
DOBRÉ ROZHODNUTIA 
KAŽDÝ DEŇ

Nedávno televízia odvysielala dokument 
o mužovi, ktorý pred emigráciou žil v Čes-
ko - Slovensku a mal pred sebou sľubnú 
hereckú kariéru. Život ho napokon zavial 
za hranice, kde po rokoch vo filme začal 
mať pocit, že potrebuje zmenu povolania. 
A vďaka okolnostiam, ktoré voči nemu boli 
prajné, dnes šéfuje oddeleniu torontskej ne-
mocnice v Kanade, kde pomáha predčasne 
narodeným deťom. Predtým pôsobil v tejto 
oblasti aj v Anglicku. A nevylúčil, keď jeho 
dve deti opustia rodinné hniezdo, že odíde s 
manželkou niekde do pohraničia, pretože vždy ho to láka ísť tam, kde ľudia 
najviac potrebujú lekárov. Tento muž našiel svoje naplnenie, ktoré mu pri-
náša radosť, pocit užitočnosti i zadosťučinenie. Ale ukázal nám, že k tomuto 
cieľu neraz vedie dlhá a komplikovaná cesta. Často sme netrpezliví - vo 
svojich túžbach i činoch a neraz chceme mať všetko hneď. 

To, čo ľahko získame, si zvyčajne málo vážime. Ak získame to, za čo sme 
dlhšie museli bojovať, snažiť sa, prosiť, väčšinou to pre nás aj viac znamená. 
Poľské príslovie pripomína, že netrpezlivosť je košeľa zo žihľavy. A tak neza-
búdajme ani dnes pri svojich snaženiach zápasiť o väčšiu dôveru v Boha, ktorý 
nám síce nie hneď, ale zvyčajne v pravý čas dáva to, čo potrebujeme. Buďme 
viac vďační za dosiahnuté túžby, ciele, ale aj pripravení prijať, ak nám život 
nenadelí to, čo si predstavujeme. Lebo nie vo vzdore, hrubosti či reptaní, ale na-
opak, v pokore, ako ľudia rastieme a dozrievame. Ako teda dnes naložíte s tým, 
po čom túžite, čo stojí pred vami? Urobte dobré rozhodnutia. A vnútorný pokoj 
nech je pre vás potvrdením, že ste sa nezmýlili...

-farár F.P.-

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JANUÁR
Všeobecný  úmysel Svätého Otca: 
„Aby všetci ľudia, ktorí trpia pre náboženskú diskrimináciu alebo prenasledovanie, našli 
v spoločnosti, kde žijú, uznanie vlastných práv a dôstojnosti, prameniacich zo skutočnosti, 
že sme bratmi“.

Úmysel slovenských biskupov: 
„Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, 
lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili“.



NOVÝ PREKLAD RÍMSKEHO MISÁLA
Prinášame vám vysvetlenie nového prekladu Rímskeho misála, ktorý sme začali 

záväzne používať od 1. januára 2022. Rímsky misál je po knihe Svätého písma naj-
dôležitejšou liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, 
ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. 
Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom 
misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová 
premenenia. Pozrime sa na dôvod.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál 
vydávať v živých jazykoch, existovalo presvedčenie, že jeho texty sa majú pre-
kladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule 
premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis“, ktoré doslova znamená „za 
mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás 
i za všetkých na odpustenie hriechov.“ Po novom bude „Toto je moja krv, ktorá 
sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov“. Tento preklad je totiž 
bližší originálu. Vyslovením výrazu „za 
mnohých“ pri Poslednej večeri Pán Ježiš 
pripomenul naplnenie proroctva o Božom 
služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (po-
rovnaj Izaiáš 53,11). Izaiáš prorokoval, že 
Boží služobník „ospravedlní mnohých“, 
a ponesie „hriechy mnohých“. Na viace-
rých ďalších miestach Sväté písmo potom 
uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš 
Kristus priniesol za celé ľudstvo.

Napríklad v Liste Rimanom čítame, že 
Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ 
(Rimanom 8, 32). Takisto v Druhom liste 
Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel 
za všetkých“ (Druhý Korinťanom 5, 14) a 
v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus „vydal seba samého ako výkupné 
za všetkých“ (Timotejovi 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému 
spôsobu prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách 
premenenia vo viacerých jazykoch – aj v slovenčine – výraz „za mnohých“, nahra-
dil výrazom „za všetkých“.

Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania
s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že vernosť biblickému originálu je dôleži-

tejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri Poslednej 
večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému 
tajomstvu Eucharistie než ako výraz doplnený výkladom, „za všetkých“ (porovnaj 
inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 28.3.2001).

- výňatok z Pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021-

Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci 
pripravili na opätovné zavedenie výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde 
tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat k biblickému 
textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozrejme, veríme a vyzná-
vame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.

Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, 
lebo Cirkev chce byť na základe aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježi-
šovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania 
interpretácií, aj keď správnych, sa chce zdôrazniť vernosť a úcta k originálu. 
Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť následne, v katechéze, nie priamo v pre-
klade. Toto je najdôležitejší dôvod.

Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo 
„lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej vernosti – preložené latinské slovo „enim“. 
A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. S nimi 
sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konfe-
rencie biskupov Slovenska dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy ka-
techéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej stránke (liturgia.kbs.sk).

Z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast ver-
nosti Cirkvi v dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev 
je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje čo najlepšie pripraviť 
na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (porovnaj Zjavenie 21, 2). Prosíme 
vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi 
Kristovi. Máme na to dobré predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je 
„prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári premieňa 
chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle 
na krajšie a milšie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej 
vernosti Bohu – prežijeme celý náš život. Máme nádej, že aj my raz začujeme 
Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustano-
vím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Matúš 25, 21).

Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a 
želáme celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pá-
nom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie. Žehnajú vás vaši katolícki 
otcovia biskupi Slovenska.

Požehnaný a milostiplný Nový rok 2022
vyprosuje redakcia Náš Adonai!


