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HĽADAJTE A NÁJDETE,
KLOPTE A OTVORIA VÁM…
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Od Marana tha k Sláva Bohu…
V každom jazyku sa stretávame so
slovnými hračkami. Tak je to i s aramejským slovom Maranatha. Sme na začiatku Adventu a túžbu duše po Božom
príchode možno vyjadriť zvolaním
Marana tha, čo znamená „Príď náš
Pane!“. Liturgické čítania na začiatku adventu nám pripomínajú: „Majte sa
na pozore, bdejte… aby
vás nenašiel spať, keď
príde nečakane!“
Odkaz Adventu by
sme teda mohli vyjadriť slovami: Usilujme
sa žiť naplno, lebo
nevieme kedy sa skončí náš životný príbeh.
Toto povzbudenie je
veľmi potrebné. Veď
denne počujeme o teroristických útokoch,
o rôznych prírodných
katastrofách, o rastúcich mračnách obáv
z vojny na viacerých
miestach Zeme, o vyčerpaní zásob surovín
a z toho vyplývajúce
zrútenie sa ekonomík… Keď k tomu pridáme rôzne „zaručené“ správy o konci sveta, niet sa čo
diviť, že apokalyptické nálady sa šíria
nielen zo siekt, ale nezriedka i z kruhov
kresťanov. Dôsledkom takéhoto zmýšľania je oslabená chuť konať a namáhať
sa. Nezáujem, apatia a rezignácia čoraz
viac ovplyvňujú dnešného človeka. Nie
je zanietený žiť naplno, a to preto, lebo
uveril správam zo sveta a len okrajovo
verí dobrej zvesti Evanjelia, ktorú
priniesol Ježiš.

Zmyslom Ježišovho príchodu medzi
nás je, aby sme mali život a mali ho v plnosti, aby sme mali radosť a naša radosť,
aby bola úplná. Život v plnosti, podľa
Krista nie je však v duchu zásady „uži
si každý deň“ – snaž sa čo najviac užiť
a zažiť, stihni všetko možné, maximum
aké sa len dá, pretože ničota je už predo
dvermi… Ak by sme
takto napĺňali výzvu
žiť naplno, čoskoro
by sme uviazli v bahne
života.
Život v plnosti je
život v Božej prítomnosti. My však často
žijeme v minulosti,
s ktorou nás spájajú
spomienky alebo snívame o budúcnosti vo
svojich plánoch, prianiach či obavách. Nemáme presnívať svoj
život, ale prežiť svoje
sny. Do prítomnosti sa treba prebudiť,
precitnúť zo spánku
a byť bdelý. „Je čas,
aby sme sa prebudili zo
sna“ radí nám sv. Pavol. Prežime teda
dobu adventnú v plnosti a v bdelosti,
aby sme v najkrajšiu a najposvätnejšiu
polnočnú chvíľu s radosťou volali Maran atha, čo by sme mohli preložiť
„Náš Pán prišiel.“ Tento výraz bol
v najstarších kresťanských dobách liturgickým zvolaním, ktoré vyjadrovalo
poďakovanie za vtelenie Božieho Syna.
Prejavom nášho vianočného „viem komu som uveril“ nech je i radostné Glória
teda Sláva Bohu…

3

Aktuálne správy
Každý druhý pondelok od 19.0020.00 hodiny sú biblické stretnutia
nad žalmami. Stretnutia končia modlitbou v kostole. Prístupné sú pre každého! Jednotlivé stretnutia sú samostatné. Stretnutia vedie SSDr. Blažej Štrba,
PhD. Stretnutia budú pokračovať aj
v roku 2011 do konca školského roku.
Vždy posledný týždeň v liturgickom
roku máme duchovné cvičenia pre naše
mníšske spoločenstvo. Končia pred prvou adventnou nedeľou. V tomto roku
duchovné cvičenia viedol otec Stanislaw,
prior z kláštora v Tynci.
V pondelok 22. novembra otec prior
Vladimír a otec František sa zúčastnili
slávnostných rekolekcií v Kňazskom seminári z príležitosti životného jubilea
diecézneho biskupa Mons. Rudolfa
Baláža, ktorý oslávil 70 rokov života.
Liturgii, za takmer plnej účasti slovenských biskupov a kňazov nielen Banskobystrickej diecézy, predsedal otec kardinál Jozef Tomko, ktorý mal i slávnostný
príhovor. Otcovi biskupovi i touto cestou prajeme v pevnom zdraví a pokoji
duše „multos annos“.

Spojenie
Na prvý pohľad sme navonok odlišní,
predsa je však oveľa viac toho čo nás spája. Predovšetkým ide o spojenie cez naše
vzájomné modlitby. Pokračuje cez listy,
maily, telefonáty, za ktoré vám ďakujeme. Mnohé vaše životné príbehy, o ktorých nám píšete, sú pre nás povzbude-

V nedeľu 10. októbra 2010 sa v našom kláštornom cháme konalo poďakovanie za úrodu. Fotografia zo slávnostnej výzdoby kostola.
ním a cítime v nich veľkú dôveru, ktorú
nechceme sklamať. Spojenie s vami sa
„zakoreňuje“ aj vďaka vaším ovocným
stromom, kríkom s drobným ovocím,
ale i mnohým okrasným drevinám a
kvetinám, ktoré zapúšťajú korienky už
v našej kláštornej zemi. Teší nás takýto
prejav pomoci. Spojenie s vami pretrváva
i vďaka vašej brigádnickej pomoci, ktorá
má skutočne rôznu náplň, ako umývanie
kláštora a okien, hrabanie sena, sadenie
stromkov, kladenie dlažby…

Sviatky Božieho Narodenia sú pre mňa výzvou stále viac sa stávať
Božím synom, ako sa Boh stal Synom človeka. K tomu vedie len jedna cesta – tá, ktorou Boh prišiel k nám, a to je cesta pokornej lásky.
— o. Vladimír
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Nadovšetko sme vám vďační za stálu pomoc cez milodary, ktorú nám
mnohí prejavujete a my ju ešte stále potrebujeme pri dokončení a stvárnení celého územia. Uvedomujeme si tento váš
nezištný prejav dobroty a prosíme nech
Boh, od ktorého pochádza každý dobrý
dar, vás bohato odmení a požehnáva.
Ďakujeme aj tým, ktorí nám oznámili, že ich pomoc sa teraz bude upriamovať
na iné miesta. Touto
cestou ich tiež pozdravujeme a natrvalo zostávajú aj oni v našich
modlitbách
Keďže sa stretávame s prosbou o našu
novú adresu, s prosbou
o poštové poukážky či
s otázkou zmeny čísla
účtu, pripomíname,
že od nášho príchodu
do Sampora máme už stálu adresu i spojenia, ako sú
na predposlednej strane.

Činnosť po posviacke
Práce celkom neutíchli ani po posviacke. Postupne sa dokončili betónové
žľaby okolo cesty. Z okolia kláštora sa
odniesol všetok zvyškový materiál, takže
priestor zostal čistý. Na tieto miesta sa
navozila a upravila zemina. Za odbornej
asistencie sa začala výsadba okrasných
drevín a kríkov. Pokračovalo sa
tiež s výsadbou úžitkových drevín. Prácu na jednej strane sťažovali časté dažde, ale na druhej
strane boli dobré podmienky pre
zakorenenie posadených drevín.
Hneď po vysviacke sa začali
i práce na stavbe hospodárskej
budovy pre drobnú zver a hydinu. V polovici novembra sa celá
„živočíšna farma“ z Bacúrova
previezla do nových
priestorov. Začalo sa
so spevňovaním cesty
na hospodárstvo.

K upevneniu spojenia
napomáha i pobyt v kláštore, k čomu vás srdečne
pozývame. Mnohí nám píšete, že vzhľadom na vek, zdravotný stav, či povinnosti sa vám to nedá. Uvedomujeme si to,
spolucítime s vami a ste v našich modlitbách pri oltári…

Pre mnícha sú Vianoce okrem iného aj vzdávaním vďaky za klauzúru, do ktorej v oveľa menšej miere preniká komercia a konzum „Vianoc tohto sveta“.
— o. Blažej
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Dom hostí a obláti
Po posviacke kláštora sme mohli naplno otvoriť náš Dom hostí, kde prijímame
ľudí hľadajúcich Boha.
Hľadať skutočnú tvár
Boha a vzájomne si pri
tom pomáhať je pre
nás veľkou výzvou. V 12
izbách sme za šesť mesiacov prevádzky prijali
303 hostí. Prichádzali
jednotlivo i v skupinkách. Rôznosť hostí
bola nielen vo veku,
ale i v duchovnej situácii. Niektorí túžili
okrem hľadania Boha
hlbšie prežiť vlastnú identitu, ktorá je
základom pre hľadanie povolania alebo
zamerania v živote. Ďalší hostia sa potrebovali uistiť, že problémy na životnej
ceste nie sú dôvodom k rezignácii z nej.
Sme potešení, že i v dnešných časoch
je stále veľa ľudí, ktorí hľadajú pravdu
tam, kde je – teda v reálnom Bohu. Jemu
sme vďační, že služba našim hosťom je
pre nás mníchov v mnohom formujúca
a inšpirujúca.

V novom roku 2011 chceme dávať
možnosť pobytu aj ľuďom, ktorí objavili, že cesta života podľa Reguly
nášho otca svätého Benedikta
nie je len súkromným vlastníctvom mníchov, ale môže byť aj ich
osobnou cestou. Je tu ponuka stať
sa oblátom. Táto cesta je ponúknutá laikom — rovnako mužom
i ženám, slobodným aj žijúcim v
manželstve a tiež diecéznym kňazom, ktorí v sebe objavili hlbší a
osobnejší vzťah k benediktínskej
spiritualite a našej komunite. Už
začiatkom budúceho roka, od 20.
do 23. januára 2011, sa bude konať prvé stretnutie pre oblátov, alebo
ľudí, ktorým je benediktínska spiritualita blízka a radi by sa s ňou zoznámili
ešte bližšie.
Prosíme, aby ste túto našu ponuku
vložili do svojich modlitieb. Ak by ste
mali záujem o prehĺbenie vášho vzťahu
s Bohom podľa vzoru svätého Benedikta a s pomocou nášho spoločenstva, neváhajte sa prihlásiť na e-mailovej adrese
benediktini@benediktini.sk.

Je to úžasná udalosť spásy v najsprávnejšej chvíli na „najnevhodnejšom“ mieste a k tomu ešte uprostred tých, ktorých si nevyberám.
— o. Jozef
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Plány do budúcnosti
K našim plánom do budúcnosti patrí
okrem iného: dokončiť cesty na hospodárstvo, postaviť budovu pre veľké
hospodárske zvieratá, spraviť prístrešok
pre poľnohospodárske zariadenia, treba
zregulovať koryto potoka, ktorý preteká
cez náš pozemok, zariadiť priestory pre
vydavateľstvo.
Našou
túžbou je postupné „stvárnenie“
7
hektárového
pozemku na „biblickú zem“ ako
hovorí otec prior
Vladimír. V Biblii je nespočetné
množstvo
udalostí, ktoré možno „prepísať“ do okolia nášho kláštora.
V budúcnosti sa tu tak možno stretneme
s ovečkami, ktoré sú súčasťou pastiera, nájdeme kúsok pola, na ktorom zbadáme prácu rozsievača, ocitneme sa
pri studni, kde si budeme môcť „počuť
rozhovor“ Ježiša so Samaritánkou, alebo … a v predstavách sa dá dlho pokračovať.
Už v budúcom roku by sme sa chceli
pustiť do „stvárnenia“
1.
Golgoty s krížom – Krížová
cesta v prírode,
2.
Kaplnky Prázdneho hrobu
– Miesto Prázdneho hrobu je čosi fascinujúce: „Niet ho tu. Vstal zmŕtvych“.

Kým Golgota s krížom je svedectvom
bezhraničnej Božej lásky, tak prázdny
hrob je potvrdenie Kristovho víťazstva
nad smrťou. Určite stojí za námahu, aby
sme mohli byť v kaplnke Prázdneho
hrobu a uvažovať o Zmŕtvychvstalom…
Bude nádherná… Mala by to byť jedna
miestnosť maximálne pre 12+1
ľudí — približne
40m2. Takto dávame možnosť
posielať návrhy
architektonického stvárnenia a
tiež pomôcť ju
zrealizovať.

3.
Miesta so sochou Panny
Márie,
4.
Plánujeme mať vonku aj Betlehem. Betlehem však znamená „Dom
chleba“. Chceme teda malú pekáreň,
bez nej nie je možné robiť chlieb, to
bude pre nás aj „ora“, veď dobrý chleba
vždy chutí… Dosť už však bolo vízií…
Veľmi vás i naďalej prosíme o pomoc,
veríme, že toto je napísané v duchu slov
„nesprávne predsavzatia si nerobím“.
Nechceme súperiť so svetom, ale chceme obnovovať tvárnosť našej zeme a
spoločne chváliť Boha. Aj takto biblicky
stvárnené prostredie môže napomôcť
k osobnému stvárňovaniu – premieňaniu.

Človek je ako natiahnuté plátno, pripravené na maľovanie. Počas
Vianoc Boh ukazuje svoj obraz – ikonu v Ježišovi Kristovi. Je to vzor,
podľa ktorého je najlepšie a najspoľahlivejšie maľovať obraz svojho
života.
— o. Damián
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Infoservis
Bohoslužby počas
Vianočných sviatkov
Pre tých, ktorí nás plánujú navštíviť
počas Vianoc, sv. omše sú v takomto
čase:
Vigília a Polnočná (24. 12.) ............ 24.00
Narodenie Pána (25. 12.) ................. 11.00
Sviatok Sv. Rodiny (26. 12.)............. 11.00
Sviatok sv. Jána, Evanjelistu
(27. 12.) ............................................... 6.30
Svätých Neviniatok (28. 12.) ............. 6.30
Piaty deň oktávy
Narodenia Pána (29. 12.) .................. 6.30
Šiesty deň oktávy
Narodenia Pána (30. 12.) .................. 6.30
Siedmy deň oktávy
Narodenia Pána (31. 12.) ................... 6.30
— po sv. omši celodenná adorácia;
Vešpery a ďakovná pobožnosť ...... 17.00
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky (1. 1. 2011).................. 11.00
Druhá nedeľa
po Narodení Pána (2. 1. 2011)......... 11.00
Zjavenie Pána (6. 1. 2011) ............... 11.00

Hoci sme v najradostnejšom období
liturgického roka do pozornosti dávame
ponuku – možnosť prežiť Posvätné
Triduum v kláštore, v spoločenstve
mníchov. Dáva sa tak možnosť v ústraní
a tichu prežiť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania čo
je žiarivým vrcholom liturgického roku.
Účasť má charakter duchovnej obnovy.
Začiatok je 20. 4. 2011 o 19.00 hodine.
Stretnutie končí obedom na Veľkonočnú nedeľu. Záväzné prihlášky možno
posielať hneď po Novom roku.
Náš kláštor už má svoju stálu adresu a
ďalšie kontaktné údaje, uvedené nižšie.
Na telefónnych číslach sa vám ozve automatické uvítanie a následne sa môžete
s nami spojiť, alebo v čase spoločných
modlitieb či inej zaneprázdnenosti nám
zanechať odkaz.
Naša adresa: Kláštor Premenenia
Pána, Sampor 50, 962 31 Sliač
Tel. č.: 0915 800 124, 0903 982 470.
E-mail: benediktini@benediktini.sk
Číslo bankového účtu:
4008561679/7500
Internet: www.benediktini.sk
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Čo pre mňa znamenajú Vianoce? Radosť, lásku, nádej.
— br. Ladislav Mária

Vianoce pre mňa v prvom rade znamenajú:
Uvedomenie si pravdy „A Slovo (a to Slovo bolo Boh) sa telom stalo“
Úplnú radosť z toho, že Boh, to je „Emanuel – Boh s nami“
Oslavu Boha, ktorý „stal sa podobný nám ľuďom“
Toto spolu tvorí stred Vianoc to je prvoradé, je to úžasné, grandiózne, mysteriózne, jednoducho bezhraničný level Božej dobroty a lásky k nám ľuďom. Druhoradá
je celá „poézia Vianoc“, myslím tu na všetky tradície, zvyky, koledy, darčeky, spomienky, intimita rodiny… to všetko čo nás spája, to je vonkajšia stránka.
— o. František

Čas znovuzrodenia — nie však z krvi ani tela, ale z Boha tým, že
Boha — Svetlo prijímame do svojho srdca.
— br. Marián

Počiatok našej spásy, čas v ktorom sa nebo spája so zemou a
všetkým ľuďom svitne nová nádej: „Lebo chlapček sa nám narodil“.
A tak sme všetci jedna rodina.
— br. Michal Mária

Sviatky Božieho narodenia sú pre mňa časom pokoja a radosti,
ktorými sa môžeme navzájom obdarovať. Radosti, ktorá pramení
zo Spásy prichádzajúcej na svet v tichu a pokore, pozývajúcej nás
objaviť pravý zmysel nášho života.
— br. Igor
Na záver máme najväčšiu prosbu: buďte požehnaním a často žehnajte…
Všetkých žehnáme v mene Trojjediného Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého.

