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toto je môj milovaný syn,
v ktorom mám zaľúbenie;

počúvajte ho.
(Mt 17, 5)



Editorial
Leto už vstúpilo do druhej polovice. 

Na jednej strane je to čas dovoleniek 
a oddychu, ale je to i čas prestupov 
a zmien, a to nielen v športe. Dočítate 
sa aj o „prestupoch“ v kláštore. priblí-
žime vám niektoré aktivity, ktoré sa 
udiali. vybrali sme aj z vašej korešpon-
dencie… K zamysleniu poslúžia i zrnká	
múdrosti…

tí, čo pracujete s počítačom, možno 
máte skúsenosť, že sa vám stratil doku-
ment alebo poškodil nejaký súbor. aj 
v našej databáze sa v dôsledku nahro-
madenia údajov niektoré údaje stratili, 
či poprehadzovali. Úctivo	vás	prosím 
o nahlásenie chybných, či zdvojených 
adries, aby sme to mohli odstrániť. 
Ospravedlňujeme	 sa všetkým, kto-
rým sme zabudli poslať veľkonočné 
číslo, a tiež i tým, ktorí nemajú záujem 
o ďalšiu korešpondenciu a predsa ju 
nedopatrením dostali. hoci sme mali 
v úmysle viac komunikovať elektro-
nickou poštou, nateraz zostaneme pri 
klasickej  pošte. Samozrejme, že aktuál-
nejšie dianie je možné sledovať cez našu 
webovú stránku, hoci aj tam je niekedy 
časový sklz.

Snažíme sa odpovedať na vaše lis-
ty a ďakovať hneď po prijatí milodaru 
(ak poznáme adresu). No nie vždy to 
však stíhame popri iných povinnostiach 
a prácach. Milí naši dobrodinci, vedomí 
sme si pravdy: „Aj	malá	 pochvala	 je	
lepšia	ako	ten	najväčší	rozkaz“. vy-
jadrujeme vám úprimnú chválu za vaše 
priateľstvo, ochotu pomôcť a náklon-
nosť k nám. Znovu	 vám	ďakujeme 
za všetky vaše prejavy dobra. Ste pre nás 
vzácnejší ako tušíte… Naďalej svätou 
omšou a modlitbami vyprosujeme pre 
vás milosti a požehnanie od pána.
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Pozvanie

Vo veľkonočnom čís-
le nášho občasníka sme 
Vám priali vytrvalý 
beh k prázdnemu hro-
bu a milosť stretnutia 
so Zmŕtvychvstalým…

Teraz Vás povzbu-
dzujeme v úsilí stúpať 
na vrch za Kristom na 
osamelé miesto a v oáze 
ticha a pokoja hľadať 
jeho premenenú tvár. 
Takým miestom a chví-
ľou môže byť i stretnutie 
v našom kláštore Preme-
nenia Pána práve v deň 
tejto slávnosti. Svätá 
omša a tým i možnosť 
byť pri premenení sa 
koná o 11. hodine.

Srdečne Vás pozývame 
a tešíme sa, že spolu oslá-
vime tento sviatok.



Úvaha	o	počúvaní
Múdrosť a bázeň sú na začiat-

ku i konci  duchovnej  cesty. Na-
vzájom sa akoby podmieňovali. 
Múdrosť privádza človeka k báz-
ni pred pánom, z druhej strany 
zas bázeň nesie v sebe túžbu 
po múdrosti, aby som rozumel 
tomu, pred ktorým mám bázeň.

Ktosi	 povedal,	 že	 k	múd-
rosti	 vedie	päť	ciest:	mlčať,	
počúvať,	 pripomínať,	 učiť	
sa	 a	 konať. tým, že dokážem 
byť ticho, dávam možnosť počúvaniu. 
Sme však často ako deti, a tak počuté si 
máme pripomínať, aby sme sa to naučili 
– osvojili a podľa toho potom i konali. 
pravdivosť výroku neznámeho autora 
pripomína i sv. pavol: „Od	útleho	det-
stva	 poznáš	 Sväté	 písma,	 ktoré	 ti	
môžu	dať	poučenie	na	spásu	skrze	
vieru,	 ktorá	 je	 v	Kristovi	 Ježišovi.	
Celé	 Písmo	 je	 Bohom	 vnuknuté	
a	 užitočné	 na	 poúčanie,	 na	 usved-
čovanie,	 na	 nápravu	 a	 na	 výchovu	
v	 spravodlivosti,	 aby	 bol	Boží	 člo-
vek	dokonalý	a	pripravený	na	kaž-
dé	dobré	dielo“ (2 tim 3, 15 – 17).

Sila pravdivosti pavlových slov priam 
vystiera ruku po Svätom písme. „Ak	
chceš	poznať	srdce	Boha,	uč	sa	zo	
slov	Boha“, radí nám sv. Gregor veľký. 
všetci sme však predovšetkým vyzvaní 
samým Bohom: „Toto	 je	 môj	 milo-
vaný	 Syn,	 v	 ktorom	mám	 zaľúbe-
nie;	počúvajte	ho“ (Mt 17, 5). Keďže 
najistejšie a najzrozumiteľnejšie sa nám 

Kristus prihovára v evanjeliách, nemali 
by sme byť k tomuto počúvaniu a poslú-
chaniu ľahostajní. Božie slovo je vzácny 
dar. čítajme ho každý deň. Čím viac čítaš 
Bibliu, tým viac ju miluješ. Čím viacej ju 
miluješ tým viac ju žiješ. Keďže v Kristovi 
sú všetky poklady múdrosti (por. Kol 2, 
3), tak aj počúvajúci sa nasycuje a oboha-
cuje jeho múdrosťou. ježišove slová sú 
„Duch a život“ (jn 6, 63) a on  „má slová 
večného života“ (por jn 6, 68). v Kris-
tovi dostáva ponuku účasti na nesmr-
teľnosti ten, kto ho počúva, poslúcha a 
v neho verí. vďaka takémuto stretnutiu 
so slovom Božím sme	preniknutí	ra-
dosťou,	nádejou	a	silou.

K túžbe po lepšom poznaní Boha, 
k úsiliu nadobudnúť „vznešené poznanie 
ježiša Krista“ (por. Flp 3, 8) a spoznáva-
ní plánu spásy, ako je vyjadrený v písme, 
vás úprimne  všetkých povzbudzujeme. 
treba začať hneď! Určite je to náročné, 
ale stojí to za to.

Duchovné čítanie prináša pokrm do úst duše, meditácia ho prežúva, modlitba ho 
rozdrobí a kontemplácia je chuť, ktorá človeka napĺňa radosťou a silou.

(opát Guido II.)
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Podaktorí vravia: „Časy sú zlé“. Keby žili dobre, aj časy by boli dobré, veď časy, 
to sme my!

(Svätý Augustín)

Z	vašej	pošty

Pán Boh z
aplať za časo

pis 

a modlitbu požehna
nia aj 

za všetky
 veci, kto

ré ste 

doteraz p
oslali. S

om Vám 

vďačná aj z
a všetky 

sväté 

omše, ktoré
 slúžite za 

nás. Dovoľujem si posla
ť 

vám malý milodar…

Anna T. zo Zvolena

Vo vašom kláštore som sa cítila 

výborne. Vaša pracovitosť, dobro-

srdečnosť a láskavosť ma dojala. 

Nikdy som si nemyslela že aj pri 

práci sa dá oddychovať. Veľmi sa mi 

páčilo aj to ticho či už počas spevov 

alebo počas sv. omše. Obidve s dcé-

rou sme sa zhodli, že u Vás je ešte 

aj nuda zábavná.
mama Valéria z Prešova

Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za 
pekné pozdra-

vy a priania, ktoré od Vás dostávam. 
Sú pre mňa 

inšpirujúce a veľmi posúvajú moju vie
ru. Posledne 

v pôstnom období ste mi napísali: „Pr
ajem vám pôstnu 

skúsenosť, že Boh je milostivý a milo
srdný“ a stalo 

sa. Ďakujem Bohu, že ste!
Pavol D. z Liskovej

Váš kláštor je pre mňa výnimočný. Priznám sa, už od malička som túžila navšíviť nejaký kláštor a keď sa mi naskytla možnosť nav-štíviť benediktínsky kláštor neváhala som. Veľmi ma oslovili vaše spevy, ktoré boli krásne. A tá kombinácia modlitby a práce je pre mňa dokonalá. Nikdy som si nemyslela, že život mníchov je taký krásny. Páčilo sa mi tam všetko: vaše habity, vaše spevy, vaše jedlo, krásna príroda a v centre toho všetkého je Boh a to dodáva tejto dokonalosti zmysel. Vždy keď opúštam kláštor, mám pocit, že opúštam viac ako len niekoľko mníchov, ale samotného Boha, ktorý je tam prítomný.

dcéra Beáta z Prešova

Určite nie je všetko dokonalé a bezchybné v našom kláštore, 
máme aj problémy. Radi budeme, keď ich pri pobyte u nás objavíte 
a pripomeniete ich nám…
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Ak nemôžete zaspať, neobviňujte naše postele, ale urobte si spytovanie svedomia.
(nápis na izbách v hoteli Royal v meste Miami)

Vďaka vám naši zlatí benediktíni, 
nech vám Pán odplatí vaše dobro a lás-
ku. Budeme denne prosiť od Pána požeh-
nanie vašej práce. manželia Molčaniovci 
z Brezna

Ďakujeme, že sme mohli prežiť chvíľu 
na „Hore premenenia“ a posilnili sa na 
ceste do reality. Vďaka za všetko.  sociál-
ne sestry z Košíc a Banskej Bystrice.

Združenie ARTKLUB sa skláňa 
pred nezameniteľnou atmosférou tohto 
prostredia umocnenou fascinujúcou silou 
výrazu farby, štruktúry a tvarov obra-
zov Ignáca Kasana.

Nech Všemohúci Boh požehná toto 
vzácne dielo na jeho nekonečnú slávu. 
Ďakujeme za vrelé prijatie. Podpísaných 
46 členov Klubu kresťanských seniorov 
Košice – Západ.

Správy
Z príležitosti prvého	 výročia	 po-

svätenia	 chrámu 24. 5. 2011 bola 
o 11.00 hodine sv. omša, ktorej predse-
dal Mgr. andrej Dulák farár z farnosti 
Zákamenné. po svätej omši sa podával 
„výročný guláš“.

asi 120 ľudí bolo na slávnosti	 sv.	
Benedikta nášho zakladateľa. Slávnost-
nej liturgii predsedal otec biskup Mons. 
tomáš Gális. homíliu predniesol SSDr. 

Blažej Štrba, phD., ktorý všetkých 
povzbudil k budovaniu „pyramí-

dy pokoja“ v našich srdciach. 
všetci prítomní si veľmi 

pochvaľovali „be-
nediktínsku ka-

pustnicu“.
Začiatkom júna bol v našom klášto-

re otec arcibiskup Mons. Róbert Bez-
ák, ktorý dával duchovné	 cvičenia	
diakonom pripravujúcim sa na prijatie 
sviatosti kňazstva. hoci sa venoval pre-
dovšetkým diakonom, našiel si čas i na 
stretnutie s nami. Bolo vidieť, že sa cí-

Napísali	ste	do	našej	kroniky
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Správy
til veľmi dobre, veď komunitný život 
je mu blízky. patrí do rehole redempto-
ristov a dve obdobia bol provinciálom 
tejto rehole na Slovensku. vyjadril túž-
bu vrátiť sa sem o 50 rokov, keď všetko 
povyrastie, a dodal: „to už budem na 
kláštor pozerať z neba“…

Uskutočnilo sa i plánované za-
sadnutie rady	 predsedajúceho	
opáta	 našej	 kongregácie ans-
gara Schmidta. pred zasadnutím 
bola vizitácia, ktorá dopadla veľ-
mi dobre. účastníci zasadnutia 
rady boli z Belgicka, talianska, 
Nemecka, Francúzska, portugalska, Ír-
ska, anglicka, Indie a poľska.  pri spo-
ločnom stretnutí s nami vyjadrili, že sú 
„svedkami zázraku“ a vyjadrili obdiv nad 
vykonaným dielom. pri návšteve bene-
diktínskeho kláštora v hronskom Beňa-
diku obdivovali nielen gotiku kláštorné-
ho kostola, ale silne na nich zapôsobila 
i videoprojekcia o zaobchádzaní s reho-
ľami počas komunistického režimu. 

Naše drobné hospodárstvo sa od jari 
rozšírilo o desať	 baránkov. Spočiat-

ku sa „tešili“, že majú okolo seba toľko 
pastierov… Zosmutneli, lebo sme im za-
bezpečili pastiera „elektrického“.

vďaka nášmu občianskemu zdru-
ženiu Kvet 
abvvoB, sme 
vydali	 Re-
gulu	 sv.	 Be-
nedikta. Len 
pripomínam, 
že cieľom 
združenia je 
obnoviť be-
nediktínsku 

tradíciu a usilovať sa „aby vo všetkom 
bol oslávený Boh“.

v plánovaných aktivitách došlo k via-
cerým zmenám a tiež odloženiu k reali-
zácii niektorých projektov. časté dažde 
v minulom roku i v tomto spôsobili vlh-
nutie jednej steny. Začalo sa s jej izolá-
ciou a úpravami priľahlých chodníkov. 

pre urýchlené obrábanie nášho po-
zemku zakúpili sa niektoré poľnohos-
podárske stroje: bubnovú	 kosačku,	
obracačku,	balíkovačku	sena. treba 
nám nutne vybudovať pre ich skladova-
nie prístrešok.

Dosť nečakane sa objavil problém 
s pitnou vodou, do existujúceho vrtu za-
čala sa dostávať v čase dažďov povrcho-
vá voda. prieskum zistil, že revitalizácia 
vrtu je náročnejšia než nový vrt. treba 
nám nový	 vrt a urobiť dopojenie na 
existujúce vodovodné potrubie.

Tŕne, ktoré nás pichajú v dočasnom živote, vo večnosti sa zmenia na ruže.
(Svätý Ján Bosco)
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Infoservis
Návaly snehu v zime nám spôsobili 

výpadok elektrickej energie, našťastie 
len na jeden deň. Bez energie je prevádz-
ka kláštora takmer nemožná. Na novú 
zimu sa poisťujeme inštaláciou zálož-
ného	zdroja.

Začali sme robiť novú	 cestu do 
priestorov malého hospodárstva a tiež 
výstavbu jazierka, ktoré bude slúžiť 
ako protipožiarna nádrž, na polievanie 
záhradky a možno i na chov rýb.

v dôsledku spomenutých aktivít sa 
zatiaľ nezačalo so  stavbou pekárne či 
iných objektov.

Prestupy
vyjadrené športovou terminológiou 

aj v našej „zostave“ sa udiali zmeny. Z ty-
ńca sa k nám presťahoval brat Ľudovít. 

čoskoro (7. 8.) sa z hosťovania tiež vráti 
br. Svorad.

Večné sľuby
Definitívne sa chcú „upísať“ nášmu 

kláštoru večnými sľubmi brat Michal 
Mária a brat Igor. týmto vás zároveň sr-
dečne pozývame na slávnosť	večných	
sľubov, ktorá sa bude konať 8. septem-
bra 2011, na sviatok Narodenia panny 
Márie. Slávnostná pontifikálna sv. omša, 
ktorú bude celebrovať o. opát Bernard 
Sawicki oSB z tyńca sa začne o 11.00 
hod.

Vybrané termíny bohoslužieb
Náš kláštorný kostol je otvorený 

každý deň a všetky liturgické slávenia 
sú prístupné. Zvlášť vás však pozývame 
na slávnostné sväté omše, ktoré sa budú 
konať v nasledujúcich termínoch:
Nanebovzatie panny Márie ...........18.00
Sedembolestná panna Mária ......... 11.00
všetkých svätých ............................ 11.00

Vianoce
Nočné vigílie a svätá omša .............23.00
omša vo dne ................................... 11.00

Naďalej	 vás	 prosíme	 o	 pomoc,	
lebo	 si	uvedomujeme,	 že	bez	pria-
teľov	to	nejde.

Estote	benedicti, č. 3, 6. 8. 2011.
občasník priaznivcov a podporovateľov benediktínskeho mníšstva na Slovensku.
Redakcia: o. František Štrba osb. Grafická úprava: br. Michal Mária Kukuča osb.
Ilustrácia na obálke: Grafická	montáž, nezodpovedajúca súčasnému stavu!
Nepredajné.

prežívame dni oddychu, voľna,  dovoleniek, cestujeme… Majme stále na pamäti:
Never všetkému, čo počuješ!
Nehovor o všetkom, čo vieš!
Nechci všetko, čo vidíš!
Nerob všetko, čo sa ti zachce!



vrch veľký prichystal im cestu.
Kráčali štyria na hor pospolu.

Zahalil ich biely mrak, sťa nevestu;
nevzplanul oheň, nedošlo k popolu.

Dotyk Boží objal ich v tej chvíli.
Dvaja iní muži s ježišom tam stáli.

hovorili s ním, a on podobne s nimi...
dodnes ľud Boží túto udalosť chváli.

 
Mojžiš — so Zákonom a slovo — eliáša.

petrova reč prekypuje šťastím,
bázne pocit srdcia im povznáša.

Stany stavať — je rozhodnutím slastným.
 

Len v jednom mene plnosť je.
Len jeden tam slávou žiari.

Len jeden je prameň nádeje.
Len jednému slnko je v tvári.

 
Zostal tu iba jeden Muž.

hlas otca Synom svojím ho volá.
ostatných niet, zmizli už:

„Nevideli ste iného, len Boha“.
 

Boh premenil sa pred človekom,
nech z človeka tyran nevzíde.

I človek sa má meniť s vekom,
vnášať dobro kdekoľvek príde.

 
Chystajme srdcia i mysle svorne!

čo premenou nám pán chcel ukázať?
o udalosti dumajme pokorne!

…je dobré pre nás jemu slávu vzdať.

o premenení
(dospelí kresťania FC)


