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Milosrdný Ježiš
Velebíme Ťa, svätý Otče, 

že si vo svojej nekonečnej láske voči ľudskému rodu 
poslal na svet svojho Syna ako Spasiteľa, 

ktorý sa stal človekom v lone najčistejšej Panny.

V Kristovi, ktorý je tichý a pokorný srdcom, 
dal si nám obraz svojho nekonečného milosrdenstva.

Hľadiac na jeho tvár, 
uvedomujeme si tvoju dobrotu; 

prijímajúc z jeho úst slová života, 
napĺňame sa tvojou múdrosťou;

objavujúc nepreniknuteľnú hĺbku jeho srdca, 
učíme sa dobrotivosti a prívetivosti; 

jasajúc pre jeho vzkriesenie, 
zakusujeme radosť večnej Veľkej noci.

Daj, Otče, aby tvoji verní 
pri uctievaní tejto svätej podoby 

mali tie isté city, 
ktoré boli v Ježišovi Kristovi, 

a stali sa uskutočňovateľmi svornosti a pokoja.

Tvoj Syn, Otče, nech je pre nás všetkých 
pravdou, ktorá nás osvecuje, 

životom, ktorý nás živí a obnovuje, 
svetlom, ktoré zjasňuje putovanie, 

cestou, ktorá nám umožní vystúpiť k tebe, 
aby sme večne ospevovali tvoje milosrdenstvo.

Lebo on je Boh, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Amen.

Modlitba sv. Jána Pavla II. pri požehnaní ikony 
Milosrdný Ježiš v kostole Santo Spirito in Sassia (1995)



3
Tak, pozreli ste si titulnú stránku, prečítali modlitbu na druhej strane a teda môžeme 
začať.

Milí naši čitatelia!

Nič pôsobivejšie, 
nič výnimočnejšie, 
nič autentickejšie
nedokázali sme dať na prednú stranu prvého tohoročného čísla nášho občasníka, 
ako detail z ikony Milosrdný Ježiš.

Prežívame Mimoriadny svätý rok milosrdenstva a najautentickejšie nám túto sku-
točnosť pripomína práve ikona Milosrdný Ježiš. Kontemplovanie tváre Ježiša Kris-
ta nám dáva teda možnosť nielen „vidieť“ ale i vnímať Otcove milosrdenstvo.

Zároveň pozeranie v tejto chvíli do tváre Milosrdný Ježiš je čosi najvýnimočnejšie, 
veď čo je pre človeka dôležitejšie ako to, že z tváre, na ktorú pozerá prichádza 
nádej, odpustenie a povzbudenie. Ponúka sa nám vlastne milosrdenstvo. Milosr-
denstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom a zo všetkých stretnutí, ktoré môže 
zažiť je stretnutie s Bohom najpôsobivejšie.

Prichádzame po dlhšom čase (veď také je naše EB) k vám opäť

•  s veľkou nádejou, že nás príjmete,
•  s veľkou pokorou, že nám dlhé mlčanie i iné chyby odpustíme,
•  s veľkou túžbou, že nás i naďalej podľa svojich možnosti povzbudíte.

Prajeme vám príjemné chvíle nielen pri listovaní naším časopisom, ale predovšet-
kým vo všetkých dňoch vášho života a nech Pán:

vedie vás po ceste dobra,
upevňuje vzťahy v spoločenstvách, do ktorých patríte,
prejavuje vám neustále svoje milosrdenstvo
posilňuje vás vo viere, v nádeji a v činorodej láske.

redakcia

Poďakovanie a prosba
Dlhšia komunikačná pauza spôsobená nami, nám pripo-
menula tri skutočnosti:

1. Obdivujeme vašu náklonnosť, priazeň a pomoc nám preukázanú.
2. Bez vašej pomoci by sme veľmi ťažko mohli existovať.
3. Prosíme vás aj naďalej o pomoc.

Za všetky vaše modlitby, listy, maily, správy, milodary, materiálnu pomoc a osobit-
ne i za vašu mnohonásobnú brigadnickú pomoc pri stavbe, na poli, či pri rôznych 
podujatiach vám z hľbky srdca ďakujeme. Prosíme vás zostaňte s nami v spojení 
a pomáhajte nám i naďalej. Nech Boh odmení každý prejav vášho dobra.

mnísi benediktíni

Úvodník
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Ak niekto nepozná stať z Biblie o pr-
vom spoločnom hriechu Izraelitov – 
o klaňaní sa zlatému teľaťu, nech ne-
šetrí časom a prečíta si kap. 32 Knihy 
Exodus. Izraeliti zhrešili proti prvému 
prikázaniu a klaňali sa zlatému teľaťu. 
Tým porušili zmluvu uzatvorenú s Bo-
hom, ktorý ich vyslobodil z Egypta 
a počas pochodu púšťou sa o nich ne-
ustále staral. Napriek predošlej bohatej 
skúsenosti so starostlivým Bohom, ľud 
v neprítomnosti Mojžiša čoskoro stra-
til všetku dôveru v PÁNA. Výsledkom 
svojej netrpezlivosti a krehkej dôvery 
sa Izraeliti dopustili nepochopiteľne 
hlúpeho hriechu, keď porušili zmlu-
vu. Mojžiš síce najprv upokojil Pánov 
hnev, ktorý mal zničiť ľud, ale keď sám 
zbadal hriech ľudu so zlatým teľaťom, 
rozhodol sa vziať nápravu do svojich 
rúk. Po hroznej scéne roztrieskania 
tabúľ, nemilosrdne pozabíjali tritisíc 
bratov. Po tejto očiste od hriechu mod-
loslužby si Mojžiš ešte viac uvedomil 

náročnosť putovania s Izraelitmi. Preto 
opätovne vystúpil na vrch k PÁNOVI 
a v dlhom dialógu ho prosil o pomoc 
a zhovievavosť (kap. 33). Mojžiš chcel 
vidieť PÁNOVu slávu, Boh mu ju 
ukáže výrokom o sebe: „Zmilujem sa 
(chanan), nad kým sa (chcem) zmilo-
vať, zľutujem sa (richam), nad kým 
sa (chcem) zľutovať“ (v. 19). Okrem 
toho, že tento verš formálne pripomí-
na „Som, ktorý som“ z 3,14, obsahovo 
výraznejšie vyjadruje dve nové skutoč-
nosti o PÁNOVI. 

PÁN je taký Boh, ktorý môže obdaro-
vať milosťou (chanan), a ktorý sa rov-
nako môže zľutovať (richam). Skutočné 
videnie slávy Boha, o ktorú prosil Moj-
žiš, spočíva v tejto dobrej správe. Božiu 
slávu PÁN odhaľuje – vždy môže omi-
lostiť a obdarovať novou šancou. Vy-
chádza to z jeho takpovediac kráľovskej 
moci – vždy môže udeliť milosť, vždy 
môže ponúknuť dar, o ktorom sa člove-
ku ani len nesnívalo. I Mojžišovi istot-

ne neprišlo na um, 
žeby PÁN omilostil 
ľud. Veď Mojžiš sám 
vzal krvavú exekúciu 
do svojich rúk. 

Rovnako novou 
musela byť pre Moj-
žiša i druhá výpo-
veď – BOH má aj 
materský súcit, t. j. 
empaticky spolucí-
ti. Sloveso „zľuto-
vať sa“ je odvodené 
z podstatného mena 
rechem „lono, ma-
ternica“ a vyjadruje 
nielen mimoriadne 
citlivé vnímanie, ale 
nesie v sebe aj výz-
nam nového života. 
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Táto takpovediac rodinná charakteristi-
ka – zľutovanie – musela mať šokujúci 
dopad na Mojžiša, ktorý chcel nedôve-
ru Izraelitov a ich hriech vytrieť násil-
ne a pod hrozbou. Vlastnosť Boha ako 
ľútostivého, bola azda aj príliš nebez-
pečná. Človek by sa mohol na ňu prí-
liš ľahko spoliehať. V každom prípade 
bola to neočakávaná vlastnosť. No bolo 
potrebné, aby vodca ľudu vedel, že Boh 
Izraela, ktorý požíva kráľovskú zvrcho-
vanosť, súčasne prežíva aj materskú sú-
citnosť. PÁN plne súcití, keď jeho ľud 
trpí pre akýkoľvek dôvod, hoci aj pre 
svoj hriech. Keď teda dôjde k nejaké-
mu poľutovaniahodnému podnetu, ako 
napr. nešťastie, bieda, bolesť, pohroma, 
alebo aj hriech, Boh je tak „ľútostivý“, 
že touto vlastnosťou predčí i vzťah mat-
ky k dieťaťu. Slovami Izaiáša: „Či za-
budne žena na svoje nemluvňa a nemá 
zľutovania nad plodom svojho lona? 
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na 
teba“ (Iz 49,15). Boh súcití s akýmkoľ-
vek núdznym. Ľútostivý Boh prekva-
puje každú náboženskú tradíciu, ktorá 
rada vyzdvihuje Boha ako všemocného. 
Mojžiš sa v dialógu s Bohom dozvedel 
fascinujúcu pravdu viery – PÁN sa 
zľutúva, je láskavý, súcitný. Tento Boh 
bytostne prežíva akékoľvek nešťastie 
svojho ľudu ako svoje a z tohto súcitu 
sa pohýna jeho vnútro ku skutku.

už spomenutá vlastnosť „milostivý“ 
(channún) je odvodená, podobne ako 
slovo „milosť“, od slovesa chanan „byť 
milostivý, preukázať priazeň, obda-
rovať“. Charakterizuje najmä vyššie 
postavenú autoritu, ktorá môže udeliť 
žiadanú milosť alebo aj nečakaný dar, 
o ktoré niekto prosí. Ide o kráľov-
skú terminológiu. Pán je „milostivý“ 
a môže obdarovať kohokoľvek akokoľ-
vek a kedykoľvek. Ostáva len na jeho 

rozhodnutí, či tak urobí. Treba zdôraz-
niť, že prívlastok „milostivý“ si nevy-
hnutne vyžaduje ponížený postoj pro-
siaceho. Na druhej strane opisuje darcu 
milosti nie ako skúpeho, ale ako štedré-
ho. Preto je prosba o akúkoľvek milosť 
veľmi obľúbená v Žaltári1. Naša dvojica 
„ľútostivý a milostivý“2 jedinečne vy-
jadruje viac než ľudskú súcitnosť Boha. 
Jeho empatické konanie na jednej stra-
ne oživuje (porov. životodarnosť lona), 
a na strane druhej spája ono zľutovanie 
s nenarušenou zvrchovanosťou Boha 
vzhľadom ku komukoľvek, kto pokor-
ne prosí. Ak teda budeme prosiť o neja-
kú milosť pradávnym a prenádherným 
zvolaním „Pane zmiluj sa“ Kyrie eleison 
a to s dôverou v jeho zľutovanie, jediné 
čo sa nás Pán opýta bude „a čo chceš, 
aby som ti urobil?“. Bolo by teda pra-
málo povedať o našom Bohu, že je veľ-
ký, ale teba veriť a vyznávať, že náš Boh 
je ľútostivý a milostivý.

Blažej Štrba

Na protiľahlej strane: Reliéfom lona pri-
pomínajúcim ružu autorka Judita Boh-
dalová symbolicky zobrazila hebrejský 
výraz rachúm, s významom „ľútostivý“, 
„súcitný“, pochádzajúci zo slova „lono, 
maternica“.

1 22-krát je v SZ „zmiluj sa“ 
adresované Bohu (napr. Ž 4,2; 6,3; 9,14; 
25,16; 123,3; Iz 33,2). Zo všetkých 
prosieb „zmiluj sa“ v Biblii možno len 
o jednej tvrdiť, že nebola vypočutá. Išlo 
o egoistickú prosbu boháča v podobenstve 
o boháčovi a Lazárovi (Lk 16,24).
2 Väčšinou v Žalmoch (Ž 86,15; 
103,8; 145,8; s obmenou 111,4; 
112,4), u prorokov (Joel 2,13; Jon 
4,2) a v Neh 9,17.31; 2Krn 30,9.
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Po ústupe zimy firma unimat z Prie-
vidze previedla inštalačné práce vnú-
tornej kanalizácie a následne urobila 
kompletný rozvod vody v rozostavanej 
budove pre mníchov. Obe inštalácie sú 
však bez koncových zariadení (batérie, 
WC misy, sprchovacie kúty), ktoré sa 
namontujú až po omietkach a polože-
ní dlažby. Potom začala montáž okien 
a všetkých vonkajších dverí. Tieto prá-
ce vykonáva firma Wamex (dielo ešte 
nie je skompletizované). Po dokončení 
montáže bude objekt uzavretý a tým 
podstatne viac chránený. V Dome chle-
ba sa dokončilo schodisko a to oblože-
ním schodov, ale hlavne zhotovením 
zábradlia pánom Petrom Marettom 

z Vyšného Kubína. Elektrikári z Vav-
rečky dokončili elektrické osvetlenie 
v celom objekte a firma Drevointeriér, 
(vyrábala i všetko drevené zariadenie do 
kostola) namontovala celé zariadenie 
v predajnej časti Domu chleba.

Okrem týchto prác sa svojpomocne 
a spolu s brigádnikmi (Babín, Breza, 
N. Baňa, N. Sučany,…) robili viaceré 
debniace a betonárske práce v soláriu 
rajskej záhrady, na oporných múroch 
v blízkosti kláštora a tiež v okolí pus-
tovne. Položili sa žľaby v ďalšej časti 
vnútroareálovej cesty na jej okraj. Roz-
šírilo sa parkovisko a ohradilo sa obrub-
níkmi. Zabetónovala sa cesta k Domu 

chleba, ktorá ďalej smeruje na hospo-
dárstvo. Opravilia a dokončila sa zám-
ková dlažba pri altánku.

Značné úpravy terénu sa vďaka spon-
zorom vykonali v Údolí Panny Márie 
a tiež pri Pustovni. Toto sú aspoň tie 
podstatné stavebno – remeselnícke prá-
ce.

Pokračovalo sa v prácach na úprave 
a skrášlení parkových časti. Prevádza sa 
časté kosenie týchto častí.

Veľmi zaujímavé bolo v tomto roku su-
šenie a zberanie sena. Otec Blažej vysti-
hol pekné počasie a stačil pokosiť naším 
traktorom bubnovou kosačkou za deň 
všetku trávu (cca 3,2 ha). Na druhý 
deň sa mu čiastočne znefunkčnila ob-
racačka, čo mu neumožnilo obracanie 
schnúcej trávy. Na tretí deň, keď opäť 
zapojil opravenú obracačku, aby toho 
nešťastia nebolo málo, úplne odišiel 
motor traktora!!!

Zaznela nástojčivá otázka: „Čo teraz?“ 
Obrátili sme sa na veriacich z farnosti 
Sliač a Sekier. Prišla pomoc v počte 12 
ľudí a celé popoludnie sme obracali, 
hrabali, znášali seno na veľké kopy. Po-
hľad na „vidlášov“ a hrabúce ženy vy-
volal spomienky na zašlý spôsob práce 
pre sušenie sena. V núdzi nám naviac 
ešte pomohol súkromne hospodáriaci 
farmár z Veľkej Lúky a ochotne nám 
požičal traktor. Do neskorého večera 
o. Blažej balíkoval usušenú trávu. Na 
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ďalší deň stačil dobalíkovať a do obe-
da i všetko s o. Damiánom pozvážať. 
Prvé kvapky, ktoré sa 
zmenili vo veľký lejak 
našli už len prázdne 
pokosené a pohraba-
né lúky… Za štyri dni 
bolo všetko seno v su-
chu.

Najväčšiu radosť nám 
však spôsobilo ani nie 
tak suché seno pod 
humnom, ale vedo-
mie, že v núdzi sme 
našli mnohých (po 
koľkýkrát už!), ktorí 
nás milo prekvapili 
svojou ochotou a po-
mocou.

Veľmi zaujímavý je pohľad na časť po-
zemku, kde pestujeme zeleninu. Svojou 
usporiadanosťou, obrobenosťou a čis-
tým vypletím pripomína „výstavné“ 
políčka niekdajších Slušovíc. Mnohí 
záhradku obdivujú, ale za tým všetkým 
je skrytá, piplavá a namáhavá práca 
mnohých žien i mužov z blízkeho (Mi-

činá, Babiná, Dobrá Niva, Sekier) ale 
i vzdialenejšieho (Nová Baňa, Čereňa-
ny, Hradec, Zákamenné a iné) okolia. 
Potrebnú vlahu dáva nebo a br. Marián 
častým večerným zavlažovaním. Veľká 
a pekná je úroda cibule, cesnaku, hra-
chu, cvikly, rajčín a črtá sa dobrá úroda 
i ostatnej zeleniny a zemiakov.

Nedarí sa však našim včeličkám, zatiaľ 
sme bez tohoročného medu…

Čomu sa však veľmi darí a čo si všet-
ci pochvaľujú je náš chlieb, ktorí pečú 
predovšetkým otec prior Vladimír a br. 
Igor.

Bohu však nech je za všetko chvála!
br. František
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Od stretnutia pápeža Františka a patriarchu Kirilla uplynulo niekoľko mesiacov. Táto 
iste jedna z významných udalostí tohto roku nemala by upadnúť do zabudnutia. Veď 
vo vyjadrení najvyšších pastierov ide o budúcnosť nás všetkých.

Z deklarácie pápeža Františka a patriarchu Kirilla
Pravoslávni a katolíci sa musia naučiť svorne vydávať svedectvo o pravde v ob-
lastiach, v ktorých je toto možné a potrebné…

Povzbudzujeme všetkých kresťanov a všetkých veriacich v Boha, aby so zápa-
lom v modlitbe prosili prozreteľného Tvorcu sveta, aby chránil svoje stvorenie 
pred zničením a aby nedovolil novú svetovú vojnu…

Rozdiely v chápaní náboženských právd nesmú zabrániť osobám rôznych vie-
rovyznaní žiť v mieri a harmónii…

Žiadame kresťanov vo Východnej a Západnej Európe, aby sa zjednotili na 
spoločné svedectvo o Kristovi a evanjeliu, aby si tak Európa zachovala svoju 
dušu formovanú po dve tisícročia kresťanskou tradíciou…

Povzbudzujeme katolíkov i pravoslávnych zo všetkých krajín, aby sa naučili 
spoločne žiť

v mieri a láske, a aby «jedni o druhých rovnako zmýšľali»…

Tento svet, v ktorom sa postupne vytrácajú duchovné piliere ľudskej existen-
cie, od nás očakáva silné kresťanské svedectvo vo všetkých oblastiach osob-
ného a spoločenského života. Od našej schopnosti spoločne svedčiť o Duchu 
pravdy v týchto ťažkých časoch do veľkej miery závisí budúcnosť ľudstva.

František, biskup Ríma, pápež Katolíckej cirkvi

Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi

12. februára 2016, Havana (Kuba)



Na slávnosť sv. Benedikta navštívil nás otec biskup Tomáš Galis a bol hlavným ce-
lebrantom slávnostnej sv. omše. Približne 250 účastníkov slávnosti si so záujmom 
vypočulo jeho príhovor, ktorý sa dotkol srdca nejedného z prítomných.

už prvou vetou: „Prosím vás, usilujte sa vo svojom živote klásť na prvé miesto 
Boha, tým dosiahnete v živote všetko,“ vystihol v čom spočíva podstata snaženia 
každého kresťana. Napĺňanie výzvvy, povedanej otcom biskupom Tomášom, je 
program na celý život. Kristus od každého z nás očakáva, že nebudem kresťanom 
len podľa matriky, ale že budem opravdivo „svetlom“ či „sviecou“…
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Ja som kresťan
Kresťan:

Nemá iný zákon ako: lásku.

Nemá inú zástavu ako: kríž.

Nemá inú radosť ako: vieru.

Nemá inú knihu ako: Evanjelium.

Nemá iné slovo ako: modlitbu.

Nemá iný záujem ako: o blížneho.

Nemá inú vášeň ako: milosrdenstvo

Nemá inú púť ako: cestu kríža.

Nemá inú silu ako: slobodu.

Nemá inú túžbu ako: jednoduchosť.

Nemá inú obavu ako: z hriechu.

Nemá iného záchrancu ako: Ježiša Krista.

Nemá inú matku ako: Máriu.

Nemá iné zajtra ako: nebo.

(z taliančiny preložila sr. Anastázia)



Mamin testament

Mali sme zvláštne šťastie, 
ak sa to tak dá nazvať, že sme posledné 
hodiny maminho života boli všetci 
pri jej smrteľnej posteli. Keď sme už 
cítili, že koniec sa neodvratne blíži 
a my sme boli bezmocní niečo na tom 
zmeniť, vtedy sa najstaršia sestra ozvala: 
“Mami, povedz nám ešte niečo!” 
A mama, ktorá nás do poslednej chvíle 
vnímala, povedala s námahou: “Žite 
v porozumení, láske a v pokoji!” To sú 
posledné slová milujúcej matky svojim 
deťom.

Žiť v porozumení, láske a pokoji. To 
je prakticky prežívané milosrdenstvo 
a môže to byť programom každej ro-
diny.

Porozumenie sa zakladá na slove 
rozumieť. To zas predpokladá dobrú 

vôľu a ochotu 
počúvať toho 

druhého. Počúvať to, 
čo mi chce povedať, nie to, čo 

si myslím, že mi chce povedať. Je to 
osobitne náročné zvlášť vo chvíľach, 
kedy sa situácie opakujú a nám sa 
zdá, že vždy ide o to isté. Nemôžem 
rozumieť, ak nechcem počuť. Keď sa 
naučíme počúvať a rozumieť, bude sa 
prehlbovať naše spoločenstvo aj bez slov. 
Rozumieme si navzájom, pretože sa 
poznáme, poznáme svoje dobré stránky, 
svoje dary, ale aj svoje nedostatky. 
Inému rozumieme nie preto, že hovorí 
to, čo chceme počuť, to čo nám 
lichotí, ale preto, že ho prijímame 
takého, aký je. Rozumieť niekomu ešte 
neznamená stotožniť sa s jeho názorom 
a postojom. V porozumení môžu žiť 
ľudia s rozdielnými pohľadmi na svet, 
s rozdielnými záujmami a postojmi, ale 
s ochotou prijať toho druhého a nechať 
ho žiť vedľa seba jeho vlastným 
životom.

O čo viac sa dá žiť v porozumení tam, 
kde nás spája spoločný záujem, spo-
ločný cieľ, kde nás zjednocuje rovnaký 



ideál. To samé vytvára predpoklady, že 
budeme hľadať spôsob, ako svojím die-
lom prispieť k jeho budovaniu.

Život v láske ešte viac buduje spoločen-
stvo, pretože láska hľadá šťastie toho 
druhého. Jej najvyšší prejav charakteri-
zoval Ježiš slovami: „Nik nemá väčšiu 
lásku ako ten, kto položí život za svo-
jich priateľov“. V tomto smere máme 
mnohí veľké rezervy. O tom najviac ho-
vorí naše vlastné svedomie a to, čo som 
schopný ponúknuť pre dobro blížneho. 
Či mi vôbec na blížnom záleží? Treba sa 
aj z tejto perspektívy pozrieť na svoju 
rodinu, tú pokrvnú, aj tú duchovnú.

Život v porozumení a láske vedie k po-
koju. Bez porozumenia a lásky sa pokoj 
nedá dosiahnuť. Veď pokoj nie je vyjad-
rením nezáujmu o iného a o spoločné 
dobro, v ňom nejde o stav “nehybnos-
ti” – nič sa ma nedotýka, nič ma neroz-
hádže… To je stav plný radosti, je to 
stav vedomia, že som urobil všetko, čo 
je v mojich silách. Pokoj je stav môjho 
svedomia, ktoré mi nevyčíta zanedba-
nia ani priestupky. Pokoj sa nedá hrať, 
vychádza kdesi z hĺbky srdca a iní ho 
ľahko vycítia. Ľudia majú v sebe akýsi 
zvláštny “pokojometer”, ktorým doká-
žu zmerať veľkosť pokoja v človekovi, 
s ktorým sa stretajú.

Vieme, že tieto dary sú prejavom pri-
jatého, ale aj iným darovaného milosr-
denstva. Porozumenie a láska sú istým 
programom milosrdenstva. Bez neho 
sa tieto čnosti nedajú rozvíjať. Pokoj je 
zas ovocím tohto úsilia. Aké krásne by 
bolo, a za to sa treba modliť, aby sme 
v našich rodinách, aj tých rehoľných, 
žili v porozumení, láske a v pokoji.

o. Vladimír

Mamin testament Milan Rúfus
Modlitba za starkú

Matička Božia, 
Ty deťom dvakrát milá! 

Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú. 

Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, koľko chcem.

Starká je vľúdna. 
Má Boží pokoj v duši. 

Starká sa o nás s nikým nedelí. 
Má času ľúbiť nás. 
A nič ju nevyruší. 

Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Matička Božia, 

Ty, ktorú nepoznáme, 
no vieme o Tebe, 

ozvi sa na môj hlas.
Nechaj nám starkú. 

My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá 

okrem nás.
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Pokoj a Dobro!

Dovoľte mi podeliť sa o dojmy po ví-
kende naplnenom listovaním Biblie 
o milosrdnom Bohu. Aj keď som nie 
presvedčený o tom, či jednoduchý, no 
hriešny človek, s mnohopočetnými me-
dzerami, ktorý „len“ verí Trojjedinému 
Bohu, môže obohatiť svojimi pocitmi 
spoločenstvo ľudí, cielene smerujúcich 
na prednáškový víkend.

Hriešnik prišiel dozvedieť sa niečo 
o Bohu. O Bohu milosrdnom, milos-
tivom, dobrej vôle, s veľkom vernos-
ťou… O Bohu pravdivom, odpúšťajú-
com, pomalom v hneve… O Bohu… 
s rôznymi inými pomenovaniami, 
ktoré používa hebrejská reč na toho 
istého Boha a my sme si Ho vymaľo-
vali „jednofarebne“ farbičkou s názvom 
Milosrdný Boh, čo nepopiera, že ním aj 
v skutočnosti je! Ale opíšte Boha ľud-
ským slovom, vymaľujte Ho človečími 
pastelkami, či nakreslite Ho ľudskými 
farbami, keď ľudské slovo, pastelky, far-
by v ich mnohotvárnosti a rôznorodosti 
sú schopné sa len priblížiť k opisu Jeho 
podstaty! Boha, ktorý má od Adama až 
po dnes a ktorý bude mať toľko podôb, 
koľko je ciest k Nemu, a tým aj ľudí 
na svete stvorených na Jeho podobu. 
Boha, ktorý ho privítal podaním ruky 
vtedy neznámeho usmiateho človeka 
v teplákoch, ktorý sa volá rovnako, ako 
hriešny Ivan… Boha, ktorý sedel cez 
prednášky vedľa neho na stoličke v po-
dobe prívetivej katechétky… Boha, 
ktorý mu spríjemnil cestu sobot-
ňajším večerom domov v podo-
be rehoľnej sestry, ktorú mohol 
odviesť autom, keďže mali rov-
nakú cestu… Boha v jeho – násť 
ročnom synovi, ktorého s oba-
vou pozval na nedeľný program 
a on prekvapujúco pozvanie 

prijal a ktorému sa program páčil… 
Boha, ktorý bol v každom človeku, 
ktorý sa zúčastnil čo i len na chvíľku na 
prednáškach… Boha v prednášajúcich, 
v dobrovoľníkoch a bratoch, ktorí sa 
postarali o telesnú i duchovnú stravu… 
Boha, ktorého vidí aj v bezdomovcoch 
či žobrákoch na farbu pleti a pohlavie 
nedbajúc, ktorí si pýtajú na chlieb, al-
kohol či prosia o pomoc… Boha, ktorý 
sa spodobňuje v kolegoch v práci, tých 
prívetivejších, aj tých menej… Boha, 
ktorý sa spodobnil jednoducho v kaž-
dom človeku, ktorého stretával, stretol 
aj cez tento milosťami naplnený ví-
kend, či ľudí ktorých ešte len stretne na 
kľukatých cestách života smerujúcich 
k Nemu v tomto Milostivom roku, či 
ostatných rokoch života. Ľudí, ktorých 
mená často nevie, ale majú na tvári 
úsmev, či niektorí v očiach starosti… 
Na mene nezáleží, lebo oni sú stvorení 
na podobu Božiu, v nich je Boh…

Ďakujem za pekný víkend.
Ďakujem za slová o Slovách
Ďakujem za vás všetkých.
Ďakujem Bohu aj za to, že som išiel 
hľadať odpovede 
a opäť odchádzal 
s ešte širšou pale-
tou otázok, ktoré 
ma dúfam posú-
vajú bližšie k ná-
deji pozerať sa vo 
večnom domove 
na Jeho tvár.
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Ďakujem za možnosť podeliť sa o mo-
jich pocitoch i zmätok v myšlienkach, 
no v srdci s poznaním, že ma Pán milu-
je a záleží Jemu na mne.
Ďakujem Pánovi za pápeža Františka, 
za rok Milosrdenstva, za rozmanitosť 
Jeho mystického tela Cirkvi.
Jednoducho Ďakujem, že JE…
Ďakujem! Ivan Gorný

Ako darček od našich detí sme dostali 
víkendový pobyt v Sampore. Za ten-
to darček sme im veľmi vďační, lebo 
sme tentokrát mohli pobyt absolvovať 
spolu. Plánovali sme ho využiť počas 
pôstneho obdobia, aby sme sa v tichu 
a modlitbe mohli pripraviť na Veľko-
nočné sviatky. Po tom, ako sme sa do-
zvedeli o cykle prednášok“ Listovanie 
Bibliou“ na tému milosrdenstvo v Sta-
rom zákone prednášané o. Blažejom 
Štrbom, bolo rozhodnuté.

Pod odborným vedením prednáša-
júcich, ktorí nám počas jednotlivých 
blokov prednášok odhalili nový rozmer 
chápania Boha ako „Milosrdného a mi-

lujúceho Otca“ 
sme dostali od-
povede na mnohé 
nejasnosti týka-
júce sa nespráv-
neho pohľadu 
dnešného človeka 
na Boha Starého 
zákona. Úžasné 

boli aj samotné diskusie, kedy sme mali 
možnosť pýtať sa a diskutovať o danej 
problematike. Nikto z nás, ktorí sme 
tam boli, nemôže povedať, že už vie-
me všetko o našom Bohu. Boh je veľké 
tajomstvo, ktoré sa nám chce odkrývať 
nielen počas nášho života, ale aj po celú 
večnosť. Sme povzbudení po krásnom 
víkende vydať sa na dobrodružnú cestu 
s Pánom. Chceme aplikovať do svojho 
života milosrdenstvo milujúceho Boha, 
ktorý každému jednému z nás ponúka 
milosrdenstvo a zároveň nás pozýva byť 
milosrdnými. Veľmi sa nám páčilo ako 
otec Vladimír na záver nedeľnej svätej 
omše povedal: „Otec Blažej a sestra Fi-
des akoby mali röntgenové oči a videli 
vo Svätom písme za jedným slovíčkom 
celý priebeh deja, ktorý sa v jednotli-
vých knihách Starého zákona odohrá-
val“. Vnímali sme to podobne. Cítila 
som sa ako slepec a oni boli bielou pa-
ličkou, ktorá ma viedla po ceste viery, 
tým správnym smerom. Otcovia bene-
diktíni sa nám postarali nielen o du-
chovný pokrm pre dušu, ale aj o telo 
ich úžasnou stravou. Príjemné boli aj 
rozhovory s jednotlivými mníchmi, ale 
aj samotnými návštevníkmi kláštora. 
Na záver chceme vysloviť úprimné Pán 
Boh zaplať, za možnosť takto duchov-
ne načerpať, nech Boh žehná toto dielo 
a dáva silu a chuť všetkým, ktorí sa po-
dieľajú na šírení evanjelizácie a výklade 
Božieho slova. Tešíme sa na druhý cyk-
lus „Listovania Bibliou“.

manželia Rastislav a Magdaléna
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Častokrát sa na nás obraciame sprosbou: 
„Vysvetlite nám význam medaily“. Tu je 
vysvetlenie v písomnej forme:

Sv. Benedikt mal vo svojom živote veľ-
kú úctu k svätému krížu, ako k znaku 
vykupujúcej lásky Ježiša Krista. Často 
robieval znak kríža, pomocou ktorého 
premáhal vlastné pokušenia a Božou 
silou, zázračným spôsobom ničil zlé zá-
mery a klamstvá diabla. Od najstarších 
čias bol Patriarcha západných mníchov 
zobrazovaný s krížom. O význame me-
daily sv. Benedikta, na ktorej je zobraze-
ný sv. Benedikt s krížom sa dozvedáme 
z rukopisu z roku 1415. Ikonografický 
typ medaily s obrazom Benedikta na 
jednej strane a krížom s písmenami na 
opačnej strane, sa ustálil v XVII. storo-
čí. Z jednej strany (líce) medaila pred-
stavuje Benedikta držiaceho v pravej 
ruke kríž a v ľavej ruke knihu (Regu-
la). Na obrube je nápis: Eius in obitu 
nostro presentia muniamur (nech nás 
jeho prítomnosť chráni v hodine našej 

smrti). Druhá strana (rub) má v strede 
kríž s písmenami CSSML – Crux Sac-
ra Sit Mihi Lux (Svätý kríž nech mi je 
svetlom) a NDSMD – Non Draco Sit 
Mihi Dux (Diabol nech nie je mojím 
vodcom). Na štyroch poliach, ktoré vy-
tvárajú ramená kríža sú písmená CSPB 
– Crux Sancti Patris Benedicti (kríž 
svätého otca Benedikta). Na obrube 
sú písmená VRSNSMVSMQLIVB – 
Vade Retro Satana, Numquam Suade 
Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, 
Ipse Venena Bibas (Choď preč, satan; 
nezvádzaj ma k márnostiam; to, čo mi 
nahováraš je zlé; sám si vypi svoje jedy). 
Benedikt sa uctieva ako patrón dobrej 
smrti, aj ako ochranca pred zlým a na 
tieto dve veci poukazuje aj medaila. 
Treba sa však chrániť akýchkoľvek pred-
stáv o magickej sile medaily. Samotná 
medaila s uvedeným exorcizmom má 
len napomáhať, aby sa človek, ktorý 
ho vyslovuje, otvoril pre spoluprácu 
s milosťou Ježiša Krista, ukrižovaného 
a zmŕtvychvstalého Spasiteľa.
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Postoj, aký zaujíma sv. Benedikt k no-
seniu habitu je takmer rovnaký ako 
u svätých otcov Jána Kasiána a Bazila. 
Pre sv. Jána Kasiána, oblečenie sa do 
habitu, symbolizuje zrieknutie sa všet-
kých pozemských majetkov, dokonca 
aj samotného habitu. Pre Bazila, habit 
zvýrazňuje neustálu pripomienku na 
Evanjelium.

V 55. kapitole Reguly sv. Benedikt píše 
o oblečení mnícha a dáva pragmatic-
kú inštrukciu, ktorou určuje aký má 
byť habit. Odporúča kupovať lacnejšie 
oblečenie, prispôsobovať ho miestnym 
klimatickým podmienkam a uistiť sa, 
či oblečenie je šité na mieru každému 
mníchovi.

Sv. Benedikt ne-
prehliada ani takú 
záležitosť, akou je 
vychádzanie mimo 
kláštora. Dočítame 
sa, že bratia, ktorí 
vychádzajú z kláš-
tora za rôznymi 
povinnosťami majú 
mať oblečenie o čosi 
lepšie, ako nosia 
v kláštore.

V 58. kapitole zdô-
razňuje sv. patriar-
cha veľkú dôležitosť 
mníšskemu habitu.

Nosenie habitu, nie 
je to isté ako nose-
nie bežného odevu. Sv. Benedikt pod-
čiarkuje vážnosť habitu, slovami, keď 
píše, že nový mních, nebude oblečený 
do „kláštorných vecí“, kým nedôjde 
k jednému z najdôležitejších momen-
tov – ukončenia obdobia skúšky – po-
stulátu. Ďalej čítame: Preto nech je 
hneď v oratóriu vyzlečený zo svojich 

šiat, ktoré mal na sebe, a nech je oble-
čený do kláštorných vecí. Tie šaty, ktoré 
vyzliekol, sa odložia v šatni, aby nieke-
dy – nech sa tak nikdy nestane, keby 
snáď podľahol pokušeniu diabla a chcel 
odísť z kláštora, bol vyzlečený z kláštor-
ných šiat a vyhnaný von.

Tradičný kláštorný odev benediktínov 
tvorí:

•  tunika,
•  kožený opasok,
•  škapuliar (pôvodne pracovná záste-

ra od ramien pod kolená)
•  kapucňa (u mužov) alebo závoj 

(u žien).

Pri modlitbách, ale-
bo iných význam-
ných slávnostiach, 
podľa miestnych 
zvykov, používajú 
mnísi ešte chórový 
plášť tzv. kukulu so 
širokými rukávmi 
(slovo kukula po-
chádza z gréc. slova 
koukoullion – ka-
pucňa). Tento plášť 
nosia mnísi, ktorí 
zložili v kláštore do-
životné sľuby.

Sv. Benedikt ne-
konkretizuje výber 
farby pre habit, len 
pripomína: „Nech 
sa mnísi nestarajú 

o farbu a kvalitu týchto vecí…“

V počiatkoch benediktínskeho mníš-
stva, habit býval bielej alebo šedej far-
by, ako prirodzená farba pre nefarbenú 
vlnu. No počas mnohých storočí prevá-
žila čierna farba, za čo dostali pomeno-
vanie „čierni mnísi“.

br. Svorad Mária

M
níšsky habit
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Zo všetkých strán často počujeme: 
„Ako ten čas rýchlo letí!“ Často nemá-
me čas obzrieť sa späť, zhodnotiť, to 
čo sa udialo a poučiť sa možno z chýb, 
ktoré sme urobili alebo povzbudiť sa 
z úspechov, ktoré sme dosiahli. Aj preto 
sa chceme s vami zastaviť pri momen-
toch oblátskeho spoločenstva. Naše 
životy väčšinu času plynú mimo kláš-
tora, v našich rodinách, zamestnaniach, 
farnostiach. No chvíle, keď sa môžeme 
stretnúť v kláštore sú pre nás veľmi 
vzácne a potrebné. Dávajú nám nový 
impulz, možnosť nadýchnuť sa „čer-
stvého vzduchu“, v ora et labora a tiež 
našich vzťahoch.

Prvou duchovnou injekciou roku 
2016 boli duchovné cvičenia na tému 
„Priateľstvo v podaní Jána Kasiána“. 
Duchovné cvičenia viedol o. Jozef 
Brodňanský OSB, ktorý má pod patro-
nátom formáciu oblátov aj kandidátov 
na oblatúru. Každý z nás uznal a cítil, 
že téma o priateľstve bola pre nás Bo-
žia voľba, pretože Ján Kasián v podaní 
o. Jozefa nám dal odpoveď na otázky: 
Čo priateľstvo nie je? Ako vzniká trvalé 
priateľstvo? Ako si ho zachovať? Od-
povede na tieto, aj iné do špiku kosti 
prenikajúce otázky, nám pomohli pre-
hodnotiť naše vzťahy v spoločenstve 

i tam kde žijeme. Okrem nás oblátov 
absolvovali duchovné cvičenia aj sied-
mi kandidáti pre oblatúru Ľubica, Da-
niel, Mária, Miriam, Emília, Monika 
a Patrik. V závere duchovných cvičení 
predniesli v krátkej liturgii svoje žiados-
ti o vstup do formácie otcovi priorovi 
Vladimírovi. Tak pokračujú vo svojej 
príprave na vstup do oblatúry.

Jána Kasiána sme neopustili ani na 
našich pravidelných mesačných for-
mačných stretnutiach. O. Jozef nám 
postupne odhaľuje tajomstvo opravdi-
vej modlitby podľa diela Jána Kasiána 
Rozhovory. O. Kasián bol presvedčený, 
že základným povolaním kresťana je 
modlitba, čiže hlboký vzťah s Bohom. 
Ako ten vzťah nadobudnúť a prehĺbiť 
objavujeme postupne z mesiaca na me-
siac. Žasneme nad tým, aká dôležitá 
a nevyhnutná je príprava na modlitbu, 
aké podmienky je potrebné dodržať, 
aby sme nastúpili na cestu modlitby. 
Teraz cez prázdninovú prestávku máme 
čas poriadne „rozžuť a stráviť“ a hlav-
ne uviesť do praxe všetko to, čo sme sa 
nové o modlitbe naučili.

Veľkým prínosom v našej formácii 
o modlitbe bolo aj stretnutie nášho ob-
látskeho spoločenstva s o. opátom Szy-
monom Hiżyckim OSB. Toto stretnu-

tie sa uskutočnilo v rámci 
pásma prednášok, diskusií 
a modlitieb na tému Mi-
losrdenstvo v mníšskej te-
órii a praxi a prejavy milo-
srdenstva, ktoré sa konalo 
11.-12. júna 2016 v sam-
porskom kláštore. O. opát 
Szymon nám svojím jedi-
nečným spôsobom krát-
ko a výstižne predstavil 
modlitbu srdca – Ježišovu 
modlitbu. Hoci sám po-
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vedal, že už spojenie „modlitba srdca“ 
je problém, pozval nás zakúsiť tento 
spôsob modlitby. Každý vzťah vyžaduje 
slzy, pot, plač, čas, či s manželom, man-
želkou, deťmi a teda aj s Bohom. Mod-
litba Ježišova „Pane Ježišu Kriste, Syn 
živého Boha, zmiluj sa 
nado mnou hriešnym“ je 
zápas a cesta, cez ktorú 
príde Boh do nášho srd-
ca. Aj tento mimoriad-
ny rok Milosrdenstva 
je povzbudením prosiť 
o milosrdenstvo aj touto 
jenoduchou a zároveň 
náročnou modlitbou.

Naše pravidelné formač-
né oblátske stretnutia sa 
počas letných prázdnin 
na dva mesiace preruši-
li ale niektorí z nás sme 
spoločne strávili čas 
od 15. 7. do 17. 7. na 
prázdninovom stretnutí oblátov a ich 
rodín v Spiškej Belej. Navštívili sme 
bývalý kartuziánsky a neskôr kamaldul-
ský kláštor v Červenom kláštore. Boli 
sme uchvátení, aký prínos mali mnísi 
pre vtedajšiu spoločnosť. uvedomili 
sme si, že každá odborná práca v ob-

lasti vedy, kultúry, poľnohospodár-
stva, posvätená modlitbou a prí-
tomnosťou Boha v tichom živote 
mnícha, priniesla bohaté ovocie. 
V múzeu sme videli aj niektoré 
veľkolepé diela mníchov ako napr. 
herbár liečivých rastlín brata Cyp-
riána, kamaldulská Biblia (preklad 
v predbernolákovskej slovenčine) 
historické predmety, spojené so 
životom mníchov a ich oblečenie 
ako aj architektúru kláštora kar-
tuziánov a prestavaného kláštora 
kamaldulov.

Aj keď nám počasie neprialo, mys-
lím, že to bol požehnaný čas pre nás, 
učili sme sa poznávať a prijímať jeden 
druhého, takého aký je. Opäť sme sa 
utvrdili v tom, že život mnícha, aj keď 

navonok jednotvárny, prináša bohaté 
ovocie pre celú spoločnosť. Preto sme 
radi, že aspoň ako obláti môžeme čer-
pať z bohatej mníšskej tradície a tak 
premieňať naše životy k lepšiemu.

oblátka Erika



2.-4. 9. Víkend Božieho milosrdenstva
 (Maksymilian Nawara OSB)

19. 9. Modlitba Ježišova (prof. Dr. Richard Čemus SJ)

21.-23. 10. Listovanie Bibliou o milosrdnom Bohu II.
 (ThDr. Dagmar Kráľová FMA, PhD., SSDr. Blažej Štrba, PhD.)

19.-20. 11. Celonočná adorácia na záver jubilea

27. 11. Prizma milosrdenstva (Mgr. Ivo Brachtl)

11. 12. Prizma milosrdenstva (doc. PhDr. Martin Ciel, PhD.)

Príďte si obohatiť a rozšíriť svoje poznanie, a tak lepšie 
rozumieť Bohu, ktorému veríte. Bližšie informácie získate na 

našej webovej stránke alebo v ďalšom čísle občasníka.

ponúkame a srdečne vás pozývame:

Z podujatí, ktoré sa v našom kláštore
v priebehu jesene

uskutočnia z príležitosti

Mimoriadneho svätého roku Milosrdenstva
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Pozvánka
Srdečne vás pozývame v nedeľu 2. 10. 2016 
na sv. omšu o 11.00 hodine.

Pri jej slávení poďakujeme Pánu Bohu za to-
horočnú úrodu.

Kontakty na nás
Adresa:  Kláštor Premenenia Pána, 
 Sampor 50, 962 31 Sliač
Tel. č.: 0915 800 124, 0903 982 470. 
E-mail: benediktini@benediktini.sk
Číslo účtu: 
SK18 7500 0000 0040 0856 1679
Internet: www.benediktini.sk

Bohoslužby
Do pozornosti dávame čas sv. omší:

Nanebovzatie Panny Márie (15. 8.) .18.00
Sedembolestnej Panny Márie (15. 9.) 11.00
Všetkých svätých (1. 11.) .................11.00

Na premýšľanie
Nás mníchov zaujala matematická úloha, ktorú sme dostali elektronickou poštou:

Dvaja matematici (A, B) sa takto zhovárajú:

A: Súčin veku mojich synov je 36.
B: Táto informácia mi nestačí na určenie veku každého z nich.
A: Súčet veku mojich synov je rovnaký ako počet okien na bu-
dove, ktorú vidíme pred sebou.
B: Ani teraz sa mi nedá určiť vek tvojich synov.
A: Najstarší z mojich synov má čierne vlasy.
B: Ďakujem, to mi stačí, už poznám vek tvojich synov.

Úloha:
1. Koľko rokov má každý zo spomínaných synov?
2. Koľko okien bolo na budove, ktorú videli pred sebou?

Po úlohe, ktorá vyvolala u vás možno úsmev či záporné krútenie 
hlavou, trochu vážnejšie na záver: Prezreli ste si časopis a prečítali čo vás zaujalo. Môžete ob-
časnik zatvoriť a odložiť. Keď ho však zatvoríte, prv než “EB” odložíte prečítajte si unikátny 
recept ako byť APOŠTOL, ktorý je na poslednej strane. Nech nezostanete len pri túžbe žiť 
ako APOŠTOL (ktorá vás po prečítaní určite naplní), ale nech každý deň vášho života je 
tichou ale výrečnou stopou apoštola súčasnosti.

K tomu vám žehnajú a milosti vyprosujú mnísi



Apoštol
Apoštol je ten, 

kto nosí v duši Boha 
a vyžaruje ho okolo seba.

Apoštol je svätý, 
ktorý zhromaždil poklady 

a z ich bohatstva rozdáva druhým.

Apoštol je ten, koho srdce 
horí láskou k Bohu a k ľuďom 

a nemôže udusiť to, 
čo cíti a myslí.

Apoštol je 
vyvolená nádoba, 

ktorá sa vylieva, 
pričom sa k nej 
zbiehajú duše, 
aby sa napili.

Apoštol je 
chrám Najsvätejšej Trojice, 

ktorá v ňom pôsobí.

Apoštol je ten, 
z ktorého prekypuje Boh: 

prostredníctvom všetkých jeho slov, 
skutkov, modlitieb, 
prejavov i postojov, 

na verejnosti i v súkromí. 
Žije z Boha a dáva Boha.

Blahoslavený Jakub Alberione: Apoštol


