podľa seba. Nejestvuje univerzálny 
recept na túto cestu, možno zopár rád, ale 
to je všetko. Každý z nás bude súdený podľa 
svojich rozhodnutí.

Odporúčania na cestu k bráne večné-
ho života:

•  Nebáť sa vykročiť, aj keď možno zakop-
neme a spadneme, či zablúdime. Dôležité je krá-
čať.

•  Pravidelne si dopĺňať olej (najlepšie je mať 
vždy niečo do rezervy). Olej má mnoho podôb: Je-
žiš Kristus, modlitba ruženca, Eucharistia, spoveď, 
meditácia, čítanie Biblie, miernosť, otvorenosť pre 
iných, úsmev, ochota pomôcť...). Všetky tieto veci 
sú naším olejom, bez nich naša lampa – srdce 
zhasne a my sa ocitneme v tme.

•  Čo robiť, ak nám naša lampa na ceste zhas-
ne? Hlavne nepanikáriť. Treba chvíľku počkať, kým 
pôjde niekto okolo a dá nám kus zo svojho svet-
la do našej lampy. Áno, my kráčajúci ku Kristovi 
máme, či skôr je to našou povinnosťou, rozdávať 
svetlo iným. Je v tom jeden fígeľ, o ktorom mnohí 
nevedia. To naše svetlo, ktoré máme v srdci, je nie-
čím výnimočné: čím viac ho dávame, tým je silnej-
šie. Funguje to obrátene, než aby sa míňalo, pribú-
da. Smolu majú tí, ktorí sa o svoje svetlo nechcú 
podeliť, ono postupne slabne, chradne až nako-
niec zhasne.

Myšlienka na záver
Všetky panny (múdre aj tie hlúpe) spojovala 

jedna túžba, ísť na svadbu. Túžobne očakávali že-
níchov príchod, ale veci sa skomplikovali. Panny 
premohol spánok, nastala panika, došiel olej, že-
ních vchádza iba s tými, ktorí sú v tej chvíli pripra-
vení. Keď ženích prišiel, brána sa otvorila a vstúpi-
li iba tí pripravení. Potom sa brána zatvorila a ne-
šlo ju už opäť otvoriť. Podľa mňa chcel ženích, aby 

všetky panny boli na svadbe, nechcel robiť rozdie-
ly. Nie všetky panny boli na jeho príchod a pre-
chod bránou na svadobnú hostinu dostatočne 
pripravené. Aj my musíme byť stále pripravení, ale 
pozor, nežiť v ustavičnom strachu a neistote, kedy 
ženích príde. Lež naopak, v radosti očakávať jeho 
príchod a mať vždy dostatok oleja – dobré skut-
ky, čisté srdce, ticho modlitby, lásku k blížnemu. 
To všetko nám poslúži ako olej do našej lampy a 
bude nám svietiť na našej spoločnej ceste k bráne 
na večnú svadobnú hostinu.

Aj my musíme žiť tak, akoby mal prísť ženích 
každú chvíľu, nie v strachu a neistote. Ale v radost-
nom očakávaní, že ak príde, pozve nás dnu.

Odkaz pre teenagerov

Čaute chlapci a dievčatá! Zaiste máte k brá-
ne večnosti ešte ďaleko, ale k tej virtuálnej máte 
veľmi blízko. Vo svete internetu, kde sa denne sťa-
hujú kvantá dát, je dôležité kliknúť na tú správnu 
ikonku. Kedy si naposledy klikol na ikonku Kristus 
download? Vravíš, že už dávno, OK, som rád. Ak sa 
to ale nestalo, postupov na stiahnutie je niekoľko. 
Otvor si Bibliu a začni čítať, zájdi na chvíľu do kos-
tola. Samozrejme je dobré priebežne si stiahnuť 
nový update – to stačí ísť na spoveď a celý tvoj 
systém sa automaticky inovuje do pôvodného 
(bezhriešneho) stavu. Veľa šťastia na tvojej virtu-
álnej, ale aj tej skutočnej ceste za pravdou, ktorou 
je Kristus.  
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...Útek pred životom

Štefan baláž

Foto: Internet

Tento príbeh sa odohráva v Dubline a je o 
bezdomovcovi, ktorý sa volá Bugsy Free-
land. Bugsymu zomreli rodičia, keď mal 

tri roky. Keďže Bugsy nemal súrodencov a ani ro-
dičov, musel Bugsy vyrastať v detskom domove. 
Pustili ho, keď dovŕšil osemnásť rokov. Po prepus-
tení z detského domova chvíľu pracoval ako čaš-
ník, no potom dostal výpoveď kvôli slabému vý-
konu v práci. Keby Bugsy nebol lenivý mohol sa 
mať dobre, takto musel živoriť.

Neskôr začal Bugsy žobrať pred kostolom, kde 
si ho všimol miestny farár Jimmy, ktorý sa mu sna-
žil pomôcť: ,,Ja ti 
pomôžem s tvo-
jou prácou, ak bu-
deš samozrejme 
chcieť,“ povedal 
farár Jimmy bez-
domovcovi Bugsy-
mu. „Veľmi pekne 
Vám ďakujem pán 
farár, ale dovtedy 
by ste ma nevede-
li nejako podporiť? 
Aspoň dvesto eur 
ak máte, veď viete, 
že potrebujem na 
pohovor čisté šaty, 
musím sa osprcho-
vať, kúpiť nové to-
pánky, nejaké je-
dlo...,“ vypočíta-
vo odpovedá bez-
domovec. ,,Ja ti to kúpim Bugsy, pôjdeme spolu 
do obchodu,“ povedal farár, ktorý vyplatil zaňho 
ubytovňu, kúpil mu nové topánky a šaty a nakúpil 
mu aj dostatok jedla. Nasledujúce ráno mal Bugsy 
pracovný pohovor, ktorý mu vybavil farár. Tento 
pohovor prebehol úspešne a bezdomovec Bugsy 
získal prácu vo firme na výrobu hračiek.

Po určitom čase sa začal cítiť nesvoj a začalo 
mu chýbať celodenné zaháľanie. Zároveň si uve-
domoval, že ak dá výpoveď, tak ho farár presta-
ne podporovať. Preto hľadal iný spôsob odcho-
du. Rozmýšľal, že spôsobí majiteľovi škodu, a tak 
ho isto prepustí. Napadlo mu, že ak bude obed-
ňajšia prestávka, nechá pustený výrobný pás. Za-
mestnanci odchádzajú na obedňajšiu prestávku a 
Bugsy kričí kolegom, že nech idú napred, že on ich 
dobehne. Len čo kolegovia odišli, Bugsy zapol vý-
robný pás. Keď sa zamestnanci vrátili z prestávky, 
boli zhrození z toho čo videli; vyše päťsto poroz-

bíjaných hračiek 
sa váľalo po zemi. 
Všetci zamestnan-
ci boli predvola-
ní pred vedúce-
ho, ktorého zaují-
malo, kto nechal 
zapnutý pás. Bug-
sy sa priznal, že to 
bol on a hneď do-
stal výpoveď. Bug-
sy hneď vzal tele-
fón a volal faráro-
vi, že stratil prá-
cu. Farár Jimmy 
uvedomujúc si, 
že to Bugsy zrej-
me spravil úmy-
selne hovorí: ,,To 
sa stáva, nič si z 
toho nerob, mám 

ešte pár známych. Zajtra sa ti ozvem.“ Bugsy tu-
šiac čo ho zase čaká, predstieral vďačnosť: ,,Ďaku-
jem, pán farár, neviem, čo by som si bez Vás po-
čal, ale vedeli by ste ma dovtedy nejako podpo-
riť? Sto eur by mi bohato stačilo.“ Farár sa usmial 
a povedal: ,,Bez práce nie sú koláče, zajtra pôjde-
me na ďalší pohovor. Ahoj!“ odzdravil ho a položil 
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sledný zlatý prsteň a uteká preč. Keď prechádza 
cez vrátnicu, tak so ho vrátnik pýta: ,,Kam sa tak 
ponáhľaš Bugsy!“ Bugsy chcejúc sa ho rýchlo zba-
viť odpovedá: ,,Nó, ehm, porezal som sa a vedúci 
ma poslal domov. Tak otvor mi už!“ Vrátnik otvá-
ra bránu a Bugsy uteká preč. Po chvíli Bugsy po-
čuje policajné sirény, preto si to radšej namieri do 
neďalekého lesíka, kde chce všetko potichučky 
prečkať, kým sa situácia upokojí. Skoro ráno chcel 
nasadnúť na prvý autobus a odcestovať do iné-
ho mesta. Unavený Bugsy zaspal v lesíku pri ne-
mocnici. Ráno ho prebral štekot psov, ktorých nad 
ním držali policajti. Ako si tak Bugsy obzerá poli-
cajtov, zrazu medzi nimi zbadal aj farára Jimmy-
ho, ktorý stál obďaleč a hovoril: ,,Máš šťastie Bug-
sy, že ten pacient prežil, inak by si dostal oveľa 
tvrdší trest. Teraz choď a k všetkému sa priznaj!“ 
Dvaja policajti zdvihli Bugsyho zo zeme, nasadili 
mu putá a odniesli ho na policajnú stanicu. Bugsy 
sa ku všetkému priznal. O dva dni na to mal Bug-
sy súd a bol obvinený z lúpežného prepadnutia a 
z ublíženia na zdraví. Dostal sedem rokov nepod-
mienečne. Počas výkonu trestu ho pravidelne na-
vštevoval farár Jimmy a Bugsy sa pod vplyvom fa-
rára postupne menil na lepšieho človeka. Správca 
väznice a dozorcovia ho neustále chválili za vzor-
né správanie. Týždeň pred prepustením ho ešte 
navštívil farár Jimmy. Bugsy využije túto chvíľu na 
prejavenie vďačnosti farárovi: ,,Ďakujem Vám za 
všetko, pán farár. Teraz, týždeň pred prepustením 
som si uvedomil, že ste ma vlastne celý čas, kým 
som bol na slobode, stavali pred bránu k lepšie-
mu životu a ja som celý čas len utekal preč. Ďa-
kujem Vám, že ste mi boli oporou a tých šesť ro-
kov strávených tu v base bolo vďaka Vám znesi-
teľných. Úprimná vďaka.“ Farár sa so spokojnos-
ťou usmial na Bugsyho a hovorí mu: ,,Mojím po-
slaním je privádzať ľudí k bránam života, no pre-
jsť ňou musí každý sám. Ty, Bugsy, teraz opäť stojíš 
pred bránami vedúcimi do života, no ten rozhod-
ný krok musíš spraviť sám!“

Z Bugsyho sa po prepustení z väzby stal Jim-
myho kostolník. Bugsy sa neskôr oženil, manželka 
mu dala tri krásne deti, ktoré im robili radosť celý 
život a rovnako aj Jimmyho farnosti. Bugsy prešiel 
cez bránu života.

telefón. Bugsy začal nadávať a nedokázal pocho-
piť, prečo sa doňho ten farár stará, keď on chce 
len jeho peniaze.

Ráno opäť zvoní telefón. Bugsy nadávajúc 
zdvihne a v slúchadle sa ozve: ,,Bugsy, o päť minút 
som u teba, počkaj ma vonku pred ubytovňou!“ 
Bugsy ďalej nadávajúc si oblieka nohavice a roz-
mýšľa o tom, že sa už vykašle na tohto farára, lebo 
chce mať od neho konečne pokoj. Jimmy zastaví 
auto pred ubytovňou a Bugsy nastúpi. Cestou mu 
farár Jimmy odporúča: ,,Toto je dobré miesto, bu-
deš upratovať v nemocnici a budeš mať teplé je-
dlo každý deň, preto sa snaž, aby si si toto miesto 
udržal. Jasné?!“ Bugsy uisťuje farára, že tak urobí. 
Po piatich minútach sú na mieste. Farár sprevádza 
Bugsyho až k dverám personálneho oddelenia. 
Keď vidí, že Bugsy vošiel dovnútra, tak farár od-
chádza preč modliac sa za neho, aby sa mu darilo.

Bugsy znova získal miesto, ale nastupoval do 
práce s nechuťou. Uvažoval, že okradne nejaké-
ho bohatého pacienta a potom zmizne. Čakal na 
svoju príležitosť. Tá chvíľa nastala v tretí týždeň 
jeho práce. Vedúci oddelenia poslal Bugsyho po-
upratovať na izbu, kde bol ubytovaný jeden pro-
minentný pacient. Bugsy vojde do izby, úctivo po-
zdraví pacienta a začne upratovať izbu. Popritom 
si všíma všetky cennosti, ktoré má pacient. Všim-
ne si hrubú zlatú retiazku a prstene, ktoré si pa-
cient odkladá do nočného stolíka. Bugsy si večer 
pred krádežou všetko dobre premyslí a na ďalší 
deň má už všetko naplánované: keď sa pacient 
vzdiali z izby, tak sa nepozorovane vkradne do 
izby a ukradne všetky jeho zlaté predmety.

Ráno Bugsy ako obvykle vstáva o šiestej hodi-
ne a cestou do práce si v hlave ešte raz opakuje 
plán krádeže. Keď je už v práci, striehne na vhod-
ný okamih. Ten okamih nastal o deviatej. Na izbe 
prominentného pacienta sa otvoria dvere a vidí 
ako pacient ide na toaletu. Bugsy rýchlo vojde do 
izby, otvorí zásuvku, v ktorej sú zlaté šperky a po-
stupne si ich po jednom dáva do vrecka. V tom sa 
otvoria dvere, vojde pacient a vidí Bugsyho, ako 
kradne jeho prstene a hneď začne kričať: ,,Zlodéé-
éj, pomóóóc, zlodéééj!“ Bugsy spanikári, chytí fľa-
šu od infúzie a ovalí pacienta po hlave. Pacient po 
silnom údere padol na zem a z hlavy sa mu pus-
tila krv. Bugsy rýchlo vyberie zo zásuvky ešte po-
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Rozprávka o bohatom princovi

Ján Pčolinský

Foto: Internet

Rozprávka o bohatom princovi, ktorý všetko mal a čo nemal, to si kúpil a starče-
kovi, ktorý toho nemal veľa, a predsa mu nič nechýbalo.

V jednej ďalekej krajine žil jeden princ, bol 
veľmi mladý a múdry. Raz sa rozhodol, že 
sa vydá na cestu spoznávať svet. Zbalil si 

tri vozy plné šiat a vyrazil na cestu. Po mesiacoch 
cestovania, keď sa už zásoby míňali, sa princ roz-
hodol, že sa vráti domov.

Zvečerilo sa a v diaľke princ zbadal malé sve-
tielko. Bude to iste nejaký dom, konečne po dl-
hom putovaní sa vyspím, ako sa patrí. Princ nebol 
sám. Mal so sebou troch sluhov, ktorí mu pomá-
hali a hlavne sa starali o jeho pohodlie. Ako sa po-
maly približovali, svetielko sa menilo a z tmy vy-
chádzali prvé siluety domu. Bol to hostinec, je-
diný v širokom okolí. Stál na rozhraní niekoľkých 
ciest, aby obchodníci, ktorí putujú, mali kde pre-
nocovať. Pri hostinci princ nakázal sluhom napojiť 
kone a sám vkročil do hostinca pojednať nocľah.

Po večeri sa hostinskému vychvaľoval, ako lo-
vil rôzne exotické zvieratá, ktoré miestni 
ľudia nikdy nevideli. Snažil sa mu opísať, 
ako vyzerá slon, no hostinský si ho vô-
bec nevedel predstaviť. Iba nemo pri-
kyvoval a nevravel nič. „Ja viem a po-
znám všetko“, riekol smelo princ. Po 
chvíli sa z rohu miestnosti ozvalo: 
„A poznáš Boha a jeho tri brá-
ny?“ Kto to prehovoril, nikoho 
nebolo totiž vidno, no hlas bolo 
zreteľne počuť, ten vychádzal z 
rohu, kde vládlo prítmie, sviečka 
tam totiž nebola. Princ vykročil 
do tmy za hlasom. V kúte sedel 
starec s dlhou sivastou bra-
dou, vedľa neho bol na lavici 
položený mali batôžtek a pa-
lica sa opierala o roh stola. „A 
kto je to ten Boh?“ spýtal sa 

dychtivo princ. „Už idem domov, po cestách putu-
jem niekoľko mesiacov a žiadneho Boha som ne-
stretol, ani som o ňom nepočul. Ale keď je ten Boh 
niekde tu nablízku, šiel by som ho pozrieť a mož-
no si ho aj kúpim, ak sa mi bude páčiť.“ Starec sa 
na chlapca rozpačito pozrel. Princ bol totiž v jeho 
očiach iba chlapcom, ktorý hľadá a objavuje. „Sad-
ni si chlapče,“ a rukou ukázal na prázdne miesto 
vedľa seba. „Boh býva veľmi ďaleko a zároveň veľ-
mi blízko, je ho vidno, ale nedá sa ho vidieť.“ Princ 
sa nechápavo pozrel na starca. „A čo tie tri brá-
ny?“ odvetil princ. „Tie tiež existujú, ale nie každý 
nimi dokáže prejsť.“ „Ja to dokážem,“ hrdo odvetil 
princ s chlapčenskou tvárou, v očiach sa mu ligo-
tala nová túžba po objavovaní.

Hostinský v tom zakričal: „Tá večera už je ho-
tová, kde ju vám mám položiť?“ Princ si odsadol k 
stolu, kde bol položený svietnik a začal dychtivo 
jesť. Zabudol pritom aj na sluhov, ktorí čakali von-
ku, aj na starca sediaceho nablízku. Keď dojedol, 
obzrel sa, ale starca už nevidel. „Kde išiel ten star-

ček?“ spýtal sa hostinského. „Čo ja viem,“ odve-
til svojsky, „išiel asi spať, tak ako každý.“ Vonku 

vládla tma, celý kraj sa ponoril do spánku. Iba 
sovy sem tam vydávali svoje hu, hú.

Ráno sa princ zobudil dosť zavčasu, zi-
šiel dole drevenými schodmi, ktoré vŕzga-

li natoľko, že každý v hostinci podľa toho 
vedel, že niekto po nich kráča. Hostinský 
bol s nimi spokojný. Aspoň mal prehľad, 
ako sa hýbu hostia po dome. Princ vyku-
kol vonku. Nad trávou sa vznášala jem-
ná hmla, ktorá sa pomaly v úzadí meni-
la na hustú masu, cez ktorú nebolo mož-
né vidieť. Princ rezko vykročil cez dvor a 
zamieril do stajne, aby skontroloval svoje 
kone. Tie boli totiž jeho pokladom. Nies-
li jeho a všetky dary, ktoré cestou nakú-
pil. Na verande hostinca narazil na starca 
a spomenul si na včerajší rozhovor, ktorý 
zostal nedokončený.
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„A kde je ten Boh a tie brány?“„Poď a ukážem 

ti,“ odvetil starec obliekajúc si ošúchaný kabát. 
„Je to ďaleko?“ „Veľmi sa vypytuješ, čo je dobré, 
ale musíš vedieť, kedy položiť tú správnu otázku. 
Tak budeš môcť dostať na ňu správnu odpoveď.“ 
Princ ostal zarazený jeho odpoveďou. Starec vy-
kročil cez dvor a poberal sa opierajúc o palicu na 
lúku za hostincom. Tá bola celá pokrytá kvetmi, le-
moval ju malý úzko vyšliapaný chodníček, ktorý 
prudko stúpal do kopca. Čo sa skrýva za kopcom, 
sa nedalo tušiť. Princ dlho váhal, zvažoval, nako-
niec vybehol a vydal sa za starcom.

„Vy idete za tým Bohom?“ „Áno idem,“ riekol 
starec a ďalej mlčky kráčali. Princ mal veľa otázok, 
ale nevedel, či nie sú zbytočné, preto radšej mlčal 
a kráčal popri starcovi.

Vrchol kopca odhalil svoje tajomstvo, to, čo 
sa skrýva na jeho druhej strane. Bol tam cintorín 
s malým kostolíkom. Starec ukázal prstom naň a 
riekol: „Tam ideme, tam býva Boh.“

Kostol bol väčší než sa zdalo zvonku. Aj lep-
šie vyzeral. Jeho vonkajšok bol dosť zanedbaný, 
no interiér vyzeral zachovalo. Nad oltárom bol 
mohutný luster, zavesený na dvoch lanách. Lavíc 
bolo len zopár, umiestnených bližšie k oltáru. Za 
nimi bolo voľné miesto, bolo ho toľko, že sa tam 
dalo aj tancovať. Starec si sadol do prednej lavice, 
palicu zložil k nohám a čakal. Princ ešte stále ob-
divoval kostol a díval sa na maľby umiestnené po 
jeho stenách. Na výjav jasličiek s malým Ježiškom, 
inde bol znázornený Ježiš ako dospelý muž, krá-
čajúci popri mori a povolával rybárov k sebe. Princ 
si mlčky sadol k starcovi.

„Máš v sebe veľa otázok chlapče. To je dobré, 
lebo si mladý.“ A začal mu rozprávať o Bohu, uka-
zoval mu maľby po stenách a vysvetľoval, ako Eva 
a Adam zhrešili, boli vyhnaní z raja a jediná cesta 
späť sú tri brány.

„Ale čo znamenajú tie tri brány?“ V rohu kosto-
la nad krstiteľnicou boli nakreslené tri brány, ale 
dosť zvláštne. Všetky tri boli umiestnené za sebou, 
človek tak musel prejsť všetkými naraz.

„Prvá brána je pokora, tá ti chýba najviac,“ 
riekol starec. Pritom chytil princa za rameno. „Keď 
som bol ja v tvojom veku chlapče, tiež som bol 
taký.“ „Keď prejdeš bránou pokory, nasleduje brá-
na nádeje. To znamená, že ty sa máš stať náde-
jou pre iných. Ale prv než sa tak stane, ty sám mu-
síš túto nádej nájsť. Posledná brána je brána vie-
ry. Tá je úplne obyčajná, ako vidíš. Nie je ozdo-
bená ani zlatom, ani šperkami.“ Bola však v nie-
čom zvláštna, stála vo vzduchu, na rozdiel od tých 

dvoch predošlých. Túto bránu obklopovala akási 
hmla, takže nebolo vidno, čo sa za ňou nachádza. 
Starec si všimol princov údiv. „Prejsť cez túto brá-
nu je najťažšie, lebo ako vidíš, ona nestojí na pev-
nej zemi, mnoho ľudí sa zľakne vykročiť do prázd-
na.“

Starec si odkašľal a spýtal sa princa: „ Čo mys-
líš? Čo je za tou hmlou, ktorá obklopuje bránu?“ 
Princ sa dlho mlčky díval, uvažoval, no napokon 
povedal: „Neviem.“ Je tam skala, celá brána je po-
stavená na skale. Je to najpevnejšia brána, ale zá-
roveň sa zdá byť aj najmenej stabilná. Princ sa po-
zorne díval na všetky tri brány a spozoroval aký-
si nápis. Bolo ho už slabo vidno, nachádzal sa na 
každej bráne priamo v strede oblúka. Na prvej 
bráne bolo slovo CAR, na druhej IT a na tej po-
slednej TAS. Princ nevedel pochopiť, čo tieto ná-
pisy znamenajú, nedávali žiaden význam. Preto sa 
opýtal starca: „Čo znamenajú tieto nápisy na kaž-
dej bráne?“ „Sami neznamenajú nič, ale keď ich 
spojíš dokopy, dostaneš slovo CARITAS. To je z la-
tinčiny a znamená láska k blížnemu. Táto láska je 
kľúčom na prejdenie týchto troch brán.“ „A to sta-
čí?“ opýtal sa udivene princ. „Áno, ale chce to jed-
nu vec, musíš viac myslieť na dobro iných než na 
to svoje.“
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Dominik aDamčík

Foto:  Internet

Plním Božiu vôľu

V posledných dňoch ma oslovuje príbeh, 
ktorý mi povedal jeden priateľ, pochádza 
z knihy Alfonza Mária Liguori. Je to príbeh 

o hľadajúcom kňazovi, ktorý mnoho rokov pro-
sil Pána, aby mu poslal niekoho, kto by ho naučil 
žiť skutočným duchovným životom. Jedného dňa 
začul hlas: „Choď k tamtomu kostolu a nájdeš, čo 
hľadáš.“ A hádajte kto tam bol. Bol tam muž, ktorý 
bol bosý a otrhaný, duchovný ho pozdravil: „Dob-
rý deň priateľu!“ Úbožiak odvetil: „Pane, ja si ne-
spomínam, že by som niekedy mal zlý deň.“ Otec 
pokračoval: „Nech ti Boh dá šťastný život.“ On mu 
na to: „Ale ja som nikdy nebol nešťastný.“ A po-
tom ešte dodal: „Počujte, otče, ja som nepovedal 
len tak, že som nemal nikdy zlý deň. Lebo keď som 
hladný, chválim Boha, keď sneží, alebo prší, vele-
bím ho. Ak mnou niekto pohŕda, odháňa ma, ak 
ma niečo trápi, vždy za to vzdávam vďaky môjmu 
Bohu. Povedal som Vám, že som nikdy nebol ne-
šťastný a je to pravda, lebo som zvyknutý chcieť 
bez výhrad všetko, čo chce Boh. Preto všetko, čo 
sa mi stane, dobré či zlé, prijímam z jeho ruky s 

radosťou ako to, čo je pre mňa najlepšie a preto 
som šťastný.“
 Neuveriteľný príbeh, že? Koľká odo-
vzdanosť a my sa stále pre niečo trápime, šomre-
me, krútime hlavou, takto to nemalo byť, ako si to 
predstavujú! Nevieme prijať situácie, ktoré nie sú 
podľa našich predstáv, sú to situácie, ktoré vidíme 
ako najväčšie zlo. No Pán ich môže premeniť na 
najväčšie dobro, ba čo viac, keď prijmeme svoje 
utrpenie, bolesť, kríž stane sa ľahším. Veď Pán Je-
žiš hovorí: „Moje jarmo je príjemné a moje breme-
no je ľahké“ (porov. Mt 11, 30). V inej časti Sväté-
ho Písma počujeme: „Všetko robte bez šomrania a 
pochybovania“ (porov. Flp 2, 14).
 Žijeme v civilizácii úspechu, každý od 
nás požaduje výkon, úspech, krásu, dokonalosť. 
Nikto nechce ľudí, ktorí sú spomalení, ktorým ro-
bota nejde od ruky. Z každej strany sa na nás dí-
vajú obri strachu a zlyhania. No Pán nechce, aby 
sme boli len úspešní, chce, aby sme boli v prvom 
rade verní! Aj keby to znamenalo podať nižší vý-
kon. Chce, aby sme žili svoju vieru, aby sme mu 

dôverovali, aby nič nebolo dôležitej-
šie ako On! Netvrdím, že je to ľahké 
takto žiť, ale keď som to skúsil v skúš-
kovom období (čiže pre mňa najkritic-
kejšom čase), hneď som pocítil pokoj a 
radosť, lebo som robil správnu vec. Od-
razu všetko malo zmysel, bolo to tak, 
ako chcel On, nie ja. Ja som urobil ma-
ximum, zvyšok som nechal na Neho a 
oplatilo sa.
 Oplatí sa byť verný. Niekedy 
ovocie svojej práce, snahy a vernos-
ti neuvidíme hneď, možno ani neskôr, 
ale vo večnosti určite. Myslím si, že ver-
nosť a poslušnosť nás najviac približu-
jú k Bohu a zároveň to sú najťažšie veci, 
ktoré môžeme pre Neho urobiť.             
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Štefan baláž

Foto:  Internet

„Na úsmev“

Príde chlap do kostola a modlí sa:
- Bože, daj, aby som vyhral. Moje deti ne-

budú mať čo jesť a ja prídem o prácu. Bože, 
prosím daj, aby som vyhral.

Príde na druhý deň a zasa sa modlí:
- Bože, moje deti nemajú čo jesť. Prišiel 

som o prácu a musel som predať aj auto. 
Prosím, daj, aby som vyhral.

Príde zasa o týždeň a modlí sa:
- Bože, aj dom som musel predať. Moje 

deti nemajú čo jesť a ani kde bývať. Prosím, 
daj, aby som vyhral.

Vtom k nemu zostúpi Pán Boh, ťapne ho 
po pleci a povie mu:

- Synu, čo keby si si aspoň kúpil ten 
žreb?!

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej 
knižky poznámku:

- Váš syn nič nevie.
Otec odpísal:
- Ďakujem za informáciu. Presne 

kvôli tomu ho posielam do školy.

Turista si chcel skrátiť cestu mimo chod-
níka - cez oplotenú lúku. Keď však otváral 
bránu v plote, zakričal na neho pastier, kto-
rý sedel opodiaľ:

- Tadiaľ nesmiete! Okamžite sa vráťte na-
späť!

Muž sa obrátil a pohŕdavo odvrkol:
- Viete kto som ja?! Ja som minister!
Turista vytiahol z vrecka diplomatický 

preukaz.
- Toto mi umožňuje vstúpiť kamkoľvek, 

bez akýchkoľvek otázok!
- Aha, to som nevedel, prepáčte..., - 

ospravedlňoval sa pastier.
- Môžete ísť ďalej pán minister.
- No, veď za to! odvetil minister.
O pár minút, keď už bol turista uprostred 

lúky, vyrútil sa na neho obrovský býk. Muž 
sa rozbehol späť a bolo jasné, že to už ne-
stihne. Volal zúfalo na pastiera:

- Pomoc! Čo mám robiť?
Pastier mu zakričal:
- Preukaz pán minister, ukážte mu preu-

kaz!
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