
Bohatí a slávni ľudia mávajú často okolo 
seba celú suitu ľudí, ktorí sa o nich starajú – 
osobných strážcov, osobných trénerov, 
agentov a podobne. Ak by sme však duchov-
ným zrakom prenikli za zovňajšok, uvideli by 
sme, že nielen bohatí majú pomocníkov. 
Zdôrazňuje to aj svätý Bazil, biskup zo IV. 
storočia: „Za každým veriacim stojí anjel ako 
ochranca a pastier, ktorý ho vedie životom." 
Pomysli len na to: čokoľvek práve robíš, 
akokoľvek sa dnes cítiš, vždy sa môžeš spo-
ľahnúť na anjela strážcu, ktorého zvláštnou 
úlohou je pomáhať ti a chrániť ťa. To nie je 
zbožné želanie. Je to realita, ktorú kresťania 
pochopili čoskoro potom, ako uvažovali nad 
Ježišovým učením o „maličkých“, ktorých 
„anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár ich 
Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10). 
Podobne ako ostatní anjeli, aj tvoj anjel 
strážca je čistý duch – nesmrteľná bytosť, 
ktorá má rozum a slobodnú vôľu, nemá však 
telo. A možno nie je až také zlé, že ho nemô-
žeš vidieť; keď sa totiž v Biblii anjeli zjavili 
ľuďom, obvykle v nich vyvolávali strach 
(pozri Dan 3, 92; Lk 1, 11; Mk 16, 5).  
 Oslnivá sláva anjelov vyplýva z ich 
stálej prítomnosti pri Bohu. Sú jeho služob-
níkmi a poslami a všetko, čo robia, je v súla-
de s Božou vôľou. To znamená, že nemôžeš 
donútiť tohto pomocníka, aby urobil niečo, čo 
je proti Božiemu láskyplnému plánu, ktorý 
má s tvojím životom. Tvoj anjel strážny je, na 
druhej strane, trvalo poverený slúžiť ti pre  

tvoje najväčšie dobro, takže má zmysel prosiť 
ho o pomoc. Anjeli strážcovia sa za nás priho-
várajú, vedú nás a chránia pred každým teles-
ným a duchovným nebezpečenstvom. Ako 
oddaní ctitelia Boha ho chvália a hľadia na 
jeho tvár aj vtedy, keď sa starajú o nás. Tým 
nám pomáhajú pozdvihovať k Bohu naše srd-
ce bez ohľadu na to, či prežívame dobrý alebo 
zlý deň. Mocní, slávni, absolútne oddaní Bohu 
– akú bázeň v nás vzbudzuje, že títo nebeskí 
strážcovia sú na Boží príkaz neustále pri nás! 
Ako s obdivom povedal aj svätý Tomáš Akvin-
ský: ...“anjeli spoločne konajú pre osoh nás 
všetkých.” Anjeli sú sprievodcami na našej 
ceste. A tak ako kedysi poslal Boh anjela Rafa-
ela, aby bezpečne doviedol do cieľa mladého 
Tobiáša, aj nám dnes anjeli ukazujú cestu. 
Boh posiela svojho anjela, aby oslobodil Petra 
z väzenia, aby posilnil Ježiša na Olivovej hore. 
Anjeli nám často približujú to, čomu nerozu-
mieme. Anjel vysvetľuje Márii, čo sa jej má 
stať. A je to anjel, čo sa zjaví Jozefovi vo sne, 
aby mu objasnil, ako je to s jeho snúbenicou 
Máriou.  
 Sv. Benedikt je presvedčený, že mnísi 
spievajú Bohu žalmy obrátení tvárou k anje-
lom. Nespievajú sami. Obklopujú ich anjeli  
a otvárajú ich spevu nebo. Anjeli prinášajú ich 
modlitbu pred Boha. Vlievajú im nádej a vieru, 
že ich modlitba nie je márna. Anjeli, ktorí nás 
obklopujú, keď sa modlíme, spájajú nebo so 
zemou. Ručia za to, že tu nie sme sami, keď 
sa  snažíme  precítiť  prítomnosť Boha v našej  

11. 10. 2015  —  24. 10. 2015 
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S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

 

Nerob nikdy nič, čo by si nemohol urobiť pred všetkými. 
                                                                     (sv. Terézia od Ježiša)  

 
 
 

modlitbe. Anjeli nám hovoria: Boh je blízko  
a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a lásky-
plnej prítomnosti. Keď sa pozrieme na prvé 
kapitoly knihy Job, takmer k nám dolieha 
satanov hlas, ako obviňuje Jóba pred Bohom: 
"Samozrejme, jasné, že ťa miluje. Urobil by si 
pre neho všetko! Ale odopri mu svoje požeh-
nanie a uvidíš, ako rýchlo sa od teba odvráti." 
A tak Boh dovolil satanovi, aby skúšal Jóbovu 
vernosť. A bola to poriadna skúška! Jób pri-
šiel o deti, domov, dokonca aj o zdravie. Jeho 
žena sa ho snažila presvedčiť, aby podľahol 
svojmu hnevu a zlosti a začal preklínať Boha. 
Jeho priatelia sa mu snažili dokázať, že Boh 
ho určite trestá za nejaký hriech, ktorý si ne-
chce priznať. Popri všetkom trápení, ktoré na 
Jóba doľahlo, všetkých hlasoch, ktoré k nemu 
doliehali – a Jóbových vlastných pochybnos-
tiach i otázkach, na ktoré Boh odpovedal 
mlčaním – , je zázrakom, že Jób nepodľahol  
a neodvrátil sa od Boha. Jób nedokázal po-
chopiť, prečo s ním Boh zaobchádza tak opo-
vrhujúco, hoci on mu bol verný. Ale na konci 
utrpenia, keď sa mu Boh zjavil, dostal odpo-
veď na všetky svoje otázky i obavy a presved-
čil sa, že nezávisle od toho, čo prežíva, môže 
spočívať v Božej láske a v Bohu nachádzať 
potrebnú silu i odvahu. 
 A čo my? Utrpenie je súčasťou nášho 
života. Možno tvoj manžel, pomerne mladý, 
ochorel na rakovinu. Možno sme boli svedka-
mi, ako náš priateľ umieral v bolestiach. Mož-
no my sami prechádzame ťažkým obdobím    
s finančnými problémami. Nech je naša situá-
cia akákoľvek, všetci bojujeme s pokušením 
položiť Bohu tú istú otázku: “Čo som kedy 
urobil, že Boh dopustil, aby sa mi to stalo?” 
Práve v takýchto situáciách zohráva svoju 
veľkú úlohu Jóbov príbeh. Najviac zo všetké-
ho mu pomohlo zjavenie Boha (Jób 42, 1– 6). 

Keď mu Boh otvoril oči, aby uvidel jeho slávu 
a moc, Jób spoznal pokoj, aký nezakúsil ni-
kdy predtým. Našiel silu vysporiadať sa so 
všetkými stratami, hoci ich nedokázal pocho-
piť. A predovšetkým si uvedomil, že Boh ho 
nikdy neopustí. Pri spomienke na anjelov 
strážcov si vezmime príklad z Jóba.  
 Pros svojho anjela strážcu, aby ti pomo-
hol dôverovať Bohu – dokonca aj v situáciách, 
keď nerozumieš, o čo ide. Pros svojho anjela, 
aby ti otvoril oči na znamenia Božej prítomnosti. 
Nech ti Pán ukáže svoj pohľad na vec, nech ťa 
poteší a upokojí. A očakávaj, že ti odpovie na 
každú otázku a rozptýli každú tvoju obavu. K ta-
kémuto vnútenému postoju nás učí aj Svätý 
Pavol Prvý pustovník. Život na púšti nebol pre-
chádzkou ružovou záhradou, prinášal veľa ťaž-
kostí a bolestí, preto sa Pavol s dôverou a po-
korou utiekal k anjelom a prosil ich o ochranu.  
 Rád pavlínov prijal duchovné dedičstvo 
svojho patriarchu a od samého začiatku svojej 
existencie, v čase celej bohatej histórie, vzdá-
val úctu anjelom strážcom. Od začiatku XVII. 
storočia vznikajú pri našich kláštoroch mnohé 
Bratstvá anjelov strážcov. Pápežskými bulami 
Urbana VIII. nastáva rozvoj vzniku takýchto 
bratstiev. Podobný postoj nachádzame 
v náukách posledných pápežov. Začiatkom 
augusta tohto roku generálny predstavený rádu 
pavlínov obnovil v Slovenskej kváziprovincii 
Bratstvo anjelov strážcov. V našom časopise 
budeme postupne informovať o tomto bratstve, 
o jeho úlohách a cieľoch, ako a kedy sa možno 
stať členom, aké sú štruktúry a duchovné po-
vinnosti bratstva. Verím, že členstvo v tomto 
bratstve nám všetkým pomôže napĺňať Božiu 
vôľu vo svojom povolaní.  
                  
               O. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár 
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Medailónik svätých  
 

 

 
 

Svätá Terézia od Ježiša – panna  
a učiteľka Cirkvi 

 

 Táto veľká svätica karmelitánskeho 
rádu, ktorú poznáme aj pod menom Teré-
zia Veľká alebo Terézia z Avily, vlastným 
menom Teresa de Ahumada, narodila sa 
28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Jej 
otcom bol Alonso Sanchez de Cepeda, 
matka Beatriz de Ahumada. Po matkinej 
smrti si zvolí za matku Najsvätejšiu Pannu 
Máriu.  

  
 
 
 Do Karmelu, do Kláštora Vtelenia  
v Avile, vstupuje vo veku dvadsať rokov  
a habit prijíma 2. novembra 1536. V rehoľ-
nom živote robí veľké pokroky na ceste 
dokonalosti a od Pána dostáva mystické 
milosti. V roku 1562 sa podujíma na refor-
mu ženského Karmelu (založila viac než 
desať ženských kontemplatívnych klášto-
rov!). Všetky ťažkosti a prekážky statočne 
znáša z lásky k Pánovi. Od r. 1568 sa 
pričiňuje aj o duchovné obnovenie mužskej 
vetvy rádu. Ostalo po nej viac asketicko-
mystických diel výnimočného duchovného 
významu (napríklad o modlitbe), v ktorých 
ukazuje cestu zjednotenia s Bohom a vy-
dáva svedectvo o hlbokých mystických 
zážitkoch. Mimochodom, v najbližšom 
čase očakávame prvé slovenské vydanie 
jej knihy Život. Sú známe jej vyjadrenia, 
napr.: “Boh sám stačí” alebo “Som dcéra 
Cirkvi”, “Pre teba, Pane, som sa narodila”  
či “Trpieť a umrieť pre Teba.” 

 Zomrela 15. októbra 1582 v Albe de 
Tormes. Za blahoslavenú ju vyhlásil  
Pavol V. 24. apríla 1614, kanonizoval pápež 
Gregor XV. 12. marca 1622 a Pavol VI. dňa 
27. septembra 1970 ju vyhlásil za učiteľku 
Cirkvi. Jej sviatok karmelitánsky rád spolu 
so svätou Cirkvou slávi 15. októbra. Tohto 
roku je to výnimočné, jubilejné, 500. výročie 
jej narodenia. Oslávme ho modlitbou.      
                                                                                          
                                   Juliana Melková OCDS     
 

Rozjímavá modlitba nie je, podľa  
môjho názoru, nič iné ako dôverný 
vzťah priateľstva, častý rozhovor 

„medzi štyrmi očami“ s tým,  
od ktorého vieme,  

že nás miluje. 
 

Z knihy Život (8, 5) 
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 Páter Pio raz povedal, že ruženec je 
najvhodnejšia modlitba do týchto ťažkých 
časov. Tento jeho výrok sa odvtedy traduje 
medzi veriacimi po celom svete, pretože sa 
zdá, že tieto ťažké časy sa  vyskytujú v živote 
každého človeka. 
 Tu uvádzam zopár, možno prekvapi-
vých, faktov o ruženci. Svätá Mária, matka 
Božia, má spolu 117 titulov: 
 

1. Vo Fatime si vybrala titul Panna Ružen-
cová. 

2. Svätý František Saleský vravieval, že 
ruženec je najsilnejším druhom modlitby. 

3. Svätý Tomáš Akvinský strávil celých 40 
dní tým, že v Ríme kázal len na tému 
modlitby Zdravas´, Mária. 

4. Svätého Jána Vianney, patróna kňazov, 
bolo len veľmi zriedkakedy vidieť bez ružen-
ca v ruke. 
5. „Ruženec je pohromou pre diabla,“  
     povedal pápež Adrián VI. 
6. „Ruženec je pokladnicou milostí,“  
     povedal pápež Pavol V. 
7. Pápež Lev XIII.  
     napísal o ruženci 9 rôznych encyklík. 
8. Pápež sv. Ján XXIII. sa denne modlil 

desiatok pätnásťkrát. 
9. „Ruženec je mojou najobľúbenejšou 

modlitbou,“ povedal sv. Ján Pavol II. 
10. „Zásluhou modlitby svätého ruženca 

dostáva kresťanský ľud nesmierne dob-
rodenia," povedal pápež Urban V. 

11. Ruženec má tiež mimoriadnu moc 
urýchliť vyslobodenie duší z očistca. 
Poskytuje dušiam veľkú úľavu a pomoc. 
Keď raz chcel páter Pio darovať jednej 
svojej duchovnej dcére ruženec, pove-
dal jej trasúcim sa hlasom: „Zverujem ti 
poklad. Nauč sa využívať ho. Vyprázdni-
me očistec." 

12. „Nie je istejší spôsob zvolávania Božie-
ho požehnania na rodinu..., než každo- 

denná modlitba ruženca," povedal pápež  
Pius XII. 

13. „Zo všetkých pobožností schválených Cir-
kvou žiadna nebola obdarená toľkými zá-
zrakmi ako modlitba svätého ruženca," po-
vedal pápež Pius IX. 

  
  Ak budeme opakovane hovoriť: „Svätá 
Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz 
i v hodinu smrti našej,“ raz sa nebesia otvoria  
a vtedy pochopíme, že Mária za nás neustále 
oroduje. 
  A ak niekto zaspí počas modlitby ružen-
ca? V katolíckej Cirkvi sa od nepamäti vravieva 
legenda, že anjeli sa ju domodlia za neho. 
 
In: Dominikánske mariánske centrum: S Máriou kontemplo-
vať Krista. 
                                                                               
                                Ľubica Sinčáková 

MODLITBA, KTORÚ SA  ZA NÁS MODLIA ANJELII  
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MODLITBA POŽEHNANIA STARÉHO 
ČLOVEKA 

 

Nech sú požehnaní, čo rozumejú tomu, 
že moje nohy sú už pomalé 
a moje ruky sa trasú. 
Nech sú požehnaní, ktorí myslia na to,  
že moje uši už horšie počujú 
a hneď všetkému nerozumiem. 
Nech sú požehnaní, ktorí vedia, 
že moje oči už dobre nevidia. 
Nech sú požehnaní, ktorí nenadávajú, 
keď mi niečo vypadne z rúk, 
ktorí mi pomôžu, keď hľadám nejakú vec. 
Nech sú požehnaní, 
čo berú ohľad na moje ťažkosti. 
  
Nech sú požehnaní všetci, 
ktorí so mnou majú trpezlivosť. 
Nech sú požehnaní, ktorí sa na mňa usmejú 
a prehodia so mnou zopár slov.  
Nech sú požehnaní, čo mi dávajú najavo, 
že mi rozumejú. 
Nech sú požehnaní všetci, 
ktorí sú ku mne dobrí.  
Vďaka nim zažívam dobrého Boha.  
Nech sú požehnaní, ktorí pri mne budú,  
keď nastúpim na cestu večnosti. 
Určite na nich nezabudnem,  
keď raz budem pri Otcovi.  
 
Je Mesiac úcty k starým ľuďom, preto táto modlitba... 

 
 

MEDŽUGORJE 2015 
 
Struhlikáš prosby ružencové 
do plastu, do skla, do dreva. 
Precítiš teplo skryté v slove, 
rastie ti v prstoch dôvera. 
 
Hobľuješ, čo ťa viedlo žitím, 
hoci si niesol mäkší kríž. 
Chceš zažiť divy nepoznané, 
no zázraky tu nevidíš 
 
Tam na chodníku plnom skália  
zreje ti v duši poznanie, 
že dvíhajú ťa Otčenáše, 
keď modlitbička zavanie, 
 
keď pristaví sa unavená 
na pleciach kňaza, pútnika. 
To je ten zázrak, ktorý hreje 
a krížom teba preniká. 
 
Jaroslav Gál 
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Ján Pavol II. – nezabudnime na jeho odkaz! 
 

 22. októbra je v liturgickom kalendári ľubovoľná spomienka svätého Jána Pavla II. V tento 
deň v roku 1978  na intronizačnej svätej omši nového pápeža, ktorý  bol zvolený 16. októbra, zú-
častnilo sa vyše tristotisíc ľudí. Vtedy vari najdojímavejším momentom bola výzva nového Svätého 
Otca adresovaná všetkým kresťanom: „Bratia a sestry, nebojte sa! Otvorte Kristovi dvere  
dokorán!“ A potom ešte niekoľkokrát mocne sa rozliehali jeho slová Bazilikou svätého Petra 
a Berniniho kolonádou: „Nebojte sa!“ 
 Toto je naozaj iba stručná spomienka (a nech bude nastálo naša!) na tohto veľkého pápe-
ža, ktorý Kristovu Cirkev previedol z jedného tisícročia do druhého. 
            Ján Frena 

Celý Tvoj, Mária! 

Svätý Otec Ján Pavol II. – 264. nástupca svätého Petra,  
hlava 1,2 miliardy katolíkov na celom svete,  
pápež rekordér, putujúci pastier,  
biskup Ríma, najvyšší kňaz, nositeľ moci kľúčov,  
ohlasovateľ evanjelia, modliaci sa mystik,  
ohnivý kazateľ, kajúcnik prosiaci o odpustenie,  
ikona utrpenia, utešiteľ trpiacich, hlásateľ pokoja,  
milý spoločník, zázrak v historickom čase, najlepší človek, Ján Pavol Veľký. 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

11. októbra 1962 – bol v Ríme otvorený 21. ekumenický koncil – Druhý vatikánsky koncil. 
12. októbra 1760 – narodil sa František Xavér Hábel, titulárny biskup, nitriansky prepošt,  
  zakladajúci člen Slovenského učeného Tovarišstva (um. 13. okt. 1846).  
12. októbra 1891 – narodila sa Edita Steinová, mučenica, bosá karmelitánka – sv. Terézia  
     Benedikta od Kríža, spolupatrónka Európy (um. r. 1942 v Osvienčime). 
16. októbra 1311 – pápež Klement V. otvoril vo Vienne 15. všeobecný koncil.  
16. októbra 1615 – umrel František Forgáč, nitriansky biskup, ostrihomský arcibiskup,   
  kardinál. 
16. októbra 1863 – narodil sa ThDr. Augustín Fischer-Colbrie, košický biskup a spisovateľ. 
16. októbra 1978 – bol za pápeža zvolený krakovský arcibiskup kardinál Karol Wojtyla, ktorý  
     prijal meno Ján Pavol II. 
17. októbra r. 107 – umrel sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník. 
19. októbra 1901 – narodil sa Ľudo Mistrík-Ondrejov, spisovateľ. 
21. októbra 1750 – narodil sa Juraj Fándly, kňaz, bernolákovský básnik a spisovateľ,  
  zakladajúci člen Slovenského učeného Tovarišstva. 
21. októbra 1800 – umrel Ján Krstiteľ Horváth SJ, profesor Trnavskej univerzity, rektor 
  univerzity v Budíne, odborný spisovateľ. 
24. októbra 1601 – umrel Tycho de Brahe, dánsky hvezdár, žijúci na dvore Rudolfa II. 
24. októbra 1797 – narodil sa Dr. Štefan Moyses, biskup, národný dejateľ, prvý predseda  
     Matice slovenskej.                      

Úmysly Apoštolátu modlitby na október 
Všeobecný: Aby bol vykorenený obchod s ľuďmi, ktorý je modernou formou otroctva. 
Evanjelizačný: Aby kresťanské komunity v Ázii, naplnené misijným duchom, ohlasovali                  
evanjelium tým, ktorí ho ešte len očakávajú. 
Úmysel KBS: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca. 

Kalendárium pripomína     
11. 10. – Ne: 28. nedeľa Cez rok 
                      spomienka sv. Jána XXIII. sa tohto roku neslávi 
14. 10. – St: Sv. Kalixt I., pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka 
15. 10. – Št: Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi; spomienka 
16. 10. – Pi: Sv. Hedviga, rehoľníčka; sv. Margita Mária Alacoque, panna; ľubovoľné spom. 
17. 10. – So: Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník; spomienka 
18. 10. – Ne: 29. nedeľa Cez rok 
19. 10. – Po: Sv. Ján Brébeuf a sv. Izák Jogues, kňazi a mučeníci a spoločníci; ľub. spom., 
                      Sv. Pavol z Kríža, kňaz; ľubovoľná spomienka 
22. 10. – Št: Sv. Ján Pavol II., pápež; ľubovoľná spomienka 
23. 10. – Pi: Sv. Ján Kapistránsky, kňaz; ľubovoľná spomienka 
24. 10. – So: Sv. Anton Mária Claret, biskup; ľubovoľná spomienka 
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HUMOR 
 
Istá precitlivená stará dáma si hľadá tiché miesto na dovolenkový pobyt. Rozhodne sa pre chatu 
vo Švajčiarsku. Keď má prenájom už takmer dohodnutý, napíše ešte raz majiteľovi, aby sa uisti-
la, či je v dome pohodlný záchod. Dobrá výchova jej nedá napísať slovo záchod, ba i skratka 
WC jej pripadá hrubá. Aby ju zjemnila napíše W. – C. Majiteľovi nie je jasné, čo dáma pod tými 
písmenami myslí a pýta sa aj ľudí z dediny. Ale poradiť mu nevie nik. Nakoniec s vyberie za 
starým pastorom. Ten mu po chvíli premýšľania povie: „W.-C. bude asi skratka pre WOOD- 
CHAPEL, čo po anglicky znamená drevená kaplnka. Majiteľ hneď napíše budúcej nájomníčke 
list. Veľavážená pani. Prepáčte, že meškám s odpoveďou, ale mám pre Vás dobrú správu. Bu-
dova W.-C. sa nachádza asi 7 km od chaty v hlbokom lese a vojde sa do nej až 100 osôb. Pre 
svoju peknú polohu je veľmi vyhľadávaná. Otvorená je v piatok a v nedeľu, čo je možno problém, 
keď ste zvyknutá ju navštevovať pravidelne každý deň. Isto oceníte, že je tam 60 miest na sede-
nie, niektorí návštevníci si so sebou berú suchú stravu a strávia tam celý deň. Tí, ktorí nechcú 
strácať čas, prídu autom presne načas. Osmeľujem sa dať Vám radu, najlepšie je tam ísť  
v nedeľu, keď k tomu hrá organ. Váš úctivý služobník.  
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