
A znova,
       keď uvádza prvorodeného na svet,

         hovorí:
„Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

― Hebr 1, 6

občasník samporských benediktínov  23. číslo  Vianoce



Milí priatelia, 

Anjeli nám ohlasujú: 

„Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán.“ (Lk 2, 11)

Naozaj niet radostnejšej správy ako tá, že nám Boh daroval 
svojho syna, 
aby bol Emanuel – Boh s nami.

Spolu s anjelmi teda spievajme Bohu na slávu.
S pastiermi nájdime dieťa, ktoré v chudobe maštaľky 

ponúka bohatstvo Božieho kráľovstva.
S kráľmi pokľaknime pred panovníkom celej zeme.
So starostlivosťou sv. Jozefa pripravme miesto 

Narodenému v našom srdci.
S Máriou zakúsme ako v našom živote Boh plní svoje 

prisľúbenia.
Spoločne sa náhlime do Betlehema uzrieť, čo nám dnes 

prináša spásu.

Nádej z narodenia Pána nech Vás radosťou napĺňa teraz 
aj celý nasledujúci rok!

S láskou a modlitbou,

mnísi  benediktíni

Darčeky patria k Vianociam
Ako v predchádzajúcich dvoch rokoch aj teraz našim vianočným darčekom pre Vás 
je  „miniŽaltár.“ 

Príjmime radu sv. Efréma Sýrskeho:

„Žalm nech je stále na tvojich perách. Vzývané Božie meno odháňa démonov, posväcu‐
je toho, kto spieva žalmy. Žalm je  tichom duše, žalm dáva duši pokoj. Žalm získava 
priateľov, je zjednotením rozdelených a zmierením nepriateľov. Žalm priťahuje pomoc 
anjelov, je upokojením po dennej námahe, zbraňou proti nočnému strachu. Je bezpeč‐
nosťou mladíkov, okrasou dospelých, útechou starších a najkrajším šatom žien. Žalm 
predostiera smútok i radosti Bohu. Žalm je osvietením duší a posvätením tiel. Žalm je 
radosť tých, ktorí milujú Boha. Žalm odháňa prázdne reči, krotí smiech, pripomína 
súd, povzbudzuje dušu k Bohu, pripája k spevu anjelov. Nikdy sa ním neprestaň poú‐
čať: doma i na cestách, či sa ukladáš na spánok, či vstávaš  zo sna, opakuj si slová žal‐
mov, chvál a duchovných piesní.“

Nech Vám modlitba žalmov napomáha k zachovaniu čistoty duše a dobroty srdca.

Praje redakcia

Sampor, Božie narodenie 2018

Minižaltár si môžete do vyčerpania zásob objednať u o. Františka (0910 655 737)



Úvodník
Veľmi ma mrzí, že náš časopis Estote Benedicti vyšiel v tomto roku len dvakrát (ešte 
šťastie, že je to občasník). Končiaci sa rok, z tých ôsmych rokov čo sme prežili na 
Sampore, bol podľa môjho názoru najnáročnejší. Podieľali sa na tom viaceré skutoč‐
nosti. Niektoré  nám spôsobovali radosť ako napr. vstup  nových bratov do kláštora, 
kňazská vysviacka, nová dlažba pred kostolom a iné. Eufória radosti bola často vys‐
triedaná starosťami, obavami či smútkom ako  napr. časté poruchy na vodovodnom 
potrubí a kúrení, častejšie vážnejšie ochorenia, či nečakané odchody začínajúcich 
spolubratov. Nielen o  týchto skutočnostiach sa môžete dočítať v  občasníku, ktorý 
„držíte“ v ruke.

o. františek

Vďaka za ISTOTU
Milí naši dobrodinci a naši priatelia!

V tom končiacom sa roku, keď často z toho ľudského pohľadu nič nebolo stále, práve 
Vy ste boli  našou  nádejou a  istotou pre nás, o ktorú sme sa mohli oprieť a spoľa‐
hnúť sa na Vás. Za mnohonásobnú ootnú pomoc, ktorú ste nám opätovne pre‐
ukázali tým najrôznejším spôsobom, Vám zo srdca ďakujeme a modlitbami i 
pravidelným slávením svätej omše v piatok Vám vyprosujeme hojnosť Božích milos‐
tí a požehnania.

Aj takáto je podstata vianočného príbehu
Boh prichádza. 

Boh prichádza, aby všetko zmieril so sebou.

Boh prichádza, aby mohol bývať s tými, ktorých miluje.

Boh prichádza, aby ľudia uverili v neho…

Tí, ktorí prijali Slovo a uverili v neho, dal schopnosť stať sa Božími deťmi.

Také je celé Narodenie Pána.

Také je celé posolstvo lásky.

Také je tajomstvo Božieho narodenia v každom z nás.
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Hneď na úvod priznávam, že moja 
účasť na raňajšej sv. omši je spora‐
dická – viac-menej z  populárneho 
„objektívneho“ dôvodu. Mojím ob‐
jektívnym dôvodom je vzdialenosť. 
Preto v  tejto reflexii, pri všetkej 
subjektivite môjho pohľadu, absen‐
tuje kritérium pravidelnej účasti.

Nebude asi prekvapením, keď uve‐
diem dôvod, ktorý mi (a dúfam, že 
nielen mne)  spontánne napadol pri 
téme tohto príspevku: „Pretože je to 
ten najlepší štart do nového dňa.“ 

Tento jediný dôvod úplne stačí. Je 
totiž výstižný a pravdivý. Ale… Nie 
je toto konštatovanie predsa len 
príliš strohé, stručné? Alebo snáď, 
pre niekoho, aj klišé? 

Tak sa ho pokúsim „rozmeniť na 
drobné“, s  dôrazom na slovo pokú‐
sim, majúc na pamäti Pánovo 
„beda“ mnohovravným.

Aj v  súvislosti so spomínanou 
vzdialenosťou, ktorú musím pre‐
konať každé ráno, keď idem na ra‐
ňajšiu sv. omšu,  nie je moja účasť 
na nej výsledkom  len momentálne‐
ho impulzu alebo emotívnej po‐

treby. Zvyčajne je dôsledkom 
rozhodnutia z  predchádzajúceho 
dňa. Možno je to povšimnutia 
nehodný detail, ale som rada, že ide 
o  rozhodnutie a  to vyžaduje 
spojenie mojej vôle a  rácia. Ako 
hovorí sv. Pavol, „že aj chcete, aj 
konáte, čo sa Pánovi páči“.

Každé ráno je  vždy symbolom 
nového, aj keď možno len malého, 
začiatku. Evokuje prísľub, možnosť 
zmeny, či nápravy… Je to tajomný 
čas, keď sa ešte neskončila noc 
a  nezačal deň. Pre mňa je to čas, 
keď je myseľ ešte relatívne pokojná, 
nezaťažená starosťami dňa a aj duch 
je otvorenejší pre Pána, citlivejší na 
Jeho prítomnosť. Som vnímavejšia 
k  myšlienkam, ktoré mi cez deň 
unikajú alebo ma bez stopy míňajú. 

Ráno, na jeseň a hlavne v zime, má 
znak tajomna, všade je ticho a  tma. 
Vtedy aj sama príroda pomáha ľah‐
šie sa sústrediť, nájsť si cestu do 
srdca, dodá odvahu zostúpiť doň 
a zotrvať tu aj sám so sebou…

V  tichu a  prítmí kostola sa akosi 
ľahšie počúva – a  to nielen slovo 
vyslovené. Ľahšie sa prijíma Božia
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veleba a  v  Bohu viac cítiť nežne 
milujúceho otca. Je to čas na intimi‐
tu a  dôverný rozhovor s  Ním. Viac 
cítiť „paradox“ Božej lásky: bázeň 
pred všemohúcim Bohom, Pánom 
všehomíra a dôverné objatie milujú‐
ceho Otca…

Účasťou na raňajšej sv. omši  za‐
čínam deň hneď dosiahnutím jeho 
vrcholu, najvyššieho bodu, preto sa 
mi tu ľahšie zotrváva po celý jeho 
zvyšný čas. Získam Božiu výzbroj 
pre prežitie dňa so sebou samou a Je 
pravda, že chodievam na sv. omše aj 
na poludnie, či večer. Rozdiel je pre 
mňa značný – na poludnie je to 
únik z práce a priznám, že nie vždy 
sa mi podarí vyčistiť si hlavu a pri‐
praviť svetom zavírenú myseľ na 
stretnutie s  Pánom. Rovnako večer 
– strácam už „ľahkosť bytia“ a  ra‐
dosť zo stretnutia s Pánom nie je ta‐
ká intenzívna. Často som už 
zaťažená bremenom dňa. Na záver 
preto odporúčam so žalmistom: 
Skúste a  presvedčte sa…, pretože 
niet nad osobnú skúsenosť.

-am-

P. S. Keď som názov tohto 
príspevku, ako otázku, položila 
synovi (nar. 1993) hádajte aká asi 
bola jeho odpoveď?

V  prírode okolo seba vidíme rov‐
nováhu či poriadok, ktorý prospieva 
podmienkam života. Ak sa tento 
poriadok naruší – keď životné pro‐
stredie ohrozujú škodlivé vplyvy – 
v  prírode existujú určité procesy 
pôsobiace ako obranné mechaniz‐
my, ktoré jej do určitej miery pomá‐
hajú vysporiadať sa s  negatívnymi 
zásahmi a obnoviť stav potrebný 
pre zdravý vývin živých organiz‐
mov.

Príkladom takých ozdravných 
procesov je samočistenie vody. 
Rieka má spoločným pôsobením 
viacerých faktorov schopnosť zba‐
vovať sa nečistoty. Keď zastavíme 
alebo aspoň obmedzíme jej konta‐
minovanie, v  rieke sa obnoví prúd 
čistej vody akoby sám od seba.

Čas v  kláštore by som prirovnal 
k procesu samočistenia v duši. Mož‐
no stačí iba na chvíľu obmedziť 
škodlivé vplyvy hluku, stresu a ne‐
sústredenosti, ktorými na nás 
dolieha dnešný svet, a pobudnúť 
trochu v  tichu a samote. Zo všet‐
kých stvorených vecí v sebe najhlb‐
šiu pečať Božej podoby nesie ľudská 
duša. Ak sa dokážeme aspoň na 
krátky čas zastaviť a započúvať sa, 
vo svojom vnútri môžeme objaviť 
modlitbu vychádzajúcu z  duše ako 
čistý pramienok.

„Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý 
Izraelov: ‚Návratom a pokojnosťou 
budete oslobodení, v  tichosti a dô‐
vere je vaša sila‘“ (Iz 30, 15).

o. Ján

Sam
očistenie duše
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Okrem mníchov a hostí sú výni‐
močnými spoločníkmi nášho klášto‐
ra svätí, ktorých relikvie sme 
dostali. Medzi nimi je aj sv. Ján Pa‐
vol II. Vďaka kardinálovi Dziwiszovi 
si môžeme uctievať tohto svätca 
prostredníctvom relikvie jeho krvi. 
Jeho zvláštna prítomnosť nám pri‐
pomína, čo počas svojho požeh‐
naného pontifikátu tak zdôrazňoval.

V našich ušiach stále rezonujú slová 
pápeža Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ 
Prečo človek potrebuje takéto uiste‐
nie a povzbudenie? V  myšlienkach 
sme v  raji pri stvorení človeka a 
jeho hriechu. Prvé slová, ktoré 
Adam adresoval Bohu, hovoria 
o  strachu: „Počul som tvoj hlas 
v  záhrade, nuž bál som sa, lebo som 
nahý, a preto som sa skryl“ (Gn 3,10). 
Strach sa rodí z  vedomia viny, za 
ktorú nesieme zodpovednosť. Na 
jednej strane si uvedomujeme lásku, 
ktorú sme dostali, dôveru, ktorú 
nám niekto prejavil a na druhej 
strane naše zlyhanie, zradu, 
sklamanie, ktoré sme niekomu spô‐
sobili. Očakávame dôsledky svojho 
zlyhania a zaslúžený trest. Z Božích 
úst však často vychádza práve po‐
vzbudenie a výzva: „Nebojte sa!“ 
Buď zaznieva priamo z  Božích úst, 
alebo cez Božích poslov – prorokov. 

V  nej je vždy prítomné uistenie, že 
Boh odpúšťa všetky ľudské zlyhania 
a sám sa ujíma svojich vyvolených, 
keď stoja pred nejakým nebezpe‐
čenstvom. V  tomto uistení chce dať 
Boh človekovi pocítiť, že on je Pá‐
nom nad všetkým, a keď mu človek 
zverí svoj život, bude svedkom 
Božieho víťazstva. Nech by sa moc 
zla javila akokoľvek nepremožiteľ‐
ná, Bohu nič nie je nemožné.

Ján Pavol II. ako Boží prorok často 
vyslovoval tieto slová. Zneli z  jeho 
úst aj vtedy, keď sila zla v  podobe 
diktatúr sa zdala neprekonateľná. 
„Nebojte sa!“ Videl prorockým 
zrakom do budúcnosti? Alebo tak 
veľmi dôveroval Bohu, že sa zastane 
svojich detí? Asi nie je potrebné 
nájsť odpovede na tieto otázky. Po‐
hľad na sv. Jána Pavla II. nás má 
viesť k  odovzdanosti a dôvere 
v Božiu pomoc. Boh nikdy nedovolí, 
aby čokoľvek prekazilo jeho plán 
s človekom. Keď sa mu zveríme, bu‐
deme svedkami jeho moci ako Iz‐
raeliti, keď vychádzali z  Egypta 
(porov. Ex 13,17–14,31) a putovali 
do zasľúbenej zeme (porov. Ex 15,22–
18,27). Budeme víťaziť ako bojovníci 
pod vedením Júdu Machabejského 
(porov. 1 Mach 3,1 – 5,54) či Gede‐
ónovi bojovníci (porov. 1 Sam 7,1-

22), hoci budeme stáť 
pred presilou. Znakom 
takého víťazstva zo‐
stane Dávid so svojím 
prakom a kameňom, 
ktorými premohol Go‐
liáša (porov. 1 Sam 17).

„Nebojte sa!“ zaznieva 
aj vtedy, keď človek 
stojí pred tajomným 
Božím plánom a 
nedokáže nijako po‐
chopiť, že by práve on 



7

mohol byť súčasťou tohto plánu. 
Stačí si spomenúť na Máriu a 
zvestovanie. Od anjela počula práve 
tieto slová: „Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha…“ (Lk 1,30). Podob‐
né povzbudenie dostáva aj Jozef, 
ktorý v bezradnosti chce Máriu pre‐
pustiť potajomky, lebo nerozumie 
tomu, čo sa deje: „Jozef, syn Dá‐
vidov, neboj sa prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, čo sa v nej poča‐
lo, je z  Ducha Svätého…“ (Mt 1,20). 
Napokon Pánov anjel povzbudzuje 
aj pastierov: „Nebojte sa. Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá patrí všet‐
kým ľuďom…“ (Lk 2,10).

To Božie „Nebojte sa!“ je adresované 
človeku aj vtedy, keď v  úžase 
nedokáže rozumom pochopiť 
skutočnosti, ktorých je svedkom. 
Tak to bolo, keď sa zmŕtvychvstalý 
Ježiš priblížil k  ženám, povedal im: 
„Nebojte sa! Choďte, oznámte 
mojim bratom, aby šli do Galiley; 
tam ma uvidia“ (Mt 28,10) .

Čím žijem ja? Napĺňa moje srdce 
pocit istoty, bezpečia, radosti alebo 
strachu? Každý z nás v niečom zly‐
hal, niečo pokazil, každý by mal dô‐
vod skryť sa pred Pánom a 
neukazovať sa vo svojej nahote, 

v  realite svojho zlyha‐
nia. Každý z nás preží‐
va okamihy a situácie, 
ktorým nerozumie. 
Osobitne vtedy to tak 
vnímame, keď sa niečo 
vymyká našim plánom 
a očakávaniam. Ale 
Boh nám vždy adresu‐
je svoje povzbudenie a 
uistenie: „Neboj sa!“ 
Tak intenzívne za‐
znievalo aj v  hlase sv. 
Jána Pavla II. A možno 
ešte krajšie bolo práve 

jeho pozvanie k  dôvere a odovzda‐
nosti Pánovi. Robil to osobitne svo‐
jím príkladom. To bolo pozvanie 
k  dokonalej láske, ktorá vyháňa 
všetok strach, ako to vyjadruje sv. 
Ján, apoštol: „V láske niet strachu, a 
dokonalá láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto sa bojí, 
nie je dokonalý v  láske“ (1 Jn 4,18). 
Sv. Ján Pavol II. žil v  tejto láske a 
z tejto lásky. Žil v stálej prítomnosti 
Všadeprítomného.

o. Vladimír
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Prileteli v pondelok 25. júna 2018 do 
Tel Avivu. Každý s ľahkou výbavou, 
čo na týždeň treba – v  malom ruk‐
saku. Nasadil som ich do auta 
a cestovali sme na juh Izraela. Novic 
Dominik (benediktín) a  jeho dvaja 
spolužiaci zo seminára z  Badína Jo‐
zef a Slavomír boli prvýkrát vo Svä‐
tej zemi. Keďže som strávil už viac 
rokov vo Svätej zemi, v  ostatnom 
čase aj ako vyučujúci, tak som sa 
podujal im Svätú zem priblížiť ako 
učeníkom. Náučnú púť sme začali 
na severe veľkej Negebskej púšte. 
Zastavili sme sa v  Ber Šéve, kde 
podľa tradície Abrahám vykopal 
studňu a uzavrel mier s kráľom Abi‐
melechom. Pokračovali sme ďalej na 
juh a  zastavili sme v  strede púšte 
v  zrúcaninách dávneho slávneho 
nabatejského mesta Avdat (obr.1). 
Nabatejci boli pôvodom Arabi, ktorí 
ovládali od 4. stor. pred Kr. až do 1. 
stor. po Kr. púštne časti severnej 
Arábie a južné časti dnešného Izrae‐

la. Stále možno vidieť zvyšky veľké‐
ho rímskeho tábora, múry neskoršej 
byzantskej kresťanskej civilizácie – 
zrúcaniny chrámov i  zvyšky krsti‐
teľnice v  tvare kríža. Neviem, ktorá 
púštna lokalita zaujala študentov 
viac, no na oboch miestach bolo 

veľmi horúco. Pokračovali sme ďalej 
na juh a prešli sme najväčším kráte‐
rom na svete Machteš Ramon (cca 
40 km × 10 km). Zostali sme spať 
v  púšti neďaleko národného parku 
Timna (obr.2). Noc v  „tisíchviezdič‐
kovom hoteli“ mala svoje čaro i pre‐
to, že za splnu nás nad ránom 

prebral neúprosný svieži vetrík. Ale 
zdá sa, že nik neľutoval ani noc 
v púšti, ani návštevu v spomenutom 
parku, kde sú stovky baní na 
medenú rudu, ktorej ťažba, najstar‐
šia na svete, sa odhaduje do 5. tisíc‐
ročia pred Kr. Aj sme vyskúšali 
veľkosť a  dĺžku štôlní – užasnutí 
z  predstavy o  nesmiernej namáha‐
vosti pri ťažbe a  spracovaní rudy 
v  tých suchých  horúčavách. Keď 
bane ovládli Egypťania, práve 
v  tých časoch týmito oblasťami pu‐
tovali Izraeliti z Egypta – známym a 
ťažkým 40-ročným púštnym pocho‐
dom, pred koncom ktorého Mojžiš 
vyzdvihol medeného hada ako sym‐
bol Božej záchrany. V  parku Timna 
sme navštívili aj model púštneho 
svätostánku postaveného presne 
podľa biblických rozmerov. Potom 
sme sa vydali na sever a z pevnosti 
Masada sme sa pozreli na Mŕtve 
more. Masada sa v dnešnej dobe dá‐
va často do súvisu so židovským ze‐
lótskym odbojom voči Rimanom, 
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ale preslávil ju Herodes Veľký, ktorý 
ju vybudoval a zabezpečil zásobami. 
Okrem toho aj na nej sa v  byzant‐
skom období usadili mnísi, o  čom 
svedčia zvyšky za onoho času tiež 
nádherných kostolov s  mozaikami. 
Zastavili sme sa aj pri zrúcaninách 
miesta známeho pod menom Kum‐
rán, a potom sme dlho cestovali až 
do Galiley. Už to nebolo na púštnej 
zemi, ale prenocovali sme v dobrých 
posteliach v  malej ubytovni 
u  bratov františkánov v  lokalite 
Horná Tabgha, na mieste potvr‐
denia primátu sv. Petra. Miesto je na 
brehu Genezaretského jazera (obr.3), 
a tak po večernej Eucharistii sme na 
chvíľku vyšli k  nemu – k  tomu 

moru, pri ktorom Ježiš povolával 
učeníkov k  nasledovaniu. Nevypy‐
toval som sa seminaristov, či im je 
toto miesto blízke, no domnievam 
sa, že každému povolanému sa 
miesto Ježišovho pôsobenia 
a miesto povolania hlboko vtláča do 
pamäte a  do srdca. Nasledujúce dni 
sme boli v  Galilei. Navštívili sme 
miesto rozmnoženia chleba (Dolná 
Tabgha), ktoré spravujú benediktíni 
(!), Vrch blahoslavenstiev, Ježišovo 
mesto Kafarnaum (obr.4), a  v  ten 
deň sme pokračovali až celkom na 
sever k  prameňom Jordánu. Videli 
sme dva – jeden pri najsevernejšej 

lokalite starovekého Izraela – Tel 
Dan a  druhý pri Cézarei Filipovej, 
alebo ináč Banias, čo je miesto 
spojené s  Petrovým vyznaním Ježi‐
ša ako Mesiáša a  Božieho Syna. 
V  Tel Dan sme si zasadli do mest‐
skej brány (obr.5), tak ako v dávnom 
Izraeli, aby sme si pripomenuli, že 
v  bránach zasadali starší mesta, 
súdilo sa, riešili sa problémy 
a  hľadali uzmierenia. Večeru sme si 
dali v malej dedinke pri Golanských 
výšinách, v libanonskej jednoduchej 
reštaurácii, kde nás štedro nakŕmili. 
Vrátili sme sa ku Genezaretskému 
jazeru, kde sme spali aj druhú noc. 
Ďalší deň sme navštívili dnes už ne‐
obývanú dedinu Seforis, kde s  veľ‐
kou pravdepodobnosťou Jozef 

3

4

5
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chodil pracovať a s ním teda aj Ježiš. 
Dnes je to veľký národný archeolo‐
gický park, ale už iba mŕtva lokalita. 
Boli v  nej odkryté rôzne stavby zo 
začiatku letopočtu, nielen židovské‐
ho, ale aj grécko-rímskeho charak‐
teru. V  tomto meste sídlil začas aj 
Herodes Antipas. Neskôr aj syned‐
rium a práve na tomto mieste začali 
spisovať židovskú náboženskú 
tradíciu zvanú Mišna. Za dedinou sú 
zvyšky nedokončenej stavby 
križiackeho chrámu, ktorý majú 
dnes v  správe kontemplatívni mnísi 
Sv. rodiny a  kde sme v  malej 
križiackej kaplnke slávili sv. omšu.  
Odtiaľ sme putovali do preslávené‐
ho Nazareta, kde sa Slovo telom 
stalo. V  Bazilike Zvestovania sme 
strávili čas pred miestom, kde Mária 
prijala Gabriela a  Boží plán (obr.6). 
Aj v Kostole sv. Jozefa sme rozmýš‐
ľali nad tým, ako tu asi celkom nor‐
málne žila Sv. rodina. Odtiaľ sme išli 
k  jedinému prameňu v  Nazarete, 
ktorý je nazývaný aj Máriin 

prameň, vzdialenému cca 1,5 km. 
Ktovie koľkokrát k  nemu chodili 
Ježiš a  jeho príbuzní. Z  Nazareta 
sme sa vydali smerom na Karmel. 

Akoby sme sa vrátili do starozákon‐
ných čias, odkedy sa traduje veľký 
príbeh o  prorokovi ako oheň – 
o  Eliášovi. Posvätné miesto spravu‐
jú karmelitáni a pripomína zasväte‐
ným a  povolaným osobám 
špeciálny rozmer oddanosti pre Pá‐

na. Z hory Karmel sme cestovali na 
vrch Ježišovho premenenia. Túto 
svätyňu aj s  priľahlým obytnými 
budovami spravujú františkáni. Im‐
pozantný Chrám Premenenia Pána 
s dvoma vežami Mojžiš a Eliáš (obr.
7) nám vytvoril atmosféru tak 
trochu podobnú tej, ktorú zažili 
učeníci pri premenení Pána. Bolo 
nám tam tiež dobre. Hoci v polovici 
našej cesty skončím túto krátku re‐
portáž. Chcem ešte dodať, že naše 
putovanie po Svätej zemi sme mohli 
zrealizovať vďaka finančnej pomo‐
ci19 sponzorov, ktorí štedro podpo‐
rili našu poznávaciu púť a  pomohli 
nám uhradiť 2/3 výdavkov. 
Menovať ich tu nebudem, ale aj 
touto cestou im chcem zo srdca 
poďakovať. Ďakujeme aj za modlit‐
by mnohých iných. Veď chceme byť 
vďační, čo sme si aj každou sv. om‐
šou ďakovnou za dobrodincov na‐
vzájom pripomínali. 

Blažej Štrba

7

6
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K
eď

 sa kríž prem
ení na požehnanie

Keď mi ako 24-roč‐
nej lekári po 
zdĺhavých vyšet‐
reniach stanovili 
diagnózu sclerosis 
multiplex, myslela 
som si, že môj ži‐
vot sa asi zmení, 
no ani zďaleka 
som vtedy netušila 
ako veľmi. Spočiat‐
ku som bola od‐
hodlaná vyskúšať 
všetko, čo by z po‐
hľadu lekárskej ve‐
dy mohlo progresiu tejto choroby 
zastaviť, no čím viac som sa snažila 
vlastným úsilím dosiahnuť zlep‐
šenie, tým väčšmi moja snaha zly‐
hávala. 

A  tak v  čase, kedy som už nedoká‐
zala vplyvom choroby bez pomoci 
stáť na vlastných nohách a kedy mi 
už žiadna dostupná medicínska a 
ani iná svetská liečba nezaberala, 
urobila som v  mojom srdci jedno 
zásadné rozhodnutie. S  úplnou dô‐
verou a odovzdanosťou som sa 
zverila do rúk nebeského Lekára. 
A Pán konal a uzdravil vo mne všet‐
ko zranené. Možno si pri pohľade na 
moju aktuálnu fotografiu viacerí 
poviete: „Aké uzdravenie? Veď stále 
sedí na invalidnom vozíku!“ Áno, to 
je síce pravda, ale Pán vykonal 
u  mňa inú, oveľa dôležitejšiu pre‐

menu a uzdrave‐
nie. Z  toho 
pomyselného in‐
validného vozíka 
sa totiž vďaka 
mocnému pôsobe‐
niu Jeho uzdravu‐
júcich milostí 
postavila moja du‐
ša. Je zaujímavé, 
že práve teraz – 
v  tomto fyzicky 
náročnejšom ob‐
dobí – si čoraz 
viac uvedomujem, 

že žijem oveľa plnší, kvalitnejší a 
plnohodnotnejší život, ako som žila 
predtým, než mi stanovili túto diag‐
nózu. 

A  touto cestou by som veľmi rada 
z hĺbky srdca poďakovala aj ľuďom, 
ktorí majú tiež veľký podiel zásluh 
na tom, že môžem každý nový deň 
vítať s radosťou a s úsmevom. Sú to 
v prvom rade moji milovaní, obetaví 
rodičia, ktorí ma neustále zahŕňajú 
svojou láskou a sú mi vždy ne‐
smiernou oporou. A  rada by som 
tiež vyjadrila úprimnú vďaku všet‐
kým mojim drahým priateľom, ktorí 
kráčajú po tejto životnej ceste so 
mnou a napĺňajú moje srdce i môj 
život množstvom krásnych, spoloč‐
ných zážitkov. Nuž ale najväčšie 
ĎAKUJEM patrí Tebe, Pane, lebo Ty 
dávaš silu mojej slabosti, a Ty mi 

neustále aj cez mojich blíz‐
kych zjavuješ veľkosť Tvojej 
nekonečnej lásky. A  ja tak 
môžem každý večer usínať na 
lôžku pokoja so slovami ob‐
ľúbeného žalmu na perách: 
„Pán je môj pastier, nič mi 
nechýba.“

Mirka Bílková zo Žiliny



Veľké pravdy viery skryté v jednoduchých  životných príbehoch  púštnych otcov

Život v Najsvätejšej Trojici
Sarmatas si zaumienil odísť  do Sketis, pripojiť sa k  tamojším bratom a oddať sa 
životu v samote na púšti. Cestou sa zastavil u Jána Trpaslíka. Ten ho privítal, umyl 
mu nohy, ponúkol skromné jedlo a prekvapený z jeho rozhodnutia sa ho spýtal: „Ty, 
ktorého učil sám múdry Ammonius, sa teraz vzdávaš svojich vedomostí, opúšťaš 
svojich študentov, lúčiš sa s priateľmi a odchádzaš od svojho bohatstva a domova?“  

„Na živote, ktorý dáva Boh, nič nie je užitočné, čo on nepožaduje,“ vysvetľuje 
Sarmatas.

„Ako sa v  tebe zrodila táto myšlienka?“ pýta sa Ján. Sarmatas váhavo odpovedá: 
„Pred nejakým časom som v  alexandrijských uliciach stretol starú ženu, ktorá si 
zarábala na živobytie praním bielizne. Pomohol som jej niesť jej náklad a ako sme 
tak kráčali, spýtal som sa jej: ,Veríš v  Trojicu – v  Otca, Syna a Ducha Svätého?ʽ 
Odpovedala šeptom, s hlavou sklopenou a očami upretými k  zemi: ,Svätý majster, 
neviem čítať a nechápem veru tú hroznú Pravdu.ʽ   

Po chvíli ticha pokračovala: ,Môj život je takýto:

Periem košeľu hrnčiarovi, ktorý dáva formu a krásu beztvarej hline. 
Pláam hodvábnu tuniku staviteľovi, ktorý rysuje plány veľký budov.
Čistím plášť pôrodnej babe, ktorá privádza živý dar od Stvoriteľa.ʽ

A tak som si uvedomil, že Boh Otec sa v nej už zrodil, pretože uchovávala v srdci 
svoju účasť na Jeho stvorení. 

A starenka pokračovala:

,Dávam almužnu  žobrákovi, ktorý leží pri mestskej bráne.
Presedím každú noc  pri svojej orej priateľke, z ktorej sa stráca život.
Snažím sa vnášať zmierenie medzi  susedov, aby sa z nepriateľov stali priatelia.ʽ

A  tak som spoznal, že Boh Syn sa v  nej už zrodil, pretože bola nástrojom Jeho 
vykupiteľského poslania. 

A nakoniec povedala:

,Mojou snahou je tým, ktorí vstúpia do môjho života:

Dať nôž, ktorý prereže povraz zväzujúci i slobodu.
Priniesť  sekeru, ktorá pretne jarmo drtiace i radosť.
Podať kopiu, ktorá prerazí helmu ukrývajúcu pred nimi pokoj.ʽ

A tak som videl, že Duch Svätý sa v nej už zrodil, pretože s láskou konala Jeho dielo. 
Takto som pochopil, že žena, ktorá pochybovala o svojich znalostiach Svätej Trojice, 
žije svoj život už plne v jej objatí. 

Viera tejto jednoduchej alexandrijskej ženy mi ukázala, že súhrn mojich vedomostí  
a celého môjho učenia bolo len stavanie veľkej brány vedúcej na dvor, cez ktorý 
som nikdy nešiel. Teraz sa púšťam na túto cestu. Ukáž mi cestu kadiaľ mám ísť, môj 
malý brat.“

A nastalo dlhé ticho.

Voľne  prevzaté z knihy: Derek Webster – Opat a Trpaslík 



Vstupujúci
Pochádzam z  neďalekej farnosti Sása, 
kde som vyrastal v  rodine s  troma ses‐
trami. Hoci kláštor v  Sampore stojí už 
niekoľko rokov, kým som do jeho pos‐
tulátu pred pár mesiacmi ako dvadsaťo‐
semročný vstúpil, vystriedal som viacero 
povolaní. V  Banskej Bystrici som vy‐
študoval učiteľstvo matematiky a infor‐
matiky, kde som krátko učil aj na 
základnej škole. Neskôr som pracoval 
v  hotelierstve, aj v  pražiarni kávy. 
V  mojom súkromnom živote ma najviac 
formovala dobrovoľnícka práca v eRku – 
Hnutí kresťanských spoločenstiev detí 
a  spoločenstvo kresťanskej mládeže 
v  univerzitnom pastoračnom centre. Ot‐
vorené a pevné zázemie u  rodičov a 
priateľstvo mojich sestier ma pri všet‐
kých mojich odbočeniach nasmerovali 
vždy naspäť domov, k  sebe a k  Bohu. 
V Sáse som od svojich 6 rokov v miniš‐

trantskej službe 
obdivoval krásu 
stálosti osem‐
storočného 
románskeho far‐
ského kostola. 
Táto služba vo 
mne najviac ot‐
vorila otázku za‐
svätenia sa Bohu 
v  rehoľnom po‐
volaní, ktoré chcem spoznávať medzi 
bratmi benediktínmi. Najväčším prí‐
kladom mníšskeho života je doteraz pre 
mňa moja starká, ktorá v  jednoduchosti 
života na dedine dokázala obdivuhodne 
spájať modlitbu s  prácou v  stálej službe 
svojej rodine. A  práve u  nej na odpus‐
tovej slávnosti som aj naživo spoznal 
prvého benediktínskeho mnícha zo Sam‐
pora – otca Blažeja. 

Juraj Paľov

Myšlienky z hlbín storočí
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.

Aristoteles (384 – 322 pred n. l.)

Pravda je vždy najsilnejším argumentom.
Sofokles (496 – 406 pred n. l.)

Nikdy nevstúpiš do tej istej rieky.
Herakleitos (535 – 475 pred n. l.)

Buď mlč alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčanie.
Pytagoras (570 – 496 pred n. l.)

Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.
Platón (427 – 347 pred n. l.)

Ten, kto nájde vnútorný pokoj, žije ako Boh medzi ľuďmi.
Epikuros (341 - 270 pred Kr.)

Poznávaj dobre svoj vhodný čas. V tom je celé tajomstvo. 
Piakos z Mytilény (651- 570 pred n.l.)
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August a  september sú neodmysli‐
teľne spojené so slávnosťami Panny 
Márie. Cirkev si ju uctieva ako svoj 
predobraz (LG 63), Matku  i do‐
konalý vzor Kristovho učeníka 
(AAS 56 [1964], 1015, 1016). 
V  kresťanskej tradícii býva spájaná 
s  radom svätých žien Starého zá‐
kona (KKC 489). Snáď najviac je 
známa ako „nová Eva“ (KKC 411). 
Iba zriedka sa ale poukazuje na 
podobnosti s  Juditou. Jej príbeh má 
pritom významné prepojenie 
s evanjeliovými pasážami o Márii.

Máriu s  Juditou zbližuje ich  spoloč‐
ný, židovský pôvod, veľká zbožnosť, 
duch modlitby, vernosť Zákonu, ab‐
solútna dôvera v Boha a zachovanie 
si čistoty (Jdt 8–9; 12,2.8; 16,22). 
Podobnosť je aj v  ich úlohách ako 
Bohom vyvolených, no v  očiach 
sveta slabých, nástrojov záchrany 
Božieho ľudu. Obe tiež, tak ako 
Miriam, Samuelova matka Anna či 
Debora, spievajú Bohu ďakovný 
a  oslavný hymnus (Jdt 16; Lk 1,46-
55). Práve Máriin Magnifikát za‐
znieva v liturgii na slávnosť patrón‐
ky Slovenska ako žalm. Málokto vie, 
že jeho refrén „Ty si sláva nášho 
národa, ty si radosť nášho ľudu“ má 
v  Biblii najbližšie k  oslavným 
slovám na Juditu: „Ty si sláva Jeru‐
zalema, ty si veľká radosť Izraela, ty 
si česť nášho rodu!“ (Jdt 15,9). Zho‐
da biblických súradníc 15,9 s  dátu‐
mom slávnosti 15. 9. je pritom čisto 
náhodná. (Môže byť ale milou po‐
môckou, ako si biblický odkaz zapa‐
mätať.) Významnou je i podoba 
medzi pozdravom Márie „Požeh‐
naná si medzi ženami“ (Lk 1,42) 
a  vyhlásením o  Judite „Požehnaná 
si, dcéra, od Boha najvyššieho nad 
všetky ženy na zemi“ (Jdt 13,18). 
Judita ako jediná dúfala, kým všetok 

ľud i starší si zúfali. Posilnená mod‐
litbou za seba i národ neváhala ris‐
kovať svoj život za záchranu 
Chrámu a   národa (8,21-24; 13,20). 
Cirkevní otcovia v  nej preto videli 
vzor lásky k blížnemu.

Keď Juditu lepšie spoznáme, jej čas‐
té zobrazovanie so zbraňou  či 
hlavou nepriateľa v ruke (ako je i v 
krypte benediktínskeho Kostola 
Usnutia P. Márie v Jeruzaleme) bude 
pre nás iba jedným z  jej aspektov. 
Veď viac ako bojovníčkou je Judita 
modliacou sa matkou za svoj národ 
(Jdt 16,4), tak ako je Mária Matkou 
a  príhovorkyňou národa kresťan‐
ského i patrónkou toho slovenské‐
ho. A  hoci Juditinou zbraňou bol 
meč, pre nás kresťanov nech je 
Judita inšpiráciou v  tom, že v  pod‐
state viac vybojovala svojou dôve‐
rou v  Boha a  Jeho Slovom. To je 
„ostrejšie ako každý dvojsečný 
meč“ (Hebr 4,12).

SSLic. Ing. Martina Korytiaková
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Boh nás stále pozýva ku svätosti. Ako povzbudenie pre rast v povolaní k svätosti 
v súčasnom svete nám pápež František venoval apoštolskú exhortáciu Gaudete et 
exsultate – Radujte sa a jasajte. Prinášame Vám z nej niekoľko myšlienok:

„Byť chudobnými v srdci, to je svätosť.“ (GE 70)
„Reagovať s pokornou tichosťou, to je svätosť.“ (GE 74)
„Vedieť plakať s druhými, to je svätosť.“ (GE 76)
„Hľadať spravodlivosť s hladom a smädom, to je svätosť.“ (GE 79)
„Hľadieť a konať s milosrdenstvom, to je svätosť.“ (GE 82)
„Udržať si srdce čisté od všetkého, čo poškvrňuje lásku, to je svätosť.“ (GE 86)
„Rozsievať okolo seba pokoj, to je svätosť.“ (GE 89)
„Prijať každý deň cestu evanjelia, aj keď nám spôsobuje problémy, to je svätosť.“ (GE 94)

Stručný súpis prác vykonaný na prístavbe v druhom polroku:

•  Elektroinštalačné práce v celom objekte.
•  Osadenie kábla(cca110m) a jeho prívod do hlavného rozvádzača.
•  Podlahové kúrenie (položenie systémových dosiek, rozvádzače a roz‐

miestnenie plastových hadíc).
•  Zaliatie podlahového kúrenia anhydridom.
•  Murárske vysprávky po inštaláciách.
•  Zateplenie vonkajších stien v rajskej záhrade.
•  Rozobratie zámkovej dlažby na nádvorí pred kostolom.
•  Následné položenie  novej dlažby na rozšírené nádvorie.
•  Terénne úpravy svahu vedľa nádvoria kostola.
•  Vybudovanie oporného múru a vytvorenie rovnej plochy na kolektory.

Začali sa: omietky miestností,
montážne práce na novej kotolni,
vrty pre tepelné čerpadlá.

Práce na iný objekto:

Rozšírenie hospodárskych budov (dielňa, prístrešok pre hos‐
podárske stroje, prekryla sa pivnica)

Spevnenie plôch pred hospodár‐
skymi objektami.
Úprava a rozšírenie výbehu pre 
hydinu a oplotenie tohto pries‐
toru.

V
ykonané práce
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Počas štúdia na Teologickom in‐
štitúte v  Badíne ma spolužiaci po‐
zvali na výlet do kláštora 
v  neďalekom Sampore, kde sa nás 
ujal o. Vladimír. Priblížil nám život 
sv. Benedikta, ako aj históriu 
slovenských benediktínov. V klášto‐
re vládol pokoj a  my sme sa po 
dobrom obede vrátili do nášho upo‐
náhľaného sveta. Odvtedy ubehlo 
zopár rokov, počas ktorých som nie‐
koľkokrát na chvíľu navštívila kláš‐
tor, ale až v  tomto roku sme sa 
s  niekoľkými priateľmi dohodli, že 
by sme mohli u benediktínov absol‐
vovať duchovné cvičenia. V  apríli 
sme boli „preskúmať situáciu“. 
Stretli sme sa s o. Františkom, ktorý 
nás sprevádzal po kláštore a  ukázal 
nám aj novostavbu kláštorného 
komplexu. Dohovorili sme sa, že ak 
by niekedy potrebovali výpomoc, 
radi pomôžeme. Prešlo zopár týž‐
dňov a  tu zrazu v  telefóne známy 
hlas, o. František potreboval brigád‐
nikov. Nasadli sme do auta a vydali 
sa do Sampora. Dúfam, že sme svo‐
jou troškou pomohli… Cestou 
domov sme sa všetci zhodli na tom, 
že to bol pekný deň, ktorý sme pre‐
žili užitočne. 

Od tohto dňa nastala u  mňa zmena 
vnímania života samporských bene‐
diktínov. Nielenže som sa bližšie 

oboznámila s  denným poriadkom 
v Kláštore Premenenia Pána, ale do‐
vtedy som sa nikdy nezamýšľala 
nad tým, kto kláštor postavil a  ako 
jeho výstavba pokračuje. Až teraz 
pri pohľade na celý areál kláštora 
som si uvedomila, že to, čo za tých 
pár rokov vybudovali, je neskutoč‐
né. Keď som sa obrátila na o. Fran‐
tiška s  otázkou, ako toto 
neuveriteľné dielo dokázali, usmial 
sa a  povedal: „Je to zázrak.“ Verím, 
že to nie je len tento viditeľný zá‐
zrak, ale že sa mnoho zázrakov 
a  premien, ktoré nevidíme naším 
ľudským okom, uskutočnilo a  aj sa 
uskutoční v srdciach ľudí, ktorí toto 
zázračné miesto navštívili a  ešte 
navštívia. A o tom, že ich z roka na 
rok pribúda stále viac a viac, sme sa 
presvedčili aj my, lebo termín, kedy 
sme chceli prísť na duchovné 
cvičenia, bol už obsadený a boli sme 
poučení, že je potrebné prihlásiť sa 
s dostatočným predstihom. 

Myslím si, že sú viacerí ľudia, ktorí 
sa zamýšľajú nad tým, ako sa bene‐
diktínom podarilo vybudovať toto 
veľkolepé dielo. Ale koľkí z nás ešte 
v  dnešnom materialistickom svete 
veríme v  zázraky? A  tak som rada, 
že zopár takých som stretla práve 
v  Sampore. Určite za týmto zázrač‐
ným, Bohom požehnaným dielom 

stojí aj modlitba mníchov 
a ich úsilie. Taktiež ve‐
rím, že bez modlitby 
mnohých ľudí a  ich pod‐
pory – či už materiálnej 
alebo finančnej, a „prilo‐
ženej ruky k  dielu“ by 
bolo nemožné dokázať 
to, čo dokázali. 

Prajem Vám veľa Božej 
pomoci a požehnania

Mária
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ekoneční v B

ožej láske
Láska je boj. Mnohokrát sa to 
nielen hovorí, ale aj deje. Súpere‐
nie medzi partnermi, presadzova‐
nie vlastných názorov, kritika 
druhého… Po zostúpení z  blázni‐
vého poschodia prvých chvíľ oča‐
renia je potreba zapojiť 
trpezlivosť, silu, pokoru, tú pravú 
obetavú lásku, a  to lásku každo‐
dennú. Ľudská láska je boj. No 
keď v nej hľadáme víťazov a pora‐
zených, veľa ráz nastáva rozpad.

A práve v porovnaní s touto nedokonalou formou lásky by sme mali vidieť, 
aká je Božia láska dokonalá. A keď si človek uvedomí, ako ho Boh skutočne 
miluje, srdce mu zahorí. Máme chyby, často upadáme do hriechu, 
nekonáme ani zlomok dobra, ktoré by sme mohli, a tým Bohu ubližujeme, 
no napriek tomu On nás nikdy neopustí, nikdy nám nepovie: „No tak toto 
je už príliš, viackrát ti už nemôžem odpustiť.“ Boh je nesmierne milosrdný a 
nádherne odpúšťajúci – vzor každého partnera. Pomáha nám opäť sa po‐
staviť na nohy, znova skúsiť milovať a našu snahu odmeňuje. V ňom sa ni‐
kdy nemôžeme sklamať. A práve On ako náš vzor dokonalosti nám pomáha 
si uvedomiť, že cestou k vzťahu naplnenému láskou je pochopenie, odpus‐
tenie a trpezlivosť.

S Bohom láska nie je boj, je to cesta k tomu, ako byť lepším človekom.

Matúš Žilka (20)

-na foto: Matúš Žilka a Kristína Hvizdáková

Čo sa ty v básni dozvedáš :
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače,to je rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš - dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.

Modlitbička to osuší.
A ako Božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.
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Milan Rúfus
* 10. 12. 1928

† 11. 01. 2009
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Je čas Adventu, prípravy na najkraj‐
šie obdobie kresťanského roka, 
narodenia nášho Spasiteľa skrze 
najsvätejšiu Pannu Máriu. Mnohým 
ľuďom napadne myšlienka: „Čo má 
spoločné narodenie Pána Ježiša 
v  betlehemskej maštaľke so sláv‐
nostným vstupom do Jeruzalema?“ 
Podľa mňa veľmi veľa a keby už nič 
inšie, tak určite aspoň oslíka. Veľmi 
sa mi zapáčila myšlienka sestry Fi‐
des z minuloročného vydania Estote 
Benedicti (21/2017).: „Hlúpy oslík“ 
pozná, zatiaľ čo človek, ktorého vý‐
sadou je poznať a chápať, je ťarbavý 
a  nechápavý.“ Z  môjho pohľadu je 
Betlehem synonymom narodenia, 
radosti, čistoty, ale aj začiatok ľud‐
skej nenávisti voči Trojjedinému 
Bohu. Z  pohľadu dejín spásy má 
Betlehem a  Jeruzalem pre nás rov‐
naké postavenie. Narodenie verzus 
zmŕtvychvstanie. Bez narodenia by 
nebolo zmŕtvychvstania. 

Benediktínsky Kláštor Premenenia 
Pána v  Sampore a  Kaplnka sv. Hil‐
degardy v  kúpeľoch Sliač, sú od 
seba „čo by kameňom dohodil“. 
Chcel by som preto upriamiť pozor‐
nosť na sv. Hildegardu a  obdobie 
stredoveku. Pre mnohých obdobie 
temna, pre mňa obdobie obrovskej 
inšpirácie, ako premáhať zlo modlit‐
bou a  obetou. Sv. Hildegarda sa 
narodila koncom 11. storočia. Bola 
od malička veľmi chorľavá a  zdalo 
sa, že sa nedožije dospelosti. Z  jej 
životopisu ma zaujal krásny vzťah 
k  rodičom,  súrodencom a  už v  ran‐
nom detstve jej nesmierna kresťan‐
ská vyspelosť. Keď mal jej brat 22 
rokov, mal byť prijatý do Rytierske‐
ho rádu. Celú noc pred veľkou sláv‐
nosťou strážil svätostánok 
v  kaplnke. Znenazdajky sa tam ob‐
javila aj malá Hildegarda a zotrvala 

s  ním celú noc, až do príchodu 
vzácnych hostí. Pre tých, ktorí ne‐
majú predstavu, čo znamenalo, byť 
v  Rytierskom ráde v  stredoveku, 
budem citovať jej brata Rodericha 
a  jeho prísahu: „Budem statočný, 
odvážny a  verný. Budem brániť 
udobný, pomáhať slabým, 
rániť nepriateľa, ktorý prosí 
o  milosť, zmierňovať údel zajat‐
com. Budem sa strániť nespravod‐
livosti a  zrady, každý deň sa 
zúčastňovať na svätej omši, so 
všetký síl sa obetovať, vyznávať 
a  brániť vieru pred celým svetom. 
To sľubujem a  prisahám. Ne mi 
pomáha Boh a  jeho vzácne evan‐
jelium.“ Úžasné…

Hildegarda sa čoskoro, podobne ako 
jej brat, obetovala Pánu Bohu. Jej 
„slávnostným vstupom do Jeruza‐
lema“ bolo, že už ako 10-ročná sa 
dala so svojimi kamarátkami zamu‐
rovať v kláštore. Dožila sa vysokého 
veku, bola po stáročia uctievaná 
a  za svätú ju vyhlásil pápež Bene‐
dikt XVI. dňa 7. októbra 2012. 
Z  môjho pohľadu by som preto sv. 
Hildegardu nazval spolupatrónkou 
benediktínskeho kláštora v  Sampo‐
re.    

Dušan
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Naše spoločenstvo navštívili 
členovia misijného hnutia Opus 
Christi Salvatoris Mundi

S  naším spoločenstvom 
v  uplynulých mesiacoch 
nadviazali kontakt kňazi 
z  misijného hnutia Opus 
Christi Salvatoris Mundi 
(Dielo Krista – Spasiteľa 
sveta). Do Sampora koncom 
minulého roka zavítal otec 
Giuseppe Cardamone MSP a 
v  máji nás navštívil jeho spolubrat 
otec Sebastián Dumont MSP. Pred‐
stavili nám misijnú činnosť ich 
spoločenstva, ktoré dnes v  štyroch 
komunitách združuje 140 členov zo 
šestnástich rôznych národností. Ťa‐
žisko ich pôsobenia spočíva v  práci 
s opustenými deťmi v Peru. 

V  duchu pôvodnej vízie svojho za‐
kladateľa, o. Giovanniho Salerna 
z  Talianska, otec Giuseppe a otec 

Sebastián nás oslovili s  návrhom 
spolupráce, ktorá sa zakladá na 

modlitbe a viere vo výmenu du‐
chovných darov v  Cirkvi. In‐

formovali sa aj 
o  možnostiach spolupráce 
pri vydávaní mesačníka - 
obežníka, ktorý so sú‐
hlasom cirkevnej vrchnosti 

majú v  pláne publikovať aj 
na Slovensku v  našom jazy‐

ku. 

Obraciame sa preto v  ich mene 
s  ponukou spolupráce na našich 
čitateľov s  jazykovými znalosťami 
španielčiny alebo angličtiny, ktorí 
sú ochotní pomáhať pri preklade 
textov tohto obežníka do slovenči‐
ny. Mladí ľudia, ktorí v  sebe cítia 
povolanie stráviť rok ako dobrovoľ‐
níci v misijnej službe v Peru a majú 
záujem o kontakt s  týmto misijným 
hnutím, napíšte nám na e-mail: 
benediktini@benediktini.sk.

Misijná služba chudobným
v Latinskej Amerike

HaváriA!!!

Začalo to približne v  polovici leta. Zrazu ktosi kričí: „Strieka voda!“ A  skutočne, 
z jedného spoja na vodovodnom potrubí striekala voda. Keby z jedného!… Nuž začali 
neočakávané práce pre našich údržbárov.  V začiatkoch nám tieto hromadné poru‐
chy dali poriadne zabrať. S pribúdaním porúch rástla aj zručnosť údržbárov v ich od‐
straňovaní. Boli dni, keď odstránili aj 15 porúch. Kazili sa tvarovky (kolienka a 
ventily) z  mosadze na vodovodnom potrubí. Neskôr sa k  nim pridali i poruchy na 
kúrení, kde púšťali zvary. Až doteraz sme v napätí, že niekde znovu začne striekať 
voda. Už sme si jej v  tomto čase užili dosť, predovšetkým tam, kde sme ju vôbec 
nechceli a paradoxne našim hosťom voda chýbala, takže sme dokonca niektorým 
museli skrátiť pobyt.
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24. mája sme oslávili ôsme výro‐
čie  posvätenia  chrámu. Vdp.  Ľu-
boš  Sabol, dekan z  Detvy síce 
v úvode svätej omše povedal, že po‐
užíva len titul  „ODF“ – „obyčajný 
dedinský farár“, ale veľmi podnetne 
nás povzbudil k  tomu, aby v centre 
nášho života bol vždy ten, ktorý 
prebýva v  tomto chráme a aby tak 
isto prebýval aj v  chráme nášho 
srdca.

Už dlhé roky nás sprevádza svojím 
priateľstvom, priazňou a dobrotou 
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecéz‐
ny biskup.  Každoročne    sa na svia-
tok sv. Benedikta tešíme z jeho náv‐
števy. Aj tento rok bol hlavným 
celebrantom. Vo svojom príhovore 
upriamil náš pohľad na nášho za‐
kladateľa a pripomenul, v čom môže 
byť pre nás aj v  dnešnej dobe vzo‐
rom. Aj touto cestou mu za všetko 
úprimne ďakujeme.

Prof. PaedDr. Dr. SSLic. František 
Trstenský, PhD. oplýva nielen mnohými 
titulmi, ale dokáže plne zaujať aj svojím 
slovom. Sledovali sme so zatajeným 
dychom, keď nám na slávnosť 
Premenenia Pána otváral Písma i srdcia, 
aby sme v  novom svetle videli krásu 
Kristovej tváre a z  „nadhľadu“  mohli 
vidieť náš vzťah s  Pánom, ako 
aj  „súvislosti“, ktorými sú naše vzťahy 
s blížnymi.

Tí, ktorí k  nám prichádzate pravidelne, 
ale aj sporadicky, si môžete vykračovať 
do kláštorného chrámu po novej dlažbe. 
Na jej kladení sa okrem zručných 
majstrov podieľalo mnoho dobrovoľníkov, 
predovšetkým úpravou terénu, nosením 
kociek, výsadbou stromovej aleje, 
zametaním piesku a inými prácami. 
Veríme, že všetci svojou prácou na novom 
nádvorí oslavovali Boha a zároveň 
prispeli k  tomu, aby aj prichádzajúci 
mohli spievať Pánovi na slávu.



21
Kňazskou vysviackou o. Igora Hajasa dostalo naše spoločenstvo vzácny dar. 
Prijali sme ho prostredníctvom diecezného biskupa Mons. Mariána 
Chovanca 22. 9. 2018 a hneď nasledujúci deň slúžil v  našom kláštornom 
chráme svoju prvú sv. omšu. Keďže kvôli „novokňazskému požehnanie 
hodno topánky zodrať“, tak ich začal drať samotný novokňaz. Najskôr išiel 
s  sestrám benediktínkam do Horných Orešian, potom do rodiska do 
Valaskej Dubovej, ďalej do materského kláštora do Tynca, na Groń medzi 
ľudí, ktorí žijú v  blízkosti našej pustovne, dokonca aj na Ukrajinu do 
Žytomiera k  tamojším sestrám benediktínkam a na iné miesta. Keďže cíti 
potrebu rozdávať, ešte ani zďaleka neskončil so svojimi cestami nesúc 
novokňazské požehnanie ľuďom, ktorí naň čakajú.

Aj tento rok sme mali konventuálne 
duchovné cvičenia v  tradičnom 
čase, teda od nedele Krista Kráľa po 
sobotu pred prvou adventnou 
nedeľou. Sprevádzal nás nimi Mons. 
Marián Bublinec, ktorý nám na 
príklade prvotnej Cirkvi pripomínal 
našu otvorenosť pre pôsobenie 
Ducha Svätého, aby sme sa učili 
nielen žiť pre Pána, ale s Pánom.

Infoservis
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Keďže nám prešiel ďalší rok v spolo‐
čenstve oblátov, radi by sme sa 
podeli o naše duchovné aj spoločné 
zážitky, ktoré sme prežili v  tomto 
roku.

Rok sme začali duchovnými 
cvičeniami, ktorými nás sprevádzal 
nie benediktín, no odborník na 
slovo vzatý pre východnú kresťan‐
skú spiritualitu, vedúci katedry reli‐
gionistiky a  náboženskej výchovy 
KU v  Ružomberku   Mgr. Ivan 
Moďoroši PhD, ktorý nám svojou 
neformálnosťou a    osobným prí‐
stupom ukázal, aký je   zaujímavý  
východný kresťanský svet. Hlavnou 
myšlienkou   DC bol výrok 
púštneho otca Evagria z Pontu: 
„Ak sa modlíš ako sa patrí, 
očakávaj to, čo sa nepatrí a 
statočne vytrvaj.“   Po týchto 
DC sme naozaj mohli načrieť 
do hĺbky svojich možností 
a zakúsiť počas roka, aké to je, 
keď sa necháme vystaviť Božej 
sile, prostredníctvom úprimnej 
modlitby. 

Ďalšími dôležitými stretnu‐
tiami nás každý mesiac  pri té‐
me Lectio divina, sprevádzal o. 
Jozef, ktorý sa nám už sedem rokov 
venuje ako otec, brat a  niekedy aj 
priateľ. Všetky jeho myšlienky 
a jeho osobný príklad  nás posúvajú 

v  našich životoch. Učí nás vidieť 
kresťanstvo inak. Jeho postoj ne‐
prijímať všetko len mechanickým 
akoby automatickým spôsobom, ale 
sa zapájať aj do života Cirkvi, 
komunity a  samozrejme hľadať 
osobný vzťah k  Nebeskému Otcovi 
aj cez našich blízkych, s ktorými ži‐
jeme každý deň.

Okrem pravidelných mesačných 
stretnutí, sa nám podarilo zorgani‐
zovať stretnutie  rodín v  Čeríne, 
v  krásnom prostredí historického 
kostolíka. Vďaka perfektnej prípra‐
ve stretnutia našimi oblátkami, Eri‐
ke a  Dominike, sme tam  naozaj 

mohli zažiť veľmi príjemné a oboha‐
cujúce spoznávanie našich manžel‐
ských partnerov a našich detí. Tieto 
stretnutia nám dávajú možnosť na‐
hliadnúť do života našich rodín a 
tak viac pochopiť jeden druhého.

Veľkým a  historicky prvým 
stretnutím bol komunitný 
deň s mníchmi nášho klášto‐
ra. Toto stretnutie, ktoré si 
zobrala na starosť oblátka 
Monika prebehlo v  Podkoni‐
ciach na fare. Počas dňa sme 
absolvovali aj výstup na 
Pleše, kde sme sa mohli po‐
čas výstupu zblížiť a  poroz‐
právať s  našimi bratmi
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mníchmi. Toto stretnutie nebolo 
vzácne len   preto, že bolo prvé, ale 
umožnilo nám stráviť s  mníchmi 
neformálny čas mimo kláštora, kde 
pre mnoho povinností nie vždy je 
možnosť sa stretnúť a  porozprávať. 
Dúfame a veríme, že tieto stretnutia 
budú pokračovať, tak ako nás k  to‐
mu povzbudil prior o. Vladimír.

16. až 18. novembra sa niektorí ob‐
láti a  oblátky zúčastnili 4. národné‐
ho stretnutia  poľských oblátov 
v Týnci pri Krakove, ktorý sa konal 
z  príležitosti medzinárodného kon‐
gresu oblátov v  Ríme v  roku 2017.  
Hlavnou témou stretnutia bolo 
„Ako chváliť Boha každý deň?“ 
I  napriek  menšej jazykovej bariére 
niektorých z nás, sme prežili krásny 

víkend v  prostredí his‐
torického stredovekého  
benediktínskeho klášto‐
ra.  

V decembri k nám pribudli 
noví kandidáti do spolo‐
čenstva a  boli prijatí do 
ročnej formácie. Modlime 
sa za Ľudmilu a Zdeňka, 
Miroslava a Lenku, Martu, 
Vierku, Annu, Jozefa a 
Vladimíra, aby rozpoznali 
cestu,   na ktorú sa vydali 
a  aby bola prínosom pre 
nich aj ostatných. 

Sme vďační, že nám nielen o. Fran‐
tišek umožňuje učiť sa, ako fyzická 
práca na stavbe, ale aj na poli či 
hospodárstve približuje k  Božiemu 
kráľovstvu, keď premáhame svoju 
„lenivosť“  

a pomôžeme s  prácami v  kláštore, 
br. Svorad nám ponúka možnosť na‐
hliadnuť do životov svätých, ktorí 
boli spojení s  benediktínskou rodi‐
nou, br. Ladislav a  br. Marián nás 
svojimi humornými postrehmi vytr‐
hávajú z  našich „pochmúrnych“ 
myšlienok. O. priorovi a všetkým 
bratom mníchom ďakujeme, že nám 
umožňujú stráviť čas v  ich kláštore 
a  tiež nás obohacujú svojimi 
skúsenosťami.

oblát Miloš



Pozývame vás na cyklus biblických stretnutí:

Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien
Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša

Knihami „malých prorokov“ nás každý mesiac sprevádza 
sestra ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ

V novom roku sú stretnutia 
naplánované na :

2. januára
13. februára
13. marca
10.apríla
1. mája
12. júna

Tešíme sa na vás vždy v stredu 
o 19:00 v prednáškovej miestnosti 
kláštora.

Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien
Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša

Našou túžbou a snahou je presťahovať sa v budúcom roku do mníšskej časti a 
uvolniť celý dom pre hostí. To si však bude vyžadovať ešte veľa práce a financií, 
aby sa to stalo skutočnosťou. Preto sa na Vás znovu obraciame s prosbou, tak 
ako po minulé roky, o pomoc v akejkoľvek podobe. Za všetky Vaše milodary, 
fyzickú pomoc i materiálnu už vopred vyjadrujeme „Úprimné Pán Boh zaplať“. 

V nevyhnutných veciach: JEDNOTA
v sporných veciach: SLOBODA
Vo  všetkom LÁSKA

sv. Augustín (354-430)

P
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Slovami Reguly v tajničke pozostávajúcej z 28 písmen sa nám aj v dnešnej dobe pri‐
hovára sv. Benedikt. Správne riešenie pošlite na adresu kláštora. Piatim vyžrebova‐
ným výhercom pošleme vecné ceny.

o. Ján

ŠKOLA PÁNOVEJ SLUŽBY
BOŽIE KRÁĽOVSTVO
ROZŠÍRIŤ SRDCE
STUPNE POKORY
DOBRÉ SKUTKY
MLČANLIVOSŤ
BOŽIA BÁZEŇ
POSLUŠNOSŤ
ANACHORÉTI
ORATÓRIUM
PSALMÓDIA
SARABAITI
CENOBITI

KLÁŠTOR
KUKULLA
VRÁTNIK
BDENIE
DÔVERA
LEKTOR
PORADA
PROLÓG
REBRÍK
TRESTY
TUNIKA
CHLIEB

LÁSKA
POKOJ
PRÁCA
PRIOR
SPEVY
VIERA
BRAT 
CELA
MNÍCH
OPÁT
PÔST
TICHO
VÍNO



27

Kontakty na nás
Adresa: Kláštor Premenenia Pána, Sampor 50, 962 31 Sliač
Tel. č.: 0903 982 470, 0915 800 124
Email: benediktini@benediktini.sk
Web: www.benediktini.sk
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0856 1679

Estote benedicti, č. 23, 25. 12. 2018.
Občasník priaznivcov a podporovateľov benediktínskeho mníšstva na Slovensku.
Redakcia: o. František Štrba OSB, br. Juraj Paľov OSBpost.
Grafická úprava: o. Michal Mária Kukuča OSB. Nepredajné.

Infoservis
Bohoslužby počas 

Vianočných sviatkov
Vigília a Polnočná (24. 12.).............23.00
Narodenie Pána (25. 12.).................11.00
Sviatok sv. Štefana (26. 12.)............11.00
Sviatok sv. Jána (27. 12.)....................6.30
Sviatok sv. Neviniatok (28. 12.)........6.30
Piaty deň oktávy Vianoc (29. 12.)...6.30
Sviatok Svätej rodiny (30. 12.).......11.00
Siedmy deň oktávy Vianoc (31. 12.). .6.30
V tento deň sa koná celodenná adorácia.
Vešpery a ďakovná pobožnosť.......18.00
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky (1. 1. 2019)..................11.00
Zjavenie Pána (6. 1. 2019)...............11.00

%
z daní

S prosbou na vás sa uchádzame 
o vaše kladné rozhodnutie pre 

OZ kvet AbvvoB.

IČO/SID: 45024979
Právna forma: Občianske 
združenie
Názov: kvet “AbvvoB”
Sídlo: 96231 Sampor,
Kláštor Premenenia Pána, Sampor 50

Viac informácií
a tlačivá na stránke:

www.dvepercenta.sk

Veľmi často sa obraciate na nás s prosbou o odslúženie svätých omší s tými 
najrozmanitejšími úmyslami. Píšete tiež v akom termíne majú byť odslúže‐
né. Pripomíname, že vzhľadom na rôzne okolnosti nie je vždy v našich mož‐
nostiach splniť všetky požiadavky, predovšetkým prosba ohľadom dátumu.
Výnimku tvoria gregoriánske sväté omše, ktoré sú presne intencionárom 
termínované.
Jedno uistenie vám však môžeme dať, že svätá omša, o ktorú žiadate, bude 
odslúžená!
Zároveň vás touto cestou prosíme aby vami písané žiadosti o  sväté omše 
boli čo najkonkrétnejšie s uvedenou výškou milodaru. Vždy prosím uveďte 
aj vašu adresu (poštovú alebo mailovú) a telefónny kontakt.
Za pochopenie vám ďakujeme.

O
m

šové intencie



Svetloslav Veigl ❧ Vianoce

Nebesá prerazili mračná hriechu, vín,

na slame v Betleheme leží Boží Syn,

v pokore leží ako obyčajné dieťa

Boh, Slovo večné, Vládca neba, sveta.

Láska, čo od večnosti horí napodiv,

chce horieť v našich srdciach, aký div!

Do seba zaštepiť nás lásky putom,

oživiť milosť v srdci zatrpknutom.

Syn Boží, Spasiteľ náš, Božské Dieťa,

pri tebe srdce ožíva a oči svietia.

Prišiel si, Láska sama, z lásky k nám.

V srdci mi nebo rozkvitá, keď teba mám.


