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Pôst a modlitba
Mnohí ľudia si dnes myslia, že modlitba ako činnosť je čisto duchovný
úkon. Avšak učitelia duchovného života svorne tvrdia, že na modlitbe má
účasť celý človek, teda telo i duša. Napríklad svoju modlitbu môžeme prejaviť
gestom. To, že v našej západnej kultúre pri modlitbe obyčajne stojíme alebo
kľačíme bez pohybu, je možno znakom aj toho, že sa až tak veľmi z Boha
netešíme. Na svadbe sa tancuje, ale v kostole sa stojí strnulo. Afričania aj
svojím tancom vyjadrujú svoju radosť z viery.
Duchovní majstri sú si vedomí toho, že pôst zintenzívňuje modlitbu.
Platí to predovšetkým o prosebnej modlitbe. Ak sa chceme za niekoho vážne
modliť, je dobre podložiť svoju modlitbu pôstom. Vtedy modlitba prestáva
byť „len záležitosťou hlavy“.
Aj Pán Ježiš zjavuje, že človek môže svoju modlitbu posilniť pôstom.
Starokresťanský spis „Didaché“ nabáda, aby sa kresťania postili za tých, ktorí
ich prenasledujú. V pôste sa modlíme aj telom. Sám pôst je už modlitbou,
pretože je naliehavým krikom tela k Bohu. V pôste sa zjednocujeme s tým za
koho prosíme.
Pôst podporuje modlitbu aj tým spôsobom, že dáva silu bdieť. Jedlo
nasycuje človeka a uvádza ho do ospalosti. V pôste je človek bdelejší a
otvorenejší pre duchovné veci. V kláštoroch bývalo veľmi často aj nočné
bdenie, ktoré sa dalo lepšie uskutočniť práve pri lačnosti. Toto nočné bdenie
bolo a je výrazom očakávania Pána. Noc je časom najhlbších skúsenosti s
Bohom. Pôst nás vychováva aj k bázni Božej, bez ktorej nemožno Boha
milovať ako Boha. Pôst nás vedie k vedomiu vlastnej slabosti a odkázanosti na
Boha. Pôst a modlitba má podľa svedectva Písma ešte jeden rozmer. Ide v ňom
tiež o pokánie a zmier. Pôstom sa človek priznáva pred Bohom, že je hriešnik, a
dáva najavo, že nechce vo svojom hriechu zotrvať, ale že sa chce obrátiť.
Cieľom pôstu je: čo najbližšie sa dostať k Pánu Bohu a čo najďalej od
hriechu. Modlitba a pôst vedia oslobodiť človeka z otroctva všetkých
závislostí. Teda modlitba, milosrdenstvo a pôst nech sú spolu jedinou našou
záštitou u Boha. Nech je to naša modlitba vo všetkých podobách.
Treba sa modliť celý život a treba sa modliť celým životom, celou
svojou bytosťou. Rukami, nohami, zrakom, sluchom, všetkými schopnosťami
tela i duše. Len tak vymizne z nášho života hriešna nedôslednosť, spor medzi
našou vierou a našimi skutkami.
Pane, nauč nás modliť sa..., stále sa modliť a neustávať, ako si to Ty želáš.
Amen.
Úvaha

Zo života farnosti
Slávnosť svetla
2. februára 2004, sa konala v
našom kostole o 18.30 hod
nezvyčajná omša. Prečo nezvyčajná?
Po príchode do priestorov kostola
sme si mohli všimnúť na malom
stolíku poukladané sviece. Boli to
sviece detí, ktoré sa pripravujú na
prvé prijatie Pána Ježiša do svojho srdca.
Spolu so svojimi rodičmi netrpezlivo
čakali na príchod kňaza a začiatok sv.
omše.
V úvode kňaz sviece posvätil a
priviedol deti a ich rodičov pred oltár. Tu
po jednom prichádzali ku kňazovi a
slávnostne skladali sľub, že sa chcú
svedomito a dobre pripraviť na prvé sväté
prijímanie. Po slávnostnom sľube im
kňaz sviece uložil do pripraveného
stojana, kde budú až do dňa ich
prvého svätého príjimania. V
nasledujúcich dňoch si po príchode
do kostola v nedeľu každé z detí
zapáli svoju sviecu.

Symboly veľkej noci
Veľkonočný oheň
- tak ako jarné slnko znamená
víťazstvo nad zimou, precitnutie po dlhom studenom čase, rovnako taký je
príchod Ježiša na Veľkú noc - zapálenie svätého veľkonočného ohňa je pre
kresťanov na Veľkú noc centrálnou udalosťou - oheň se zapaľuje a svätí na
začiatku liturgie na Bielu sobotu pri obradoch Veľkej noci (zo soboty na
nedeľu) - od veľkonočného ohňa sa zapáli veľkonočná svieca, ktorá sa
potom v slávnostnom sprievode a za trikrát opakovaného spevu "Kristus
svetlo sveta" vnesie do temného kostola .

Tak si kresťania pripomínajú, akým zásadným obratom je Kristovo
vzkriesenie, noc, ktorá sa premieňa na deň. Zapaľujú si svoje sviece od
tohoto paškálu, pričom naznačujú, že i oni sú Kristom ovplyvnení,
"zapálení". Tým sa celý kostol prežiari svetlom.
- svieca je dôležitým symbolom vo všetkých kultúrach. Svetlo je chápané
ako znamenie života.
Veľkonočné sviece a posvätenie ohňa na počiatku liturgie vzkriesenia na
Veľkú noc má svoje korene v tradícii prvotnej cirkvi, kedy sa veľkonočná
noc rozžiarila svetlom mnohých sviecí.
Veľkonočná svieca symbolizuje
Zmrtvýchvstalého Krista, ktorý
zvíťazil nad smrťou.
Spoločenstvo veriacich víta
sviecou so spevom "Kristus svetlo
sveta", "Bohu vďaka" a spieva
Exultet (pieseň chvály z 1.storočia) tento význam je ešte
podčiarknutý tým , že sa zapálená
svieca ponára do vody, ktorá sa
posväcuje ako krstná voda.
Sviece sú väčšinou ozdobené
motívom kríža, na ktorom sú
voskovými klincami, zdôraznené
Kristove rany, nad krížom je prvé
a posledné písmeno gréckej
abecedy - alfa a omega - značiace,
že Ježiš je začiatok i koniec; ďalej
sa používa motív stromu, baránka,
slnečných lúčov alebo vody
- biela farba sviece symbolizuje
nádej a nový život. Veľkonočná svieca sa v liturgii zapaľuje len v
priebehu 50- denného veľkonočného obdobia, teda od Veľkej noci do Turíc
(Svätodušných sviatkov, sviakov zoslania Ducha svätého) a pri krstoch, aby
sa naznačilo, že každý krst súvisí s Veľkou nocou, a preto sa od nej
zapaľuje krstná svieca. Zapaľuje sa tiež pri pohreboch. Človek prešiel
bránou smrti a kresťania sa za neho modlia, aby tiež on "vstal" k novému
životu - s Bohom.
Spracovala Elena

17. marec

Svätý Patrik
ŽIVOTOPIS zostavený hlavne na
základe jeho Spovedi, Dopisu k
bretónskemu vládcovi Korotikusovi a
starých legiend.

Svätý Patrik sa narodil v juhovýchodnej
Británii (presné miesto jeho rodiska nie je
známe) v r. 385. Jeho plné meno znelo
Magonus Sukatos Patrikius. Jeho otec
Kapornius bol rímskym prefektom.
Británia bola v tej dobe jednou z provincií
Rímskej ríše. I keď bol Patrikov otec
diakonom a dedo Potitus dokonca kňazom,
mladý Patrik od nich neprijal ich vrelý
vzťah k viere a žil skôr svetským životom,
dokonca veľmi ľahkomyseľne, ako o tom
sám hovorí vo svojej Spovedi: "… Ja som
vtedy nepoznal pravého Boha… moje
hriechy mi nedovoľovali si ukladať do svojej mysli to nemnohé, čo som stačil
prečítať vo svätých knihách… žil som v smrti a nevere, dokiaľ som nebol rázne
poučený…" Keď mal Patrik 16 rokov, bol zároveň s tisíckami obyvateľov
južnej Británie zajatý írskymi pirátmi. "Po zásluhe sa nám dostalo tohoto
utrpenia", píše svätý Patrik, "lebo sme zabudli na Boha, neplnili jeho
prikázania a nepočúvali našich kňazov, ktorí nás neustále nabádali k ceste
spásy, a preto nás Pán zasiahol svojím hnevom a uvrhol nás do pohanského
zajatia…." Piráti predali svojho zajatca jednému írskemu vodcovi Milgovi, u
ktorého potom 6 rokov pásol ovce."…Často som sa v priebehu dňa, keď som
pásol ovce, modlil k Bohu a láska k Stvoriteľovi a tiež bázeň Božia sa stále viac
a viac usadzovali v mojom srdci a moja viera tak neustále rástla. Raz v noci
som vo svojom sne počul hlas, ako mi hovorí: "To je dobre, že sa tak postíš,
lebo sa už skoro vrátiš do svojej rodnej zeme. Pozri, tvoj koráb je už
pripravený!" Potom som tajne utiekol od toho človeka, u ktorého som dosiaľ
žil celých 6 rokov, a zveril sa plne do rúk Pána, ktorý riadil moje kroky k
môjmu vlastnému prospechu. Koráb už stál pri brehu zálivu s napätými
plachtami, pripravený k odplávať. Po troch dňoch plavby sme sa vylodili na
breh a 28 dní putovali divokou krajinou. V období svojho putovania bol svätý
Patrik ešte raz zajatý a prežil v neslobode dva mesiace. Prvú noc tohoto zajatia
začul Boží hlas, ktorý mu povedal: "Dva mesiace pobudneš s nimi." A tak sa i
stalo, na šesťdesiaty deň bol svätý Patrik oslobodený.

Po niekoľkých rokoch ťažkého putovania sa nakoniec svätému Patrikovi
podarilo vrátiť do svojej vlasti. Tam ho všetci privítali ako svojho brata a
prehovárali ho, aby sa už nikdy od nich nevzďaľoval. Po svojom druhom zajatí
sa svätý Patrik vydal na cestu do Galie, ktorá v tej dobe oplývala mnohými
asketickými osobnosťami a prežívala obdobie svojho veľkého duchovného
rozkvetu. Tu v Ture bol svätý Patrik povýšený na mnícha a neskôr prešiel do
Leriny, ktorá sa nachádzala na juhu dnešného Francúzka v blízkosti Marseille.
V Lerine, v tejto kolíske galského mníšskeho života, svätý Patrik obohatil
svoju dušu o príklady pravého duchovného zápasu otcov pustovníkov. Túto
asketickú skúsenosť neskôr preniesol aj do Írska. Pravdepodobne tak môžme
povedať, že svätý Patrik sa stal zakladateľom slávneho keltského mníšstva.
Neskôr sa svätý Patrik presídlil do Auxerre v strednej Gálii a prežil tu určitú
dobu pod duchovným vedením svätého Germana biskupa v Auxerre. V tej
dobe bola kresťanská Británia pod hrozbou úplného spustošenia zo strany
svojich pohanských susedov Piktov a Schetlandov. V tom istom roku 429
prišla tiež žiadosť na ustanovenie vlastného biskupa pre Írsko. Svätý Patrik bol
tiež jedným z kandidátov na biskupský stolec. Avšak časť britského
duchovenstva sa postavila proti jeho zvoleniu. Svätý Patrik o tom s ľútosťou
píše: "Keď sa na mňa mnohí starší oborili a poukázali na moje hriechy brániac
môjmu zvoleniu, toho dňa som bol tak zasiahnutý, že som takmer v tom
okamžiku padol i pre večnosť. Ale Milostivý Pán zachránil Svojho služobníka
a spoločníka, aby mohol ďalej oslavovať Jeho meno, a prišiel mi Svojou silou
na pomoc v dobe pokušenia." Takže namiesto svätého Patrika bol na írsku
katedru vybraný biskup Palladin. Avšak neriadil írsku cirkev dlho. Keď svätý
Patrik prišiel v r. 432 opäť do Írska, už ho nezastihol medzi živými. Z Írska
svätý Patrik odchádza opäť do Gálie, kde je v štyridsiatom piatom roku svojho
života vysvätený na biskupa. Koncom roku 432 ho rímsky pápež svätý
Celestin I. vysiela na írsku katedru. Po dvadsiatich rokoch vytrvalej
kazateľskej práce svätý Patrik v r. 452 ustanovil svoju katedru v meste Armach.
Mnohí írski mládenci vznešeného pôvodu zanechali svoje domovy a
nasledovali svätého Patrika. Celá rada z nich prijala mníšstvo alebo kňazstvo.
Približne tridsať rokov svätý Patrik vytrvalo hlásal Krista divokým kmeňom
"zeleného ostrova". Ku koncu jeho misie už celé Írsko prijalo kresťanstvo.
Osobne pokrstil 120 000 ľudí a založil viac ako 300 chrámov. Národné povesti
udávajú veľké množstvo zázrakov, ktoré svätý Patrik v priebehu svojho
pôsobenia vykonal. Jedna z povestí hovorí o tom, že svätec nariadil zmijam
opustiť Írsko; ako vieme, dosiaľ tam žiadna zmija nežije, i keď v susednom
Anglicku je ich požehnane. Ďalšia povesť uvádza, že svätý Patrik vysvetľoval
pohanom dogmu o Svätej Trojici, používajúc pritom príklad lístka trojlistej
ďatelinky upevnenej na jednom steble. Tento prostý symbol Svätej Trojice sa
stal u Írov veľmi populárnym, a to až do dnešných dní. Svätý Patrik zomrel 17.
marca r. 461 v meste Alster.

SVITANÍČKO
Vyriešenie úloh z čísla 1 a 2: Prví ľudia, prvý hriech, správne odpovede:
1. Adam a Eva; 2. Eden; 3. Boli vyhnaní z Raja.
Správne odpovedala: Miroslava Šišková.
Riešenie osemsmerovky z čísla 2: K tebe Matka ružencová verné srdcia
nesieme. Správne odpovedali: Miroslava Šišková, Marek Pavelka,
Klaudia Prelcová, Kristína Prelcová.
Zvláštne poďakovanie patrí Miroslave Šiškovej, ktorá nám prekreslila
všetky tajničky a vymaľovávanky a poslala nám ich aj s ich vyriešením.
Teší nás, že ste sa do našich súťaží zapojili, a preto tu máme ďalšie.

Apoštoli

Pod číslami sa
skrývajú mená
dvanástich
apoštolov. Skús
ich vylúštiť
podľa nástrojov,
ktoré majú v
rukách a
správne
odpovede pošli
na adresu
redakcie, ktorá
je na zadnej
strane Svitania,
alebo ich daj do
krabice v
kostole.
Úspešné mená
budú
zverejnené.
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Čo slávil Pán Ježiš s apoštolmi na Zelený štvrtok?

KRÍŽ, VÍNO, VODA,
KRV, SPEVNÍK,
ZVON, SVIECA,
OHEŇ, VER, POT,
RAJ, PASTIER,
MAREK, ŠIMON,
LÁSKA, GOLGOTA,
KALICH, IZÁK,
ABRAHÁM, EVA,
GÁD, ŠAVOL,
PAŠKÁL, RANY,
SOĽ, OCOT, VIERA,
ORNÁT, OBLEK,
LOŽ.

Tie biele zóny sú štvorce, alebo lichobežníky?

Je kruh vľavo v prostriedku rovnaký ako ten v
prostriedku vpravo?

Milé deti, touto cestou sa vám
chceme ospravedlniť za chybu v
obrázkoch s chýbajúcimi
detailami. Bolo ich tam skutočne
len 9.

Sú zvislé čiary
rovnako dlhé?

Na Kvetnú nedeľu vítali menšie dievčatá príchod jari nosením leta.
Malý krík, tzv. tŕň alebo stromček tŕňa ozdobili papierovými reťazami a
škrupinami z vajíčok. S ním potom obchádzali jednotlivé príbytky. Týždeň
pred Veľkou nocou dodržiavali rodiny v Závode prísny pôst, na varenie
nepoužívali ani masť, iba konopný olej. Väčšinou varili múčne jedlá a
strukoviny. Ešte pred východom slnka na Veľký piatok prichádzali celé rodiny
spoločne k najbližšiemu potoku, cestou nerozprávali, len sa v duchu modlili.
Pri potoku si kľakli tvárou k slnku a spoločne sa modlili. Potom si opláchli tvár,
ruky a nohy, aby sa im vyhýbali rôzne neduhy. Vyplachovanie úst vodou z
potoka ich malo chrániť pred bolesťami zubov. Po návrate domov sa obliekli
do sviatočného odevu a celé rodiny prichádzali do kostola pokloniť sa k
Božiemu hrobu, ktorý strážili podľa rozpisu vyveseného na strikárni s
drevenými halapartňami v ruke hasiči. Schádzali sa najprv v hostinci U
Prachárú, odkiaľ ich veliteľodviedol do kostola a späť. Pred omšou sa
zhromaždili pri strikárni , hornista zatrúbil a pod spolkovou zástavou spoločne
odchádzali do kostola, kde stáli na čestnom mieste pre oltárom.
Na Veľkonočnú nedeľu sa prinášali do kostola svätiťpokrmy -údené
mäso, vajíčka a koláče.
Popoludní ženy a dievčatá zdobili vajíčka, najčastejšie ich farbili v
odvare z cibuľových šúp.

Veľkonočné obdobie v Závode
Na Veľkonočný pondelok chodili muži po
šľahačke. Podregrúti a regrúti,ktorí ešte nemali
vážne známosti, chodili v skupinkách s
harmonikárom, kasou, fľašou a korbáčmi šibať
všetky ženy a zatancovať si s nimi. Keď šibali
gazdinú po nohách, obyčajne vraveli:
- Aby nohy lepší bjehali, tetko Rózko, a ty ruky
lepší robili, aby vás ten chrbet už tolko netrápiu
a tá huba tolko nepapulovaua a vúbec, aby ste
nám náhodú neoprašivjeli....!
Domáci mládencov pohostili a obdarovali. Na
veľký korbáč, dlhý aj tri metre, ktorý niesli, im
dievčatá uviazali stužku.Keď obišli celú dedinu,
zašli do šenku, kde korbáč ako trofej zavesili na
stenu.
Tí, čo mali frajerky, nechodievali v skupinách,
ale individuálne. Po vyšibaní dievky zostali u nej na besede. Tento zvyk sa
udržiava dodnes.
Ing. Peter Vrablec

Matka Tereza - veľkosť chudobných
Viem
, že existujú veľké problémy medzi
partnerami - mnohí sa nemajú radi natoľko, aby mohli
prirodzené plánovánie rodičovstva uskutočňovať.
Nemôžeme vyriešiť všetky problémy na svete, ale kiež by
sme nikdy nemuseli riešiť najhorší problém zo všetkých zničenie lásky. Chudobní ľudia sú skvelí. Môžeme sa od nich
naučiť mnohému krásnemu. Raz k nám prišla jedna
chudobná žena, aby nám poďakovala, že sme ju naučili, ako
prirodzene plánovať rodinu a povedala: "Vy, ktorí žijete
cudným životom, ste tí najlepší, ktorí nás učia prirozenému
rodinnému plánovaniu, pretože to nie je nič viac, než len
sebaovládanie v láske navzájom ." Čo povedala oná žena,
je svätá pravda. Chudobní ľudia možno nemajú čo jesť,
nemajú kde bývať, ale sú skvelí svojim bohatstvom ducha.
Raz večer sme šli von a na ulici sme našli štyroch ľudí. Jeden
z nich bol skutočne v hroznom stave. Hovorím sestrám:
"Postarajte sa o tích troch a já sa postarám o tú, ktorá vyzerá
najhoršie." Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách.
Uložila som ju do postele a ona sa na mňa milo usmiala.
Držala ma za ruku a len povedala: "Ďakujem." Potom
zomrela. Nemohla som si pomôci a spytovala som si svoje
svedomie. Čo by som povedala, keby som bola na jej
mieste? Moja odpoveď bola veľmi jednoduchá. Snažila by
som sa upútať na seba pozornosť. Povedala by som: Som
hladná, umieram, je mi zima, mám bolesti alebo niečo
podobné. Ale ona mi dala oveľa viac - dala mi svoju vďačnosť. A zomrela s úsmevom na tvári.
Potom sme raz priniesli akéhosi muža priamo zo stoky napoly prelezeného červami. Doma
potom len povedal: "Žil som ako zviera na ulici, ale zomriem ako anjel, o ktorého sa starajú a
ktorý je milovaný." Keď sme mu potom odstránili z tela všetkých červov, so širokým úsmevom
nám len povedal: "Sestra, odchádzam domov, k Bohu." A zomrel. Bolo tak nádherné vidieť
veľkosť toho muža, ktorý ani nikoho neobviňoval, ani nič neporovnával. Bol ako anjel - v tom je
veľkosť ľudí bohatých svojim duchom, i keď materiálne chudobných.
Vyjadrenie záujmu
Musíme přinášať Boha do našej rodiny, preto rodina, ktorá sa modlí spoločne,
zostáva pospolu. Všade okolo je veľa závisti a nešťastia a my so svojou modlitbou a
obetovaním začíname práve doma. Láska začíná doma a nezáleží na tom, koľko toho
urobíme, ale koľko lásky vložíme do toho, čo robíme. A tak som tu a hovorím k vám. Chcem,
aby ste našli chudobných, najskôr vo svojom domove. Začnite s láskou. Prineste dobrú
správu najskôr svojim vlastným ľuďom. A zistite, kto sú vaši najbližší susedia. Spomínam si
na jeden skutočne neobyčajný príklad lásky jedného suseda z hinduistickej rodiny. Istý pán
prišiel do nášho domu a hovorí: "Matka Tereza, jedna rodina už dlho trpí hladom. Urob niečo!"
Zobrala som teda trocha ryže a hneď som tam šla. Videla som deti. Z ich očí kričal hlad.
(Neviem, či ste videli hladujúceho človeka, ale ja dosť často.) A matka tej rodiny zobrala ryžu a
vyšla von. Keď sa vrátila, spýtala som sa jej: "Kam ste šli? Čo ste robili?" Jej odpoveď bola
veľmi jednoduchá: "Oni majú tiež hlad." Zarazilo ma, že o tom vedela. Kto to boli "oni"? Jedna
muslimská rodina. Ten večer som viac ryže už nepriniesla - aby mohli zdieľať svoju radosť z
daru. Ale boli tam tie deti prežívajíce radosť a mier so svojou matkou, pretože ona rozdávala
lásku, i keď sama musela obetovať niečo z vlastného.
Vidíte opäť - láska začína doma, v rodine. Boh na nás nikdy nezabudne a vždy je niečo, čo
môžete urobiť. Môžete si v srdci udržať radosť z lásky k Ježišovi a zdieľať túto radosť so
všetkými, s ktorými sa stretnete. Amen
spracovala Elena

Sv. Jozef - ženích Panny Márie
Svätý Jozef bol hlavou Svätej
rodiny. To je bezpochyby jedinečná
hodnosť, pre ktorú si sv. Jozef zasluhuje
osobitnú úctu. Radi by sme vedeli čo
najviac o jeho živote, no nemáme dosť
údajov. To, čo vieme, nachádzame
takmer všetko v prvých kapitolách
Matúšovho a Lukášovho evanjelia. Sv.
Jozef tu vystupuje ako potomok kráľa
Dávida, ženích Panny Márie a zákonitý
pestún Pána Ježiša. Jozefovým rodným
mestom bol Betlehem, no býval v
galilejskom Nazarete, kde bol
chudobným tesárom. Tam sa i zasnúbil s
devou, ktorá sa volala Mária. Mnohé
obrazy predstavujú Jozefa ako starého
muža pri mladej Márii, ale bez vážneho
opodstatnenia. Skôr sa dá predpokladať,
že Jozef bol pri zasnúbení mladý muž,
vekovo primeraný snúbenici. Jozef bol
tichý a ostával v pozadí. Keď bolo treba,
vedel bez prieťahov urobiť to, čo od neho
žiadal Boh. A obyčajne to boli neľahké
veci. Ani spôsob, akým sa Jozef
dozvedel Božie rozhodnutia, nebol
veľmi hmatateľný. Boh mu často
zjavoval svoju vôľu skrze anjela "vo
sne". Niektorí vysvetľovatelia Svätého
písma sa nazdávajú, že išlo o zvláštny
druh zjavenia, ktorý sa zreteľne líšil od
obyčajného sna.Prvé takéto zjavenie sa
vzťahovalo na Jozefove pochybnosti o
Máriinom prekvapujúcom materstve "Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať k
sebe svoju manželku Máriu, lebo čo sa v
nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí
syna a dáš mu meno Ježiš…"
A tak sa konala skromná svadba…

Povolanie a svätosť
sv. Jozefa
„Úcta a kult k sv. Jozefovi vznikli a
rozvinuli sa spontánne v srdci
kresťanského ľudu, ktorý v osobe tohto
svätého patriarchu dokázal odhaliť
vzor pokory, pracovitosti a vernosti v
plnení osobného povolania. Medzi
najrozšírenejšie pobožnosti na počesť
toho, ktorý tu na zemi nahrádzal
Ježišovi otca, patrí sedem nedieľ
predchádzajúcich jeho sviatku. Je
zvykom počas každej z nich rozjímať o
niektorom aspekte osobnosti svätého
patriarchu, prosiť ho o príhovor, aby
sme získali veľa tak potrebných
milostí.“
Podľa podania katolíckej náuky svätý
Jozef je po Panne Márii najväčším
svätcom v nebi. Pokorný tesár z
Nazareta prevyšuje v milosti a
poníženosti všetkých patriarchov,
prorokov, svätého Jána Krstiteľa,
svätého Petra i Pavla, všetkých
apoštolov, svätých mučeníkov i
cirkevných učiteľov (sv. Bernard
Sienský). V prvej Eucharistickej
modlitbe (Rímsky kánom) mu patrí
prvé miesto hneď po Panne Márii...
Pod ochranu tohto svätého Patriarchu
sú zverení všetci kresťania všetkých
čias. Vyjadruje to aj prekrásna
pobožnosť cirkevne schválených
litánií, ktoré zahŕňajú všetky jeho
výsady: svätý Jozef, preslávny
potomok Dávidov, svetlo patriarchov.
Ženích Božej rodičky..., príklad
robotníkov, ozdoba domáceho života,
ochranca panien, opora rodín, útecha
ubiedených, nádej chorých,

patrón umierajúcich, postrach zlých duchov, ochranca svätej Cirkvi...
Nijaké stvorenie okrem Panny Márie si nezaslúžilo také chvály ako on. Celá
Cirkev v ňom uznáva svojho ochrancu a patróna. Jeho orodovanie je pre
Cirkev potrebné nielen ako ochrana pred ohrozeniami, ale aj, a
predovšetkým, ako povzbudenie na obnovenej ceste evanjelizovania sveta a
v novej evanjelizácii zahŕňajúcej ,kraje a národy, v ktorých kedysi ...
prekvitalo náboženstvo a kresťanský život a ktoré sú dnes vystavené ťažkej
skúške.:
V spomienke na sv. Jozefa sa uznáva dôstojnosť ľudskej práce ako
povinnosť a zdokonaľovanie sa človeka, služba spoločnosti, pokračovanie v
diele Stvoriteľa. Pápež Pius XII. (1955) ustanovil túto liturgickú spomienku
v kontexte so sviatkom pracujúcich, ktorý sa všeobecne slávi 1. mája. Nebol
starcom ako ho prezentuje tradícia a ikonografia, práve naopak, bol mužom
v zrelých rokoch, so štedrým srdcom a silný vo viere a nepochybne zaľúbený
do Márie. Zasnúbil sa s ňou podľa zvyku a obyčaje tých čias. Zásnuby boli
pre Židov rovnocenné so svadbou. Počas roka zásnub nežili spolu. Po roku
nasledovala slávnosť, kedy sa nevesta uviedla do domu ženícha, a tak začal
manželský život. V evanjeliu podľa Matúša čítame: "Jeho matka Mária bola
zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že
počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel
ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. V každom
povolaní Boh rešpektuje našu slobodu, pretože Boh nikdy neznásilňuje a
nezasahuje do slobodnej vôle. Z lásky k Márii všetko prijíma. Svätý Jozef sa
stal prvým Máriiným uctievateľom. Bol jej ženíchom, strážcom, apoštolom,
oporou, všetko pre Máriu. Ak Mária žila z viery, Jozef o nič menej; ak je
Mária vzorom pokory, v tejto pokore sa odzrkadľuje aj pokora jej ženícha.
Mária milovala ticho, Jozef tiež, medzi nimi existovala, a nemohlo to byť
inak, pravá jednota sŕdc, upevnená hlbokou duchovnou blízkosťou. "Svätý
pár Márie a Jozefa tvorí vrchol,"povedal Ján Pavol II. " z ktorého sa svätosť
rozšírila do celého sveta.” Manželstvo Jozefa a Márie, v ktorom bol prvý
náznak "domácej cirkvi", predchádza predstave o nebi, kde bude Boh všetko
vo všetkých. “Akákoľvek milosť žiadaná od sv. Jozefa, bude iste daná. Kto
chce veriť, nech to vyskúša, aby sa presvedčil”, tvrdila sv. Tereza z Avily.
“Zobrala som si za prímluvníka a ochrancu sv. Jozefa a horlivo som ho
prosila. Tento môj otec a ochranca mi pomáhal v potrebách, v ktorých som sa
ocitala."
Patronát svätého Jozefa nad Cirkvou je predĺžením jeho
starostlivosti prejavovanej Ježišovi, Hlave Cirkvi a Márii, Matke Cirkvi.
Preto bol sv. Jozef vyhlásený za patróna katolíckej cirkvi.

Tvoj príbeh...

SPOVEDNÉ TAJOMSTVO
Bol piatok, 13. februára 1948, prvý piatok po Popolcovej strede. V jednom
kostole sa práve konala prvýkrát pobožnosť krížovej cesty, lebo do roku 1947 v
kostoloch obrazy znázorňujúce krížovú cestu, neboli. Túto skutočnosť
osobitne vyzdvihol kňaz, keď povedal, že táto krížová cesta vojde do histórie
farnosti. No že poznačí aj jeho na mnoho rokov, o tom nemal ani tušenia.
Po skončení pobožnosti kňaz ešte zostal v kostole, kľačiac v tichej
modlitbe pred bohostánkom. Potom vstal, že pozhasína svetlá, zamkne kostol
a pôjde do farskej budovy, ktorá bola v blízkosti kostola. Stihol však len
zhasnúť svetlá, a keď sa chystal zamknúť vnútorné dvere kostola, postavil sa
mu do cesty neznámy muž a takto ho oslovil:
" Chcel by som sa vyspovedať, pán farár, dúfam, že mi to neodmietnete!"
" No tak poďte," odvetil mu na to kňaz. "Sadnem si do lavice, vy si prisadnite
ku mne a vyspovedám vás."
Ešte sa však neznámeho stačil opýtať:
" Vy nie ste z tejto farnosti, však? Lebo vás nepoznám...Odkiaľ ste?"
" To sa o chvíľu dozviete," prehovoril neznámy muž. A keď už obaja sedeli v
lavici, rozhovoril sa: " Viete, učili nás, že každoročne sa treba vyspovedať a
aspoň vo veľkonočnom čase prijať prevelebnú Oltárnu sviatosť...."
" Kedy ste to urobili naposledy?" spýtal sa kňaz. No z odpovede,ktorej sa mu
dostalo, mu naskočili po celom tele zimomriavky.
" Bolo to viac než pred štyrmi rokmi, lebo potom som sa zapojil do odboja proti
Nemcom, zabíjal som ich a....chcel som zabiť aj vás!"
Kňaz si náhle spomenul na noc z 13. na 14. januára 1945, chytil si hlavu do
dlaní, sklonil sa tak na lavicu a prestal na okamih vnímať okolie. Pred
vnútorným zrakom sa mu vybavilo všetko, čo sa v tú noc stalo. Bola asi jedna
hodina po polnoci, keď mu sused zaklopal na oblok v spálni. Otvoril ho a spýtal
sa, čo sa deje. Dostal odpoveď, že chlapci, (no ako neskôr zistil, boli to dospelí
muži) sa chcú porozprávať s pánom farárom. Podal teda susedovi kľúče a
povedal:
" Kým odomkneš, oblečiem sa a počkám na nich v kancelárii."
Susedovi to však nedalo pokoja: čo len môžu od pána farára v túto nočnú
hodinu chcieť? Išiel preto tesne za nimi, a tak mohol počuť i vidieť, ako jeden z
nich namieril na kňaza samopal a povedal mu:
" Odbila tvoja posledná hodina, kľakni na kolená a pomodli sa Otčenáš!" Až
vtedy si sused uvedomil, čo sa deje, že muži prišli zabiť kňaza, ktorý bol z
farnosti už sedem mesiacov preč.
" Nestrieľajte!" náhle skríkol sused. " Veď to nie je ten, ktorého hľadáte! Toto je
iný kňaz a je tu iba krátko!"

Keď sa muži presvedčili, že to, čo farárov sused hovorí, je pravda, odišli z fary
preč. Ráno sa celá obec zhrozila nad tým, že v noci boli zastrelení manželia
mlynári na Pažiti a dokonca aj ďalší občan, ktorý býval v hornej časti obce. A
kňaz si vtedy jasne uvedomil, že nebyť suseda, bol by už aj on skončil svoju
pozemskú púť. Toto všetko sa teraz vynorilo kňazovi, schúlenému na lavici, v
spo-mienkach. A keď konečne zodvihol hlavu, zistil, že neznámy pri ňom už
nebol. Zamyslený nepostrehol, že odišiel, a nezačul ani poznámku, čo
prehovoril".
"Ale veď on zaspal! Nevadí, nechám ho teda spať!"
Keď kňaz zistil, že neznámy je preč, v duchu si povedal: "Iste ešte príde deň,
keď sa vráti a dokončíme to, čo sme začali! Toto....bolo len prerušenie spovede.
A budúcnosť mu dala za pravdu. Po tej osudnej noci z 13.na 14. januára 1945 sa
pokúšal zistiť, kto boli tí muži, čo ho chceli zastreliť. Nedozvedel sa však nič,
no pokračovanie prerušenej spovede mu na túto otázku dalo jasnú odpoveď.
Stalo sa totiž nasledovné: Kňaza v spomínanej obci štátne úrady obvinili, že je
zodpovedný za to, že roľníci nechceli vstupovať do JRD, a nariadili jeho
preloženie do obce pri Bratislave. Tam zažil prekvapenie, na ktoré nezabudol
do smrti. V jeden deň sa ozvali zvony z kostolnej veže a oznamovali úmrtie
jednej z farníčok. Vybaviť pohreb prišiel na faru jej syn. Kňaz na veľké
prekvapenie zistil, že je totožný s tým neznámym, ktorý mu pred rokmi odišiel
od spovede. A teraz syn nebohej pánu farárovi povedal: " Bol by som rád, pre
spásu mojej matky, ale tiež pre spásu mojej duše, keby sme dokončili to, čo sa v
roku 1948 nepodarilo. Vyspovedáte ma, pán farár?"
" Rád! A nielen preto, že vtedy...ste ma nezastrelili, ale predovšetkým preto, že
Božie milosrdenstvo je veľké a bez hraníc! A to, čo mi teraz poviete, čím
uľahčíte svojej duši, zostane spovedným tajomstvom. Veď i to, že som bol
preložený do tejto obce, bolo v Božom pláne zaiste aj z toho dôvodu, aby sme
prerušenú spoveď mohli dokončiť."
p. Ladislav

Mária Malá - PODVEČER V CHRÁME
Kľakáš si v nedeľu podvečer v chráme.
Bachove tóny z organa zvestujú zmŕtvychvstanie.
Veríš, že zmyjú z duše prach,
zo srdca strasú všetok strach.
Bachove tóny v prítmí chrámu
ti osvecujú ľudskú drámu
tak ako sviece oltár Pána.
Ó, Bože, podvečer môže mať príchuť rána!

Dvadsať kilometrov denne, to bolo naozaj mnoho, až primnoho pre
takého malého a útleho chlapca ako bol Dominik.

Teresio Bosco DOMINIK
A jedného krásneho dňa kováč Carlo sa rozhodol. Už dvakrát menil
svoj domov, z Mondiona do Rivy a z Rivy do Murialda. A neujal sa. Zmení ho
ešte raz. Vráti sa do Mondonia. V Mondoniu bola taká istá škola ako v
Castelnuove, a tak Dominikovi ušetrí denne tých dvadsať kilometrov. Ostatne,
v Murialde bolo preň stále menej práce a bolo treba obzrieť za prácou inam.

8. Kachle plné snehu
A tak sa Dominik rozlúčil s kaplánom don Giovannim, svojím prvým veľkým
priateľom, rozlúčil sa so svojimi kamarátmi i so svojím učiteľom don Allorm.
Poslednýkrát zašiel do kostolíka, kde sa naučil poznávať Pána Ježiša, a spolu s
otcom i s mamou sa odsťahoval z Murialda.
V Mondoniu sa cítili ako doma, veď pochádzali odtiaľ a mali tu mnoho
príbuzných. Dominik tu našiel novú školu, nového učiteľa don Cuglira i
nových spolužiakov. Pustil sa s chuťou do učenia, ale čoskoro sa presvedčil, že
tento raz to nebude také ľahké byť v triede prvý. Bol tu aj iný žiak, dobrý a
nadaný, Francesco Desidéri. Prevýšiť ho nebude také jednoduché. Hneď boli
priateľmi, ale aj súpermi. A na ich pretekanie v usilovnosti a v štúdiu sa tak
ľahko nezabúdalo.
Najväčšiu radosť z toho zápasu mal don Cugliero. Veľmi rýchlo vycítil
Dominikovu hlbokú dobrotu, obľúbil si ho tak isto ako Desidériho a všetkých
svojich žiakov.
Keď raz mal rozhodnúť, kto je z tých dvoch lepší, vyniesol šalamúnsky
rozsudok: obaja sú výborní, i keď Dominik Savio prejavoval viac rozvážnosti a
Francesco Desidéri bol duchaplnejší.
Vedľa týchto dvoch poctivých žiakov bolo v triede dosť chlapcov, ktorí
ich nasledovali, ale našlo sa ako vo všetkých triedach sveta, aj dakoľko
"gangsterov", ktorí boli schopní na každé darebáctvo. Don Cugliero, ako dobrý
učiteľ tých čias, vedel týmto uličníkom nalinkovať chrbát svojou trstenicou a
daktorým už pohrozil, že ich vyhodí zo školy, ak ešte dačo vyvedú.
Jedny úbohé kachle v kúte sa v mrazivých zimných dňoch namáhali
ohriať triedu. Raz don Cugliero akosi neprichádzal, vonku snežilo a v triede
nebolo ktovie ako teplo, hoci sa spomenuté kachle poctivo usilovali robiť
svoju robotu. Dvaja nezbedníci z čiernej listiny si čosi tajne šuškali a nebadane
vykĺzli z triedy.

O chvíľu sa vrátili s veľkými snehovými guľami a bez toho, že by to bol dakto
predvídal, napchali ich do kachiel. Kachle chvíľu syčali, potom zadymili,
akoby poslednýkrát vydýchli a začali tiecť ako deravý hrniec... Bol to
nepodarený žart... Medzitým prichádzali ostatní žiaci. A nakoniec don
Cugliero. Don Cugliro zbadá pri stole stopy snehu a pod kachľami barinu.
Pristúpi ku kachliam, otvorí dvierka ...a nahnevaný sa obráti. Nik nedýcha.
Len málokto vie, kto to urobil, a ten mlčí. Don Cugliero vystúpi na stupeň.
Hromový hlas veští búrku.
- Kto to bol?
Vinníci sa na seba prestrašene pozreli. Pred vyhodením zo školy ich už nič
nezachráni. Čo robiť? Posunkami sa dohodnú, že zvalia vinu na iného a
vyberajú si Dominika Savia. Jeden z malých luhárov bezočivo vystrčí žalujúci
prst:
- To bol on!
A druhý chladnokrvne pridáva:
- Áno to bol on!
Don Cugliero zmeravel. Zvážnel a zosmutnel: - Savio! Tak ty si to bol?
To by som si nikdy nebol pomyslel. Dominik vlastne ani nechápe, z čoho ho
obviňujú. Aha, už vie: kachle, sneh... Vyskočí, celý červený od hanby a hnevu,
pobzerá sa dokola. Ako to, nik ho nebráni? Ale učiteľ pokračuje: - Máš šťastie,
že je to tvoj prvý priestupok. Ináč by si letel zo školy! Dominik sklopí oči a
zatne päste. Cíti, ako sa mu do očí ženú slzy. Stačilo by slovo, jedno jediné
slovo, a praví vinníci by boli odhalení, ale učiteľ povedal: "Prvý priestupok,
ináč by si letel...!" Nie, nechce, aby vinníkov vyhodili zo školy. Lepšie je to v
mlčaní pretrpieť. A učiteľ pokračuje v hromžení, posiela Dominika kľačať a on
pritom myslí na Pána Ježiša, nevinne odsúdeného za naše hriechy. A padne na
kolená uprostred triedy. Celá trieda zadrží dych. Zdá sa to neuveriteľné.
Vyučovanie pokračuje.
Ale darebákov predsa len ktosi videl a už to dlhšie nevydrží tajiť. Nejde o
udavačstvo. Ide o svätú spravodlivosť. Keď všetci vyšli z tiedy, pristúpi k
učiteľovi a povedal mu všetko. Dobrý kňaz zmeravel druhý raz: "No ale prečo
mlčal? Mohol predsa dačo povedať. Stačilo jedno slovo..."
A na druhý deň, vedomý, že potrestal nevinného, sa mu pokorne
prihovoril: - Dominik, prečo si nepovedal, že si to nebol ty? Dominik sa
usmial: - Na tom predsa nezáleží. Vedel som, že vinníkov by ste boli vyhodili
zo školy, a to som nechcel. Naopak, dúfal som, že mne to odpustíte. A
potom...myslel som na Pána Ježiša... Aj on bol nespravodlivo obžalovaný.
Čože mohol povedať ten dobrý don Cugliero zoči - voči tej veľkej dobrote?
Mlčal, ale vo svojom srdci si myslel, že Dominik je príliš krásny kvet, aby
mohol ostať zastrčený v hocakom kúte. Treba ho darovať Pánovi, aby sa raz
mohol stať kňazom, druhým Kristom medzi ľuďmi. Don Cuglieri v tej chvíli
myslel na don Boska. Dominik potreboval práve jeho, don Boska.

Závodské zvony
Kto je pre mňa Kristus?
Spýtali sme sa mladých ľudí kto je pre
nich Kristus. Tu je pár zaujímavých
odpovedí:
Je to skutočne niekto, kto pre môj život
znamená niečo, čo nik z ľudí. Raz je ako
mama, ktorá drží moje srdce na dlani a hojí
ho zo životných skúseností a rán, inokedy
ako otec, ktorý ma poúča o svojich
chodníkoch, ale i karhá pre moje dobro. Je
pre mňa najlepším priateľom, ktorý vždy
zostal so mnou, keď už na mňa nemal nikto
čas ani náladu.
A.A
V detstve bol pre mňa malým Ježiškom, milou
soškou, ktorej som zverovala svoje drobné radosti a túžby, neskôr bol
Ukrižovaným, ktorému som vrážala tŕne do ubolenej hlavy mojmi hriechmi.
Potom bol Neznámy, bol neosobný, až kým nezažiaril v mojej duši ako
oslávený Kráľ, ktorý sa ma zmocnil svojou láskou. Teraz je to ten, ktorého sa
pýtam: "Bože, kde si? Bože, kde si?" Je môj pokoj, je tým, ktorý spí v lodičke
mojej duše, zmietanej vetrami hriechu. In sám je pre mňa svetlom v temnotách
týchto dní.
EVA
Kristus je pre mňa najlepší priateľ. Prečo najlepší? Vždy ma chápe, vie o mne
úplne všetko, môžem sa mu so všetkým zdôveriť, čo ma trápi - pretože ma vždy
vypočuje. Keď sa modlím, zhováram sa s ním a práve cez modlitbu mi
odpovedá a radí. Keď mi je smutno, myslím na neho a vtedy cítim jeho lásku,
ako ma utešuje. Nesúdi ma, ale naopak dáva mi pocítiť, že to, čo robím, nie je
správne. Bez neho si neviem predstaviť môj život.
I.Š.
Ježiš je niekto, o kom dúfam, že i keby ma všetci opustili, on bude pri mne. Je to
určitá nádej, že keby ma všetci nenávideli - on by ma miloval. Je to niekto, kto
nehľadí na to, čo mám oblečené a ako sa učím, neposudzuje ma podľa toho.
Ježiš Kristus ma jediný miluje takú, aká naozaj som, a nie pre niečo.

On by ma mal vždy rád, aj keby som ja akurát nemyslela na jeho lásku. On ma
nikdy neodsúdi za to, že som mu nesympatická. Nezávidí, nepodvádza, ale
miluje. Je pre mňa stelesnením dobra, obety a čistej lásky.
Veronika
Pán Ježiš je pre mňa svetlom, pretože mi svieti na ceste životom. Pomáha mi aj v
tých najťažších chvíľach. Svojou silou ma podopiera, aby som zas nepadla.
Keď sa mi napríklad nedarí v škole a nemám chuť sa tam už nikdy vrátiť, stačí
jedna modlitba a získam silu aj na ďalší deň. Je mojou oporou i mojím
strážcom. Je mi veľkým vzorom, pretože mi ukázal, ako mám žiť a konať.
Z.J.
Kristus je pre mňa všetko okolo mňa. On je slnko môjho tmavého života. On je
jaskyňa, ktorá ma ochrámi pred dažďom a pred dravou zverou. On je rozum,
šťastie, spravodlivosť a nekonečná láska, ktorá mi každý deň pomáha začať
znova a lepšie. Kristus je ako oblak, je čistý, jemný, no súčasne aj priesvitný a
nevinný.
Zuzka I.
...Všetko má svoj dôvod. Boh nám dáva len taký kríž, aký unesieme. Tejto vete
sa určite snažili veriť aj moji rodičia. Prečo? Vždy boli vychovávaní vo viere,
chodili do kostola, modlili sa. Potom sa však zobrali a zabudli na Boha. Ku viere
sa však vrátili, a preto im dal mňa. Cezo mňa im ukázal, že naozaj existuje, a
ukázal im tiež svoju nekonečnú lásku. Mala som totiž len dva a pol roka, keď mi
museli prvýkrát operovať srdce. Po operácii však nastali komplikácie a tak
nasledovala ďalšia, po ktorej visel môj život na vlásku. Po otázke primára, či
moji rodičia veria v Boha, lebo len on môže pomôcť, nastal zlom. Po siedmich
dňoch som sa prebrala a konečne ma mohli odpojiť od prístrojov. Postupne sa
môj zdravotný stav zlepšil natoľko, že ma mohli pustiť z nemocnice domov.
Boh dal mojim rodičom naozaj strašné znamenie, aby sa vrátili k viere. No
bolo účinné. Viem, že moju vieru v Boha mi nemôže nikto vyvrátiť, pretože
ako povedal pred pätnástimi rokmi ten primár: "Doktori urobili, čo bolo v ich
silách, už treba čakať len na zázrak." A ten zázrak prišiel.
Boh teda v mojom živote naozaj je a dal sa mi aj poznať.
Za svoj život som vďačná predovšetkým jemu, ale tiež mojim rodičom, ktorí si toto všetko so mnou vytrpeli a stále boli pri mne, rovnako ako pri
mojej sestre, ktorá napriek tomu, že pár mesiacov sa venovala pozornosť iba
mne, ma neprestala mať rada, mojej prababke, ktorá tu už síce nie je, ale určite sa
odniekiaľ zvrchu pozerá, ako aj všetkým doktorom, ktorí sa o mňa starali a
všetkým, čo ma majú radi.
Katarína B.
Ak chceš, o podobné vyznanie sa môžeš podeliť aj ty. Tie najkrajšie budú
uverejnené. Napíš nám, čo pre teba znamená Kristus.

Farské oznamy
Sviatosť manželstva uzavreli:
14.2.2004 snúbenci Marián Horváth a Lucia Olivová. Blahoželáme a
vyprosujeme im veľa požehnaných spoločne prežitých rokov.

Opustili nás:
13.2.2004 pán Jozef Redenkovič. Pochovaný bol na miestnom cintoríne
dňa 20.2.2004. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu
svieti.

Spomíname...
19.3.2004 uplynie rok, čo nás navždy opustil Prof. ThDr. Msgr. Jozef
Vrablec. Modlitbami za zosnulého si uctíme jeho pamiatku na sv. omši
19.3.2004 o 17.30hod.

Prof. ThDr. Msgr. Jozef Vrablec
odovzdáva Sv. Otcovi svoje homiletické
publikácie, ktoré vyšli v Ústave sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, júl 1996.

Miesto odpočinku Prof.ThDr. Msgr. Jozefa
Vrableca

ThDr. Jozef Vrablec

Ticho a modlitba

Vstúpili sme do pôstneho obdobia a všetci tušíme, že v tomto období sa
v nás má niečo zmeniť a zlepšiť. Pán Ježiš nám dáva takýto príklad:Odobral sa
na púšť. Býval tam štyridsať dní celkom sám v jaskyni. Nijakého človeka tam
nevidel, iba divé zvieratá. Žil tam v samote, aby v hlbokom tichu a vo vrúcnej
modlitbe prežíval dôverné spoločenstvo s nebeským Otcom. Z tohto Ježišovho
príkladu vidieť, že aj my si máme v tomto pôstnom období obľubovať chvíle
ľu zostávajú aj po sv.
ticha a modlitbu s cieľom,
omši. V takejto chvíľke sa
aby sa prehĺbilo naše
odporúča modliť sa svätý
dôverné spoločenstvo s
ruženec treťou formou a
Pánom Ježišom. Dnes je
to takto: Modlime sa
totiž všade okolo nás veľa
bolestný ruženec až po tahluku a ruchu, a vo Svätom
jomstvo, napr. v prvom
písme je napísané, že Boha
desiatku po tajomstvo:
v hluku nenájdeme. Boh sa
ktroý sa krvou potil; a za
dá nájsť iba v tichu. Preto
tým tajomstvom
si v pôstnom období
nepokračujeme druhou
musíme nájsť chvíle ticha
polovicou, ale namiesto
napríklad v kostole. Často
tejto prosby zadržíme
vidíme ľudí prichádzať na
chvíľu ticha a v tomto
omšu už polhodiny pred
tichu sa vo svojom duchu
začiatkom omše, alebo
dívame na Pána Ježiša,
vidíme, že niektorí tu na
Getsemanskej záhrade v nočnom svite mesiaca potí krvou. Tú chvíľu ticha si
môžeme ľubovoľne predlžovať. Po desiatom zdravase sa pomodlíme aj druhú
polovicu. A takýmto spôsobom sa v druhom desiatku pozeráme spolu s
Pannou Máriou na Ježiša bičovaného, v treťom na Ježiša ako nesie kríž, a v
piatom na Ježiša ukrižovaného. V rozjímaní o tajomstvách z Ježišovho života,
pričom sa naša duša v tichu hrúži do Ježišovej prítomnosti, vidíme veľký
význam ticha v modlitbe ruženca.
A tak vás prosím, bratia a sestry, vyhľadávajme v tomto pôstnom období chvíle
ticha v kostole alebo doma neskoro večer a rozjímavou modlitbou bolestného
ruženca usilujem sa dosiahnuť prehĺbenie nášho osobného vzťahu k Pánovi
Ježišovi.

