
PREČO STÁLE O VŠETKOM POCHYBUJEME,
KEĎ PRAVDA PRIŠLA NA SVET?

Najvýraznejšou známkou súčasného sveta je zmä-
tok, Nielenže svet stratil svoju cestu, dokonca od-
hodil aj mapu. Stojí popletený, stratený, vystrašený, 
bojí sa dôverovať...

Keď sa ľudia, ktorí sú ďaleko od Boha zrazu 
stretnú s istotou, ktorú má veriaci katolík vo svo-
jej viere, alebo pokojom duše, bezpečím a pocitom, 
ktorý prežíva človek v Cirkvi..., neveriaci človek to 
pripisuje kapitulácii rozumu, manipulácii, dôverči-
vosti, všetkému možnému okrem skutočnej príčiny, 
a síce objaveniu pravdy. Pravda je to čo hľadáme – viera, ktorou nemožno otriasť, 
poznanie o ktorom nemožno diskutovať. 

A kde je tá pravda? Tá pravda, ktorá prišla na tento svet pred dvetisíc rokmi, teraz 
žije na zemi a hovorí v novom tele, v Cirkvi. Je to božská pravda, ktorá robí z Cirkvi 
kameň úrazu pre skeptikov. Viera – prijatie pravdy, ktorá je založená na Božom zja-
vení, tak ako ho predstavuje Cirkev a Sväté Písmo. Vo viere sa stretávajú dvaja – Boh 
a my sami. Potvrdenie našej viery nevychádza z toho, že by sme pravdu videli veľmi 
jasne. Vychádza skôr z pohľadu na toho, ktorý nám túto pravdu odhaľuje, a pritom 
vieme, že On nemôže ani klamať, ani byť oklamaný.

Dnes je moderné všetko a všetkých spochybňovať..., aj Boha, aj Cirkev... takéto ko-
nanie privádza človeka i spoločnosť do nekontrolovateľného neporiadku, ktorý je prí-
činou urážok, nenávisti, zloby... 

Nájdime v sebe odhodlanie veriť Bohu, nespochybňujme to k čomu nás Boh pozýva: 
lásku, milosrdenstvo, úctu jedného voči druhému. 

Sme na začiatku Nového roka a preto nám prajem aby sme napriek všetkým ob-
medzenia v spoločnosti, ťažkostiam osobného života nestratili schopnosť oprieť sa 
o pravdu ktorou je Boh. Pri Bohu hľadajme odpovede, riešenia i nádej nových dní, 
ktoré sú pred nami.

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2021
- František Petro, farár -

Evanjelizačný úmysel Svätého Otca: 
„Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, 
navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení“.

Úmysel slovenských biskupov: 
„Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým víru-
som, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu“.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JANUÁR

- Slovenská redakcia VR; zk -

Mudrci prichádzajú za Pánom nie aby prijímali, ale aby darovali. Spytujme sa: 
Priniesli sme na Vianoce nejaký dar Ježišovi, k jeho sviatku, alebo sme si vymenili 
darčeky iba medzi nami?“... 
 „V tomto čase Vianoc, ktorý sa chýli ku koncu, nepremárnime príležitosť venovať 
pekný dar nášmu Kráľovi, ktorý prišiel pre všetkých nie na okázalých scénach sveta, 
ale v žiarivej chudobe Betlehema. Ak to urobíme, jeho svetlo na nás zažiari.“

- pápež František -



KDE SA NACHÁDZAJÚ TRAJA KRÁLI DNES? DÁŠ MU MENO JEŽIŠ...
Vo Svätom písme čítame ako po narodení Ježiša prišli mudrci z východu do 

Betlehema, aby sa Mu poklonili. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani 
z akej krajiny vyrazili. Králi odovzdali Ježišovi tri dary: zlato, kadidlo a myrhu. 
Zlato bolo symbolom kráľovstva, kadidlo kňazstva a myrha predznamenávala 
utrpenie, ktoré Kristus podstúpi. Biblický príbeh o Troch kráľoch sa končí tým, 
že vo sne im bolo zjavené, aby sa nevracali domov cez Jeruzalem a nestretávali sa 
s kráľom Herodesom, pretože ten sa nechcel Ježišovi pokloniť, ale dať ho zabiť.

Počas štvrtého storočia sa svätá Helena, matka cisára Konštantína, vydala do 
oblasti Blízkeho východu, aby ochránila miesta spojené so životom a smrťou 
Ježiša Krista. V knihe zo 14. storočia nazvanom Dejiny troch kráľov – „Historia 
Trium Regum“ sa píše, že Traja králi boli z Indie, Perzie a Chaldey, čo je dnešný 
Irak. Na cestu sa vybrali každý samostatne a stretli sa až pred Jeruzalemom.       
Potom čo sa odklonili od smeru hviezdy, ktorá im ukazovala na Betlehem, 
sa rozhodli ísť do Jeruzalema, ktorý považovali za pravdepodobnejšie miesto 
narodenia kráľa ako malý Betlehem, na ktorý ukazovala hviezda. Predpo-
kladali, že Herodes bude o dieťati niečo vedieť. Až keď odišli od Herodesa, 
hviezda sa im znovu objavila.

Mudrci potom, čo v Betle-
heme videli Krista sa vrátili 
do Indie, kde postavili kostol. 
Na tomto mieste aj zomreli a 
ich pozostatky boli pochované 
v postavenom kostole. Svätá 
Helena sa dozvedela o tom-
to príbehu a vydala sa preto 
do Indie, kde zobrala relikvie 
troch mužov rôzneho veku. Kosti uložila do zlatej truhlice plnej ornamentov a 
preniesla ich do Konštantinopolu do kostola sv. Sofie. Cisár Mauricius tieto re-
likvie v 6. storočí z Konštantinopolu zobral a previezol ich do Milána. V 12. sto-
ročí Miláno povstalo proti vládcovi Barbarossovi, ktorý porazil Milánčanov za 
pomoci arcibiskupa Kolína. Na znak vďaky ho vládca obdaril relikviami Troch 
králov, ktoré boli v roku 1164 prenesené do Kolína, kde bola kvôli týmto relik-
viám postavená gotická katedrála. Kosti sa tam nachádzajú do dnešného dňa v 
krásnej zlatej truhlici.

V roku 1864 bola truhlica otvorená a kosti boli preskúmané. Ide o pozostat-
ky troch mužov. Jedného mladého, druhého stredného veku a tretieho starého. 
Mozaiky zo 6. storočia v meste Ravena znázorňujú troch kráľov práve ako troch 
mužov v mladom, strednom a staršom veku. 

- Tomáš Dominik -

Rodina Panny Márie: Víťazstvo Srdca

Starozákonný ľud mal veľký rešpekt pred Božím 
menom. Iba veľkňaz mohol raz do roka vo svätyni 
svätých, v najvnútornejšej časti Jeruzalemského 
chrámu, slávnostne vysloviť Božie meno JHWH. 
Keď sa však čas naplnil, Boh poslal anjela Gabrie-
la k panne z Nazaretu s posolstvom: „Počneš a 
porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. (...) a preto aj 
dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 
1, 31-35) Boh si vo svojom Synovi dal nové meno, 
ktoré je „nad každé iné meno“ (Flp 2,9) – Ježiš – 
Boh je spása, Boh zachraňuje.

Úctu k najsvätejšiemu menu Ježiš šírili mnohí 
svätci. Veľkou láskou k menu Ježiš sa vyznačoval 
svätý František z Assisi (1181/82 – 1226). Prosil 
svojich spolubratov: „Keď počujete jeho meno, 
klaňajte sa mu (...) hlboko sklonení k zemi. Je to 
Pán Ježiš Kristus, jeho meno (...) nech je poch-
válené naveky.“ 

O 200 rokov neskôr sa stal neúnavným šíriteľom úcty k menu Ježiš sv. Bernardín Sienský 
(1380 – 1444). Obnovil úctu k monogramu s menom Ježiš – tvorili ho zlaté písmená IHS v 
kruhu na modrom pozadí, z kruhu vychádzalo dvanásť zlatých lúčov v podobe plameňov 
ako symbol dvanástich apoštolov a dvanástich článkov Vyznania viery. Okolo tohto znaku 
bol latinský nápis z Listu Filipanom: „Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi, na 
zemi i v podsvetí.“ (Flp 2, 10) „Práve takto,“ hovoril sv. Bernardín, „som videl sladké meno 
nášho Spasiteľa v jednej vízii.“ Pri svojich kázňach ukazoval monogram Ježišovho mena 
ľuďom a žehnal ich ním. Účinky boli obdivuhodné – mnohí, ktorí ho počúvali, sa odvrátili 
od svojich hriešnych návykov, zbavovali sa šperkov a hracích kariet (hazardné hry boli 
vtedy veľmi rozšírené) a snažili sa zmeniť svoj život podľa Evanjelia. Sv. Bernardínovi sa v 
Ježišovom mene podarilo ukončiť mnohé dlhoročné boje medzi znepriatelenými mestami 
a znakom s Ježišovým monogramom boli označované nielen kostoly, radnice a mestské 
brány, ale bohaté rody ním nahradili svoje erby na domoch. 

A Svätý Otec František nám pripomína: Každý človek, nech by sa nachádzal v akej-
koľvek situácii, môže vzývať sväté meno nášho Pána; veď on je verná a nekonečná 
láska. Boh nikdy nepovie “nie” tomu srdcu, ktoré ho úprimne vzýva.

Nech Dieťa menom Ježiš Vás obdaruje svojím milostiplným
požehnaním v každý deň Nového roku 2021.

... praje redakcia


