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Obišovce, slávnosť Ružencovej Panny Márie, dňa 2.10.2022 

 

Oslovenie. 

Genius loci – tá vnútorná hodnota našich posvätných miest privádzala 

našich predkov vo viere a rovnako dnes aj nás na miesta, kde tí pred nami 

a my dnes v ich šľapajach sa presviedčame o sile svätého miesta, na ktoré 

nás tu prítomných, ale aj tých, s ktorými sme spojení komunikačnými 

prostriedkami, spája presvedčenie o sile Božieho požehnania, lebo kde je 

požehnanie, tam je život! Tak to vyjadrovali výšivky našich starých materi 

s veľavravným textom: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“! 

Úvodná prosba Liturgie hodín má tieto slova: „Pane, otvor mi ústa, aby som 

velebil tvoje sväté meno; očisť mi srdce od zbytočných, hriešnych a iných 

myšlienok; osvieť mi rozum a zapáľ srdce, aby som sa modlil dôstojne, 

pozorne a nábožne, a tak dosiahol milosť pred pohľadom tvojej božskej 

velebnosti!“  

Toto považujem za vhodné pre naše duchovné rozpoloženie na tomto 

milostivom mieste, na pôde – ktorá podľa Mojžiša je pôdou svätou, 

premodlenou generáciami našich predkov... Keď podľa ich vzoru 

rozkladáme pomyselný duchovný batôžtek na tejto svätej obišovskej pôde, 

prosme na úvod o uloženie darov Božieho slova i milosti eucharistickej 
slávnosti v nás slovami žalmistu:  „Nech sa mi ústa naplnia chválou, 
a budem spievať o Tvojej sláve!“  

Na pohrebe anglickej kráľovnej Alžbety II. reportér BBC sa pýtal na pocity 

ľudí...jedná odpoveď na zaujala: „Ak budeme chcieť, môže jej život dlho 

byť s nami a ovplyvňovať naše životy!“ 

Bratia a sestry: AK budeme chcieť! 

„My chodíme za Matkou aj na Pútnok, aby sme v spoločenstve viery, ale 

i každý za seba, svoju rodinu jasne deklaroval: CHCEME, aby jej život bol 

vždy s nami a aby ovplyvňoval naše životy“ – povedal pre štyrmi rokmi 

/7.10.2018/ blahej pamäti otec kardinál Jozef Tomko na tomto mieste a my 

dnes s láskou na neho spomíname a veríme, že je z domu Otca prítomný aj 

na našom duchovnom zhromaždení.  

Aj dnes sme tu preto, že CHCEME, aby jej život bol vždy s nami a aby 

ovplyvňoval naše životy! 
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CHODIME k Matke, aby sme sa pozreli na jej život schovaný aj za týmto 

milostivým obrazom, ktorý nám pripomína jej život, službu, ochotu...a 

ukazuje nám cestu s Ježišom a za Ježišom. 

Aj my pri nej hľadáme silu k tomu, aby sme „CHCELI“: skladáme prosby 

na mnohé úmysly, ktoré sú tajomstvom nášho života, prosíme, aby 

OVPLYVŇOVALA naše života...a veršom starej pútnickej piesne aj dnes 

v problémoch života voláme: Ty pútnik „vyžaluj jej svoj žiaľ, horkosť svojho 

znoja, kto ti má pomáhať, ak nie Matka Tvoja!“  

Lebo ten dnešný plač Panna Márie je plačom nádeje pre nás! /La Saletta/  

Jej postoj pred Božou vôľou ako ho deklarovalo dnešné evanjelium, jej 

„FIAT: Nech sa tak stane“!  je silnou inšpiráciou aj pre nás. Jej kladná, 

pohotová a ochotná odpoveď na Božiu vôľu nech je vždy v základoch naše 

kresťanskej identity a života viery, nádeje, lásky i skutkoch nášho života! 

Mám pred očami povzbudenie duchovného spisovateľa Thomasa Mertona: 

že „ľudské srdce sa očisťuje skutkom na prvý pohľad jednoduchým, 

bezvýznamným, tým, čo je spoločným údelom ľudstva: a to každodennou 

a poctivou prácou, tichou starostlivosťou, tým že ideme spoločnou cestou 

s ostatnými!“ (Thomas Merton *31.1.1915 - 10.12.1968/                                                                                                                                                                                                                                                            

Aj čas odpustu - čas milosti a spásy, nám má pomôcť pochopiť, čo znamená 

byť veriacim človekom, učeníkom Krista, nositeľom tradície štýlu 

kresťanského života podľa vzoru Panny Márie v dnešnom svete. 

Chceme sa otvoriť a prijať Božie podnety do nášho života!   

Základným postojom v našej kresťanskej formácií je, že máme radi svoje 

povolanie a to aj napriek všetkým ťažkostiam a výzvam, s ktorými sa 

stretávame. V súčasnej spoločnosti okolo nás je vo všeobecnosti dosť 

negatívnych postojov a nálad, z ktorých už celá spoločnosť je unavená. 

Prežívame mimoriadne náročne obdobie, pociťujeme to v celej spoločnosti 

od osobného života každého z nás, cez rodiny, pracoviska....Preto aj my sa 

chceme povzbudiť v našom povolaní a poďakovať sa zaň!   

Sme tu, okrem iného aj pre tri priestory, na ktoré upierame svoje pohľady: 

pre PAMIATKU, pre PRITOMNOSŤ a NÁDEJ do dní budúcich!   

1. Pamiatka 

Dnes na tomto mieste si každý z nás uvedomuje, že sme tu ako výsledok 

viery a životného štýlu našich rodičov a generácií pred nami. Zvlášť dnes 

chceme byť silno presvedčení, že naše pútnické kroky cestami viery sú 

zárukou, že ani „tí po nás“ nezblúdia a nezídu s tejto cesty. Osobná 

skúsenosť viery v našich životoch – teda to čo voláme svedectvom viery s 
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„dopravnou mapou“ skúsenosti Cirkvi i našej osobnej ako výsledok života 

Božej milosti v nás skrze Božie slovo, Eucharistiu, sviatostný život, 

modlitbu, dobré skutky je to, čo skvelé bude pomáhať všetkým okolo nás. 

Len nám, okrem mnohého, treba mať presvedčenie starej ženičky z konca 

filmu Tengiza Abuladzeho „Pokánie“ /1984/, ktorá sa po rokoch vrátila do 

rodnej gruzínskej dediny a po zarastenej cestičke smeruje ku zbúranému 

kostolu, ktorý v čase komunizmu bol premenený na sklad umelých hnojív. 

Keď jej povedia, že kostola niet, povie historickú pravdu o hodnote života: 

„Načo je cesta, keď nevedie do cerkvi, kostola – k Bohu!“   

Preto pápež František pripomína: „Rodič, kňaz, katechéta je teda kresťan, 

ktorý v sebe nosí Božiu pamiatku, nechá sa ňou viesť v celom svojom živote 

a dokáže ju prebúdzať aj v srdci druhých. A toto je náročné! Toto kladie 

nároky na celý život“!    

Nezabudnime, že vieru nemožno predpokladať, ale treba ju predkladať 

(Hans von Urs Baltazár), že žijeme v čase, ktorý ma blízo k tendencií 

pokazenia a skartácie...preto je v našich rodinách tak často ťažko 

nenarodeným deťom i  starým ľuďom...   

Preto sa modlíme za seba navzájom za dar ticho niesť kríže života a bude viac 

pokoja v našich domoch!  Ale nezabudnime, že je aj „biele“ mučeníctvo 

a hroby týchto hrdinov každodennej „všednosti“, jednoduchosti, ale 

i vernosti a zodpovednosti sú plné naše cintoríny. Tam pôjdeme o chvíľu /1. 

a 2.11./ uctiť si životy našich predkov. Nech nám vlastnou ostane pravda, že 

„je lepšie za života zľúbať ruku svojim rodičom, ako po smrti nosiť na ich 

hroby hrubú sviecu“! 

Bez tej „dopravnej mapy“ viery nás môže život zviesť k mnohým mŕtvym 

bodom. Boh je samozrejme nekonečne trpezlivý a keď prepasieme nejakú 

odbočku, tak nás bezpochyby vráti slovami „Prerátaj, zastav sa, zhodnoť!“ 

Každý úprimný človek nakoniec nájde cestu domov, no môžeme vyhnúť 

mnohým slepým uličkám, keď budeme hľadať usmernenie v hlbokých 

studniach náboženskej tradície.  

Zápas človeka o  Boha a hodnoty života vyjadrila spisovateľka Mária  

Rázusová – Martáková (* 28.6.1905, Vrbica – † 5.8.1964, Bratislava)  v básni  

„Nepoznanému“ veršami:  

Teba vraj niet! 

Vraj si len taký fantóm bledý, 

pánsky bič na útlak pospolitej triedy, 

Ty vraj len do tmy rútiš svet. 

Bo človek nemá duše, nemá ducha, 

len mechanika všetko ženie vpred. 

Nie, Teba vraj niet! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1905
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrbica_(Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
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Pravdou je len to, čo chápu zmysly moje. 

Kristus a Ty? Všetko iba tmou je, 

a vaša náuka svet nevytiahne z biedy. 

Dávno ho popreli mnohé vykopávky, 

i sama zem, stará milióny liet. 

Nie, Teba niet!  

Ja viem… i zarážam svoj krok kade-tade 

po lúkach zelených, po mladuškom sade, 

kde višňa vyhnala prvý mliečny kvet. 

Ach, kto ťa stromček môj, vystavil tak umne? 

A z višne vonia, vonia med… 

Nie, Teba niet!  

A padá tma. Snívam hľadiac na nebesia… 

Kto znáš ich tajomstvo? Tisíc svetov skvie sa, 

závratnou rýchlosťou sa ženú vpred. 

Som ako v chráme. Či divom sa ti nezdá, 

že naša zem je práve taká hviezda, 

čo nikdy nezmýli svoj nádherný let? 

Vraj, Teba niet!  

Tak nech Ťa niet! 

A predsa všetka vtáč, všetky tvory zeme, 

každý kvet, strom a byľ, každý plod a semä, 

a všetok vzduch sa skvie veľkou slávou Toho, 

čo skrytý, tajomný, nepoznaný mohol 

stvoriť ten div, ten čarovný svet! 

Teba vraj niet!  

Ale ja dušu v sebe cítim, 

ja viem, že nekončím život týmto žitím, 

že musím dosiahnuť svojich mét! 

Preto sa bijem a neustúpim z boja, 

kým s Tebou nesplynie smutná duša moja, 

Ty, Bože, pravdy večný stred!  

A básnik Milan Rúfus vo svojich  “Spomienkách” nás povzbudzuje:  

„Strážte si svoj hrad, chráňte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami 

času ... Nedajte sa pomýliť povrchnými zmenami. Čas naďalej rabuje v ľuďoch 

a okráda ich o obraz Boha v nich. Čas, v ktorom neexistencia Boha zdá sa čoraz 

väčšej časti ľudstva pravdepodobnejšia, než Jeho existencia ..Bez hradu nebolo 

by ani podhradia. Chráňte si teda svoj Hrad, aby On mohol chrániť vás.     
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A ak už spomíname, tak chcem spomenúť sv. Jána Pavla II., ktorý pred 20 

rokmi  /16.10.2002/ nás obohatil v Cirkvi svojimi myšlienkami, ktoré sú 

stále aktuálne a to v Apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae. 

 

A som rád, že som našiel nedávno na sociálnych sieťach povzbudenie  otca 

arcibiskupa Mons. Bernard Bober v ktorom povzbudil kňazov, aby počas 

mesiaca október viedli vo farnostiach arcidiecézy "ružencové pobožnosti": 

„Chcem vás požiadať i povzbudiť k tomu, aby sa konali ružencové pobožnosti 

spolu s kňazom v každej farnosti, a nielen vo farskom kostole. Všetci vnímame, 

aký veľký príklad mariánskej úcty nám dáva pápež František svojím zastavením 

sa pred obrazom či sochou Panny Márie, zverením každej svojej cesty a svojich 

krokov do jej materinskej ochrany. 

Akým silným povzbudením je kňaz vo farnosti, ktorý pred vyobrazením Panny 

Márie sa spolu s veriacimi modlí, aby jeho farnosť bola na príhovor Ježišovej 

matky chránená pred zlom a pokušeniami, aby veriaci na jej príhovor boli 

posilňovaní vo chvíľach utrpenia, aby v ľudskom srdci a vo svete nechýbal pokoj 

a vzájomná láska. Spoločná modlitba ruženca zjednocuje farnosť v spoločnom 

kráčaní k Bohu, v nasledovaní Ježiša a v úsilí o svätosť, ako nám to svojím 

životom ukázala naša nebeská Matka. 

Som si istý, že každý z nás kňazov má ruženec. Pridajme sa k tým, ktorí – ako 

povzbudzuje pápež František – budú ho stále nosiť so sebou vo vreckách. Tak ho 

budeme mať vždy po ruke, aby sme ružencom prosili za našich blízkych – živých 

i zosnulých, za zverených veriacich, za problémy nášho sveta. A prosím vás, 

nezabúdajme ani na spolubratov v kňazstve. Ďakujem vám aj za každú 

modlitbu, ktorou sprevádzate moju službu. Uisťujem vás, že ste súčasťou 

mojej modlitby ruženca," povzbudzuje otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. 

 „Lampa viery bude na zemi stále rozsvietená, pokým tu bude olej 

modlitby.“ Týmto odkazom sa pápež František prihovoril všetkým, ktorí ho 

sledujú cez sociálnu sieť a doplnil známu pravdu, „že budúcim generáciám 

máme odovzdávať plameň viery, Evanjelia... a nie popol“!   
 

2. Prítomnosť –naša súčasná realita 

Aj na tomto mieste dnes chcem prežiť a posilniť sa realitou života Cirkvi, 

ktorú Sv. Otec František vyjadril: Evanjelium, Eucharistia, Evanjelizácie 

so základným prvkom synodality: „spoločnou cestou“! 

Ten fascinujúci zážitok Mojžiša: „Miesto na ktorom stojíš je zem svätá!“ 

prenášame na realitu tohoto miesto: nech nás najviac uspokojuje, kde nás 

život najviac vyrušuje! 
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Nie som politický analytik, ale ako vy aj ja vnímam v spoločnosti veľa otázok. 

Ako konštatoval pred našimi študentami pán dekan našej TF v Košiciach doc. 

Radoslav Lojan, pandémia COVIDu-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza  

do hĺbky menia našu existenciu a spôsob života: „Ocitli sme sa opäť ustráchaní 

a stratení. Ako učeníci v evanjeliu, aj nás strhla nečakaná zlovestná víchrica.“ 

Ale je to aj čas hľadieť vpred s odvahou a nádejou. Ako veriaci máme 

v Kristovi – ktorý je Cesta, Pravda a Život (porov. Jn 14,6) – svoj základ 

a večný zdroj „živej vody“ (porov. Jn 4,7-13), ktorý zjavuje nový zmysel 

existencie a premieňa ju. Nech je nám preto oporou presvedčenie, že 

z Božej vôle prebýva vo všetkom semienko nádeje: aj nádeje pokoja 

a spravodlivosti. V akej realite sme: žijeme, živoríme, alebo hynieme?! 

Pamätám sa na rok 1966 na Mariánskej hore v Levoči ujček – bard 

predspevák začal predpovedať pieseň: „Matičko levočská, rakety litajú, do 

plánoch Stvoriteľa, Rusi še miešajú: Matka zachráň nás, nastal smutný čas, 

zahynieme všetci, Mária zachráň nás“! 

Treba nám vedieť, že Panna Mária a svätí sú fascinujúcim vysvetlením 

evanjelia. Ich životy sú privilegovanou pozíciou, z ktorej si môžeme 

všimnúť tú dobrú správu, ktorú prišiel ohlasovať Ježiš, a to, že Boh je náš 

Otec a každý je ním milovaný. Toto je jadro evanjelia a Ježiš je dôkazom 

tejto Lásky, jej vtelením, jej tvárou. 

A sv. Ján Pavol II. nás uisťuje: „Ľudia potrebujú Máriu. V nej totiž 

nachádzajú prístup k srdcu jej syna, jedinému miestu, kde môžu nájsť pokoj v 

náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v 

našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia“. A tým nás privádza 

k našej nádeji, k jej hodnote aj v tento čas.     

3. Nádej – pohľad do budúcna 

Mnohí okolo nás dnes konštatujú, že nás čakajú náročné mesiace, kvôli 

ťažkostiam... ale my veriaci vieme, že Boh je nad všetkým, že sa nedá 

„zaskočiť“... tak dôverujúc uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ale jedno je 

isté: nám treba žiť evanjelium v tých podmienkach, do ktorých nás vedie 

život a všetky okolnosti brať ako Božiu vôľu.  

Včera /1.10/ sme mali v liturgickom kalendári spomienku svätej panny 

Terézie od Dieťaťa Ježiša. Vo svojom vlastnom životopise opísala svoje 

„opretie sa“ o sv. Pavla a jeho slova: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať, 

byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, 

ktorý ma posilňuje“! /1 Kor 12 a 13 kapitola/ 

Pre nás sú povzbudzujúce jej slova: „V srdci Cirkvi budem ja láskou“! 
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Sv. Terézia píše: 

„Našla som vetu, ktorá mi priniesla úľavu: „Usilujte sa o vyššie dary milosti. 

A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ (1Kor 12,31) Apoštol tu upozorňuje, 

že ani vyššie dary milosti nie sú ničím bez lásky a že láska je tá najvznešenejšia 

cesta, ktorá bezpečne vedie k Bohu. Konečne som našla pokoj. 

V láske som našla os môjho povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo 

zložené z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele nechýba nevyhnutne 

potrebný a veľmi vznešený úd. Pochopila som, že Cirkev má srdce a že toto 

srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy Cirkvi do činnosti a že 

keby táto láska vyhasla, apoštoli by už viac nezvestovali evanjelium a mučeníci 

by už neprelievali krv. Zbadala som a spoznala, že láska v sebe zahrňuje všetky 

povolania, že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy a miesta, jedným 

slovom, že láska je večná. 

Vtedy som opojená najväčšou radosťou vykríkla: Ježišu, moja láska, konečne 

som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska. Áno, našla som svoje 

miesto v Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj Bože. V srdci Cirkvi, mojej 

matky, ja budem láskou, a tak budem všetkým a moja túžba sa splní.“ 

 

Arcibiskup Mons. Zvolenský na margo otvoreného postoja Panny Márie voči 

plneniu Božej vôle povedal: „Vlastne aj my prichádzame na  mariánske 

pútnické miesta, aby sme v sebe akoby obnovili tento správny postoj človeka 

pred Bohom. Samozrejme, že pre našu krehkosť potrebujeme to vždy znova 

obnovovať a predovšetkým na Márii, keď na ňu pozeráme, keď ju vnímame 

srdcom aj očami tie zobrazenia, tak samozrejme, že tam to posilnenie, že ona je 

tá, ktorá je otvorená pre Boha a chce plniť Božiu vôľu, zreteľné najviac...“! 

Mons. Kuboš povedal nedávno nám kňazom: „Viaceré okolnosti naznačujú, 

že nastávajúce časy budú aspoň tak komplikované, ako boli pre nás náročné 

mesiace obmedzení v uplynulých dvoch rokoch.“ A pokračoval konkrétnym 

povzbudením: „Pre ťažké obdobie putujúceho vyvoleného národa počas 

rokov na púšti Pán sa postaral o mannu – chlieb z neba. Nezabúdajme, že 

denným slávením Eucharistie sa nám ponúka sám Ježiš Kristus, živý chlieb, 

ktorý zostúpil z neba. Ak k tomu pripojíme modlitbu, vedzme, že Božia blízkosť 

– aj cez sviatostnú milosť, aj cez Božie Slovo, aj cez blížnych – bude pre nás 

tou najväčšou posilou v ťažkých časoch. A potom akékoľvek ťažkosti či 

utrpenie nebudú pre nás márnosťou, ale požehnaním.“ 

Americký biskup slovenských koreňov Mons Kulick nedávno v jednom 

rozhovore zdôraznil, že to, čo udržalo slovenskú komunitu pri existencii boli 

tri veci: hlboká viera v Pána Boha, čestná a usilovná práca a zdravá rodina 

začlenená do komunity farnosti.   

 

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=1Kor%2012,31
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Záver:  

Otec arcibiskup mons. Bober spomenul študentom na sviatok sv. Matúša 

/Veni Sancte na KU/, že pápež František na Twitter k jeho životu uložil tento 

odkaz: Ježiš Matúšovi najprv odpustil a potom mu povedal „Choď!“ To 

pozvanie: „Poď a nasleduj ma“, znova a znova zaznieva a aj my ho vlastne 

znova a znova denne vo svojom vnútri obnovujeme, že teda vstaneme a 

ideme, lebo nie je to celkom samozrejmé. Nakoniec každý deň znova a 

znova začíname. Je preto veľmi záslužné, že dnes dávame najavo, že 

počítame s Bohom i pomocou našej nebeskej Matky v našom živote, že 

k naším dňom potrebujeme ich pomoc. 

Často prosme slovami piesne Otče náš (JKS 493) : „Nežiadame striebro, zlato 

vídať, ani rúcha pyšnú nádheru, LEN nám k chlebu dennému ráč pridať 

vieru, lásku, nádej dôveru...“ a pamätajme, že „všetko, čo žijeme s láskou, 

prechádza s Kristom do vzkriesenia, lebo večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré 
nekončia!“ /Slova na sarkofágu kard. Špidlíka vo velehradskej bazilike/ 

Ten mocný postoj: vstúpiť obnovený do vzťahov s Bohom, blížnymi i zo 

sebou samým je aj táto chvíľa.  

Myslíte si, že môže byť „zbavená“ Božej prítomnosti, milosti a požehnania?  

To čo by potom bolo?  

Preto sa i dnes cíťme byť povzbudení ísť po stopách Panna Márie  a 

svätých, prežívať radosť tých, ktorí dôverujú Bohu, pretože jedinou 

skutočnou príčinou smútku a nešťastia človeka je život ďaleko od Neho. A 

naučme všetkých byť šťastnými!   /Kard. Piacenza/  

A tak sa modlime s veľkým básnikom Milanom Rúfusom: 

Nesmierny Bože, viem,  neprahneš po velebe.  

No za tie dary ďakujeme Tebe.  

Najviac za dar, čo nikdy neblíži, na ľudskej hlave neskriví ani vláska.  

Tvoj Syn, keď visel hore na kríži, pokrstil ten dar.   

A dal mu meno Láska…  

      
 


