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Na konci Života ťa budú
súdiť zlásky.

Cirkev nás povzbudzuje, aby sme sa pripravovali na hodi-
nu svojej smrti, aby sme prosili BoŽiu Matku o orodovanie za
nás v hodine našej smrti a aby sme sa zverovali svátému Joze-
fovi, patrónovi dobrej smrti. Vo všetkom by si mal konať a
myslieť tak akoby si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré sve-
domie, smrti by si sa vel'mi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa
hriechu' než utekať pred smťou. Ak nie si dnes pripravený,
ako budeš zajtra?

Smďou sa končí Život človeka ako čas otvorený na prijatie
alebo odmietnutie BoŽej milosti, ktorá sa stala zjavnou
v Kristovi. Noqý zákon hovorí o súde najmá zhťadiska ko.
nečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, a|e
viac ráz hovorí aj o odplate bezprostredne po smrti kaŽdého
človeka podl'a jeho skutkov a jeho viery. KaŽdý človek hneď
po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrte|hej duši na
osobitnom súde, ktoý stavia Život človeka do vďahu s Kristom:
alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej b|a-
ženosti, alebo sa hneď naveky zatratí' ,,Na konci života ťa budú
súdiť pod|'a lásky... 

Nebo

Tí, čo zomierajú v BoŽej milosti a v priatel'stve s Bohom,
sú dokonale očistení, žijú naveky s Kristom. Sú navždy pi:-
dobní Bohu, lebo ho vidiatakého, akýje. Tento dokonalý život
s Najsvátejšou Trojicou, toto spoločenstvo Života a lásky s ňou,
s Pannou Máriou, s anjelmi a so všethÍmi blaženými sa volá

,,nebo... Nebo je posledný cieť človeka a splnenie jeho najhlb-
ších tuŽob, stav wcho|nej a definitívnej blaženosti. Žiť v nebi
znamená ',bý s Kristom... ývolení žlj(l ,,v ňom.., ale zacho-
vávajÚ si pri tom, alebo lepšie nachádzajú v tom svoju pravú
totožnosť, svoje vlastné meno. Toto tajomstvo blaženého spo-
ločenstva s Bohom a so všetk'ými, ktorí sú v Kristovi' presa-
huje každé chápanie akaždil predstavu. ,'Aká to bude sláva a
aká blaženosť, keď budeš pripustený, aby si videl Boha, keď
budeš poctený, aby si s Kristom Pánom, svojím Bohom, mal
radosť z večnej spásy a z večného svetlď..

očistec

Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateťstve s Bohom,
ale nie sú dokonale očistení' hoci sú si istí svojou večnou spií'
sou, podsfupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svá-
tosť potrebnú nato, aby vošli do nebeskej radosti. Toto koneč-
né očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu
zatr atený ch, nuzy v a C irkev o č istcom. Tradíc ia C irkv i, odvo lá-
vajúc sa na niektoré texty Sv. písma, hovorí o očistnom ohni.

Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých a obetova-
la zanich prosby, najmá eucharistickú obetu, aby boli očistení a
mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za
zosnulých aj almužry, odpustky akajúce skutky.

,,Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbo-

ých synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše
obety za ých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu? Nezdrá-
hajme sa pomáhať ým, čo zomreli, a obetovať zanich modlit-
bý..

Peklo

Nemóžeme byť zjednotení s Bohom' ak sa slobodne neroz-
hodneme milovať ho. Nemožeme však milovať Boha, akťaž.
ko hrešíme proti nemu, proti svojmu blíŽnemu, alebo proti
sebe samým. ,,Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nená-
vidí svojho brataje vrah. A viete, že ani jeden wah nemá v sebe
večný život... Náš Pán nás na to, Že budeme od

vo vážnych potrebáchneho odlúčení, ak nebudeme
chudobným a maličkým, jeho bratmi, Zomrieť

siahli Božiu milosrdnú |
ak sme nedo-

zostať odlúče-
nými od Boha vi

rajú v stave smrtel' pujú hneď po smrti do
pekla' kde trpiapekelné m oheň. Hlavný trest,,pek-

Boha,|ebo jedine v ňom|o.. spočíva vo večnej
moŽe mať člověk život ab ilre ktoré bol stvorený a po
kto{ých tuži. Výroky Sv. e Cirkvi o pekle sú pre

má používať svo-
ju slobodu so zreteťom na s
liehavou výzvou na obráten v eucharistickej liturgii

veriacich úpenlivo pro-a v každodenných modli
sí o milosrdenstvo Boha' k aby niekto zahynul,
ale aby sa všetci dali na

,,Bože, milostivo príjmi
i v o
tai

Na starom cintoríne Foto: Jakub Svrček
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Významné litureické dni v novembri

1. 11. - SlávnosťVšetkýchsviitych
2. II. - Spomienkanavšetkých vemých zosnulých
9. 11. - Vyroěie posviacky lateránskej baziliky

11. 11. - MartinzToursrbiskup
I7. |I, - A|žbetaUhorská, rehoťníčky
18. 11. - Výročie posviacky bazi|iksv. Petra a Pavla
2I. t| . - obetovanie Panny Márie
23. Il. - SlávnosťKristaKrál'a
25. n. - Katarína Alexandrijská, panna a muěenica
30. 11. - 1.adventnánedel'a

MariánskaAkadémia

12' októbra 2003 si plná sála KD prišla uctiť Ru-
žencovú Pannu Máriu. KDH a Združenie kresťan-
ských dóchodcov usporiadali uŽ tradičnú Mariánsku
akadémiu, ktorá sa celá niesla v znameni ruŽenca' o
program sa postarali Žiaci ZIJŠ,sv. Cyrila a Metoda,
spevokol pri kosto le sv' Mikul áš a a m|adí. or ganizá-

torom patrive1tkávďaka a my sa uŽteraz tešíme na
ďalšiu.

%>a>sr<rl

Pút'do Turzovk}'

Zóruženie kresťanských dóchodcov v Starej Lu-
bovni usporiadalo púť do Turzovky. Celou cestou
ich sprevádza|amod|itba, ktoru si odniesli i do svo-
jich domovov.

%)&)gl(ú

Adorácia

7. decembra (nedeťa) od 1200 - 1830
Pravidelne v piatok po večernej sv. omši vo far-

skom kostole.

%>a)(BCú

Sila ducha

Katolícke spoločenstvo rodín hnutia Svetlo- Život
v Starej Lubovni usporiadalo v nedeťu 26. |0.2003
v Cirkevnej škole sv. Cyrila a Metodaprednášku,,Sila
Ducha... Prednášateť ThDr Juraj Spuchfák PhD, ta-
jomník študijného oddelenia v kňazskom seminári
biskupa J. Voj taššáka v Sp. Kapitul e, prib|iŽi| duchov..
ný život vo svetle súčasných pálčivých problémov,
ktoré nás obklopujú (sekty, l'udové liečitel'stvo, ho-
meopatia, veštenie, horoskopy) a jeho úlohou bolo
informovať poslucháčov, ako sa správne zorientovať
v sieti rÓzrych informácií, propagandy, reklamy' ktoré
ich sprevádzajúa zároveňposmeliť l'udí v boji proti
tejto manipulácii, aby vedeli spoznať ich falošnosť,
nevedeckosť, neserióznosť. V diskusii, ktorá bola
živá,zaznelo vefa otázokna tieto térny a ukázalo sa,
Že máme vef mi málo správnych i nformác i í. S amotn í
veriaci nevedia zaujať správny postoj, pretoŽe inr
nemá kto poradiť. Prednáška mala veťký ohlari
a pomohlaprítomným správne sa zorientovať vo ve-
ciach, ktoré sú často v rozpore s našou vierou.

Redakcia
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Zdravas,  mi lost i  p lnd,  Pón tebou. . ,
( Lk  1 ,28)

Zdravas - doslova v póvodine chaire! - raduj sa!
Ide o beŽný pozdrav v tej dobe u Grékov' práve tak
ako u Židov - pokoj s tebou. U východných otcov sa
nachádza v zmysle plesaj !, jasaj ! Vo svetle SZ je to
slávnostná formula, ktorou Boh uisťuje svoj ťud, Že
prichádza doba spásy, prichádza Mesiáš. Takto napr.
vyzýva prorok Zachaňáš..,,Plesajl dcéra Siona, jasaj,

dcéra Jeruza|ema' hťa tvoj kÍáť ti prichádza, spravod-
livy je aprináša spásu..,(Zach9,9 - 10) V tejtovýzve
išlo o jedinú opravdivdivú radosť, na ktoru Izrae| ěa.
kal dve tisícročia - o radost,z príchodu Mesiáša.

Milosti plndz - a|ebo obdarenó milosťou' Zpóvodi-
ne je iba jedno slovo, ktoré nahrádzaMáriino vlastné
meno a zárovei označuje jej vlastné poslanie - kecha-
ritómené - omilostnena. Tá, ktorá našla milosť, zaťú-
benie u Boha. v sZ nájst,milosť u Boha, všeobecne
vždy znamenalo nájsť u niekoho priazeň' Vo vzťahu
k Bohu, vždy znamenalo - nájsť záchranq vyslobode-
nie zo zánlku, smrti. Lót našiel milosť u Pána (Gn
19,L9), preto bol zachránený z horiacej Sodomy. Noe
našiel milosť u Pána (Gn 6,8), preto on a jeho rodina
boli ušetrení potopy... Máriabola uchránená od dedič-
ného hriechu a Ž1|a v plnej miere neustále rastúcej
posvácujúcej milosti.

Pdn s tebou - V SZ boli tieto slová určené pre cha-
rizmatické postavy Izrae|aako záruka a prísl'ub Božej
pomoci pre ich poslanie. Keď Pán vyzva|Mojžiša, aby
vyviedol jeho ťud z otroctva v Egypte, povedal mu:

,,Ja budem s tebou."(Ex3,I2) Gedeon dostal poslanie
premócť utláčateťov a vyslobodiť lzrae|, Aj on dostá-
va prísťub: ''Ja budem s tebou... (Sdc 6, 12) Tento prí-
sl'ub je prežiarený predstavouboja a zápasuapredzna-
menáva hrdinský záchranný ěin. Sú to slová adresova-
né tým, ktorí dostali poslanie od Boha, ktoré je čisto
l'udsky neuskutoěniterné. J. U.

poznámka
I LW (grécby preklad SZ) má na tomto mieste, taktiež slovo

chaire! a katolícke rrydanie Svátého Písma z roku 1995 - plesaj !
2 Vulg (aL preklad Sv. písma) - Gratia plena - Milosti plná

,,Bud,te jednotní! Radím vám, aby Ste Sa
čím častejšie modlili s Pánom Ježišom
to, čo nájdete v Evanjeliu sv. Jóna apoš-
tola v 17. kap." Jdn Vojtaššák

Biskup Ján Vojtaššák
a modlitba

Pán biskup bol mužom modlitby. V charitnom do-
move v Senohradoch bol pre kňazov Živýmvzo-
rom svátosti kňazského života, V kaplnke vŽdyk|a-
čal najmenej pol hodiny a modlil sa ruženec. Večer
kl'ačiačky sa modlil breviár a ruženec. Aj v jeho izbr.'
ho často našli pri modlitbe.

Modlitbu a prácu kládol vŽdy na paténu a pri obe-
tovaní dvíhal do výšok k Tomu, ktorý je Slnkonr
Života.

Keď chcel p. biskup podniknúť niečo závažné,
radil sa s odborníkmi.Zaradu vŽdy poďakoval, ale
na ich prekvapenie veci riešil celkom ináč, ako mu
poradili. Aj sa na tom pohoršovali, ale po čase zis-
ti|i,žekonal správne anie ako mu oni radili svojínr
fozumom. P. biskup sa radil v domácej kaplnkrl
Ducha Svátého, Ducha múdrosti a preto jeho roz-
hodnutia boli správnej šie.

( Z knihy Sila viery Sila pravdy).

.'.Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobní-
ka Jána, ktoý vynikal duchom modlitby, aby sme
si ho uctievali na oltároch celej Cirkví. Za jeho

blahorečenie Ťa prosíme, slcrze Krista nášho Pána.
Amen.

L. O.

a#i-t!,,ctit'ai)



Rakúsko
Rakúska republika
Hlavné mesto: Viedeň
Úradný jazyk: nemčina
Rozloha:83 854 km2
Štútne zriadenie : spolková republika
Územné členenie: 9 spolkových krajín
Počet obyvatel,ov.. 7 605 000
N db oženstyo.. Katolí ci 80.6%

protestanti 4,9Y0
mohamedáni
ortodoxní
starokatolíci
Žjdia
bezwznanial}Yo

Sviitci: Florian a svátí mučeníci z Lurchu
Virgil Salzburský
Jan Krstiteť Stoger
Lepold III.
František Jozef Rutvsier
Wilburga
Uršula Júlia Ledóchowská

Pútnické miesta: Mariaze|
Maria Dreieichen
Maria Schutz
Maria Taferl
MariaLaach

Krútke dejiny krest, anstva

Kresťanstv o na ,Územi dnešného Rakúska siaha aŽ
do doby Rímskej ríše. V prvých storočiach kresťan-
stva sa dozvedáme o mnohých kresťanských obciach,
medzi ktorými sa spomína aj Vienna, čo je oblasť
dnešnej Viedne. Po čase do týchto oblastí dnešného
Rakúska prenikali Germáni, ktorí neskór prijali vieru.

Viera a cirkevné štruktúry sa zača|i šíriť hlavne
z dvoch centier kresť'anstva tejto ob|asti a to
z Passova a zo Sa|zburgu. V 6. storočí sa spomína
tieŽ biskup Avitus z Vienne (čo je pravdepodobne
Viedeň).

Z ýmamných misionárov Rakúska v 6. _8. sto.'
ročí móžeme spomenúť sv. Ruperta, ktory pósobii
v oblasti Salzburgu a sv. Emeráma, ktoný pósobil
v oblasti Regensburgu.

Vplyv na kresťanstvo v Rakúsku určite zanecha.,
lo aj pokresťančenie slovanských kmeňov, pretoŽe
mnohé ž1| i  na území dnešného Rakúska '
V stredoveku aj kresťanstvo v Rakúsku nadobudlo
konkrétne rysy a cirkevnú štrukturu. Nemalou mie-
rou prispelo k tomu aj vytvorenie východnej mark1,
_ ostarrichi. V období stredoveku vzniklcl
v Rakúsku vel'a kláštorov, ktoré boli centrami ná-
boŽenského Života a vzdelanosti. Boli to hlavne
kláštory benediktínov v Melku, Gottweigu, Klos..
terneuburgu.

V ďalších storočiach na Cirkev v Rakúsku vplý-
vala politickáanáboženská situácia v Európe. Aní
Rakúsko sěasti neobišli náboženské vojny, protes-
tantizmus. osvietenstvo a modernizmus.

Pri návšteve Rakúska móže návštevník obdivo-
vať množstvo gotických, barokových a rokokových
sakrálnych stavieb. Je to aj preto, Že rod Habsbur.'
govcov' z ktorého pochádzali rakúski cisári bo| sil-
ne katolícky a podporoval katolícku Cirkev.

V súčasnosti je v Rakúsku deváť diecéz, ktoré
sú rozdelené v dvoch arcidiecézach. Arcidiecéza
Viedeň a k nej pričlenené sufragánne diecézy: die.'
céza Sankt Polten, diecéza Eisenstadt, diecézaGraz-
Seckau, diecéza Linz a diecéza Gurk-Klagenfurt.-Arcidiecéza 

Salzburg a k nej pričlenené sufragál-
ne diecézy : diecézalnnsbruck a diecézaFeldkirch.
Súčasťou cirkevného rozdelenia je aj vojenský or-
dinariát s pÓsobnosťou pre celé Rakúsko. Ako die-
cézy si v Rakúsku v cirkevnej štrukture aj samo-
statné,6zemné opátstva.

prevzaté z časopisu Trinitas
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Ruženec sve t|a
dokončenie z 5. čísla

Ján Pavol II. nám predkladá niekoťko zásad, ktoré
nám pomÓžu k účinnej modlitba ruženca:
1. Prednesenieružencového tajomstva.

Predzaěatím kaŽdého desiatkuje dobre predniesť ta-
jomstvo a prečítať pasáž'zo Svátého písma. Všetky ru-
ženc o vé taj omstvá nám totiŽ prip omínaj ú naj dó ležitej -

šie udalosti JeŽišovho žívota, jeho príchod na svet
a pÓsobenie, jeho utrpenie a slávu, jeho lásku. Preto by
sme nemali prednášať len krátke, strohé slová' ale po-
čúvať BoŽie slovo, v ktorého kontexte je dané tajom-
stvo vloŽené. Tak sa móže rozvinúť nová sila modlitby
ruženca- silaBožieho slova, silaDucha Svátého! Lebo
sám Ježišje slovo, ktoré sa stalo telom. Keď počúvame
evanjelium a prijímame v srdci jeho pravdu' prichádza
do nášho života sám Kristus- Pán. Náš Vykupiteť, kto-
qý nás miluje a oslobodzuje, zachraňuje a osvecuje. ,,on
nás miluje.. a nikdy nás neopustí.

2. Ticho a mlčanie.
Po prednesení ružencového tajomstva by mala nasledo-
vať chvíťka ticha: ',Blahoslavení tí' čo počúvajú Božie
slovo a zachovávajú ho... Počúvaj jeho slovo a dóveruj
mu!

3. Prečo to nev'vskúšať?
To sú veťmi povzbudzujúce slová z úst nášho Svátého
otca. Máme sa ruŽenec modliť tak, aby nadšenie mla-
dých i staých Znovazapá|í|o aj naše srdce.

Svátý otec vo svojom apoštolskom liste navrhuje
rozdelenie časti ruŽenca najednotlivé clni:

Pondelok z Rado s tný ruž enec

tJtorok: Bolestný ruženec

Streda: Slávnostný ruženec

Štu"tok: Ruženec Svetla

Piatok: Bolestný ruženec

Sobota: Radostný ruženec

Nedel'a: Slóvnostný ruženec

]. Blahoslavení tí, ktorí vstupujú do manželstva
z lúslq,, icba oni budú mÓcť pokračovat,akc navzá.
jom sa milujúci i ked'skončia radosti sobáša.

2.Blahoslavení manželia, ktorí vedia byť voči sebe
úctiví a pozorní, lebo tak si spríjemnia život.

3. Blahoslavení manželia, ktorí si pestujú silu du-
cha a nepodťahnú depresii, lebo toto im pomóže
zniesť životné útrapy.

4. Blahoslavení manželia, ktorí jeden druhého mi-
lujú viac ako ktorúkolvek osobu no Svete, Iebo len
tak budú šťastní a budú mÓcť splniť svoj manželslql
závtizok po celý život.

*<, Blchoslavení manželia, ktorí vychovávajú deti,
iebo deii sú rÍarom i3ožím.

6. Blahoslavení manželia, ktorí nepolcrikujú jeden
na druhého, Iebo len tak sa ich rodinný dom stane
vždy očarujúcim a príťažlivým.

7. Blahoslavení manželia, ktorí dokážu riešiť prob-
lémy zrelým uvažovaním a vzájomným dialógom,
lebo toto im pomóže žiť v súlade a pokoji.

8. Blahoslavení manželia, ktorí sa vedia dohodnúť
v otázkach domácichfinancií, lebo len tak sa budú
mÓcťvyhnúť mnohým trápeniam a zaistiť si budúc-
nosť.

9. Blahoslavení manželia, ktorí zasvrjtta svoj do-
mov Bohu a plnia Kristove návrhy, lebo toto im po-
mÓže rásť v láske, vernosti a obetavosti.
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Niekedy stačí aj jediný lúč slnkn. Láskavé slovo.
aby sme niekoho urobili....... Prečo to teda

Pozdrav, Pohladenie. Úsme,. Tak múlo treba na to,
nerobíme? Nikdy nie je neskoro začať. Skúsime to?

S úsmevom
Miško a Janko potajomky maškrtia v kuchyni. Ztazu sa za-
blyskne azahrmi. Miško hovorí bračekovi: ,,lha, anjel strážny
nás odfotil fia zoznam hriešnikov...

Pán kap|án, možnó niekoho potrestať zato, čo neurobil? Bože

chráň synček... Prosím, ja som sa nenaučil úlohu.

Žiacipozorujiv Zoo žirafo. Učiteť sa pýta: Peter, chcel by si
mať aj ty ta|qý krk? Pri umývaní nie, ale pri diktáte áno, odpo-
vedá Peter.

Mama napomína syna, nože sa ýchlo pohni, zmeškáš začia-
tok vyučovania. Ale mama' čo sa stane, veď školaje otvorená
po celý rok.

Prišiel Janko zo spovede a strašne plakat. Mamke ho prišlo
l'uto a pýta sa čo sa stalo. Ach mamka, dostal som za pokutu
tri otčenáše. A preto plačeš? Pomodli sa a všetko je v poriadku'
Ale mama, vzlyká Janko, ked' ja viem len jeden.

5.',neveriaci.. apoštol
6. štvrtá kniha MojŽišova
7. nasleduje za Y
8. BoŽia matka

Zuzana

Tajnička
1. prÚ mučenik
2. ďvojhrbé zviera
3. nebeská bytosť, strážca
4. Židovská sobota

.il : . l t :
,,4.

'1.t1.1.1.

X
X
X

X X

Vám' moji najmilší'
myšlienky Jána Pav|a II.:
Každá myšlienka má svoju vnútornú silu, jej obsah pÓsobí na našu dušu. Platí to predovšetlcým o myšli
inšpirovanej všetko prenikajúcim Božím Slovom a jeho večne platnými zákonmi vpísanými do sveta i dušr

každého človeka. Každému' kto cíti potrebu takto napiňať a Živiť svojho ducha, patria myšlienky Jána Pavla Il

vyslovené s láskou a zodpovednosťou'
Kniha má viazanívázbtl. formát l1xl9 cm' cena Sk 95,-

yiť:: Boží p|án, Desatoro pre tretie tisícročie
-. Hoci sa v minulých desaťročiach zda|o, Že ťudstvo zanechalo potrebu oprieť sa o Desa-

toro, ývoj v posledných rokoch ukazuje opak. Po zrÚtení mnohých ideológií prišla síce
a1e prázdna, plodiaca neistotu, strach a úzkosť. V tomto bode Cirkev znova ponúka moŽnosť

ieť sa o silu argumentácie rozumu, nie v podobe meravých zákazov. Kaž<Jému človeku ponúka moŽ-

naučiť sa konfrontovať s tahými závažnými témami Života, ako sú viera, nádej, láska či vojna a
ier' Dáva možnosť naučiť sa poznať a potom uskutočňovať Boží plán aj pomocou tejto publikácie z

Svátého otca Jána Pavla II.
Kniha má viazanuvdzbu, formát |3,5 x20,5 Qm, cena Sk 110,-

Sestra Zdenka
IfuiŽka pútavo zobrazuje život reholhej sestry Zdenky z Kongregácie milosrdných sestier s

Kríža od kolísky v rodnej oravskej dedinke aŽ po predčasnú smrť. Hoci zomrela takmer pred páť.
timi rokmi, spomienka na jej skutky lásky v slovenskom národe stále Žije. Sestra Zdenka sa sta|a
blahos|avenou Slovenkou, keďju Sváý otec Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú.
Knižka je určená deťom od 5 do 12 rokov. Je bohato farebne ilustrovaná, má tvrdú vázbu,72 strán

Cenaviaz. Sk ll0,-.

objednóulq: Lúč, dobierkovtÍ služba, Kríž,kova I, 811 04, Bratislava.
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