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ročník VII.

Úvodník
Počuli ste ? Úspešné pristátie vozidla na planéte Mars, po dlhom 8,5 mesačnom prelete
zo zeme vesmírom. Toto pojazdné laboratórium s názvom Rover Curiosity za miliardy
dolárov, bude brázdiť dno kráteru Gale na Marse minimálne po dobu svojej 98-týždnovej
misie. Senzačné. Ľudia sa už tešia a pripravujú na lety na Mars. Začne postupne kolonizácia
tejto červenej planéty? Kto udelí ťažobné práva a komu? Sú to úžasné veci, ale pomôže nám
to? Chceme azda zamoriť odpadom aj iné planéty? V mnohých sa znovu prebudia vlastnícke
chúťky. Ale k čomu to povedie? Ľudstvo sa zase kamsi vyberá na cestu, ani nevie kam.
Končia sa naše farské misie. Celý program, všetky modlitby, stretnutia nás pozývali
obrátiť sa k viere, k Bohu, hore, vysoko, dokonca až za Mars. Kresťan predsa kráča ďalej. Do
neba. Toto je pokrok pre všetkých dostupný. Stačí chcieť. Netreba miliardy dolárov.
Čo sa stane s človekom, keď Boha odsunie stranou?
Svet sa zrazu pre neho zúži. Je to vraj svet pokroku, tvrdia,
svet blahobytu. Ale tento chválenkársky svetský pokrok nie
je celkom taký, ako sa od neho očakávalo: stal sa aj
svetom rakiet, bakteriálnych a nukleárnych bômb, svetom
znečisteného životného prostredia. Všetko veci, ktoré ak
nebudú pod prísnym dohľadom, môžu byť katastrofou pre
celé ľudstvo. Ale povedzme to aj inak: Pokrok môže byť
pre ľudí, ktorí sa majú radi, a pokladajú sa za bratov a sestry jedného Otca, vynikajúcou
vecou. Avšak pre ľudstvo, ktoré nevidí v Bohu spoločného Otca, je pokrok stálym
nebezpečím: Ak spolu nekráča mravný, vnútorný, osobný pokrok, každý iný pokrok len
urýchľuje nekultúru. Robí z človeka stroj, ktorý ovládajú ďalšie stroje, stáva sa číslom, ktoré
velí iným číslam. Stáva sa pračlovekom, ktorý v zajatí ošiaľu uspokojuje svoje zbojnícke,
rozvratné a výstredné pudy, úžasnými silami prírody a techniky.
V tomto mesiaci október sa pozrime na Máriu. Nádherný človek veľkej viery. Vierou to
dotiahla ďalej, ako všetky iné kozmické misie. Čo tam taký Mars za miliardy. To je nič.
Nebojme sa uctievať Pannu Máriu. Bl. Pápež Ján Pavol II. veľa lietal po celom modernom
svete, ale vždy s ružencom v ruke. A to je správne. Lebo Boh je večný, nestarne, je vždy
moderný. A kto uctieva Pannu Máriu, žije presne podľa Božieho štýlu. Lebo Boh zveril svojho
Syna Panne Márii. Nikomu inému. Nebojme sa hľadieť do budúcnosti sveta, ale tými
správnymi očami. Očami VIERY. Tento rok sme predsa začali. Panna Mária kráča pred nami
ako znak bezpečnej nádeje a útechy.

o. Rastislav (farár)
Sv. mučeníci Galaktión a Epistéma (05.11.)
Začiatkom 3. storočia žili v meste Emesa vo Fenícii (úzky pás zeme popri
Stredozemnom mori na sever od Palestíny) zámožní a urodzení manželia menom Klétofont a

Leukippa, obidvaja pohania. Keďže Leukippa bola neplodná, od svojho zatrpknutého manžela
musela znášať veľa nadávok, ba neraz aj bitku a údery.
V tom čase chodil od jedného domu k druhému istý Onufrios. Mal oblečené žobrácke
handry a prosil o almužnu, no v skutočnosti to bol mních a kňaz, ktorý takto ukrýval svoju
totožnosť a usiloval sa privádzať ľudí k pravému Bohu. Okolo roka 220 zastal tiež pred
Klétofontovým domom. Spočiatku pred ním Leukippa zatvorila dvere - bola totiž roztrpčená,
pretože manžel ju práve zbil - no napokon ho prijala a pohostila. Keď Onufrios vycítil, že
Leukippa sa veľmi trápi, naliehal, aby mu prezradila príčinu svojho nešťastia. Vtedy jej
zvestoval evanjelium a poukázal na skutočnosť, že pravý Boh vždy dáva prosiacim to, o čo ho
žiadajú. Leukippu naplnila nádej, uverila v Krista a dala sa pokrstiť. A naozaj, čoskoro počala
vo svojom lone dieťa. Keď vyjavila tajomstvo vyliečenia svojej neplodnosti manželovi
Klétofontovi, z Božej milosti aj on uveril v Krista, vďaka čomu obidvaja vychovávali svojho
syna Galaktióna jednomyseľne v kresťanskom duchu. Poskytli mu tiež vynikajúce vzdelanie,
takže mohol urobiť skvelú kariéru, on však túžil po mníšskom živote plnom modlitby, ako to
predpovedal Onufrios pri jeho krste: „Toto dieťa si nebeský život zamiluje väčšmi než
pozemský.“
Po matkinej smrti, keď mal Galaktión dvadsaťštyri rokov, otec sa rozhodol oženiť ho a
našiel mu nevestu menom Epistému. Bola krásna a urodzeného pôvodu, no nebola
kresťanka. Galaktión sa nemohol protiviť otcovej vôli, preto sa s ňou zasnúbil, no podarilo sa
mu odložiť svadbu. Medzitým Epistému často navštevoval, aby sa spoznali, a postupne jej
odhaľoval svoju vieru, až ju napokon priviedol ku Kristovi a sám pokrstil. Keďže sa stala
kresťankou, napriek svojim predchádzajúcim zámerom sa zmieril s predstavou, že si ju
zoberie za manželku. Na ôsmy deň po prijatí svätého krstu prišla však sama Epistéma s
návrhom, aby žili spoločne ako brat a sestra, s čím Galaktión radostne súhlasil.
Obidvaja snúbenci potom potajomky rozdali všetok svoj majetok chudobným a spoločne
sa pobrali do púšte. Neďaleko Sinaja na vrchu Publion sa blízko seba nachádzali dva tajné
monastiere. Galaktión vstúpil do prvého z nich, Epistéma do druhého. Tam viedli prísny
asketický život v modlitbe a pôste, pričom veľa fyzicky pracovali.
Po niekoľkých rokoch sa pohania dozvedeli o existencii monastierov na vrchu Publion a
vyslali k nim vojenský oddiel. Všetci mnísi a mníšky sa rozutekali do vrchov, iba Galaktión
zostal vo svojej kélii (komôrke) čítať Sväté písmo. Keď ho vojaci zviazaného viedli, zbadala to
Epistéma a začala prosiť najstaršiu sestru, aby jej dovolila podstúpiť mučenícku smrť spolu so
svojím snúbencom a učiteľom. Okrem iného povedala: „Ja nemôžem žiť bez Galaktióna a
nemôžem sa s ním rozísť ani v tomto veku, ani v budúcom, no pôjdem a zomriem spolu s
ním.“ Keď jej najstaršia sestra dala k tomu svoje požehnanie, Epistéma dohnala vojakov a
volala na Galaktióna: „Môj milovaný pán a brat, môj učiteľ, ktorý ma nasmeroval na spásu,
skrze ktorého som spoznala Krista, pravého Boha, počkaj ma, nenechávaj samu svoju úbohú
sestru a služobníčku! Zober ma so sebou na mučenie – mňa, ktorú si vyviedol z modlárskeho
blúdenia a všetkej svetskej márnosti! Mňa, ktorú si viedol k mníšskemu životu, veď k vencu
mučeníctva! Rozpomeň sa, ako si mi sľúbil, že ma neopustíš ani v tomto veku, ani v
budúcom!“
Jej túžba sa naplnila, pretože vojaci sprevádzajúci spútaného Galaktióna ju zatkli a spolu
s ním odviedli pred správcu mesta. Následne obidvaja snúbenci podstúpili ťažké muky. Bili ich
palicami, zatĺkali im ostré klince pod nechty, odťali im ruky a následne nohy, potom im odrezali
jazyk a napokon ich sťali. Túto mučenícku smrť podstúpili okolo roka 250.

Spracoval DS (prevzaté www.furca.sk)

Liturgické okienko VIII. časť
Príď tvoje kráľovstvo
Touto prosbou predovšetkým vyznávame Boží primát,
prvenstvo. Kde niet jeho, tam nemôže byť ani nič dobré.
Kde sa nehľadí na Boha, upadá človek i celý svet. V tomto
zmysle nám Pán hovorí: "Hľadajte najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše." (Mt
6,33) Tieto slová nesľubujú rozprávkovú zem plnú
blahobytu, bez problémov a starostí, ale stanovujú priority
nášho správania v každodennom živote: "Božiu vládu,
Božie kráľovstvo", prijíma sa jeho vôľa ako meradlo. Táto vôľa vytvára spravodlivosť ku ktorej
patrí, že Bohu dávame, čo mu patrí a v tom nachádzame aj recept správania sa a konania
človeka vo vzťahu k človeku.
Poriadok priorít, ktorý nám oznamuje Ježiš, nám môže pripomenúť starozákonnú správu
o prvej Šalamúnovej modlitbe po jeho nástupe na trón. Pán sa zjavil mladému kráľovi vo sne
a dal mu možnosť vysloviť prosbu, o ktorej sľúbil, že ju vypočuje. A o čo prosí Šalamún? "Daj
svojmu služobníkovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým."
(1 Kr 3,9) Boh ho chváli, že neprosil - čo by sa dalo chápať - o bohatstvo, majetok, slávu ani o
smrť svojich nepriateľov, ba ani o dlhý život (porov. 2 Krn 1,11), ale prosil o to, čo je naozaj
podstatné: o počúvajúce srdce, o schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým, preto Šalamún
dostáva aj to ostatné. Prosbou "príď Tvoje kráľovstvo" (nie naše), nás Pán chce priviesť k
modlitbe a k poriadku. Prvé a najdôležitejšie je počúvajúce srdce, aby vládol Boh a nie my.
Božie kráľovstvo prichádza cez počúvajúce srdce. To je jeho cesta.
Ježiš je zosobnené Božie kráľovstvo. Tak sa prosba o počúvajúce srdce stáva prosbou o
spoločenstvo s Ježišom Kristom, prosbou o to, aby sme sa čoraz väčšmi stávali s ním
"jedným" (porov. Gal 3,28). Aby Ježiš každý deň mal moc a priestor konať v našom živote.
Pôsobivo to vyjadril Reinhold Schneider: "Život tohto kráľovstva je pokračovaním Kristovho
života tých, čo sú jeho. V srdci, ktoré sa prestáva živiť Kristovou životnou silou, sa kráľovstvo
končí. V srdci, ktorého sa táto sila dotkne a ktoré sa zmení, sa kráľovstvo začína...
Modliť sa o Božie kráľovstvo znamená hovoriť Ježišovi: "Daj, aby sme boli tvoji, Pane!
Prenikni nás, ži v nás! Zhromaždi rozptýlené ľudstvo vo svojom tele, aby v tebe bolo všetko
podriadené Bohu, aby si ty potom mohol všetko odovzdať Otcovi, aby tak "bol Boh všetko vo
všetkom" (porov. 1 Kor 15,26-28) (spracované podľa: RATZINGER, J - BENEDIKT XVI.: Ježiš
Nazaretský I. diel s. 162-164)

o. Patrik (kaplán)
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