
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 10 - Október  2015  

 
Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji,  
buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 
 

Pokorne prosíme,  
nech mu Boh ukáže svoju moc. 

 
A ty, knieža nebeských zástu-
pov, Božou mocou zažeň do 

pekla Satana a iných zlých du-
chov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 
Amen. 

Úvodník: Hymnus *  Z rečí svätého opáta Bernarda * Liturgia: „Naša vlasť je v nebi“ 
Téma: Eucharistická modlitba * Reportáž: Zakladateľka rádu bosých karmelitánov 

Katechéza: „Viera, dôvera“ * Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na október  
Misie: Návšteva Sv. otca Františka na Kube z pohľadu slovenského misionára 

Fotogaléria: Požehnanie úrody v kostole sv. Michala v Leviciach 

Požehnanie úrody v kostole sv. Michala v Leviciach, 18. 9. 2015  
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Ó, Kriste, Vykupiteľ náš, 

kiež si nás v službe zachováš; 
nech život náš vždy svätý je 

na prosby Panny Márie. 
 

Anjeli Boží blažení, 
pomáhajte nám v súžení, 

zažeňte od nás diabla preč, 
by sme neprišli o veniec. 

 
Vás, dávni svätí proroci, 

vás, apoštoli Pánovi, 
vzývame cez deň, za noci, 
nech máme spásu ako vy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vy, mučeníci víťazní 

aj vyznávači prešťastní, 
proste a pomáhajte nám, 

nech vystúpime k výšinám. 
 

Zbor svätých panien ctihodných 
aj každý pustovník a mních, 

pomôžte, nech so svätými 
Kristovi patríme aj my. 

 
Buď sláva svätej Trojici; 

nech za jej slávnej pomoci 
nás so všetkými svätými 

spája vždy puto rodiny. Amen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

������������������������������������      HYMNUS   ������������������������������������                                                                                   

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela                                                                  
a tvoji svätí nech ťa velebia 
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Ponáhľajme sa za bratmi,                           
ktorí na nás čakajú 

 

     Načože je svätým naša chvála, načo 
naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? 
Načo sú pozemské pocty tým, ktorých 
podľa pravdivého Synovho prísľubu 
poctil nebeský Otec? Načo sú im naše 
chválospevy? Svätí nepotrebujú naše 
pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. 
A že uctievame ich pamiatku, to je 
v každom prípade v našom záujme, nie 
v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri 
tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná 
túžba. 
     A prvá túžba, ktorú v nás vyvoláva 
a l e b o  z o s i lň u j e 
spomienka na svätých, je 
tešiť sa ich milej 
spoločnosti a zaslúžiť si 
byť  spo luobčanmi          
a spoločníkmi blažených 
duchov, pripojiť sa 
k zástupu patriarchov, 
šíkom prorokov, senátu 
apoštolov, početnej 
armáde mučeníkov, 
zborom vyznávačov       
a chórom panien             
a konečne zhromaždiť 
sa a radovať sa 
v spoločenstve všetkých 
svätých. Ono spoločenstvo prvorodených 
nás očakáva, a my nedbáme. Túžia po 
nás svätí, a my si to nevážime. Čakajú na 
nás spravodliví, a my si to nevšímame. 
     Prebuďme sa už, bratia! Vstaňme 
z mŕtvych s Kristom! Hľadajme, čo je 
hore, myslime na to, čo je hore. Túžme 
po tých, ktorí túžia po nás. Ponáhľajme 
sa za tými, čo nás očakávajú, so zápalom 
ducha sa vydajme za tými, čo na nás 
čakajú. A máme túžiť nielen po 

spoločenstve svätých, ale aj po ich šťastí. 
Keď túžime po ich prítomnosti, máme sa 
horlivým úsilím uchádzať aj o ich slávu. 
Lebo táto ctižiadostivosť nie je škodlivá  
a dychtenie za touto slávou nie je nijako 
nebezpečné. 
     A toto je druhá túžba, ktorú v nás 
vyvoláva spomienka na svätých, aby sa aj 
nám zjavil Kristus, náš život, ako im,      
a aby sme sa aj my zjavili s ním v sláve. 
Lebo nateraz sa nám naša hlava 
predstavuje nie aká je, ale akou sa pre 
nás stala; nie ovenčená slávou, ale 
zovretá tŕňmi našich hriechov. Nech sa 
úd pod tŕním korunovanou hlavou hanbí 
žiť v prepychu, lebo doteraz mu nebol 

nijaký purpur na slávu, 
ale na posmech. A keď 
príde Kristus, keď sa už 
nebude zvestovať jeho 
smrť, aby sme vedeli, že 
sme aj my zomreli a náš 
život je ukrytý s ním. 
Hlava sa zjaví v sláve       
a s ňou zažiaria oslávené 
údy; keď totiž pretvorí 
naše úbohé telo, aby sa 
stalo podobným slávnej 
hlave, ktorou je on. 
     Po tejto sláve teda 
d y c h t i m e  c e l o u                  
a  s p oľ a h l i v o u 

ctižiadosťou. Nuž teda, aby sme v ňu 
mohli dúfať a robiť si vyhliadky na 
toľkú blaženosť, veľmi potrebujeme aj 
príhovory svätých, aby sme na ich 
orodovanie dostali to, čo nedosiahneme 
svojimi schopnosťami. 
 

Plesajte, spravodliví, v Pánovi;                                
statočným sluší spievať pieseň chvály.  

������������  Z Rečí svätého opáta Bernarda ������������ 
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„Naša vlasť je v nebi“                                         
2.november 

 

 Jednou z najťažších vecí pre člo-
veka, sú veci posledné. Mnoho ľudí pre-
žije v beznádeji celý svoj život. Uverí 
v ničotu, ktorá na neho čaká po smrti. 
Sebaisto vyhlasuje, že je neveriaci. 
V pravom slova zmysle popiera, že verí 
v beznádej. A pritom uprostred tejto 
beznádeje nám 
svieti tá najväčšia 
nádej: Ježiš Kris-
tus! Títo ľudia po-
važujú veriacich 
v Boha za nerozum-
ných. Nerozumní sú 
však oni sami. 
Uvážme predsa, čo 
je nerozumnejšie? 
Veriť v ničotu alebo 
vo večný život? Čí-
tania na spomienku 
Všetkých verných 
zosnulých nám tl-
močia Božie slovo 
plné radostného po-
solstva. Žalmista 
vyspieval túžbu 
svojej duše po Bo-
hu: „Po Bohu žízni moja duša, po Bo-
hu živom.“V každom z nás je hlboko 
zakorenená táto túžba. Ona je ukrytá 
v každom jednom náboženstve. Keď 
človek po prvom hriechu stratil priateľ-
stvo so svojim Stvoriteľom a ocitol sa 
v duchovnej tme, neprestal Boha hľa-
dať. Kvôli zatemneniu rozumu a vôli 
naklonenej k zlému je to pomerne ťaž-
ké. Pohanské zvyky, náboženské prakti-
ky rôznych národov majú spoločného 
menovateľa a tým je úporné hľadanie 
Boha. Viera v reinkarnáciu, spočinutie 

v nirváne a pod. nie je nič iné ako hlbo-
ká túžba človeka po večnom živote.  
 Svätý Pavol povzbudzuje svojich 
súčasníkov a rovnako aj nás slovami 
„Bratia, vieme, že keď sa tento stánok 
náš pozemský dom rozpadne, máme 
od Boha príbytok nie rukou zhotove-
ný, ale večný dom v nebi.“Túto radost-
nú zvesť nám priniesol Ježiš Kristus, 
ktorý nás na inom mieste uisťuje: 

„V dome môjho Ot-
ca je mnoho príbyt-
kov.“ „Idem vám 
pripravi ť miesto, 
aby ste aj vy boli 
tam, kde som ja.“ 
Povedal to po svojom 
zmŕtvychvstaní. Boh 
sa však už pred prí-
chodom Krista priho-
váral človeku ústami 
prorokov slovami pl-
n ý m i  n á d e j e . 
V prvom čítaní 
z Knihy proroka Da-
n i e l a  z a z n e l o 
„A mnohí z tých, čo 
spia v prachu zeme, 
sa zobudia; jedni na 
večný život, druhí 

na večnú potupu. Múdri sa budú 
skvieť ako jas oblohy a tí, čo mno-
hých priviedli k spravodlivosti, ako 
hviezdy na večné veky.“ 
 Pán Ježiš bol „prvotinou zosnu-
lých“ , lebo zomrel a vstal z mŕtvych. Za 
svojho pozemského života často hovoril 
o „Nebeskom kráľovstve, ktoré je od 
vekov pripravené“ a približoval ho 
viacerými podobenstvami. V evanjeliu 
na spomienku Všetkých verných zosnu-
lých ho pripodobnil desiatim pannám, 
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ktoré s lampami viery očakávali príchod 
ženícha, ktorým je on sám. Varuje nás 
pred veľkou chybou nechať vyhasnúť 
túto lampu tak ako nerozumné panny 
a vyzýva nás, aby sme sa usilovali byť 
ako múdre panny, ktoré mali v zásobe 
dosť oleja. Olej predstavuje naše úsilie 
o zachovanie a prehĺbenie viery vštepe-
nej pri krste. Ak sa uspokojíme iba 
s minimom, naša viera zakrpatie 
a budeme sa podobať nemúdrym pan-
nám, ktoré nemali olej v zásobe. Keď 
bol ženích 
už blízko, 
bolo veľmi 
n e s k o r o 
zháňať sa za 
o l e j o m , 
a tak sa na 
s v a d o b n ú 
hostinu ne-
d o s t a l i . 
Márne klo-
pali na brá-
nu, z úst že-
nícha počuli 
b e z ú te š n é 
slová „Veru, hovorím vám: Nepo-
znám vás.“ Slovom, nebude stačiť naša 
príslušnosť k Cirkvi, ani prijaté sviatos-
ti, pokiaľ sme ich nežili a neboli sme 
„soľou a svetlom sveta.“ Práve naopak. 
Pán Ježiš nám adresoval aj nasledovné 
slová. „Načo je taká soľ, ktorá nesolí? 
Iba ju vyhodiť von, aby ju ľudia po-
šliapali.“  Ak sme svojou vierou ne-
ozdravovali svet, v ktorom žijeme, do-
konca sme prevzali jej mentalitu 
s výhovorkou „dnes sa už žije tak“, po-
rušovali sme všetky prikázania a boli 
sme nepriateľmi našej matke Cir-
kvi, robili sme vlastne hanbu Kristovmu 

menu, dopadneme, ako nemúdre panny 
z podobenstva a budeme počuť tie isté 
slová: „Nepoznám vás.“ Podľa vyjad-
renia Pána Ježiša nevieme ani dňa ani 
hodiny, kedy príde, kedy od nás Boh 
požiada našu dušu a my budeme musieť 
vydať počet z prežitého života, ktorý 
n á m  d a r o v a l .  M ú d r e  P a n n y 
v podobenstve boli pripravené na prí-
chod ženícha v hociktorú hodinu 
a preto, keď prišiel, mohli s ním vojsť 
na svadbu a dvere sa za nimi zavreli. 

V duchovnej 
b d e l o s t i , 
v  l á s k e 
k Bohu, ko-
naním dobra, 
posi lňovaní 
m o d l i t b o u     
a sviatosťa-
mi, ktoré nám 
naša Cirkev 
ponúka, do-
kážeme dos-
tatočne dopĺ-
ňať svoje 
l a m p y 

a budeme pripravení na jeho príchod, 
kedykoľvek nastane náš odchod z tohto 
sveta. Apoštol národov sv. Pavol v liste 
Korinťanom zdôrazňuje „A preto sa 
usilujeme páčiť sa mu, či sme doma 
alebo mimo domu. Veď sa všetci mu-
síme ukázať pred Kristovou súdnou 
stolicou, aby každý dostal odplatu za 
to, čo konal, kým bol v tele, či už dob-
ré a či zlé.“Zoberme si jeho slová 
k srdcu a snažme sa žiť tak, aby sme raz 
mohli podľa slová žalmu „Pred tvárou 
Pána kráčať v krajine žijúcich.“ 
Amen. 

    Gitka Tóthová 
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 Milí čitatelia, v téme nášho 
časopisu vás chceme voviesť bližšie 
do hĺbky svätej omše a konkrétne do 
E u c h a r i s t i c k e j  m o d l i t b y 
z diplomovej práce pána kaplána 
Mgr. Petra Tótha.  
 

1. Eucharistická modlitba 
 V tejto časti si priblížime 
s k l a d b u ,  v ý z n a m  a  v ý v o j 
eucharistickej modlitby, predovšetkým 
pred liturgickou obnovou Druhého 
vatikánskeho koncilu. Čo je to vlastne 
eucharistická modlitba? Akú úlohu 
zohráva pri 
slávení svätej 
o m š e ? 
Eucharistická 
modlitba je 
ú s t r e d n á 
a vrcholná 
časť celého 
s l á v e n i a 
svätej omše, 
je vzdávaním 
v ď a k y 
a posvätenia. Biskup alebo presbyter si 
ňou pridružuje Boží ľud v modlitbe, 
k to rú  pozdv ihnu tým s rdcom 
a vzdávaním vďaky skrze Ježiša Krista 
vysiela k Bohu Otcovi.1 Veľmi 
dôležitou časťou je zmienka o tom, že 
Boží ľud je ten, ktorý spolu s kňazom 
slávi a zjednotený s ním predkladá túto 
modlitbu Bohu. Eucharistickou 
modlitbou nazývame súbor textov 
medzi prefáciou a doxológiou, ktoré sa 
nachádzajú pred modlitbou Otče náš. 

Ide o texty, ktoré majú veľmi hlboký 
teologický obsah. 2 
 

1. 1 Skladba eucharistickej  
modlitby 

 Eucharistická modlitba sa skladá 
z ôsmich hlavných prvkov, ktorými sú: 
 Vzdávanie vďaky : kedy kňaz 
oslavuje Boha Otca za celé dielo spásy 
alebo za niektorý osobitný aspekt diela 
spásy. Toto záleží vždy na liturgickom 
slávení dňa. 
 Svätý: serafínsky spev3; je 
súčasťou eucharistickej modlitby. Je to 

zvolanie, ktoré 
s p o l oč n e 
spieva alebo 
recituje všetok 
ľud spolu 
s kňazom. 
T ý m t o 
z v o l a n í m 
o s l a v u j e m e 
Trojjediného 
B o h a 
a pripájame sa 

ním k celému nebeskému zástupu 
anjelov a svätých. 
 Epikléza : kedy kňaz vystretými 
rukami nad obetnými darmi prosí 
Božiu moc, aby boli posvätené, a stali 
sa tak Kristovým telom a krvou, a aby 
táto nepoškvrnená obeť, ktorú veriaci 
majú prijať, bola im na spásu. 
 Opis ustanovenia Eucharistie 
a konsekračné slová: slovami 
a úkonmi Krista sa koná obeta, ktorú 
Kristus Pán ustanovil pri Poslednej 

������������������������������������   Eucharistická modlitba Eucharistická modlitba Eucharistická modlitba ������������������������������������   
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večeri, keď pod spôsobmi chleba 
a vína obetoval svoje telo a krv a dal 
ich za pokrm a nápoj apoštolom 
a prikázal im nepretržite sláviť toto 
tajomstvo. 
 Anamnéza: Cirkev, plniac 
príkaz, ktorý prostredníctvom 
apoštolov dostala od Krista Pána, koná 
pamiatku Krista a pripomína si jeho 
požehnané umučen ie ,  s lávne 
zmŕtvychvstanie a nanebovystúpenie. 
 Obetovanie: V spomínanej 
p a m i a t k e 
Cirkev, a to 
najmä tá, 
ktorá je tu 
t e r a z 
zhromaždená, 
p r i n á š a 
v Duchu 
S v ä t o m 
O t c o v i 
nepoškvrnenú 
obetu. S touto obetou si Cirkev želá, 
aby veriaci dokázali obetovať aj seba 
samých, aby bol napokon Boh všetko 
vo všetkých. 
 Príhovory : Vyjadruje sa v nich, 
že Eucharistia je spoločným slávením 
celej Cirkvi, nebeskej i pozemskej, 
a že prednášaná obeta sa koná za 
všetkých členov, živých i mŕtvych, 
ktorí sú povolaní k účasti na vykúpení 
a k spáse získanej telom a krvou 
Krista. 
 Záverečná doxológia : Vzdáva 
slávu Bohu. Ľud ju zvolaním 
potvrdzuje a zakončuje. 
Eucharistická modlitba je spoločným 
slávením kňaza a Božieho ľudu, preto 
je potrebné, aby ju všetci zúčastnení 

pozorne vn ímal i  a  počúval i 
a v stanovených častiach sa aktívne 
zapájali aj predpísanými zvolaniami. 4 
 

1.2 Eucharistická modlitba              
v premenách čias 

 Eucharistická modlitba je 
„vzdávaním vďaky“, je teda ďakovnou 
modlitbou prednášaná Všemohúcemu 
Bohu. Grécka pôvodina pozná 
a používa dva výrazy: εὐλογήσας 5 
(dobrorečil) alebo εὐχαριστήσας 

(vzdával vďaky). 
T i e t o  s l o v á 
vyjadrujú to isté. 
Najmä druhý 
výraz sa v Cirkvi 
ustálil a stal sa tak 
j a d r o m 
e u c h a r i s t i c k e j 
modlitby, ktorá 
p o dľa  t o h t o 
výrazu nesie svoje 

meno, keďže sa začína vzdávaním 
vďaky. 6 
 Eucharistická modlitba siaha do 
najstarších čias Cirkvi. Na jej 
pomenovanie sa používali rôzne názvy 
ako napr. oratio, alebo prex. Taktiež, 
keďže dlhé obdobie až do Druhého 
vatikánskeho koncilu sa používala 
jediná Eucharistická modlitba, tzv. 
Rímsky kánon, sa tejto modlitbe 
hovorilo aj Kánon alebo aj Canon 
actionis. Grécka cirkev ju nazýva 
anaforou. 7 Eucharistická modlitba je 
nemennou a nepremennou modlitbou. 
Robí ju takou Pánov príkaz, ktorý dal 
pri Poslednej večeri: „Toto robte na 
moju pamiatku.“ Pokiaľ mala rímska 
liturgia len jediný formulár, bolo 
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vhodné ho nazývať Rímsky kánon. 
Teraz, keď ich po liturgickej obnove 
máme viac, je lepšie uprednostniť 
názov Eucharistická modlitba. 8 
 

1.3 Eucharistická modlitba                                 
a židovská Pascha 

 „Kristova Posledná večera a aj 
ce lá  p rvokresťanská  l i tu rg ia 
v mnohom čerpala z obradov 
židovskej Paschy.“ 9 Z toho, že Kristus 
u s t a n o v i l 
Eucharistiu 
p o č a s 
večere, a to 
ešte v deň 
s l á v e n i a 
ž i d o v s k e j 
Paschy, je 
súvis medzi 
t ý m i t o 
udalosťami 
c e l k o m 
zrejmý. 10 
Priebeh slávenia Paschy má štyri časti: 
 1. Predjedlo, požehnanie prvého 
kalicha Kidduš – Hostina sa začala 
odohrávať ešte mimo jedálne a to 
predjedlom a prvým kalichom, pri 
k torom bol i  vyslovené slová 
požehnania kalicha a dňa. Potom si 
ten, ktorý predsedal umyl ruky, 
ponoril byliny do slanej vody 
a predniesol za ne chválu, jedol 
a podával ostaným. 11 
 2. Druhý kalich, nazývaný 
Haggada, a hlavné jedlo – Keď sa 
priniesol baránok, začala sa druhá časť 
slávenia Paschy, ktorá sa začala 
naliatím kalicha haggada za spevu 
Hallelu – alelujových žalmov Ž 113 

a 114 a vďakou za vykúpenie, pri 
ktorom stolujúci pili z kalicha, 
požívali chlieb, horké byliny a nálev. 
Je pravdepodobné, že Ježiš práve 
v tejto časti Poslednej večere vysvetlil 
jej zmysel. 12 
 3 .  B i r k a t - h a - m a z o n  – 
požehnanie po jedle a tretí kalich. 
Nalieval sa po večeri a nazýva sa 
kalichom požehnania. Aj keď Ježiš 
použil pri požehnaní kalicha, podobne 

a k o  p r i 
p o ž e h n a n í 
chleba, vlastnú 
formuláciu, má 
t e n t o  t e x t 
význam pre 
p o c h o p e n i e 
K r i s t o v e j 
P o s l e d n e j 
večere a to 
zvlášť kvôli 
š t r u k t ú r e 
a obsahových 

momentov eucharistickej modlitby. Po 
požehnaní tohto kalicha, ho Ježiš 
podával učeníkom spôsobom, aký sa 
nám zachoval v Markovom evanjeliu: 
„Toto je moja krv, (krv) zmluvy, ktorá 
sa vylieva za všetkých“. 
 4. Štvrtý kalich (tzv. Hallel) – 
tvorí záver, po ktorom nasledoval 
chválospev 13, druhá časť Hallelu, na 
konci ktorého stolujúci ešte raz 
velebili Boha žalmom Ž 136, za 
stvorenie sveta a za dejiny spásy. 14 
 Modlitba po jedle a pred tretím 
kalichom nazývaná Birkat-ha-mazon 
je svojou štruktúrou považovaná za 
pôvodkyňu kresťanskej eucharistickej 
modlitby, aj keď v dôsledku neskoršej 
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židovskej tradície modlitieb by 
prípadné porovnávanie textov robilo 
problém. 15 Ide o modlitbu, ktorú 
tvoria tri strofy. Jedna krátka strofa je 
so slovami požehnania, ktorej 
objektom je jedlo, dané od Boha, ktorý 
ho vo svojej  štedrost i  dáva 
izraelskému národu. Nasleduje širší 
úkon vďaky za zem, ktorú dal Pán 
Izraelu – tu ide o pripomienku 
záchrany z Egypta. Potom nasleduje 
prosba za 
m e s t o 
Je ruza le m, 
v y t r v a l o sť 
izraelského 
národa, za 
chrám. Jedná 
sa tu vlastne 
o  ú k o n 
vďaky, ktorý 
je uvedený 
požehnaním 
a zakončený prosbou. 16 

 Tri časti, z ktorých sa skladá 
židovská modlitba (požehnanie – 
spomienka, vďakyvzdanie a vzývanie), 
nadobudli v kresťanskej eucharistickej 
modlitbe úplne nový charakter, 
v ktorom dokonca môžeme vidieť 
trinitárny rozmer. 
 
Použitá literatúra: 
1  Porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála. 
In: Rímsky misál,Editiotypica, 1980, čl. 54, s. 
33.  
2 AUGÉ, M.Liturgia, Dejiny. Slávenie. 
Teológia. Spiritualita. Praha : Paulínky, 2011, 
s. 131.  
3 POKORNÝ, L. a kol. Obnovená liturgia, Praha : 
Česká katolícká charita, 1976, s. 129. Toto 
miesto je inšpirované Písmom porov. Iz 6,3: 

„A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je 
Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ 
4 Porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála, 
1980, čl. 55, s. 34-35.    
5 S týmto gréckym výrazom sa môžeme 
stretnúť vo Svätom písme poväčšine pri opise 
Poslednej večere u synoptikov. U Jána je tento 
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4 t h  Re v i s e d ve r s i on w i th d i c t i on a r y . 
Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2007, s. 

334.   
6 Porov. Parsch, 
P. Výklad svätej 
omše, Trenčín : 
Do min i káns ke 
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111. 
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M.Liturgia,2011, 
s. 132. 
9  C A B A N , 

P.Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého 
vatikánskeho koncilu, Trnava : SSV, 2010, s. 
23.   
10 Porov. AUGÉ, M.Liturgia,2011, s. 132.   
11 Porov. CABAN , P.Dejiny slávenia Eucharistie 
do Druhého vatikánskeho koncilu, 2010, s. 25.  

12 Porov. CABAN , P.Dejiny slávenia Eucharistie 
do Druhého vatikánskeho koncilu, 2010, s. 25. 
 13 Porov. Mk 14,26: „Potom zaspievali 
chválospev a vyšli na Olivovú horu“. Porov. aj 
Mt 26,30. 
14 Porov. CABAN , P.Dejiny slávenia Eucharistie 
do Druhého vatikánskeho koncilu, 2010, s. 25-
27. 
15 AUGÉ, M.Liturgia,2011, s. 132.  

16 Porov. AUGÉ, M.Liturgia,2011, s. 132-133.  
17 Porov. AUGÉ, M.Liturgia,2011, s. 133. 
  

         (Pokračovanie v budúcom čísle)  
 

  Mgr. Peter Tóth, kaplán  
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 Sv. Terézia z Ávily, 

panna a učiteľka Cirkvi, 

zakladateľka rádu Bo-

sých karmelitánov sa na-
rodila v 28. marca 1515. 

V Cirkvi si ju pripomína-

me 15. októbra. Tento 
rok je pre Bosých karme-

litánov jubilejným, lebo 

slávia 500 rokov narode-

nia svojej zakladateľky. Z jej života si 
môžeme pripomenúť niekoľko dôleži-

tých momentov.  
 Do kláštora karmelitánov v Ávile 

vstúpila v r. 1535. V r. 1554 pred obra-

zom trpiaceho Ježiša v kláštornej kapln-

ke zažila rozhodujúce vnútorné obráte-

nie, ktoré ju priviedlo k obnoveniu viery 

a života jedine pre Boha, v duchu 

„vnútornej modlitby“. O päť rokov ne-

skôr zažila vrcholnú mystickú skúse-

nosť stigmatizácie – prebodnutia - srd-

ca.  Prvý kláštor bosých karmelitánok 

založila 24. augusta 1562 v Ávile. Prija-

la rehoľné meno Terézia od Ježiša. Na-

písala spisy Cesta dokonalosti 

a Rozjímania o Veľpiesni. V r. 1567 

stretla novokňaza, ktorého získala pre 

založenie mužského rádu Bosých kar-

melitánov. My ho poznáme pod menom 

sv. Ján z Kríža. Napísala niekoľko pre 

duchovný život významných kníh: Ži-

vot a Vnútorný hrad. 

V Španielsku založila 2 

mužské kláštory a 16 žen-

ských kláštorov. Jej život 

bol popretkávaný nepocho-

p e n í m ,  n e p r i j a t í m 

a prenasledovaním. Zomie-

ra 4. októbra 1582. Jej tele-

sné pozostatky sú uložené 

v kláštore Albe de Tormes 

v Španielsku. Pápež Pavol V. ju vyhlásil 

za blahoslavenú 24. apríla 1614. Pápež 

Gregor XV. ju 12. marca 1622 ju vyhlá-

sil za svätú spolu so sv. Ignácom 

z Loyoly a sv. Františkom Xaverským. 

V r. 1970 27. septembra jej pápež Pavol 

VI. udelil ako prvej žene titul „učiteľky 

Cirkvi“  spolu so sv. Katarínou Sien-

skou.  

 Na Slovensko prišli karmelitáni 

prvý raz koncom 14. storočia. Prvé kláš-

tory boli založené v Prešove, Prievidzi  

a po tereziánskej reforme v Skalici. Pre-

šovský a prievidzský kláštor zanikli po-

čas reformácie a skalický kláštor padol 

za obeť prepiatej osvieteneckej politike 

Jozefa II. v čase, keď boli zrušené tak-

mer všetky kontemplatívne kláštory. 

 Po nanútenej prestávke, ktorá trva-

la viac ako 200 rokov, ožíva na Sloven-

sku karmelitánska tradícia a v 90. ro-

koch znova zapúšťa svoje korene. V ro-

������������������������������������         Zakladateľka rádu bosých karmelitánov   Zakladateľka rádu bosých karmelitánov   Zakladateľka rádu bosých karmelitánov   ������������������������������������      
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ku 1995 bol založený Kláštor bosých 

karmelitánov Sedembolestnej Panny 

Márie a sv. Jozefa v Priechode pri Ban-

skej Bystrici. Bosí karmelitáni Prebla-

hoslavenej Panny Márie z hory Karmel, 

ktorí pôsobili od roku 1995 v Priecho-

de začali od 1. júla spravovať mariánske 

pútnické miesto Staré Hory a miestne 

farské spoločenstvo. Reagovali tak na 

želanie banskobystrického biskupa 

Mons. Rudolfa Baláža, aby pútnické 

miesto pod Donovalmi posväcovali 

mnísi modlitbou a pastoráciou miest-

nych veriacich, pútnikov i turistov. Ide 

o kontemplatívno-apoštolské spoločen-

stvo, ktoré spája rozjímavú modlitbu 

s apoštolátom.  

 Pri príležitosti 500 jubilea sv. Te-

rézie od Ježiša sme sa obrátili na rád 

bosých karmelitánov na Starých Horách 

s prosbou o návštevu v našej farnosti. 

Prisľúbili nám, že prídu v mesiaci októ-

ber. Stalo sa to v piatok 23. októbra. 

Prišli k nám dvaja bratia, páter Dušan 

a fráter Stanislav. Ich prvé stretnutie 

prebehlo s birmovancami vo fare. Prvá 

svätá omša o 18.00 nám priblížila tému 

modlitby. Spoznali sme jej najčastejšie 

formy a roztržitosti počas nej podanej 

s citom a s určitou dávkou milého hu-

moru. V sobotu sa páter Dušan vydal 

spolu s deťmi na Erko stretnutí na Kríž-

ny vrch. Homília na večernej sv. omši 

nás voviedla do problematiky zranení 

a milosrdenstva. Deťom na sv. omši 

v nedeľu o 10-tej sa páter Dušan pred-

stavil netradičnou formou. „Skryjem sa 

pred vami a vy budete hádať, či som 

obutý, alebo bosý.“ Deti povedali, že je 

obutý. „Tak prečo sa volám bosý kar-

melitán?“ Touto otázkou sa začal živý 

dialóg medzi ním a deťmi, ktoré sa doz-

vedeli viac o tomto ráde. Popoludní vy-

konali návštevu v domove dôchodcov 

Jeseň života. Pred večernou sv. omšou 

páter Dušan udelil kňazské požehnanie 

modliacim sa vo Večeradle s Pannou 

Máriou. Po večernej sv. omši prijal 

a obliekol niekoľkých do Škapuliara. 

Návštevu ukončili v pondelok po rannej 

sv. omši a vrátili sa do kláštora na Staré 

Hory. Pútnici môžu karmelitánov stret-

núť každú prvú sobotu na tomto pútnic-

kom mieste pri spovednej službe, ktorú 

tu konajú. Ďakujeme im za všetky spro-

stredkované milosti!   

                                    

Pripravila Gitka Tóthová;                              

zdroj webová strana Karmelitánov                           
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Viera/Dôvera I. 
 

Ako kresťania, ako zasvätené osoby, 
často podliehame pokušeniu postaviť boj proti 
hriechu do stredu, do centra svojho duchovné-
ho života. Často sme povzbudzovaní k rastu 
v čnostiach, k askéze, čo je v poriadku, ale ak 
sa toto úsilie dostane do centra nášho duchov-
ného života, stane sa nám, že začneme žiť ako 
nádenníci, ako slúžky namiesto toho, aby sme 
žili ako deti, ako dcéry, 
ako nevesty. 

Chceme sa priro-
dzene zbaviť nejakej 
chyby, zlozvyku, možno 
neresti, okresať svoj cha-
rakter, povahu, no popri 
tomto úsilí sa nám môže 
stať, že začneme viac 
dôverovať sebe ako Pá-
novi a, ak zlyháme 
v tomto úsilí, upadáme 
do malomyseľnosti 
a znechutenia. 

Pritom si neuve-
domujeme, že to, o čo v duchovnom živote 
V SKUTOČNOSTI IDE, NIE JE V PRVOM 
RADE POKROK V MRAVNEJ DOKONA-
LOSTI, ALE  V DÔVERE V PÁNA . 

To, čo je skutočne ťažké pre nás, ľudí 
poznačených následkami dedičného hriechu, 
nie je ani tak niečo dodržať či splniť, ako dôve-
rovať zoči-voči svojej slabosti. Ešte raz odci-
tujem sv. Terezku: „Musíme súhlasiť s tým, 
že zostaneme úbohí a bezmocní, a to je ťaž-
ké...“  Najviac síl v našej viere nás stojí dôvero-
vať, nie plniť prikázania. Pavol o sebe hovorí, 
že čo do spravodlivosti zo Zákona, žil bez 
úhony. (porov. Flp 3, 6) Ale počúvajme, čo pí-
še Marek o Ježišových učeníkoch po jeho zmŕt-
vychvstaní: Anjel im povedal: „...choďte a po-
vedzte jeho učeníkom a Petrovi: "Ide pred 
vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám 
povedal." Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa 
ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali ni-
komu nič, lebo sa báli. Keď ráno v prvý deň 
týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Má-
rii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem 
zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, 
čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 

Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, ne-
verili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z 
nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli 
zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Na-
pokon sa zjavil samým Jedenástim, keď se-
deli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť 
srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkriese-
ného.“ (Mk 16, 7n.) 

Nedôvera v dobrú zvesť, v evanjelium, 
nedôvera v to, že 
zo strany Boha vo-
či nám by to moh-
lo byť až tak dob-
ré, až tak zadar-
mo, až tak štedré, 
až tak milujúce... 
toto je snáď naj-
väčšia rana dedič-
ného hriechu pre 
naše srdcia. Písmo 
hovorí o viere ako 
o dverách: Sk 14, 
27: „Keď ta došli 
a zhromaždili cir-

kev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi uro-
bil Boh a že pohanom otvoril dvere viery.“ 

Zjv 3, 8. 20: „Poznám tvoje skutky - 
hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, 
ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, 
no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje 
meno....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.“ 
 Cez dvere sa vchádza a vychádza, je to 
priestor cez ktorý sa spájajú dva svety, je po-
trebné ich len otvoriť. Cez vieru prijímame dar 
Ducha Svätého. Viera, dôvera, sú ako dvere, 
cez ktoré sa otvárame a Pán nám môže dať to, 
čo nám dať chce, Pánovi dovoľujeme konať. 
„Nech sa páči, vstúp!“ Terezka píše: „Bohu sa 
páči, keď vidí, že milujem svoju malosť 
a úbohosť. Moja slepá  dôvera v jeho milosr-
denstvo.. To je môj jediný poklad.“ 
 Terezkina cesta je cestou malosti, no ešte 
podstatnejšie cestou dôvery. Toto je najhlbšou 
charakteristikou duchovného detstva. Bezhra-
ničná dôvera v Božiu dobrotu a vernosť je 
jadrom cesty k svätosti.  
 A opačne, Terézia v jednom zo svojich 
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listov tvrdí, že to, čo Boha najviac zasahuje, čo 
je naším najvážnejším previnením voči nemu, 
je naša nedôvera: „To čo Ježiša uráža, čo zra-
ňuje jeho srdce, je nedôvera.“ Boh od nás 
v prvom rade neočakáva, že budeme dokonalí 
(to príde postupne), ale že mu budeme dôvero-
vať. Úplná dôvera. Ak dôverujem, môžem si 
byť istý, že som otvorený pre Božiu lásku. Sv. 
Ján z Kríža hovorí: „Od Boha dostávame toľ-
ko, koľko dúfame.“ Ježiš na niekoľkých mies-
tach v evanjeliu hovorí: Mk 5, 34: „Dcéra, tvo-
ja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď 
uzdravená zo svojej cho-
roby.“  Mt 9, 29: „Tu sa 
dotkol ich očí a povedal: 
"Nech sa vám stane, ako 
ste uverili.“ 
 Podstatnou strán-
kou duchovného života 
je práca na obnovení dô-
very v našom srdci. Je 
zranené dedičným hrie-
chom a plné strachu, po-
chybností a potrebuje ve-
ľa času na uzdravenie. 
Možno sa v tomto živote 
nikdy celkom neuzdraví, 
no i tak môžeme v dôvere 
robiť veľké pokroky. 
 Práve nedôvera, po-
chybovanie o Božej dob-
rote stojí na začiatku hrie-
chu ako takého. V nej má 
koreň každý hriech. Pozrime sa, ako sa prví ľu-
dia dopustili hriechu. Tak, že boli spochybnení 
vo svojom vzťahu k Bohu a bol spochybnený 
vzťah Boha voči nim – je naozaj Boh taký dob-
rý, ako to hovorí? Možno jeho slovu dôvero-
vať? Skutočne je Otcom? Z týchto pochybností 
sa rodí nedôvera: nečakám od Boha, že ma mô-
že naplniť a urobiť šťastným. A tak sa rozhodu-
jem dosiahnuť toto šťastie po svojom. Tu začí-
na cesta hriechu. Toto nám umožňuje pochopiť, 
aká zásadne dôležitá je viera, dôvera. Je kore-
ňom nášho uzdravenia a oslobodenia. Z nej sa 
rodí celý proces života, ktorý je uzdravením 
procesu smrti splodeného hriechom. 

 
 

Viera   �  nádej  �  láska 

Pochybnosť �   nedôvera   �     hriech 
 

Viera, o ktorej tu hovoríme, je posto-
jom, pri ktorom si osvojujeme to, čo nám Pán 
ponúka. Teda viera ako osvojenie. Vypočujme 
si sv. Bernarda: „To, čo nemôžem získať sám 
od seba, si s dôverou osvojuje (uzurpujem!) 
z prebodnutého boku Pána, pretože je plný 
milosrdenstva. Mojou zásluhou je preto Bo-
žie milosrdenstvo. Určite nebudem mať nú-
dzu o zásluhy, kým on bude oplývať milosr-
denstvom. Tvoje milosrdenstvo, Pane, je ne-

smierne (Ž 119, 156), i ja 
budem mať hojnosť zá-
sluh. A čo ma je po mojej 
spravodlivosti? Budem 
mať na pamäti, Pane, iba 
tvoju spravodlivosť. 
V skutočnosti je to i moja 
spravodlivosť, pretože ty 
si pre mňa Božia spravod-
livosť.“ Je totiž napísané: 
„Ježiš Kristus... sa pre 
nás stal múdrosťou od 
Boha i spravodlivosťou, 
posvätením 
a vykúpením.“ (1 Kor 1, 
30) 
My skutočne neustále zabú-
dame na to najjednoduchšie 
a najjasnejšie z celého No-
vého zákona – na dostup-
nosť Božieho milosrden-

stva! Ako dlho nám potrvá, kým na to prídeme, 
akú dlhú cestu musíme vykonať? Zistíme to 
väčšinou až na konci duchovného života, nie na 
jeho začiatku. Rovnako ako pri objavovaní nie-
ktorých fyzikálnych zákonov: treba urobiť 
množstvo ďalších pokusov, aby sme nakoniec 
zistili, že skúmaný princíp je najjednoduchší 
a najzákladnejší zo všetkých. Ide v podstate 
o to, aby sme povedali Bohu „áno“. Boh stvoril 
slobodného človeka, aby mohol slobodne prijať 
život a milosť; prijať sám seba ako stvorenie, 
ktoré Boh obdaril milosťou. Boh čakal iba na 
jeho „áno“, ale dostal odpoveď „nie“. Teraz 
Boh dáva človeku druhú možnosť; predstavuje 
Krista ako zmiernu obetu a pýta sa: „Chceš žiť 
v jeho milosti, v ňom?“ Veriť znamená odpove-
dať: „Áno, chcem!“ a ihneď si novým stvore-
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ním, bohatším než predtým; si „stvorený 
v Kristovi Ježišovi“  (porov. Ef 2, 10) 

Takto vyzerá úkon kresťanskej viery 
a je zvláštne, ako málo ľudí k nej pristupuje. 
My, kresťania, sme Abrahámovo potomstvo, 
pretože Abrahám je otcom všetkých, ktorí ve-
ria, pretože on sám prvý takto uveril a prijal 
Božiu spravodlivosť do svojho srdca. Rim 4, 18
-25: „On dúfal proti všetkej nádeji, veril, 
a stal sa tak ot-
com mnohých 
národov, podľa 
toho, čo bolo po-
vedané: Také bu-
de tvoje potom-
stvo. A neochabol 
vo viere, keď vi-
del, že jeho telo je 
už odumreté, mal 
okolo sto rokov, 
a že je odumreté 
i Sárino lono. Ne-
pochyboval ani 
trochu o Božom 
prisľúbení, ale 
mocnou vierou vzdával Bohu slávu: istý, že 
Boh má moc splniť, čo prisľúbil. Preto sa 
mu to počítalo za spravodlivosť. A nielen 
o ňom je napísané, že jeho viera sa mu zapo-
čítala, ale aj o nás. Aj nám sa to započíta, 
nám, ktorí veríme v toho, ktorý vzkriesil 
z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za 
naše viny a vzkrieseného pre naše ospravod-
livenie.“ 

Vidíme, ako smelo Abrahám pristúpil 
k Bohu – mocnou vierou vzdával Bohu slávu. 
Pán čaká na takýto náš postoj, aby nás mohol 
obdarovať svojou spravodlivosťou, svojím mi-
losrdenstvom! 

Počúvajme cirkevného otca sv. Cyrila 
Jeruzalemského, ako vyjadruje túto odvahu 
k viere: „Neobyčajná Božia dobrota 
k ľuďom! Spravodliví Starého zákona sa pá-
čili Bohu pre dlhoročné vytrvalé úsilie; ale 
to, čo získali v dlhej a hrdinskej službe Bohu, 
ti Ježiš daruje v priebehu jednej krátkej ho-
diny. Ak totiž veríš, že Ježiš Kristus je Pán 
a že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, spasí ťa 
a privedie do raja práve ten, ktorý tam pri-
viedol kajúceho sa lotra.“ 

 A ešte jeden cirkevný otec, sv. Ján Zlato-
ústy, píše: „Predstav si, že v aréne bol zvede-
ný hrdinský boj. Odvážny človek sa postavil 
krutému tyranovi a nesmiernym úsilím po 
veľkom utrpení nad ním zvíťazil. Ty si nebo-
joval, nepocítil si ani námahu, ani zranenie. 
No ak vzdáš hrdinovi hold a budeš sa s ním 
radovať z jeho víťazstva, ak mu uviješ ve-
niec a vyburcuješ dav k jasotu, ak sa radost-

ne ukloníš pred ví-
ťazom a pobozkáš 
mu hlavu a stisneš 
pravicu  jednodu-
cho ak budeš ja-
sať, akoby to bolo 
tvoje víťazstvo – 
hovorím ti, že máš 
istý podiel na od-
mene víťaza. Ba čo 
viac prestav si, že 
víťaz sám získanú 
odmenu nijako ne-
potrebuje, ale túži 
najmä po tom, aby 
bol ňou poctený je-

ho priaznivec, a uvedom si, že tou odmenou 
je veniec priateľa. A či onen človek nezíska 
veniec, hoci sám nebojoval, ba ani nebol zra-
nený? Isteže ho získa! Nuž, a to sa deje me-
dzi Kristom a nami. Hoci sme dosiaľ nepocí-
tili námahu a nebojovali – a dosiaľ nemáme 
nijaké zásluhy – napriek tomu skrze vieru 
spievame hymny na Kristov zápas, obdivu-
jem jeho víťazstvo, vzdávame hold jeho ko-
risti, ktorou je kríž, a jemu, hrdinovi, ukazu-
jem našu hlbokú a nevýslovnú lásku; prijí-
mame za svoje jeho rany i smrť.“  
 Môžeme si prerozjímať Hebr kap. 11, 
ktorá je celá venovaná chvále viery otcov, 
„ktorí vierou dobývali krá ľovstvá, vykoná-
vali spravodlivosť, získali prisľúbenia, le-
vom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa... 
z nevládnych sa stávali mocnými.“ My však, 
skrze vieru v Krista dostávame oveľa viac. Ale 
o tom až v ďalšej úvahe. 
       

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
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Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:    
    

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj 
deň a svoje modlitby, práce, radosti aj 

utrpenia v spojení s tvojím Synom 
Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále 

obetuje vo svätej omši za spásu sveta. 
Nech ma Duch Svätý vedie a nech   

mi dá silu svedčiť o tvojej láske.                      
S Pannou Máriou, Matkou nášho 
Pána a Matkou Cirkvi, prosím za 

úmysly Svätého Otca                                   
na tento mesiac: 

Návšteva Sv. otca Františka na Kube 
z pohľadu slovenského misionára 

  

 O návšteve pápeža Františka na Kube      
a v USA sa popísalo už mnoho, rozhlas 
i televízie, najmä kresťanské, nás informovali, 
mali sme možnosť vidieť a duchovne prežiť tieto 
udalosti aj prostredníctvom priamych 
prenosov.  
 Na Kube – “ostrove slobody” – žijú        
a pôsobia aj dvaja slovenskí misionári 
Spoločnosti Božieho Slova pátri Radoslav 
Kottra a Lukáš Mizerák. Do príprav návštevy 
pápeža Františka boli priamo zaangažovaní, 
keďže Sv. otec navštívil aj ich diecézu Holguín 
na východe ostrova. Prostredníctvom e-
mailovej komunikácie sme sa dozvedeli mnohé 
zaujímavosti z príprav a priebehu tejto vzácnej 
návštevy: 
 S prípravami na návštevu Sv. otca na 
Kube sa začalo niekoľko mesiacov vopred. 
Diecézny biskup Holguínu Mons. Emilio 
Aranguren Echeverría koncom mája vycestoval 
do Ríma, kde sa dohodli podrobnosti ohľadom 
organizácie a samotnej ceremónie. Po jeho 
návrate začala pracovať skupina zodpovedná za 
organizáciu v Holguíne. Približne od polovice 
júla sa rozdávali prospekty – bulletiny 
s informáciami o Sv. otcovi (vysvetľovali kto je 
pápež František) a o jeho posolstve 
k Milostivému roku Milosrdenstva. V auguste  
k nim pribudli propagačné plagáty a nálepky    
s miestom a dátumom návštevy Kuby. Zo 

Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Október 2015Október 2015Október 2015Október 2015    

Aby kresťanské komunity v Ázii s misijným duchom ohlasovali 
evanjelium tým, ktorí ho ešte len očakávajú. 
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začiatku medzi ľuďmi, mimo praktizujúcich 
kresťanov v diecéze, nebolo badať nejaký väčší 
záujem o túto udalosť. Prispela k tomu v tom 
čase slabá propaganda zo strany vlády a tiež 
nepriaznivá situácia spôsobená mnohými 
chorobami, ktoré vypukli v Holguíne, čo 
podmienilo dohady o možnom zrušení návštevy 
Sv. Otca na Kube. K obratu došlo po výraznej 
iniciatíve cirkvi – propagácii rôznymi 
dostupnými materiálmi ako sú plagáty, 
bulletiny, nálepky (lepili sa na všetky možné     
i „nemožné“ miesta: domové dvere, tašky, 
ruksaky, bicyklové taxíky, autá, ba priamo aj na 
tričká a šiltovky). 
Hlavná bola 
viditeľnosť a tým 
pozvanie na túto 
veľkú historickú 
udalosť. 
Najdôležitejšie však 
boli modlitby            
a obety, ktoré 
priniesli svoje 
ovocie. Do kostolov 
či domov modlitieb, 
slúžiacich na sv. 
omše alebo 
modlitbové 
stretnutia, začali 
prúdiť zástupy ľudí všetkých vekových 
kategórií. Dokonca aj inoverci, aby dostali 
rôzne propagačné materiály. 
 V júli sa robil výber spevákov do zboru, 
to znamená, že dirigentka zboru chodila po 
farnostiach diecézy a vyberala kňazmi 
odporúčaných spevákov. Tí potom od augusta 
chodili asi dvakrát týždenne do Holguínu na 
nácviky. Z farnosti Mayarí, ktorú spravuje       
p. Radoslav Kottra, boli vybraní štyria speváci, 
čo bola pre nich veľká česť a najmä radosť.       
S výzdobou na slávenie svätej omše v Holguíne 
začali prípravy už dva mesiace vopred stavbou 
veľkého pódia. K duchovnej príprave boli 
pozvaní všetci veriaci. Kňazov, rehoľníkov, 
rehoľníčky a diecéznych pastoračných agentov 
otec biskup na diecéznom stretnutí začiatkom 
júla vyzval k týmto duchovným aktivitám: 
 1) prvé piatky v mesiacoch júl až 
september – motivovať ľudí ku gestám 
milosrdenstva 

 2) štyri stretnutia (1 v týždni) pre 
veriacich, založené na posolstvách Sv. otca 
Františka a textoch z apoštolskej exhortácie 
Evangelii Gaudium 
 3) modlitbová vigília (zo 17. septembra 
na 18. septembra) – bezprostredná duchovná 
akcia, keďže 19. septembra prichádzal Sv. otec 
do Havany. Na mnohých miestach pri 
vyloženej Sviatosti Oltárnej trvala 24 hodín. 
 Vláda oficiálne pozývala celý národ        
k účasti, k rešpektu a k srdečnému prijatiu      
Sv. otca. Na regionálnej úrovni, napr. v okrese 
Mayarí, pracovníčka zodpovedná za 

n á b o ž e n s k é 
otázky, ako aj 
prvá sekretárka 
strany, prichádzali 
k organizátorom 
so snahou pomôcť 
pri zabezpečovaní 
o r g a n i z á c i e . 
T r e b a 
pripomenúť, že na 
Kube sa všetko 
o r g a n i z u j e 
cent ra l i zovane     
a bez vedomia       
a súhlasu strany je 
n e m o ž n á 

akákoľvek verejná aktivita. Samozrejme, že ich 
prvoradou úlohou je predísť akejkoľvek 
nežiaducej protirevolučnej aktivite (gestám, 
nápisom, výrokom, atď.). Spolupráca bola, no 
mnohokrát bola sťažená povoleniami                
a rozhodnutiami, ktoré prichádzali na poslednú 
chvíľu, alebo sa menili. 
 Vo farnosti Mayarí pomáhali mnohí 
farníci pri rozdávaní a propagovaní materiálov, 
avšak pri organizovaní púte do Holguínu sa ich 
počet znížil na 5 až 6 ľudí. Všetka 
zodpovednosť tak zostávala na dvoch kňazov 
farnosti. Čím bližšie k návšteve, tým častejšie 
sa mnohé veci menili a vyžadovali si veľa 
trpezlivosti a pokory. Uzatvárali sa zoznamy 
účastníkov svätej omše, všetko v spolupráci so 
stranou, no napokon si predsa len presadili 
možnosť účasti pre 440 ľudí z okresu Mayarí. 
Nebolo to však jednoduché a priamočiare, 
problémy robili aj niektorí ľudia, ktorí sa na 
poslednú chvíľu odhlasovali, ďalší sa 
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dopisovali... V deň návštevy Sv. Otca 
v Holguíne bolo potrebné skoro ráno 
porozdeľovať všetkých pútnikov do 
pripravených autobusov či kamiónov a potom 
ísť v karaváne až do Holguínu. Tam už na 
námestí bolo všetko pripravené, čakalo ich 
príjemné prostredie, ľudia boli plní očakávania. 
 Počas svätej omše kňazi (aj naši 
slovenskí) sedeli hore na pódiu po ľavej strane 
Sv. otca. Po 
pravej strane 
sedeli 
biskupi a za 
nimi bol 
zbor. 
Rehoľné 
sestry sedeli 
v samostatnej 
zóne. 
 Naši 
slovenskí 
misionári 
prílet, prijatie 
i svätú omšu 
pápeža           
v Havane 
sledovali 
z televízie len občas, doma vo svojej diecéze 
Holguín mali plné ruky práce, aby Sv. otca       
s delegáciou dôstojne privítali a zabezpečili 
všetko potrebné. 
 Na Kube sú len jedny oficiálne noviny – 
denník Granma. Počas návštevy pápeža 
Františka bol denník venovaný takmer výlučne 
jeho návšteve a po jeho odchode vyšla 
špeciálna edícia s farebnými fotografiami (hoci 
Granma okrem čiernej a miestami červenej 
farby nepoužíva inú). Televízia návšteve tiež 
venovala patričnú pozornosť. Na stretnutí so 
Sv. otcom a na slávení svätej omše boli aj 
inoverci a neveriaci, ak sa vôbec na Kube dá 
hovoriť o neveriacich, pretože tam každý          
v niečo verí (katolíci, protestanti, Jehovisti, 
santéria, špiritizmus, atď). Oficiálne bolo 
oznámené, že obyvatelia Holguínu majú deň 
pracovného voľna a žiaci a študenti nemajú 
vyučovanie. A tiež ľudia z okolia a iných 
okresov, ktorí budú prítomní na sv. omši, sú 
ospravedlnení. No skutočnosť bola aj taká, že 
napríklad riaditelia niektorých stredných škôl 

nechceli pustiť veriacich študentov na sv. 
omšu, podobne to bolo aj s mnohými 
zamestnanými, ale väčšina z nich napriek tomu 
išla. 
 A aký vplyv mala návšteva pápeža na 
Kubáncov? Podľa svedectiev ľudí, Sv. otec 
hýbal srdcami ľudí – pre jeho jednoduchosť, 
radosť, ktorú vyžaroval, pre pokoru a hlavne 
blízkosť ľuďom, bezprostrednosť. Ľudí 

dojímalo, keď 
zastavoval auto, 
aby pobozkal      
a požehnal deti 
aj dospelých. 
 B e ž n í 
ľudia na Kube, 
ktorí do kostola 
nechodia alebo 
nie sú kresťania, 
sa o pápežovi 
F r a n t i š k o v i 
vyjadrujú veľmi 
p o z i t í v n e 
a katolíkov dnes 
n a z ý v a j ú 
„ p á p e ž o v i 
ľudia“. Sv. otec 

František prišiel na Kubu ako „Misionár 
milosrdenstva“ – také je jeho pomenovanie. 
Sv. Ján Pavol II. bol nazvaný „Posol pokoja 
(1998) a Benedikt XVI. „Pútnik lásky“ (2012). 
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Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: httpa://sk.radiovaticana.va  
Foto:  internet, archív P. R. Kottru 

Slováci - P. Radoslav Kottra (vľavo) a P. Lukáš Mizerák (vpravo)                                               
počas návštevy pápeža Františka v Holguíne 
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