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Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho“

(Ž 121, 1)

2

Drahí naši spoluobnovitelia
benediktínskej tradície!
Dostáva sa vám do rúk druhé tohoročné číslo nášho časopisu. Prichádza
v čase voľna, dovoleniek a oddychu.
Tentoraz je „obrazu“ podstatne viac ako
„slova“. Hlavne fotografiami približujeme udalosti v našom kláštore.
Sme v polovici roka a to je vhodné
zastaviť sa a možno i cez slová básne
OBČAS zamyslieť sa…

  

Občas sa treba vrátiť
k horským studničkám,
nabrať čistej vody do dlaní
a so zavretými očami
piť zo snov našich materí.
Občas sa treba vyzuť,
bosými nohami
prejsť kamenistým chodníčkom
a s húževnatosťou čakanky
rozmotávať pavučiny času.
Občas treba zahryznúť
do tvrdej kôrky chleba,
porátať zrnká v zrelom klase
a zasiať ich v nádeji.
Občas treba zotrieť prach
nielen z vecí,
ale i z duše.
Odkryť city ukryté
a roztvoriť vejár drahých tvárí.
Občas si treba kľaknúť,
v pokore privolať
vzdiaľujúce sa tiene,
zotrieť slzu z líc,
vypustiť z hrude ťažký vzdych.

Občas treba vyplakať
staré, trpké žiale,
ako motýľ zakuklené do viery
v skrúšených modlitbách
našich materí.
Občas sa treba vrátiť,
lístkom skorocelu
prikryť mozoľnaté dlane,
v dotyku sŕdc
dosnívať ich sny.
Aby vždy vo vás kvitli city,
aby ste vždy boli,
ako jarný príval,
ako rozkvitnutý strom,
čo ukryl hniezdo vtáka
a chráni jeho dom.
V tajomstve rokov
strážte si
hlboko v srdci každý cit,
lebo bez lásky k ľuďom
nemôže človek šťastne žiť.
Prajeme vám, nech nie občas, ale čo
najčastejšie darí sa vám šťastne žiť!
Vaši mnísi
Premenenie Pána 2012.
Kláštor Premenenia Pána, Sampor
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Vierozvestovia

vu nájsť viditeľnú jednotu v dokonalom a plnom
spoločenstve. Jednota je
stretnutie v pravde a láske. Týchto darov sa nám
dostalo od Ducha Svätého.

Už druhý rok prebieha príprava na
1150. výročie príchodu svätých Cyrila a
Metoda na naše územie. Svojím pôsobením ovplyvnili východnú polovicu Európy. Pápež Ján Pavol II. ich 31. decembra
1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy
spolu so sv. Benediktom a vydal encykliku Apoštoli Slovanov, kde pripomína:
Cyril a Metod sú akoby ohnivká, akýsi duchovný most medzi
východnou a západnou tradíciou,
ktoré obidve splývajú v jednu veľkú, všeobecnú tradíciu Cirkvi. Sú
nám vzory a zároveň aj patróni
v ekumenickom úsilí sesterských
cirkví, západnej i východnej. Oni sa
usilujú dialógom a modlitbou zno-

Tým, že Cyril a
Metod uplatňovali svoje charizmatické dary,
prispeli
rozhodujúcim
prínosom pri budovaní
Európy, nielen pokiaľ ide
o jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale
aj čo sa týka občianskej
a kultúrnej jednoty. Ani
dnes nejestvuje iná cesta
k prekonaniu rôznych napätí a k náprave roztržiek
a protikladov, lebo tieto
javy hrozia, že vyvolajú
strašné zničenie životov
a hodnôt. Byť kresťanmi
v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi i spoločnosti.
K tomuto cieľu vedie otvorenosť
voči bratom, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou výmenou dobier.
(por. Encyklika Jána Pavla II.
Apoštoli Slovanov 27)

Slovami básnika Ľ. Feldeka:

„len vernosť údelu
aj more premostí“
povzbuďme sa k vernosti odkazu našich
vierozvestov v dnešnom čase, keď dennodenne rôznymi spôsobmi a udalosťami dostáva Cirkev údery.
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Návšteva otca kardinála

Tohoročné rozhlasové duchovné cvičenia rádia Lumen dával otec kardinál Jozef
Tomko. Potešili sme sa, keď v sprievode biskupského administrátora Mons. Mariána
Bublinca navštívil náš kláštor. Živo sa zaujímal o činnosť i plány do budúcna. Vyjadril
radosť, že sa podarilo vrátiť benediktínom späť na Slovensko a poprial nám vernosť
v uskutočňovaní odkazu sv. Benedikta v dnešnej dobe.

otca kardiO. Vladimír sprevádza
štora
nála po priestoroch klá

Spoločné posedenie s mníchmi kláštora

Fotografia s mníchmi i hosťmi kláštora

Po Veľkej noci sme navštívili otca kardinála Jozefa Tomk
u v Ríme. Ako dar
od neho sme priniesli zastavenia krížovej cesty,
ktoré chceme umiestniť v okolí kláštora. Za dar mu srdečne ďakujeme
.

5

Veľká noc medzi mníchmi

Bez slov (aj tak nedokážu úplne vyjadriť Paschálne mystérium) si priblížime atmosféru tohoročného posvätného trojdnia a Veľkej noci.

Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvych vstal;
zmiluj sa nad nami, Víťaz, náš Kráľ!

Umývanie nôh na Zelený štvrtok

Liturgia Veľkého piatku

Príprava na temné hodinky

Eucharistická adorácia

Veľkonočná vigília

1.

Pozývame vás

Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery (11. 10. 2012-24. 11. 2013)

kráčať

Bránou viery

		Rokom viery
s Postavami

			

viery

Cyklus prednášok o postavách viery.
PRE KOHO: Pre každého, kto chce prehĺbiť svoju vieru.
KEDY: Štyrikrát v priebehu Roka viery.
KDE: V Kláštore Premenenia Pána v Sampore.
VSTUP VOĽNÝ.

27. októbra 2012

Začiatok programu: 10.00 hod.
Postavy viery:
Jozue (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
sv. Atanáz (ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD.)
sv. Benedikt (ThLic. Vladimír Kasan, OSB)

23. február 2013

Začiatok programu: 10.00 hod.
Postavy viery:
Jób (Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič PhD.)
sv. Jana z Arku (PhDr. Juraj Vittek, PhD.)
sv. Vojtech (Mgr. František Štrba, OSB)

29. jún 2013

Začiatok programu: 9.30 hod.
Postavy viery:
sv. Pavol (doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD.)
sv. Cyril a Metod (Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.)
sv. Ján Kasián (Mgr. Michal Mária Kukuča, OSB)

26. október 2013

Začiatok programu: 10.00 hod.
Postavy viery:
Panna Mária (ThDr. Fides Strenková, CJ)
sv. John Henry Newman (ThDr. Ján Dolný)
bl. Columba Marmion (ThDr. Jozef Brodňanský, OSB)

Program
Program každého stretnutia začne v čase uvedenom vyššie a bude obsahovať 3 prednášky o postavách viery, prednesené poprednými slovenskými
odborníkmi na Sväté písmo a teológiu. Poslednú
z prednášok prednesie mních z kláštora Premenenia
Pána. Po prednáškach bude určený čas na diskusiu,
v rámci ktorej bude priestor na vaše otázky. V priebehu každého dňa je možnosť zúčastniť sa na liturgických modlitbách s mníchmi. Program sa zakončí
modlitbou vešpier o 17.00 hod.
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Na slávnosť sv. Benedikta pri
slávení sv. omše, ktorú celebroval otec
biskup Tomáš Galis zložili Vierka Dubačová, Dagmar Havrilová, Juliana Ivanová, Ján Mečiar a Lukáš Knap prísľuby.
Ich rozhodnutie, ktoré vyjadrili pred
všetkými prítomnými, prijal prior nášho

kláštora otec Vladimír Kasan OSB. Stali
sa tak prvými oblátmi nášho kláštora a
prísľub vyjadrili:

Prví obláti
S veľkou vďakou voči Bohu sa
tešíme, že aj za múrmi kláštora začína
sa oficiálne žiť benediktínska spiritualita v prostredí rodín, univerzít, divadiel,
ako aj medzi dôchodcami, manažérmi.
Stabilitas – stálosť sa u oblátov
rozumie ako čnosť vytrvalosti v nasledovaní dokonalej lásky Krista
uprostred rôznych príkorí a ťažkostí. Predovšetkým sa v tomto
životnom postoji praktizuje štvrtý
stupeň benediktínskej pokory, vo
veciach ťažkých a protikladných
alebo v akejkoľvek krivde; má mať
pokojného ducha trpezlivosti a neochabuje ani neustupuje.
Benediktínsky štýl života –
conversatio morum predstavuje
pre obláta neustále snaženie o život
v Božej prítomnosti. V konkrétnosti
to predstavuje zachovávanie čnosti
čistoty a kresťanskej chudoby.

Zasväcujem sa Všemohúcemu Bohu
a pred Preblahoslavenou Pannou Máriou,
ako aj svätým Benediktom, opátom,
sľubujem žiť ako oblát
podľa evanjeliových rád,
v duchu Reguly svätého Benedikta
a štatútov benediktínskych oblátov.
Tak mi Pán Boh, pomáhaj!
Obláti tichým a vytrvalým
spôsobom vnútorne spájajú
svoj život so snahou o dosiahnutie dokonalosti. Viac než rok
sa priúčali nanovo otvárať sa
pre poznanie Boha, nie snahou
o bezhriešnosť, ale zotrvávaním v škole Pánovej služby, prostredníctvom pokory.

Oblát, aj keď sa venuje dočasným dobrám, usiluje sa k nim pristupovať tak, aby to bolo v súlade
s Božou vôľou. Má ho charakterizovať obœdientia – poslušnosť.
Účasť na plnosti kresťanského
života je pre oblátov možná jedi-
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ne vďaka poslušnosti v oblasti
viery a mravov, ktorou sú viazaní voči tým, ktorí ju spravujú. Okrem toho snažia sa
o podriadenosť poučeniam
predstaveného kláštora.
Otec biskup Galis začal príhovor upozornením Ježiša: „Ale
vy nie tak!“ (Lk 22,26) Povzbudil nielen oblátov, ale všetkých
prítomných že máme „benedicere“ - teda dobre hovoriť a  
pre druhých byť požehnaním.
Prefekt oblátov o. Jozef

Pripájame prvé dojmy čerstvých oblátov.
Oblatúru cítim ako odpoveď na Božie volanie k životu podľa evanjeliových
rád a duchovné včlenenie do rodiny
benediktínov v Sampore. Dalo by sa to
vyjadriť aj obšírnejšie, ale takto to momentálne cítim. Dúfam, že budem mať
dosť síl, aby som ten prísľub aj dodržal.

Janko Mečiar
Aké pocity mám po oblatúre? Cítim,
že oblatúru nemám zo seba, vnímam
to ako dar veľkej Božej milosti. Napĺňa ma to úžasom a bázňou voči Bohu.
Moja duša sa upokojila a utíšila. Cítim
sa slobodnejšia – to čo bolo, ma už neovláda. Mám poznanie, čo ďalej so svojím životom a potrebu chváliť a velebiť
Boha. A čo od oblatúry očakávam? …že
mi pomôže poznaním, ktoré som získala v škole Pánovej služby, premieňať
všetky moje i tie najmenšie snaženia na
večné hodnoty tak, aby bol vo všetkom
oslávený Boh 
Júlia Ivanová
Oblatúra je pre nás cesta k Bohu, nekonečná Božia láska a radosť z jeho neustálej prítomnosti. Keď sa nás ľudia pý-

tali: „Ale prečo? Nestačí, že chodíte do
kostola a modlíte sa?“ Obidve sme vedeli
a cítili, že nám to už nestačí, že chceme
byť bližšie k Bohu. A tak sme sa dostali
do benediktínskeho kláštora, kde sme
sa zoznámili s ich spiritualitou, charizmou a hlavne Regulou sv. Benedikta. Za
pomoci nášho prefekta otca Jozefa sme
sa naučili počúvať a poslúchať s radosťou. Svojou krásnou čistotou nás oslovil
aj ich spôsob života, ktorý vyjadrujú dve
slová: Ora et labora. Tak sa aj my dve
učíme oslavovať Boha prácou a celým
svojím životom a za to sme nesmierne
vďačné.
Dagmar a Viera
Oblatúru považujem za cestu, ktorou
môžem hľadať Boha a kráčať k Bohu
podľa príkladu sv. Benedikta cez pravidlá, ktoré nám zanechal. Je to povolanie do služby od Boha, ktorému som
povedal áno. Áno, v každej časti môjho
života, až do smrti. Som si vedomý, že
to bude nie vždy ľahké a jednoduché ale
v hĺbke srdca verím tomu čo sme všetci
vraveli počas skladania prísľubov: „Prijmi ma, Pane, podľa svojho výroku a budem žiť. A nezahanbi ma v mojom očakávaní.“ Som si istý, že ma nezahanbí.
Lukáš
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Ministériá
Od najstarších čias boli v Cirkvi
ustanovené zvláštne služby, najmä
kvôli liturgickým potrebám, ktoré
dnes nazývame ministériá. V pondelok 11. júna prijali z rúk Tynieckeho opáta Bernarda Sawickiego OSB
bratia Ladislav Mária, Marián a Igor
ministérium lektorátu a br. Michal
Mária ministérium akolytátu.
Úlohou lektora je čítanie Božieho slova v liturgii a úlohou akolytu
služba diakonovi a kňazovi pri liturgických sláveniach.
Tieto služby sú po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu určené nielen pre kandidátov
kňazstva, ale aj pre všetkých laikov,
ktorí majú potrebné vlastnosti a
chcú slúžiť Cirkvi.

Z vašej pošty

Drahí bratia benediktíni!
Pred časom sme boli z nášho klubu
kresťanských seniorov vo vašom kláštore na duchovnú obnovu. Aj s odstupom
času môžem povedať, že to boli dni, na
ktoré sa nezabúda. Veľkým zážitkom
bola slávnostná sv omša pri príležitosti
výročia posviacky, ktorú umocnil aj vdp.
Ján Hudec ako hlavný celebrant. Prednášky duchovnej obnovy mali výbornú
úroveň a dotýkali sa skutočností, ktoré
neodmysliteľne patria k životu. Veľmi
sa nám páčila účasť na vašich modlitbách.

Som rád, že sme popri duchovných
chvíľach mohli prispieť svojou troškou
do mlyna manuálnou robotou, čím
sme aj my naplnili odkaz sv. Benedikta.
V rámci pobytu sme tak mohli viac nahliadnuť do spirituality vášho rádu.
S úctou, pokorou, veľkou vďakou
a s pozdravom zostáva Stanislav Husár.
Z mailu Marcely
Prvýkrát som počula o kláštore Premenenia Pána, keď môjho manžela oslovil priateľ, či by mu nešiel pomôcť vtedy
ešte pri stavbe tohto kláštora. Pozrieť
som sa naň však išla až oveľa neskôr.
Z prvej návštevy som mala zmiešané pocity. Boli práve latinské vešpery. Ničomu
som nerozumela, ale bolo to krásne. Os-
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tala som sama v prostredí, ktoré mi bolo
neznáme, nikoho som tu nepoznala…
Ale to sa veľmi rýchlo upravilo. Zistila
som, že prísne tváre mníchov sa vedia
aj usmievať. Sú to milí a dobrosrdeční
ľudia. Príkladne sa tu starajú o svojich
hostí. To sa týka aj ubytovania aj stravy. Samozrejme sa tu postarajú aj o vašu
dušu. Zakaždým sa tu stretnem s mnohými ľuďmi, s mnohými osudmi…
Kláštor sa nachádza vo veľmi peknom prostredí, okolie poskytuje možnosť na prechádzky, rozjímanie, modlitby… Odkedy sa sem prišla pozrieť aj
moja päťročná dcérka, už ma sem nechce pustiť samu. Trávi čas pri ovečkách,
zajačikoch a iných zvieratkách.

Veľmi radi sa sem vraciame. A vraciame sa často. Myslím, že už patríme k inventáru. Je to taká závislosť. Verím, že
neškodná. Či prídeme len na kávu, keď
ideme „okolo“, alebo sem prídeme na
dlhší pobyt (poprípade manžel na pra-

covný pobyt), vždy tu načerpáme pokoj.
Kláštor Premenenia Pána v Sampore je
pre mňa miestom Božského pokoja.
Strhujúci kláštor
Keď sa službukonajúci mních na raňajkách opýtal: „Aký bol jogurt,“ sestričky františkánky bleskovo odpovedali, že
strhujúci. Stalo sa to počas niekoľkodňového pobytu v kláštore Premenenia
Pána na Sampore, ktorý sme tohto roku
spolu s manželkou absolvovali. „Keď
chceš zažiť kláštor, tak jedine benediktínsky pri Sliači“, vraveli mi priatelia.
Prišli sme práve na sviatok svätého Benedikta na svätú omšu, na ktorej boli
aj prísľuby prvých piatich benediktínskych oblátov na Slovensku. Kláštor,
ako miesto stretnutia s Kristom, oáza
pokoja a oddychu – pax benedictina,
lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
V dnešnej dobe je hoc len niekoľko
dňový pobyt v benediktínskom kláštore čarovným zastavením. Ďakujeme za
nádherné chvíle, za liečivé silencium, za
duchovné prijatie. Vďaka Bohu za veľké dielo, za „strhujúci“ kláštor. Spolu
s mojou drahou manželkou Marianou
odporúčame každému. Svätý Benedikt,
prosíme ťa, buď aj našim priateľom
v nebi a pomáhaj nám na ceste za spásou
a svätosťou.
Rudolf Bauer, Košice
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Infoservis

V kláštore neutíchla „labora“ aj
keď sa v tomto čísle o nej nepíše. Vo
zveľaďovaní a v dokončievaní sa naďalej
pracuje. Postavil sa prístrešok pre ovce,
dokončili sa pivnice a stavba prístrešku
pre poľnohospodárske stroje a uskladnenie sena. Začal sa stavať včelín. S vyše
ročným oneskorením začneme na
jeseň so stavbou Domu chleba.

Počas jarného spoločného výletu
sme navštívili Hronský Beňadik a
Klíž, miesta začiatkov benediktínskeho
života u nás. Našu históriu nám priblížil
vdp. Jozef Gajdoš.

Pripájame niekoľko záberov z nášho hospodárstva.

Krása

2.

a krutosT

 Biblie 

Listovanie Bibliou pre milovníkov Biblie
Biblický víkend s prednáškami, diskusiou a modlitbou

14. — 16. decembra 2012
Kláštor Premenenia Pána v Sampore
Záujemcovia prihláste sa do 30. novembra 2012 (lepšie však čo najskôr).
Kontakt: frantisek@benediktini.sk, 0910 655 737
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Krása a krutosť Biblie
Celkový program

Správy

PIATOK (14.12.)
•
•
•

17.00 Vešpery
17.45 Úvod
19.00 1. Prednáška – Pestrofarebné stránky Biblie. Stručné objasnenie literárnej rôznosti a obsahovej pestrofarebnosti kníh Starého i Nového zákona.
SOBOTA (15.12.)
•

8.30

1. Prednáška – Vyjadrenia krásy a krutosti. Ako, prečo a v ktorých prípadoch možno hovoriť o krutosti a kráse v Biblii.
• 9.45 2. Prednáška – Prekliatie a požehnanie I. Božie konanie voči ľuďom. Téma
zasvätenia prekliatiu – celých národov, miest a ľudí a téma požehnania
u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha.
• 11.00 3. Prednáška – Aká si krásna! Kto a čím je krásny v knihe Pieseň Piesní.
Pojem krásy a lásky v biblickej starozákonnej poézii.
• 14.45 4. Prednáška – workshop. Práca nad niektorými textami, diskusia nad témami a výzva pre jednotlivca i pre spoločenstvo veriacich.
• 17.30 5. Prednáška – Prekliatie a požehnanie II. Ľudské konanie voči ľuďom.
Niekoľko príkladov matiek, ktoré reagovali rôzne, keď chceli dosiahnuť
dobro.
• 19.00 Diskusia
NEDEĽA (16.12.)
•

8.00

1. Prednáška – Krásne knihy a ich témy. Z beletrie Biblie: Kniha prísloví,
Rút a Pieseň piesní. Krása, ktorá pripravila cestu Mesiášovi.
• 10.00 Diskusia
V rámci programu je možnosť účasti na všetkých liturgických modlitbách kláštora
Organizátori podujatia:
Mnísi z rehole svätého Benedikta
Kláštor Premenenia Pána
Sampor

Katedra biblických vied
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK

Prednášajúci: SSDr. Blažej Štrba, PhD.

Kontakt: frantisek@benediktini.sk, 0910 655 737, www.benediktini.sk
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Poďakovanie
Ktosi povedal: „Kultúra srdca začína
vďačnosťou“! Vrcholom kultúry srdca je
zas láska so všetkými jej pravými podobami. „Ľudia, ktorí milujú, zanechávajú
zlatú stopu“. Táto myšlienka bola napísaná v jednom kalendári. Uvedomujeme
si, ako veľa ľudí prejavuje lásku k nám.
Za všetky vaše „zlaté stopy“ vyjadrujeme vám veľké poďakovanie. Odmenou
nech je vám neochvejná istota vyjadrené
Svätým otcom Benediktom XVI: „Omnia Christus est nobis! – Kristus je pre
nás všetkým!
Ak potrebuješ vyliečiť rany, on je Lekár.
Ak ťa spaľuje horúčosť, on je Prameň
Ak ťa tlačí neprávosť, on je Spravodlivosť.
Ak potrebuješ pomoc, on je Sila.
Ak sa bojíš smrti, on je Svetlo…

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 priateľov to nejde.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán; šťastný človek čo dúfa v neho. Dúfajme v Krista aj my. Tak budeme blažení a budeme žiť v pokoji“. (Generálna
audiencia 24. 10. 2007)
Touto cestou osobitne ďakujeme tiež
neznámym darcom, ktorých adresu
nepoznáme. Týka sa to najmä tých, ktorí nám prispievajú prevodom a neuvádzajú svoju adresu. Vzťahuje sa to aj na
tých čo nám poslali 2%.

Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie, komu veríme.
— Benedikt XVI.
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Nepredajné.

Prajeme vám veľa dotykov srdcom pri prechádzkach v prírode —
najväčšom Božom chráme!

