
ale v praktických životných postojoch. A to predovšetkým 
v tom, ako správne dokážeme prostriedky zamera� na cie¾. 
Máme svoje plány a ciele. Nezabúdajme však na náš 
absolútny cie¾ a tým je spása našej duše. Kým sme tu na 
tomto svete usilujme sa o dobrý kres�anský život, založený 
na modlitbe a konaní dobrých skutkov. V mnohých 
vychladla láska k Bohu a vzdialili sa od neho. Majú iné 
priority a iného boha. Každý sa však raz ukážeme pred 
súdnou stolicou Všemohúceho Boha. Vytrvajme preto 
v kres�anskej viere až do konca. Èasto myslíme aj na našich 
zosnulých, keï dávame odslúži� za nich sv. omšu. A žijeme 
v nádeji, že aj za nás keï sa pominieme z tohto sveta, dá 
niekto odslúži� sv. omšu.

Tento mesiac prežívame ako mariánsky mesiac. 
V kostole sa denne modlíme ruženec. Keï prichádzam do 
nášho kostola na zaèiatku modlitby sv. ruženca, vidím, že 
sa ho zaèína modli� 10 - 12 prevažne starších žien. Skúsme 
tieto poèty zväèši� a objavi� v tejto modlitbe posvätného 
ruženca ve¾kú vnútornú silu a håbku. Veï rozjímame o 
tajomstvách, ktoré sú dôležitými èas�ami v evanjeliu. 
Zakomponujme v duchu aj naše životné situácie do týchto 
tajomstiev. A nezabúdajme, že ruženec je z neba a vedie do 
neba.

váš duch. otec Milan
 

Ïalšími skutkami duchovného milosrdenstva sú: 
zarmútených potešova� a krivdu trpezlivo znáša�.

Zarmútených potešova�
Zármutok a s ním spojená boles�, prichádza na svet 

v dôsledku dedièného hriechu. Tento zármutok je tu ako 
plod deficitu lásky èi nespravodlivosti. No èasto je tu aj pre 
smr�, èi chorobu blízkeho èloveka. A ako je nesmierne 
dôležité by� nablízku tomu, kto prežíva zármutok. 
Navštívenie starého alebo chorého èloveka, èi toho, kto 
stratil zamestnanie, je vecou ¾udskosti.

Ježiš Kristus takýto prejav dokonca podèiarkuje  
príkazom lásky. Ko¾ko je však ¾udí, ktorí sú skoro celý deò 
sami a nik ich nepríde pozrie� a poteši�. Prichádzajme 
medzi nich a potešme sa navzájom. Posedenie pri šálke 
kávy, èi dobrého èaju je vzácny èas, kedy sa môžeme spolu 
pozhovára� a zmieròova� svoje bôle. Veï boles�, s ktorou 
sa nám náš blízky podelí, je polovièná. A my zostávajme 
poslami nádeje, že Boh obráti smútok na rados� a v sile 
modlitby prameniacej z viery sa k nemu s dôverou 
utiekajme. Rovnako aj k Panne Márií, ktorú vzývame ako 
potešenie zarmútených. A nezabúdajme, že optika Božieho 
die�a�a je oslobodzujúca pre všetky smútky!

Krivdu trpezlivo znáša�
Pán Ježiš nám hovorí: „Neprotivte sa zlému. Ak �a 

niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“/Mt 5,39/.
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Milí priatelia, bratia a sestry,
minulý mesiac sme v našom chráme èastejšie 

spievali slovenskú chrámovú hymnu Bože, èos´ ráèil. 
Slová tejto nádhernej piesne by mohli by� aj slovami našej 
národnej hymny. Pánu Bohu sme vïaèní za dar viery 
a náboženskej slobody a želáme si, aby sme vieru  - vzácne 

dedièstvo otcov úprimne žili 
a chránili si ju. Denne 
môžeme prostredníctvom  
našich katolíckych médií 
sledova� aj vysielanie sv. 
omše, èi poèúva� ju. ¼uïom 
sa ponúkajú živé vysielania 
z pútí ako napr. aj z našej 
národnej svätyne v Šaštíne, èi 
kres�anské relácie. V období 
totalitného režimu sme boli 
o mnohé takéto programy 
ochudobnen í ,  nako¾ko  
v t e d a j š i a  m o c  t o  
neumožòovala. Pamätám sa, 
keï som vyrastal, aké vzácne 
nám kedysi v rodine bolo, 
keï sme mohli na programe 
ORF sledova� vystúpenie 
Svätého Otca, dnes už Sv. 
Jána Pavla II. A bola v nás 
túžba sledova� nieèo také aj 
na  naš ich  programoch 

a v našom jazyku. Doèkali sme sa a ve¾mi by som si prial, 
aby kres�anské vysielanie, ktoré máme na dosah, bolo pre 
nás stále vzácnym. Nech nám nezovšednie a nech je 
obohatením nášho duchovného života. Dnes si však každý 
môžeme vybra� z množstva rôznych kanálov, èo budeme 
sledova�. Vyberajme si to, èo je na osoh našej duše 
a chráòme sa programov, ktoré sú amorálne, zívajú 
prázdnotou a sú proti našej viere.

Ak si dobre všímame, zbadáme medzi programami 
aj vysielania, ktoré sú prázdne a vyskytuje sa v nich aj 
výsmech z kres�anstva a pravých hodnôt. Nepodporujme 
sledovanos� takýchto programov. Potrebujeme vieru, 
potrebujeme motiváciu, zaznelo poèas slávnostnej homílie 
na slávnos� Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Kiež sa 
dobre zamyslíme nad sebou a uvedomíme si mnohé dary, 
ktoré potrebujeme. Predovšetkým dar lásky, pravej 
nábožnosti a múdrosti. Nemyslím si, že nám chýbajú. Mnohí 
ich máme, no potrebné je uchova� si ich a ži� s nimi. Svätý 
Pavol píše, že bez lásky by som nebol nièím. A ak sa chceme 
usilova� o pravú nábožnos�, nesmie by� Boh na okraji nášho 
záujmu. Úèas� na nede¾nej sv. omši by mala by� pre nás 
potrebou duše a samozrejmos�ou. A naša múdros� sa má 
preukáza� nie vo výške dosiahnutých vedomostí,
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 Ježiš nás neuèí bojova� so svojimi bratmi a sestrami, ale 
bojova� so sebou. A tie ví�azstvá nad sebou sú najkrajšie. 
Máme sa usilova� aj o trpezlivos� pri nesení krivdy 
a neodpláca� sa zlým za zlé, ale dobrom premáha� zlo. Je 
to možnos� pripodobni� sa Kristovi a jeho ceste spásy. 
A napokon nezabúdajme, že Bohu patrí pomsta. 
Spravodlivos� si vymáhajme, no ak sa nám jej 
nedostane, nemáme používa� hnev, päste èi vyberané 
slová. Nezabúdajme, že Boh a jeho spravodlivos� bude 
ma� posledné slovo. Veï Boh je spravodlivý sudca, 
ktorý dobrých odmeòuje a zlých trestá.

V tejto èasti katechézy budeme uvažova� 
o odovzdávaní Božieho zjavenia, uvedomujúc si 
ve¾kos� Božej lásky, keï Boh ide v ústrety èloveku, aby 
ho poznával.
Apoštolská tradícia

Pán Ježiš posiela svojich apoštolov ohlasova� 
evanjelium – radostnú zves�. Jeho slovo je slovo pravdy, 
v ktorej majú všetci ¾udia ži�.

Pod¾a Pánovho príkazu sa evanjelium 
odovzdávalo dvoma spôsobmi. Ústne – prostredníctvom 
apoštolov, ktorí ústnym ohlasovaním, príkladmi 
a ustanovizòami odovzdali to, èo prijali z Kristových úst, 
so stretnutím s ním, keï boli úèastní mnohých zázrakov, 
alebo poznali vnuknutím Ducha Svätého.

Písomne – prostredníctvom tých apoštolov 
a apoštolských mužov, ktorí z vnuknutia toho istého 
Ducha Svätého zaznamenali posolstvo spásy 
písomne/porov. KKC 76/.

Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále 
živé a neporušené, apoštoli zanechali biskupov ako 
svojich nástupcov a odovzdali im svoje miesto 
v Uèite¾skom úrade. Lebo apoštolské ohlasovanie, ktoré 
je osobitným spôsobom zaznaèené v inšpirovaných 
knihách, malo sa nepretržitým nástupníctvom zachova� 
až do konca èias. Toto živé odovzdávanie, vykonávané 
v Duchu Svätom, sa volá Tradícia, pretože sa líši od 
Svätého písma, i keï je s ním úzko spojené. 
Prostredníctvom Tradície Cirkev vo svojom uèení, 
živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam 
odovzdáva všetko, èím sama je, a všetko, v èo verí. 
Výroky svätých otcov dosvedèujú oživujúcu prítomnos� 
tejto Tradície, ktorej bohatstvo prechádza do praxe 
a života veriacej a modliacej sa Cirkvi/ KKC 77-78/.

Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom 
úzko súvisia a sú spojené. Veï obidve vyvierajú z toho 
istého božského prameòa, urèitým spôsobom splývajú 
v jedno a smerujú k tomu istému cie¾u. Obidve robia 
v Cirkvi prítomným a plodným tajomstvo Krista, ktorý 
s¾úbil, že ostane so svojimi“ po všetky dni až do 
skonèenia sveta“ /Mt 28,20/. Nemáme teda dva pramene 
ale jeden božský prameò Božieho zjavenia. Existujú iba 
dva rozdielne spôsoby odovzdávania. Sväté písmo je 
Božie slovo, nako¾ko je písomne zaznaèené z vnuknutia 
Ducha Svätého. Posvätná Tradícia však Božie slovo, 
ktoré zveril Kristus Pán a Duch Svätý apoštolom, 
neporušene odovzdáva ich nástupcom, aby ho osvietení 

Duchom pravdy, svojím ohlasovaním verne zachovávali, 
vysvet¾ovali a šírili. Z toho vyplýva, že Cirkev, ktorej je 
zverené odovzdávanie a vysvet¾ovanie Zjavenia 
„neèerpá svoju istotu o všetkom, èo bolo zjavené, iba zo 
Svätého písma. Preto treba obidve prijíma� a váži� si ich 
s rovnakou láskou a úctou /porov. KKC 80-82/.

Poklad viery /depositum fidei/, ktorý je 
obsiahnutý v Posvätnej Tradícii a vo Svätom písme, bol 
prostredníctvom apoštolov zverený celej Cirkvi. „Tým, 
že sa ho pridàža, celý svätý ¾ud zjednotený so svojimi 
pastiermi stále zotrváva v  uèení apoštolov 
a v spoloèenstve, pri lámaní chleba a v modlitbách, takže 
sa vytvára jedineèná zhoda medzi pastiermi a veriacimi 
v zachovávaní, praktizovaní a vyznávaní odovzdanej 
viery.“/KKC 84/. Dobre je vedie�, že v Cirkvi pápež 
a s ním zjednotení biskupi tvoria Uèite¾ský úrad Cirkvi 
– Magistérium.

„Úloha autenticky vysvet¾ova� Božie slovo, 
písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému 
Uèite¾skému úradu Cirkvi – èiže biskupom 
v spoloèenstve s Petrovým nástupcom, rímskym 
biskupom – „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša 
Krista.“ Tento Uèite¾ský úrad nie je nad Božím slovom, 
ale mu slúži, lebo uèí iba to, èo bolo odovzdané, nako¾ko 
a z božieho poverenia a s pomocou Ducha Svätého 
nábožne poèúva, sväto zachováva a verne vykladá, 
a z tohto jediného pokladu viery èerpá všetko, èo 
predkladá veri� ako zjavené Bohom. Pamätajúc na 
Kristove slová apoštolom: „Kto vás poèúva mòa 
poèúva“ /Lk 10,16/, veriaci poslušne prijímajú uèenie 
a smernice, ktoré im v rozlièných podobách dávajú ich 
pastieri /KKC 85-87/. 

Uèite¾ský úrad naplno používa svoju autoritu, 
ktorú dostal od Krista, keï definuje dogmy, èiže keï 
spôsobom,  k torý  zaväzuje  kres�anský ¾ud 
k neodvolate¾nému súhlasu viery, predkladá pravdy 
obsiahnuté v Božom zjavení, alebo keï definitívnym 
spôsobom predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne 
súvisia /KKC 88/. V priebehu roka slávime nieko¾ko 
prikázaných sviatkov a každú nede¾u. Nede¾a 
a prikázané sviatky nám pripomínajú ve¾kú pravdu – 
dogmu, ktorej veríme a verne sa jej pridržiavame. Preto je 
aj úèas� kres�ana v tieto dni na sv. omši povinná.

Všetci veriaci majú úèas� na chápaní 
a odovzdávaní zjavenej pravdy. „Prijali pomazanie od 
Ducha Svätého, ktorý ich uèí a uvádza do plnej pravdy“ 
/Jn 16,13/. Spoloèenstvo veriacich ako celok... nemôže 
mýli� vo viere a túto svoju osobitú vlastnos� prejavuje 
nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom 
¾ude, keï od biskupov až po posledných laikov vyjadruje 
svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Týmto 
zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje Duch 
pravdy, Boží ¾ud pod vedením posvätného Uèite¾ského 
úradu...sa neochvejne pridàža viery, raz navždy 
odovzdanej svätým, hlbšie do nej preniká správnym 
úsudkom a plnšie ju uvádza do života/ KKC 91-93/.

Všetci sme pozvaní k rastu vo viere. Èasto 
a pokia¾ možno denne si èíta� a rozjíma� nad Božím 
slovom i štúdiom prehlbova� svoje poznanie zjavených 
právd.

Z Katechézy



Zdá sa mi, že tá ve¾ká túžba nášho Pána po 
osobitnej úcte jeho presvätého Srdca smeruje k tomu, 
aby sa v našich srdciach obnovili úèinky vykúpenia. Veï 
najsvätejšie Srdce je nevyèerpate¾ný prameò, ktorý po 
nièom inom netúži tak, ako rozlia� sa do pokorných sàdc, 
aby boli slobodné a ochotné usporiada� svoj život pod¾a 
jeho vôle.

Toto Božské Srdce je priepas�ou všetkých 
dobier, do ktorej majú úbožiaci ponori� všetky svoje 
trápenia. Je priepas�ou radosti, do ktorej máme ponori� 
všetky svoje žiale, je priepas�ou pokory proti našej 
hlúposti, je priepas�ou milosrdenstva pre neš�astníkov, 
priepas�ou lásky, do ktorej máme ponori� všetku svoju 
biedu.

Preto sa musíte spoji� so Srdcom nášho Pána 
Ježiša Krista na zaèiatku obrátenia, aby ste našli správny 
smer, na konci, aby ste zados�uèinili. Vonkoncom sa 
vám nedarí modlitba? Vtedy staèí, keï prinesiete Bohu 
modlitby, ktoré za nás vysiela Spasite¾ v Oltárnej 
sviatosti a ponúknete mu jeho horlivos� na vynahradenie 
svojej ochabnutosti. A kedyko¾vek nieèo robíte, proste 
takto: „Bože môj, toto robím alebo toto znášam v Srdci 
tvojho Syna a pod¾a jeho svätých úmyslov, ktoré ti 
obetujem na vynahradenie za všetko, èo je v mojich 
skutkoch zlé alebo nedokonalé.“ A tak podobne vo 
všetkom, èo život prináša. A keï sa vám prihodí nieèo 
bo¾avé alebo sk¾uèujúce èi nespravodlivé, povedzte si 
vždy takto: „Prijmi, èo ti posiela presväté Srdce Ježiša 
Krista, aby �a spojilo so sebou.“

Z tohto Božského Srdca 
v š a k  b e z  p r e s t a n i a  
vytekajú tri potôèky. Prvý 
je milosrdenstvo voèi 
h r i e š n i k o m ,  k t o r ý m  
prináša ducha ¾útosti 
a pokánia. Druhý je láska 
na pomoc všetkým, èo 
zápasia s problémami, 
a najmä tým, èo sa usilujú 
o dokonalos�, aby našli silu 
na prekonávanie �ažkostí.

A z tretieho potôèka prúdi láska a svetlo pre jeho 
dokonalých priate¾ov, ktorých chce pripoji� k sebe, aby 
mali úèas� na jeho poznaní a na jeho prikázaniach, aby sa 
aj oni, každý svojím spôsobom, celkom zasvätili šíreniu 
jeho slávy.

Ale nadovšetko si zachovajte pokoj srdca, ktorý 
prevyšuje všetky poklady a na zachovanie ktorého nie je 
niè užitoènejšie, ako zrieknu� sa svojej vôle a namiesto 
svojej vôle postavi� vô¾u Božského Srdca tak, aby ona 
robila namiesto nás všetko, èo zväèšuje jeho slávu, aby 
sme sa mu s rados�ou podriaïovali a bezvýhradne mu 
dôverovali.
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Tým, èo si namýš¾ali, že sú spravodliví, 
a ostatnými pohàdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: 
„Dvaja ¾udia vstúpili do chrámu modli� sa. Jeden bol 
farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe 
modlil: „Bože, ïakujem ti, že nie som ako ostatní ¾udia: 
vydieraèi, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako 
tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždòa, dávam 
desiatky zo všetkého, èo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu 
a neodvážil sa ani oèi k nebu zdvihnú�, ale bil sa do pàs 
a hovoril: „Bože, buï milostivý mne hriešnemu.“ 
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie 
tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto 
sa ponižuje, bude povýšený“/Lk 18, 9-14/.

Niektorí z tých, èo chodia do kostola, si myslia, 
že sú lepší kres�ania, ako tí, èo nechodia. A niektorí 
z tých, èo nechodia do kostola, si myslia, že sú lepší, ako 
tí, èo chodia do kostola. Je pravda, že tí, èo nechodia do 
kostola, aby obhájili èastokrát svoj nezáujem o Boha èi 
svoju lenivos�, vy�ahujú hriechy tých, èo chodia do 
kostola. Vraj ohovárajú, pretvarujú sa, alebo majú 
nezhody v rodine.... Priatelia, ruku na srdce a pýtajme sa, 
o èo nám vlastne ide. Musí nám ís� o to, aby sme zostali 
verní kres�anským princípom a to tak, že sa budeme 
usilova� praktizova� svoju vieru. A èo nás zachráni? Je to 
pokora. Keby sme vedeli, akí malí sme pred Bohom. No 
On má zá¾ubu v srdci úprimnom a skrúšenom. Taký bol 
aj mýtnik, ktorý nepoukazoval na druhých, ani sa 
nechválil, èo dobré urobil. Prosil Boha o odpustenie 
svojich previnení. A ako sme poèuli, odišiel domov 
ospravedlnený. Prejavil záujem o Božie milosrdenstvo 
a túžil sa k Bohu vráti�. Ko¾kí sú dnes vzdialení od Boha 
a nevyjadrujú ani túžbu sa k nemu vráti�.
30. nede¾a toho roku sa slávi ako Misijná nede¾a. Je ve¾a 
tých medzi nami, ktorí podporujú misie, svojimi 
modlitbami a finanènými prostriedkami. Nech im to Pán 
Boh odmení. Je však potrebné, aby misijný duch zavial 
i do európskeho parlamentu, nášho parlamentu i do 
mnohých rodín. Všetci potrebujeme Boha, jeho lásku 
a odpustenie. Farizej to nepochopil, lebo sa cítil 
spravodlivý, teda v „pohode“. Pochopil to však mýtnik, 
túžiaci po dotyku Božieho milosrdenstva. A Boh 
pokorným dáva svoju milos�, pretože sa otvárajú Bohu 
a jeho pravde.

16. október – Sv. Margita Mária Alacoque
Narodila sa roku 1647 v Autunskej diecéze vo Francúzsku. 
Prijali ju medzi sestry Navštívenia v Paray–le–Monial, kde 
obdivuhodne rýchlo napredovala na ceste dokonalosti. 
Dostala mystické zjavenia, najmä o úcte Ježišovho Srdca, 
a ve¾mi sa zaslúžila o zavedenie jeho úcty v Cirkvi. 
Zomrela 17. októbra 1690.

Z listov svätej panny Margity Márie Alacoque, panna
(Litterae circulares Curiae Nitriensis, II, 1905, pag. 1-3)

(Vie et Oeuvres 2, Paris 1915, 321. 336. 493. 554)
Musíme pozna� Kristovu lásku, presahujúcu každé 

poznanie

Svätí- naše svetlá

Nad Božím slovom
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Otvorenie nového školského roka na základných 
a stredných školách prebehlo zaèiatkom septembra, no 
akademický rok na univerzitách zaèína práve v týchto 
dòoch. K našej farnosti sú najbližšie univerzity – 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská 
univerzita v Trnave, ktorá okrem fakúlt právnickej, 
filozofickej, pedagogickej, fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce má aj fakultu teologickú. VENI 
SANCTE v kostole sv. Jána Krstite¾a v Trnave sa 
uskutoènilo 29.9.2016. Nedokážeme vymenova� 
všetkých profesorov a pedagógov, ktorí zasvätili život 
vzdelávaniu mladých ¾udí v duchu kres�anstva, chceme 
im však dnes za túto prácu zo srdca poïakova� a popria� 
ve¾a Božích milostí. Ak chceme dnes venova� nieko¾ko 
slov reholiam, ktoré vznikli v 13. storoèí a univerzitám, 
dovolíme si citova� a vybera� najmä z diela prof. ThLic. 
PhDr. Juraja Dolinského, SJ.: Dejiny Cirkvi, druhý diel, 
Stredovek. Trnava: Dobrá kniha, Aloisianum – 
Teologický inštitút sv. Alojza spoloènosti Ježišovej na 
Slovensku pri Trnavskej univerzite. 1997. 299 s. ISBN 
80-7141- 152-3.

V kalendári 4. októbra nachádzame meno sv. 
František Assiský. Pápež František (lat. Franciscus), vl. 
menom Jorge Mario Bergoglio SJ si vybral meno 
František pod¾a svätého Františka z Assisi. František 
z Assisi je jednou z najš¾achetnejších postáv stredoveku, 
„najviac milujúci a najviac milovaný zo všetkých 
mníchov“. Jednoduchos� a prostota, intenzita jeho 
spojenia s Kristom, jeho absolútne sa odovzdanie ideálu 
chudoby a lásky k blížnemu (DOLINSKÝ, 1997, s.299).

Rehole sú v katolíckej cirkvi náboženské 
združenia ¾udí žijúcich pod¾a urèitých pravidiel. 13. 
storoèie je charakterizované mimoriadnou plodnos�ou 
reho¾ných rádov. Vtedy vznikali dva ve¾ké rády 
františkánov a dominikánov, ktoré sú najkrajším ovocím 
náboženského života v katolíckej Cirkvi. Žobravé rehole 
zaväzovali nielen jednotlivých frátrov, ale aj samotné 
konventy k najprísnejšej chudobe, vyèleniac im len 
minimálny najpotrebnejší majetok, prièom si museli 
prostriedky získava� manuálnou prácou a ako naznaèuje 
ich meno, z vyžobraných zbierok. Veriacim sa za to 
chceli odvïaèi� kázaním a pastoraènou prácou, prièom 
sa neu�ahovali zo sveta, ale vykonávali svoju aktivitu 
práve uprostred neho. S horlivým entuziazmom sa nové 
rády venovali dušpastierstvu, ktoré bolo vtedy príliš 
zanedbávané a zmieròovali rastúce napätie medzi 
chudobnými a bohatými. Pápežstvo ich využívalo pri 
misijnej práci medzi pohanmi a mohamedánmi. Ïalšia 
so zvláštností žobravých reholí je v tre�om ráde, ktorý sa 
pripája k prvému a druhému rádu, èiže k mužskej 
a ženskej vetve. Založenie tretieho rádu o svojej 
definitívnej forme má pôvod u Františka z Assisi, pokúša 
sa predstavi� náhradu kláštorného života pre mužov 
a ženy v manželstve, pre ktorých vstup do kláštora nebol 
možný. Títo zostávali vo svete, udržiavali si rodinu, 
majetok i zamestnanie, ale zasväcovali sa na ceste života

istými pravidlami a pod vedením prvého rádu istým 
modlitbovým úkonom a skutkom pokánia èi lásky 
k blížnemu. Ku koncu 13. storoèia vstupovali medzi 
terciárov aj slobodní, ktorí sa zúèastòovali na spoloènom 
živote v konvente, zriekajúc sa majetku a neskôr utvárali 
pravé a vlastné kongregácie. Tretí rád sv. Františka mal 
zásluhy na uvedení ideálu nasledovania Krista do 
rodinného kruhu.

Ve¾ké privilégia, ktoré dostali od pápežov, boli 
príèinou živého sporu s farským klérom. Mohli káza� 
a spoveda�, èo prinášalo zmenšenie príjmov farárom. 
Definitívne riešenie sporov priniesol až Tridentský 
koncil (DOLINSKÝ, 1997, s. 256-258)

Rád menších bratov alebo františkánov. 
Jeho zakladate¾, svätý František sa narodil v roku 

1181 v Assisi v rodine obchodníka. Po radostnej 
mladosti, plnej snov a ambícií, prešiel v rokoch 1206 -
1207 po chorobe hlbokou premenou, k modlitbe, 
k pokániu, k službe chudobným a malomocným 
a k obnoveniu niektorých kostolíkov. Spoloèníci 
zdržujúci sa okolo neho boli obleèení ako chudobní, 
v tunike s kapucòou, previazanej lanom namiesto 
opasku. František dal bratstvu, ktoré sa takto formovalo, 
bratom  pokánia, krátku regulu zloženú z evanjeliových 
slov. Po jeho prosbe Inocent III., po urèitom zdráhaní, 
v roku 1209 dal tejto reguli ústne schválenie a dovolil 
Františkovi a jeho spoloèníkom jednoduché kázanie 
vyzývajúce k pokániu a dobrým mravom, prièom 
dosahovali mimoriadne úspechy, prebúdzajúc všade 
nový náboženský život. Zakrátko prišlo k zakladaniu 
druhého a tretieho rádu. Ženský rád, prísnej klauzúry, 
spríbuznený s mužským, založila s Františkovou 
pomocou v roku 1212 š¾achtièná Klára z Assisi. Tretí 
rád, vo¾ne pripojený k nemu, je tvorený laikmi. Vo svojej 
tretej a definitívnej verzii bola regula minoritov 
slávnostne schválená v roku 1223 bulou pápeža Honória 
III. František prijal iba diakonát. V posledných rokoch 
svojho života mával František ve¾ké fyzické aj duchovné 
bolesti 4. septembra 1224 poèas jednej vízie na hore 
Verna v Toskánsku dostal na svojom tele Kristove 
stigmy, zomrel 3. októbra 1226 v Porciunkule. Pápež 
Gregor IX. ho vyhlásil za svätého už 16. júla 1228. 
Františkánsky rád sa s mimoriadnou rýchlos�ou rozšíril 
takmer v celej Európe. (DOLINSKÝ, 1997, s. 260).
Dominikáni a ostatné žobravé rády 

Súèasne s františkánmi vznikol v južnom 
Francúzsku druhý žobravý rád bratov kazate¾ov alebo 
dominikánov. Keï svätý Dominik, narodený okolo roku 
1170 v Caleruege v Kastílii, reho¾ný kanonik 
a vynikajúci teológ, sa zasvätil tejto misii, založil misijné 
centrum a súèasne založil kongregáciu nábožných žien. 
Ich poslanie bolo pomáha� misionárom, prijíma� 
obrátené albigénske ženy a vychováva� skazené 
dievèatá. V roku 1215 založil Dominik spoloènos� 
kazate¾ov, ktorí pripravení hlbokým teologickým 
vzdelaním a praktickou asketikou – sa mali venova� 
zdraviu duší prostredníctvom kázania, mali vyuèova� 
jednoduchý ¾ud pravdám viery 
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Nové rehole 13. storoèia a vznik
univerzít pod vedením Cirkvi



Písal sa rok 1571, kedy kres�ania zví�azili 
v námornej bitke pri Lepante nad Turkami. Vtedajší 
pápež, dnes už svätý Pius V. s ružencom v ruke vyzýval 
kres�anov k modlitbe svätého ruženca. A skutoène, 
ví�azstvo na strane kres�anov bolo získané vïaka pomoci 
svätej Bohorodièky Panny Márie, ktorú mnohí vzývali 

o p o m o c  p r á v e  
modlitbou posvätného 
ruženca. Ruženec zdobí 
èasto zrobené ruky 
našich starých mám 
a ich vráskavá tvár je 
n e r a z  o z d o b e n á  
pokojom a prejavenou 
dôverou, ktorá zaznieva 
z ich úst: ...“svätá 
Mária, Matka Božia, 
pros za nás hriešnych, 
teraz i v hodinu smrti 
n a š e j .  A m e n .  
Nachádzajme aj my 
v tejto modlitbe istotu 
a pomoc. Panna Mária 

je i našou matkou, ktorá nás nenecháva opustených.
 V jednom príbehu sa píše o tom, ako si Pán Ježiš 

prišiel pozrie� koho majú v nebi. A zrazu tam vidí i ¾udí, 
ktorí toho v živote ve¾a dobrého neurobili a ani sa ve¾a 
nemodlili. Zobral si na paškál sv. Petra a hovorí mu: „Ako 
sa títo sem dostali?“ A Peter hovorí: „Pane, ja som dobre 
strážil, no nemôžem za to, že nad bránou je okienko 
a tvoja Matka spúš�a povraz, na ktorom vy�ahuje aj 
takýchto ¾udí do neba.“ A Pán Ježiš hovorí: „Tak, keï to 
robí Panna Mária, buïme si istí, že ona robí dobre“. 
V Sixtínskej kaplnke v Ríme si môžeme všimnú� 
nama¾ovanú fresku Posledného súdu. Je tam znázornený 
aj oèistec, ktorý vo chvíli Posledného súdu prestáva 
existova�. A z tohto oèistca po tenkých povrázkoch 
vy�ahujú nebeskí anjeli ¾udí do neba. Ak by sme sa 
pozreli zblízka, tak zbadáme, že tie povrázky sú ružence. 
Modlitbou ruženca tak pomáhame aj my žijúci našim 
blízkym, ktorí sú už vo veènosti, dosta� sa z oèistca do 
nebeskej slávy.

Fórum života rozbieha už po štrnásty 
raz kampaò "Svieèka za nenarodené 
deti", ktorá sa každoroène koná 
s podporou a požehnaním slovenských 
biskupov. Hlavnou myšlienkou 
kampane je spomenú� si v období 

Spomienky všetkých verných zosnulých aj na nenarodené 
deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate, 
a ktoré môžeme s prosbami zveri� do milosrdného 
Božieho srdca.

V priebehu októbra a špeciálne 2. novembra si 
akciami, spoloènými  a osobnými modlitbami 
pripomenieme osudy detí, ktoré zomreli pri spontánnom 
alebo umelom potrate. Svojou modlitbou si tiež chceme 
spomenú� na tých, ktorí sú zranení skúsenos�ou potratu.

a obraòova� Cirkev proti heréze. Dominik prevyšuje sv. 
Františka ostros�ou, kultúrou a praktickým zmyslom, 
František však prevyšuje Dominika v zápale 
náboženského cítenia, vo výraze a v osobnej originalite. 
Povinnos� chudoby pre rád bola myslená menej prísne, 
takže bratia kazatelia boli úplne ušetrení sporov 
o chudobe, ktoré tak rozbúrili minoritov. Dominik zomrel 
6. augusta 1221 v Bologni a kanonizoval ho Gregor IX. 
v roku 1234. Prispeli mimoriadne významne 
k systematickej teológii, formácii kòazov a k štúdiu 
teologických disciplín. Na univerzitách v Paríži a Bologni 
sa usadili od roku 1218. V Nemecku bolo ženských 
konventov dominikánok viac ako mužských. Habit rádu 
je bielo èierny. 
Rád karmelitánov

 Jeho založenie sa pripisuje krížiakovi Bartodovi 
z Kalábrie v roku 1195, spolu s desiatimi spoloèníkmi sa 
ustálili pri takzvanej Eliášovej jaskyni na hore Karmel. 
Jeruzalemský patriarcha Albert dal spoloènosti prísne 
kontemplatívnu regulu 1207-1209. Rozvoj, ktorý rád 
dosiahol bol prekvapivý. V 15. storoèí sa k nemu (1452) 
pridala aj ženská vetva karmelitánok. K jeho popularite 
prispel rast mariánskej úcty a legenda o škapuliari, o ktorú 
sa Rád zaslúžil.
Vznik univerzít  

Keïže staré kláštory a katedrálne školy na 
mnohých miestach upadali, v priebehu 11. a 12. storoèia 
niektorí uèenci, predovšetkým v Paríži a Bologni, zaèali 
vykonáva� uèite¾ské povolanie nezávisle, na vlastnú päs�. 
Tieto školy boli spoèiatku bez pravidiel a bez stability. Na 
prelome 12. storoèia v Paríži, na Sienskom ostrove v okolí 
katedrály Notre Dame, došlo k rozhodnému kroku, ktorý 
priviedol k vytvoreniu nových inštitútov vysokej 
všeobecnej kultúry. Tak vniklo „studium generale“, 
oznaèenie používané v stredoveku na odlíšenie týchto 
univerzít od iných typov škôl. Meno „univerzita“ 
v dnešnom zmysle slova, ako akadémia, ktorá zjednocuje 
všetky disciplíny, sa objavuje prvý krát v Nemecku 
koncom 14. storoèia. Podobným spôsobom ako v Paríži sa 
v tej istej epoche utvárali univerzity v Bologni 
a v Oxforde. Po nich nasledovali v 13. storoèí ešte ïalšie. 
Pápež Gregor IX. založil univerzitu v Toulouse (1229), 
Inocent IV. Generálne štúdium pri Rímskej kúrii (1244- 
1245), cisár Fridrich II. Univerzitu v Neapole (1224), krá¾ 
Ferdinand III. Kastílsky univerzitu v Salamanke (1243). 
Zo 44 univerzít založených do roku 1400, 31 vlastní 
zakladajúce pápežské listiny, 21 výluène pápežské 
dekréty. Všetky univerzity 13. storoèia, s výnimkou 
Anglicka, prináležia latinským krajinám; v Nemecku 
a v ïalších severných oblastiach vznikali univerzity len 
v 14. storoèí. Stredoveké univerzity, stavané v spoloènom 
kres�anskom duchu, sú najkrajším výtvorom vysokej 
kultúry a vidite¾ným výrazom neotrasite¾nej vlády Cirkvi 
v duchovnom živote. Najslávnejšie univerzity boli 
v Paríži a v Bologni. Poèet študentov okolo roku 1300 sa 
ráta približne 25 000- 30 000. Najvyšším rektorom bol 
biskupský kancelár (scholastik) z Notre Dame. Dva ve¾ké 
žobravé rády založili už v rokoch 1218-1220 svoje rádové 
štúdiá v Paríži a dosiahli zakrátko i katedry teológie na 
univerzite (dominikáni v roku 1229, františkáni v roku 
1231).                                        Anna Jurovèíková
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Santiago de Compostela

Ružencová Panna Mária

Svieèka za nenarodené deti
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Všeobecný: Aby novinári pri vykonávaní 
svojho povolania boli vždy motivovaní úctou k pravde 
a silným zmyslom pre etiku.

Evanjelizaèný: Aby svetový deò misií 
obnovil vo všetkých kres�anských komunitách rados� 
a zodpovednos� za ohlasovanie evanjelia.

Úmysel KBS: Aby sme si uvedomovali svoje 
kres�anské povolanie by� misionármi v každom 
prostredí a vo všetkých okolnostiach.

V jednej hore pracovali dvaja drevorubaèi. 
Stínali stromy. Mali mohutné, silné a tvrdé kmene. 
Obidvaja svoje sekery majstrovsky ovládali, ale každý 
mal svoj spôsob práce. 

Prvý vytrvalo rúbal, úder za úderom 
a prestával, len aby sa nadýchol. Druhý si z èasu na èas 
oddýchol. Pri západe slnka bol prvý drevorubaè 
unavený a vysilený a so stromom bol hotový tak 
napoly. Druhý svoju prácu zvládol. Zaèínali naraz, 
obidva stromy boli rovnaké ... 

Prvý neveril svojim oèiam: „Nechápem to. Ako 
sa ti to mohlo podari� keï si každú hodinu 
odpoèíval?“ Druhý sa usmial: „To si si všimol, že som 
sa každú hodinu zastavil. Ale nevidel si, že som to vždy 
využil, aby som si nabrúsil sekeru.“
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Pripravujeme

Úmysly apoštolátu modlitby 

na september 2016?Dòa 11. septembra sme slávili v našej farnosti 
hodovú slávnos�. Pri slávnostnej sv. omši o 11.hod 
sa nám prihovoril vdp. Peter Brenkus, dekan – farár 
z farnosti Výèapy-Opatovce.

?Dòa 15. septembra o 17. hod sa slávila sv. omša 
v Hájièku. Prítomným sa prihovoril náš rodák brat 
diakon Lukáš Blažo.

?V dòoch 4. a 5. novembra 2016 sa uskutoèní 
v našom farskom chráme Duchovná obnova, ktorú 
bude ma� urèený misionár milosrdenstva 
P. František Olbert, OFM, provinciál františkánov. 
Program prvého piatku a fatimskej soboty bude 
upravený a obohatený. Držme sa výrokov zo Sv. 
písma: „Poï a uvidíš“/Jn 1,46/. Alebo: „Skúste 
a presvedète sa, aký dobrý je Pán“/Ž 34,9/. 
Neváhajme. Kto môže, nech príde, kto nemôže, 
nech sa modlí doma. Kto môže a nepríde, príde 
o ve¾a...

V rámci aktivity 9 mesiacov za život sa konajú 

Modlitby za nenarodené deti pred poliklinikou.
?Od 25. marca do 25 decembra 2016
?30 minút každý pracovný deò
?Láskavou modlitbovou prítomnos�ou vyjadri� 

úctu nenarodeným de�om a lásku k rodièom aj 
zdravotníckym pracovníkom, meni� zmýš¾anie ¾udí 
k ochrane života.

Kde? Trnava, Poliklinika Družba pred Gyn- Centr
Kedy? Po- 10,00, Ut - 8,00, St - 10,00, Št - 15,00, Pi - 15,00.
Kedyko¾vek sa môžete nezáväzne prida�.
www.9mesiacovzazivot.sk
Die�a – najdrahší dar

Príbeh na potešenie duše

Udalosti

Pozvánka

Sv. Terézia z Lisieux

Pretože som sa nemohla sta� 
misionárkou skutkov, chcela som òou 

by� láskou a pokáním.


