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ročník XI.

Úvodník
November je mesiac duchovných bytostí, anjelov. Bol vybraný - 9. mesiac od
marca (kedy sa pôvodne začínal rok) - na počesť deviatich anjelských chórov. 8.
novembra oslávime svätého archanjela Michala. A kto vlastne sú archanjeli? Ako
ovplyvňujú naše životy? Existujú naozaj? Pre lepšie porozumenie týmto záhadným
bytostiam, ktoré stvoril Boh, tu je päť faktov, ktoré by sme o nich mali vedieť: 1.
V hierarchii sa nachádzajú na druhom stupni Anjeli sú tradične rozdelení do
deviatich chórov. Toto delenie vychádza z Písma, v ktorom je pomenovaných deväť
hierarchických stupňov. Svätý Gregor Veľký vymenoval tieto chóry vo svojej
tridsiatej štvrtej homílii o evanjeliách: „Podľa Písma vieme, že je deväť rádov anjelov
– anjeli, archanjeli, kniežatá, mocnosti, sily, panstvá, tróny, cherubíni a serafíni.“ 2.
Odovzdávajú ľuďom dôležité odkazy. Ako ľudia máme najbližšie k najnižšiemu chóru
anjelov, pretože tí s nami komunikujú a sú v kontakte. Veríme, že práve svätý
Michal sprostredkoval Jánovi inšpiráciu od Boha – Knihu Zjavení. Tiež je známy ako
ochranca Cirkvi pred zlým. Svätého Michala poznáme aj z príbehu, keď bol Lucifer
vyhnaný kvôli svojej rebélii z neba. Svätý Gabriel sa po prvýkrát spomína v Knihe
proroka Daniela, ktorému pomáha v jeho pozemskej misii. Neskôr sa zjavuje
Zachariášovi a preblahoslavenej Panne Márii, ktorej odovzdáva tú najvýznamnejšiu
správu, že Boh si ju vyvolil, aby fyzicky porodila jeho Syna, zjavené Slovo. Svätý
Rafael sa spomína v Knihe Tobiáš, kde má vyliečiť Tóbiho a ochrániť Sáru pred
démonom. Rafaelovi sa podarilo oboje – v podobe človeka sprevádzal Tobiáša a
poučil ho, čo a ako má robiť. 3. Nemajú krídla, telo ani meč. Archanjeli nie sú ako
my. Sú to rýdzi duchovia a nevlastnia nič materiálnej povahy. Príležitostne môžu
vyzerať ako ľudia, ale len navonok. Doktor Peter Kreeft ponúka vo svojej knihe
Anjeli a démoni skvelý opis: „Keďže anjeli nemajú telo, neexistujú v priestore tak ako
my. Na zemi sa hýbu bez toho, aby zaberali akékoľvek miesto. Ich pohyb môžeme
pripodobniť k pohybu „elektrónov“ alebo „mikročastíc“. Bez prestania sa pohybujú
z jedného miesta na druhé. Nevstupujú pritom do žiadneho času ani priestoru.“ Síce
nemajú materiálne telo, no môžu ovplyvniť materiálny svet. Sú to čistí duchovia (tak
ako Boh), ktorí sú takí inteligentní a silní, až dokážu pohnúť predmetmi alebo vziať si

ľudskú podobu. Ako sa to všetko deje, je tak trocha záhada. Svätý Tomáš Akvinský
sa venuje tejto téme vo svojej Summe. Krídla a meče – všetko sú to len umelecké
prejavy, predstavy o ich úlohách a činoch v našom svete. Vo svete, v ktorom ich
vnímame ako poslov správ a ochrancov. 4. Ochraňujú nás pred zlom. Ak mohol
svätý Michal vyhnať spolu s nebeskými kniežatami diabla a jeho prisluhovačov
z neba, archanjeli môžu celkom určite bojovať proti démonom, ktorí sužujú nás
i našu zem, a ochrániť nás pred ich vplyvom. Jedna z najsilnejších modlitieb je
modlitba k svätému Michalovi. 5. Stále existujú. Našťastie, existencia anjelov
nezávisí od toho, či v nich veríme, alebo nie. Boh stvoril týchto nesmrteľných
duchov už na počiatku času a budú existovať naveky. Možno ich nevidíte,
nepočujete či necítite ich prítomnosť. No napriek tomu sú reálni – tak ako
obrazovka, na ktorú sa pozeráte, či farský list práve vo vašich rukách. Niekedy nám
dajú o sebe vedieť, no väčšinou sú príliš zaneprázdnení, lebo nás ochraňujú pred
zraneniami. Len si predstavte, aké by to bolo bez nich! Deti tomu rozumejú. Chápu,
že anjeli existujú, a bezhranične veria, že sú tu s nami. Bez váhania sa k nim modlia.
Možno by sa zišlo aj nám čo-to z detskej jednoduchosti srdca, aby sa obnovila naša
viera v tieto nebeské bytosti. „Veru, hovorím vám: „Ak sa neobrátite a nebudete
ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3). Skúsme sa častejšie
modliť k anjelom.
o. Rastislav (farár)

Duchovné bytosti - anjeli
Drahí bratia a sestry, v knihe Genezis je opis stvorenia sveta, v ktorom je ako
vrchol stvorenstva človek. Na tejto zemi však nie sme sami, resp. okrem zvierat
a rastlín stvoril Boh ešte jeden druh bytostí- anjelov. Sú ti duchovné stvorenia,
ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom. Slovenské
slovo „anjel“ pochádza z gréckeho „angelos“, čo znamená „posol“. Anjeli sú teda
Boží poslovia, ktorí pracujú pre neho a pre dobro ľudí. S nimi sa spája aj
vykonávanie nadprirodzených vecí, ktoré nie sú vysvetliteľné ľudským rozumom.
Ako vieme, že anjeli jestvujú?
Sväté písmo nám neposkytuje žiadnu presnú zmienku o tom, kedy boli stvorení
anjeli, predpokladá sa však, že vznikli skôr ako ľudia. Pán Ježiš hovorí často o
anjeloch; v Novom zákone sa spomína sedem „chórov“: tróny, panstvá, sily,
mocnosti, archanjeli, kniežatstva a anjeli. Starý zákon sa konkrétne zmieňuje o

dvoch chóroch: cherubíni a serafíni. Boh dal anjelom veľkú múdrosť, slobodu a moc.
Z početných náznakov v Novom zákone vieme, že sú im zverené dôležité úlohy.
Nový aj Starý zákon hovoria tiež o padnutých anjeloch. Pokúšanie Adama a Evy
predpokladá, že zlí duchovia (démoni) existovali už predtým a boli zvrhnutí do
pekla, odkiaľ nemajú nádej dostať sa preč.
Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré nemajú telá (Mt 11,30). Stoja pred
tvárou Boha, preto sú blažení (Mt 18,10). Tieto duchovné bytosti tvoria nebeský
súd, nazývajú sa anjelmi (z gréčtiny „angelos“ = „posol“), pretože podľa Biblie
vykonávajú Božie rozkazy. Niekedy si za účelom vykonať Boží rozkaz prevezmú
ľudskú podobu. Ich posolstvá sú podľa Biblie veľmi dôležité, napr. Zvestovanie Pána
(Lk 1,26; 2,9-14). Anjeli – tak ako aj my – sme predmetmi Božej milosti a lásky.
Pretože však nemajú telo ako my, ich odpoveď na Božiu lásku si nežiadala čas a
potrebu rásť a dozrievať. Ako náhle boli stvorení a prijali milosť Božiu, mali
príležitosť reagovať na Božiu lásku, a tak vstúpiť do blaženosti. Nevieme, z čoho
pozostávala tá skúška. Tí, čo obstáli, dostali „svetlo slávy“ a „v nebi ustavične hľadia
na tvár Otca“ (Mt 18,10). Primárna úloha dobrých anjelov je oslava a služba Bohu.
Ich druhoradá úloha spočíva v ochrane a starosti o spásu ľudí.
Archanjel Michal
Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme. Najväčší z anjelov je podľa tradície
archanjel Michal, „veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa“ (Dan 12,1), ktorý
je vodcom nebeského vojska, bojoval proti „drakovi“, teda proti padlým anjelom, a
zvrhol ich na zem (Zjv 12, 7). Michal je obhajcom Božieho ľudu pred Bohom (Dan
10, 13.21). Zobrazuje sa často ako bojovník, v ruke má kopiju, váhy a pod nohami
draka. K tomuto archanjelovi sa môžeme modliť a prosiť ho o pomoc aj v našich
duchovných bojoch proti zlým duchom a proti pokušeniu. V boji o našu spásu nie
sme sami- Boh nám dáva pomocníkov, o ktorých pomoc sa môžeme oprieť.
Modlitba k sv. archanjelovi Michalovi:
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe
a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí
sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/anjeli/kto-su-anjeli/

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V našej farnosti pripravujeme kurz liturgického spevu pre veriacich farnosti.
Môžete sa hlásiť v kancelárii.

 Vo štvrtok, 10.11.2016 bude po adorácii prednáška s modlitbami chvál.
 Vo štvrtok, 17.11.2016 organizujeme jednodňový zájazd do Vysokých Tatier







pre rodiny s deťmi a mládež farnosti. Hlásiť sa môžete v kancelárii. Sv.
liturgia bude iba ráno o 07:30 hod.
Pozývame vás na medzinárodný festival duchovných piesni v katedrále od
11.11.-13.11.2016. V nedeľu bude v našom chráme o 10:00 spevom
doprevádzať
cirkevnoslovanskú
sv.
liturgiu
bratislavský
zbor
Kyrillomethodeon.
Pozývame vás na duchovné cvičenia na Sigorde pre rozvedených
a nesviatostne sobášených v termíne 11.11.-13.11.2016
Pozývame vás na púť do Ríma v termíne 13.-18.11.2016 Viac na nástenke.
20. novembra je ukončenie Roku milosrdenstva, do ktorého môžeme získať
plnomocné odpustky.
Drahí veriaci, otec arcibiskup a metropolita Ján náš pozýva, aby ste zapojili do
petície, proti prieskumom ropy a ťažbe zemného plynu. Jedná sa o územia a
oblasti severo-východného Slovenska, ale nie len. Vladyka Ján sa stotožňuje s
organizátormi petície, ktorí zásadne NESÚHLASIA s geologickým
prieskumom ropy a zemného plynu, ako aj ich následnou ťažbou, a to
nielen na severovýchode Slovenska, ale ani nikde inde na území Slovenskej
republiky, pokiaľ by bol takýto prieskum, resp. ťažba, povolené bez súhlasu
dotknutých obcí a ich obyvateľov. Dôvodom nesúhlasu je opodstatnená
obava, že už samotnými prieskumnými vrtmi, ako aj následnou ťažbou ropy
a zemného plynu bude poškodené naše životné prostredie, osobitne zdroje
pitnej vody, čo je existenčné pre všetkých nás. Aj v zmysle encykliky Laudato
si' sme povinní zapojiť sa! Podpísať petičné hárky môžete iba raz, ak ste už
tak neurobili, v našom chráme
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