
VYHLÁSENIE K VOĽNEJ NEDELI
Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy sprá-

vali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane ľudských ži-
votov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa 
znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré 
nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a 
na prírodu nemôže zostať bez následkov. Je čas zamys-
lieť sa a zvážiť priority.

Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obno-
vila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže 
tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale 
vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby 
si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru 
tých ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života. 

Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú 
ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň je-
den deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime 
si múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, 
ktoré dobre funguje v moderných krajinách. 

Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie 
ľudí aj Zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato sí, 49).

Konferencia biskupov Slovenska: Vyhlásenie v plnom znení. 
Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra kresťanských 

inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v 
nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami 
alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich 
rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme 
si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

- Mons. Bernard Bober, arcibiskup -

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JÚL
Všeobecný úmysel Svätého Otca: 
„Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými 
radami sprevádzať rodiny“.

Úmysel slovenských biskupov: 
„Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú na dôstojný 
život a zabezpečenie rodín“.



Každý kostol je priestor, ako žiadny iný – nevyrovná sa mu ani zámok ani múze-
um ani prezidentský či kráľovský palác, lebo v kostole je prítomný živý Pán Ježiš. 

Svätá omša a každá bohoslužba je udalosť ako žiadna iná, lebo je to stretnutie 
so živým Pánom Ježišom Kristom. Preto aj náš vonkajší výraz tomu má zodpove-
dať. Ak by nás pozvali na stretnutie s prezidentom alebo kráľovnou, nešli by sme 
v rifliach ani v botaskách a na svätú omšu si to dovolíme. Ako je možné, že otec 
ide v obleku, biela košeľa, lakovky a malý syn rifle a botasky? Alebo mama vypa-
rádená a dcéra s deravými kolenami? 
Kto rozkazuje v rodine – rodičia alebo 
deti? Nie všetko čo je moderné, je aj 
slušné a hodí sa do kostola! Starší si 
pamätáte, že bolo kostolné oblečenie, 
ktoré sa inde nenosilo iba do kostola; 
ak mal niekto niečo poštopkané, bolo 
to vypraté a čisté, ale to už bol veľmi 
chudobný človek. Pán Ježiš  - vše-
mohúci Boh, prítomný v kostole - si 
zaslúži, aby sme na stretnutie s Ním 
prišli aj slušne oblečení... už na matu-
ritu, do divadla, či na pohreb, svadbu 
sa vieme obliecť. Aj na našom oble-
čení musí byť vidno, že si uvedomu-
jem, kam som prišiel a s kým sa tu 
stretnem. Na sv. omšu by som si mal 
z úcty k Pánu Ježišovi obliecť to naj-
krajšie, čo mám.

Je leto, nemôžeme ísť do kostola ako na pláž. Aj počas týchto letných dní máme 
zachovať slušnosť v obliekaní sa, keď ide o účasť na svätej omši a tiež v lektor-
skej službe, keď prednášame čítanie Božieho slova. Na stretnutie s Ježišom v Eu-
charistii sa nehodí prísť ani v horúcich dňoch leta vo veľmi krátkom oblečení (tak 
muži, ako aj ženy) ani v letných „žabkách“ na nohách. Obliekajme sa dôstojne 
a úctivo - nie, aby som sa ukazoval kvôli ľuďom, ale z dôvodu posvätnosti miesta 
a hodnoty bohoslužby, čiže stretnutia sa s Bohom a Jeho prítomnosti v kostole.

Tak, ako na spoločenské podujatia musíme zachovať etiketu, oveľa dôležitejšie 
je to na svätú omšu, kde aj naše vkusné vonkajšie oblečenie má vyjadrovať, že 
prichádzame počúvať a prijať živého Boha.

SVÄTÁ OMŠA A MOJE OBLEČENIE

-o.S.T.-

KRISTOVA KRV - CENA NAŠEJ SPÁSY
Predchádzajúci mesiac jún bol osobitne zasvätený láske Ježišovho Srdca. Teraz 

v mesiaci júl sa naša pozornosť obracia k ďalšej súčasti ľudského bytia nášho Pána – k 
drahocennej Kristovej Krvi. Krv je označovaná za symbol života. Kým prúdi v tele, je 
v nás život. Preto je pochopiteľné, že má pre ľudí nesmiernu cenu. A práve túto cenu 
za nás zaplatil Ježiš, keď svoju krv vylial po strašnom utrpení za ľudstvo na kríži. 

Tak ako úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu sa rozvinula z liturgického kultu do 
mnohých foriem ľudovej zbožnosti, podobne i úcta k predrahej Krvi nášho Pána. K 
najznámejším patria Litánie k Predrahej Kristovej Krvi schválené pápežom Jánom 
XXIII. v roku 1960. Pri jednotlivých zvola-
niach si uvedomujeme, akú veľkú silu má Je-
žišova Krv, keď má moc napájať a očisťovať 
duše v Eucharistii, víťaziť nad zlými duchmi, 
dodávať odvahu mučeníkom a silu vyznáva-
čom, byť oporou v nebezpečenstve, úľavou pre 
trpiacich, potešením pre plačúcich, nádejou 
pre kajúcich, útechou pre umierajúcich, vyslo-
bodením duší z očistca a je pre nás všetkých 
pokojom a nežnosťou našich sŕdc i závdavkom 
večného života.

Menej známou, ale tiež veľmi peknou a 
účinnou modlitbou je Ruženec k Predrahej Krvi 
nášho Pána. Je zložený zo štyridsiatich zrniek.

Povzbudzujúcimi a veľmi účinnými sú i 
ďalšie pobožnosti a modlitby spojené s úctou 
k Ježišovej Krvi, napríklad novéna „Zázrak 
Kristovej Krvi“, o ktorej sa hovorí, že je „novéna ktorá ničí pôsobenie zla a zahá-
ňa démonov“. Pochádza od p. Bartolomea da Saluzzo, františkánskeho rehoľníka 
vyznačujúceho sa veľkou úctou k Ježišovej Krvi. Svojim spolubratom zdôrazňoval: 
„Neexistuje nič, bratia, čo by vám všemohúci Boh nedaroval, ak ho budete pro-
siť vytrvalo v mene svätej Ježišovej Krvi.“ „Keď prosíš o nejakú milosť, modli sa 
nasledovne: Ó Otče, ó Synu, ó Duchu Svätý, ó najmilostivejšia Trojica, ó prečistá 
Panna Mária, všetci svätí a sväté neba, prosím o túto milosť pre preliatu krv môjho 
Spasiteľa Ježiša Krista!“ 

Úctu k Ježišovej svätej Krvi hlásali a šírili mnohí svätí. Skúsme aj my podľa ich 
príkladu s dôverou prosiť nášho Pána v každodenných situáciách a problémoch o 
pomoc aj cez úctu k jeho Krvi. Ó, predrahá Božia Krv, zachráň nás!

-Saluzzo, Bartolomeo: Zázrak Kristovej Krvi-


