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Ročník: 13.

Rok: 2020

Číslo: 5

Modlitba Dávida
(z myšlienok pápeža Františka)
Dávid, už od mladosti miláčik Boží,

o zvieratá, ktorý ich ochraňuje vo chvíli

bol vyvolený pre jedinečnú misiu, ktorá

nebezpečenstva,

bude zastávať ústrednú úlohu v dejinách

obživu. Keď sa Dávid z vôle Boha bude

Božieho ľudu i našej vlastnej viery.

musieť starať o ľud, bude plniť úlohy nie

Príbeh Dávida začína na vŕškoch
v okolí Betlehema, kde pasie stádo svojho

ktorý

im

obstaráva

veľmi odlišné od tohto. Preto sa v Biblii
obraz pastiera objavuje často.

otca Jesseho. Je ešte mladým chlapcom,

Druhou charakteristickou črtou, ktorá

posledný z mnohých bratov. Až tak, že

je prítomná v Dávidom povolaní, je jeho

keď

Božieho

básnický duch. Z tohto malého postrehu

príkazu hľadal nového kráľa, zdá sa, že

usudzujeme, že Dávid nebol vulgárny

jeho otec takmer zabudol na tohto

človek,

najmladšieho syna (porov. 1 Sam 16,1-13).

jednotlivcom núteným žiť dlho izolovane

Má iba jednu spoločnosť na potešenie

od spoločnosti. On je naopak človekom

prorok

Samuel

podľa

svojej duše: citaru; a počas dlhých dní
v samote rád na nej hrával a spieval
svojmu Bohu. A hrával sa i s prakom.
Takže
pastierom:

Dávid
človek,

je

v prvom
ktorý

sa

ako

sa

často

môže

stať

citlivým, ktorý miluje hudbu a spev.
Svet, ktorý sa mu predstavuje pred
očami, nie je nejakou nemou scénou: za

rade

tým, čo sa odohráva, zachytáva svojím

stará

pohľadom väčšie tajomstvo. Práve odtiaľ
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sa rodí modlitba: z presvedčenia, že život

ktorý nikdy nezmĺkne: či už nadobudne

nie je niečo, čo sa na nás privalí, ale je to

tóny plesania, alebo tóny žalospevu, vždy

podivuhodné

v nás

je to tá istá modlitba, iba melódia sa mení.

vďačnosť,

A týmto nás Dávid učí, aby sme do

vyvoláva

tajomstvo,

poéziu,

ktoré

hudbu,

chválu, prípadne žalospev či prosbu.

dialógu s Bohom vkladali všetko: tak

Dávid má teda sen: že bude dobrým
pastierom. Niekedy zvládne túto úlohu na

radosť

v

kontexte

i utrpenie,

Dávid, ktorý poznal samotu, však
v skutočnosti nebol nikdy sám! A v hĺbke

skutočnosť, že je prorokom iného Kráľa,

tohto je moc modlitby u všetkých, ktorí jej

ktorého

dajú miesto vo svojich životoch. Modlitba

on

sám

iba

spásy

lásku

je

je

dejín

i vinu,

priateľstvo ako aj chorobu.

jej výške, inokedy menej. To čo je však
dôležité

ako

ohlásením

a predobrazom.
Pozrime
Dávida,
nad

ti dá ušľachtilosť, a Dávid
sa

na

bol šľachetný, pretože sa

pouvažujme
ním.

modlil.

Svätec

Je

teda

tým

katom, ktorý sa modlí,

i hriešnik,

kajá sa a modlitbou sa mu

prenasledovaný

prinavracia ušľachtilosť.

i prenasledovateľ, obeť

Modlitba nám dáva

i kat: to je protirečenie.

ušľachtilosť:

ona

je

Dávid bol týmto všetkým, dohromady.

schopná zaistiť vzťah s Bohom, ktorý je

A aj my často registrujeme v našom živote

tým

protichodné črty; v životnom príbehu sa

človeka,

často prehrešujú nedôslednosťou všetci

peripetií, dobrých či zlých: ale vždy

ľudia. V Dávidovom živote je však jedna

modlitba: Ďakujem, Pane. Mám strach,

červená niť, ktorá dáva do jednoty všetko

Pane. Pomôž mi, Pane. Odpusť mi, Pane.

to dianie: modlitba. Tá je hlasom, ktorý

Taká veľká je Dávidova dôvera, že keď

nikdy neumĺkne.

bol

Dávid-svätec sa modlí; Dávid-hriešnik
sa

modlí;

Spoločníkom

uprostred

prenasledovaný

tisícov

na

ceste

životných

a musel

utiecť,

nenechal, aby ho niekto obraňoval: „Ak

sa

ma môj Boh takto ponižuje, On vie čo

sa

robí“. Pretože ušľachtilosť modlitby nás

modlí; Dávid-obeť sa modlí. Aj Dávid-kat

odovzdáva do Božích rúk. Do tých rúk

sa modlí. Toto je tá červená niť jeho

doráňaných z lásky, jediných bezpečných

života. Muž modlitby. Toto je ten hlas,

rúk, ktoré máme.

modlí;
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Sv. Hieronym
(kňaz a učiteľ Cirkvi, prekladateľ Svätého Písma)
Jedným
Roka

z podnetov

Božieho

k ustanoveniu

Slova,

ktorý

mu vštepili rodičia, v ňom zostali. Po čase

stále

si uvedomil, že toto nie je správny spôsob

prežívame, je tisíc šesťsté výročie smrti

života. Opustil Rím a odišiel do Akvileje,

svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý

potom do Galie, kde v ňom dozrelo

svoj život prekladaniu Svätého písma do

rozhodnutie zrieknuť sa sveta a zasvätiť

vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím

svoj život jedine Bohu.

prekladom chcel sprístupniť Božie slovo
všetkým ľuďom.

Vrátil sa teda do Ríma (mal asi 20
rokov), tam sa dal pokrstiť, začal usilovne

Všimnime si udalosti z jeho života.

čítať Sväté Písmo a žil v kajúcnosti.

Sv. Hieronym sa narodil okolo roku

Neskôr odišiel do Akvileje a vstúpil do

340-345 v meste Stridone v Dalmácii

kláštora. No po roku kláštor opustil, otec

(dnes mesto Strigov). Jeho rodina bola

ho totiž žiadal, aby dohovoril sestre, ktorá

nábožná a bohatá. Otec Hieronyma plne

opustila kláštor, aby doň znova vstúpila.

podporoval v štúdiách.

Hieronym ju presvedčil. Potom sa vrátil

Hieronym bol veľmi nadaný, no aj
neposedný, takže ho mnohokrát museli

do Ríma, aby znovu v kláštornej samote
čítal Sväté písmo.

nútiť do učenia. Asi v roku 358 ho poslali

V istom okamihu života, na základe

na štúdiá do Ríma. Počas štúdií v Ríme

vnuknutia vo sne, sa prestal definitívne

ho

zaoberať

učili

a Viktorinus.

slávni
Pod

Aelius
ich

Donatus

vedením

si

pohanskými

spisovateľmi

a nečítal už žiadnu inú knihu okrem

Hieronym dokonale osvojil grécku aj

Svätého

latinskú reč. Netrvalo dlho a stal sa

spisovateľov. Z Antiochie odišiel na púšť

slávnym ako rečník. No hoci spočiatku

Chalcis (medzi Sýriou a Arábiou), kde sa

dbal aj o svoje náboženské formovanie

štyri roky

a so

a skúmaniu Svätého písma.

skupinou

navštevoval

mladých

kresťanské

kresťanov

písma

a

spisov

cirkevných

venoval kajúcemu životu

bohoslužby,

U istého mnícha sa učil hebrejčinu.

predsa sa dal na nemravné chodníky, stal

Popritom dôsledne čítal a porovnával

sa ľahkomyseľným, spyšnel a začal

rôzne opisy Svätého písma a opravoval

vyhľadávať

v nich chyby, ktoré tam vkĺzli počas

svetské

radovánky

a neviazaný život. No zdravé zásady, ktoré

prepisovania.
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V roku 379 sa stal kňazom. Vysvätil ho

(a žalmov) sa volá Vulgáta. Hieronym sa

antiochijský biskup Paulín, napriek tomu,

hneval,

keď

pozoroval

plytkosť

že sa Hieronym vzpieral, pretože sa

a domýšľavosť vo vykladaní Sv. písma.

nepokladal za hodného tejto sviatosti

Sám neustále študoval a prehlboval si

Už ako kňaz sa odobral do Carihradu,

vedomosti. Okrem toho bránil pravé

kde spoznal a počúval chýrneho biskupa

učenie Cirkvi proti bludárom, napísal aj

sv. Gregora Naziánskeho. Od neho sa učil

rôzne apologetické spisy.

chápať hlboký význam Písma a spôsob
výkladu.

V roku 419 vtrhli do Palestíny diví
barbari a pelagiáni. Prepadli Betlehem.

V roku 382 pápež Damaz I. zvolal do

Chceli sa pomstiť Hieronymovi, a tak

Ríma cirkevný snem, na

spustošili všetky kláštory.

ktorý pozval aj Hieronyma.

Hieronym sa len zázrakom

Pápež ho vymenoval za

zachránil.

svojho tajomníka a dal mu

odišli,

za úlohu zrevidovať Italu

Betlehema, aby pokračoval

(starý latinský preklad Sv.

v práci. No ustavičným

písma).

odriekaním

Po

smrti

Keď

vrátil

barbari
sa

do

a prácou

pápeža

zoslabol, ostal na lôžku

Damaza v roku 384 odišiel

a navyše začal strácať zrak.

do

zeme.

A

Sýriu

nadiktoval.

Svätej

Precestoval

a Palestínu i Egypt, aby sa

tak

niektoré
Zbožne

spisy
sa

pripravil na smrť a 30.

nakoniec vrátil do Betlehema. Tam založil

septembra 420 zomrel. Pochovali ho

tri kláštory: jeden pre mužov, druhý pre

v krypte zničeného kláštora. V 13. storočí

ženy a tretí pre pútnikov. Duchovne sa

preniesli jeho telo do Ríma a uložili ho do

staral o tých, ktorí v nich bývali. Okrem

baziliky Santa Maria Maggiore.

toho

sa

dvadsať

rokov

venoval

Hieronym sa v Cirkvi pokladá za

prekladaniu a výkladu Svätého písma.

najväčšieho učiteľa vo vykladaní Svätého

Priamo

písma. Pápež Bonifác VIII. ho v roku 1295

z hebrejských

a aramejských

rukopisov preložil celý Starý zákon
(okrem žalmov) do latinčiny, ktorá bola
vtedy

hovorovou

a opravený

4

text

rečou.

Tento

Nového

text

zákona

vyhlásil za učiteľa Cirkvi.
Sv. Hieronym je patrónom žiakov,
študentov, učiteľov, teológov, vedcov,
teologických fakúlt.
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Liturgický program
Liturgický program po 5. nedeli po Päťdesiatnici
od 06.07. do 12.07. 2020
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
06.07.

Prep. otec Sisoes Veľký

† Andrej, Anna

18:00 sv. lit. (slov.)

1. * Radoslav s rod.
2. * Miroslav, Jaroslav s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
07.07.

2. * Ján

a Akkakios
18:00 sv. lit. (slov.)

Streda
08.07.

Štvrtok
09.07.

1. * Božena, Marta s rod.

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley

Sv. veľkomučeník Prokop

† Fedor, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ján, Peter

18:00 sv. lit. (slov.) † Andrej, Mária, Andrej, Michal
06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup

1. * Iveta s rod.
2. * Marián s rod.

18:00 sv. lit. (slov.) † Mikuláš, Mikuláš, Štefan…

Piatok
10.07.

Sobota
11.07.

Prep. otec Anton

06:30 sv. lit. (csl.) † Mária, Michal, Mária, Pavel...

Pečersko-Kyjevský
zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)

† Pavel, Mária

Sv. všechválna mučenica Eufémia
18:00 sv. lit. (slov.)

6. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
12.07.

† Michal, Anna

† Mikuláš, Júlia, Ján, Anna…

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Pavol s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

* Jana

Sv. mučeníci Proklos a Hilarios
Prep. otec Michal Maleinský

hl. 5

07:30 sv. liturgia v Lackovciach

5
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Liturgický program
Liturgický program po 6. nedeli po Päťdesiatnici
od 13.07. do 19.07. 2020
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
13.07.

18:00 sv. lit. (slov.)

Štefan Svätosávsky

1. * Dušan s rod.
2.

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
14.07.

† Mária

Náš prepodobný otec

Sv. apoštol Akvila

18:00 sv. lit. (slov.)

* Alena s rod.
† Anna, Štefan

1. † Filoména, Juraj
2. † Anna, Jozef, Jozef

Streda
15.07.

Sv. apoštolom rovný a veľký knieža
Vladimír

06:30 sv. lit. (csl.)

Štvrtok
16.07.

Sv. hieromučeník Aténogenes
a jeho desiati spoločníci

06:30 sv. lit. (csl.)

Piatok
17.07.

Blažený hieromučeník Pavel,

18:00 sv. lit. (slov.)

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
† Michal, Mária

prešovský biskup
voľnica 18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. muč. Hyacint z Amastridy

* Emília s rod.
1. † Michal (panychída)
2. † Michal

Sv. muč. Emilián
18:00 sv. lit. (slov.)

7. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
19.07.

* Božena, Lenka, Tatiana

07:30 sv. lit. (csl.) * Peter, Katarína, Jakub, Lenka

07:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
18.07.

† Michal, Margita

Prepodobná matka Makrína,

* Pavol s rod., Martin

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Tomáš, Lucia

sestra Bazila Veľkého

hl. 6
Zbierka: Svojpomocný fond
ňň
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Domček na vidieku
(príbeh pre potešenie duše a poučenie)
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal

Po čase sa básnik stretol s priateľom

domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol

a spytoval sa: „Tak čo, predal si ten

sa, že ho predá.

domček?“

Stretol sa s priateľom básnikom

„Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som

a požiadal ho, aby mu pomohol napísať

názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát,

inzerát, ktorý by uverejnil v novinách a na

pochopil som, že vlastním poklad.“

internete. „Chcem predať tú búdu, čo

Často podceňujeme dobré veci, ktoré

mám na vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš

máme, a naháňame falošné preludy

mi inzerát?“

a hodnoty, ktoré zbadáme na televíznych

Básnik

napísal:

„Predám

krásnu

obrazovkách.

usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde

Dnes sa poobzerajme okolo seba

pri východe slnka spievajú vtáci. Cez

a ceňme si to, čo máme: svoj dom, svojich

záhradu zurkoce potôčik s priezračnou

drahých, priateľov, na ktorých sa môžeme

vodou. Domček je zaliaty slnečným

naozaj spoľahnúť, poznatky, ktoré sme

jasom a veranda ponúka osviežujúci tieň.

získali, svoje dobré zdravie a všetky

Letné večery tam spríjemňujú svrčky

krásne veci v našich životoch, ktoré sú

a hviezdy.“

naším najcennejším pokladom.

Čo deti naozaj potrebujú
(príbeh pre potešenie duše a poučenie)
Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami
mesta, kde bolo plno obchodov a výklady
boli veľmi lákavé.
Niesol tašku plnú balíčkov a zafučal

kúpil som ti novú hru na počítač… Čo
som ti mal ešte vziať?”
Chlapec sa pozrie na otca a povie
veľmi úprimne: „Vezmi ma za ruku!”

obrátený k dieťaťu: „Kúpil som ti červenú

Nevnímame aj my takto svet našich

teplákovú súpravu, kúpil som ti robota,

detí? Nevidíme aj my iba materiálno?

ktorý sa dá všelijako meniť, kúpil som ti

Skúsme začať žiť duchovné hodnoty

obálku s obrázkami slávnych futbalistov,

a učme takto žiť aj naše deti.
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Život s Bohom nepozná prázdniny
(niekoľko myšlienok na úvod prázdnin)
Začína sa prázdninové obdobie a s ním

pohľade na rozkvitnutú lúku, aj pri mori…

aj iný štýl a zameranie našich aktivít. Treba

Konečne by to mohli byť aj dni bez

si však hneď na začiatku tohto obdobia

náhlenia.

uvedomiť, že sme aj naďalej pozvaní
k zmysluplnému prežívaniu týchto dní.
Paradoxom prázdninových dní je to, že

Každodenný kontakt v modlitbe a láske
voči blížnemu, uvedomovanie si Božích
darov, krásy stvorenia a dobrodení, radosť

čím má človek viac voľna, tým menej sa

z plnohodnotne

venuje Bohu. Voľný čas sa mení na

ovocím našej spoločnosti s Bohom aj počas

prežívanie nových zážitkov a v mnohých

prázdnin.

prípadoch sú prázdniny, či dovolenky

Cirkev

chvíľami bez Boha.
Dovolenkovať

prežitej

nám

dovolenky

vychádza

sú

v ústrety

s konkrétnymi ponukami rozličných aktivít
alebo

prázdninovať

na archieparchiálnej alebo farskej úrovni

znamená zdržať sa zvyčajnej činnosti, aby

(púte, stretnutia mladých, tábory, výlety...)

sme sa mohli sústrediť na niečo iné.

Registrujeme tieto ponuky? Uvažujeme

Zabehnutý denný stereotyp sa zmení.

o nich?

Niečo vynecháme, niečo nemusíme urobiť

Pozvime Boha ako spoločníka na naše

a niečo nové zažijeme na inom mieste

prázdniny a dovolenky, nebojme sa jeho

a s inými ľuďmi.

spoločnosti. On je ozaj dobrý spoločník.

Nezabudnime však, že v čase voľna
môžeme aj lepšie vnímať Boha – v tichu
chrámu, pri čítaní nejakej dobrej knihy,
pri východe alebo západe slnka, pri

Neunaví, ale práve naopak, udrží nás
v radostnej sviežosti.
Prajeme všetkým príjemné chvíle počas
prázdnin a dovoleniek.
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