
(1915 – 1995) bol v mladosti radikálnym ateistom 
a socialistom. Jeho otec bol spoluzakladateľ Francúzskej 
komunistickej strany. Mladý Frossard bol vychovávaný 
v atmosfére nevraživosti voči Bohu, kresťanstvu a Cirkvi. 
V roku 1935, keď mal dvadsať rokov, vstúpil do istej paríž-
skej kaplnky, hľadajúc svojho priateľa. V kaplnke sa práve 
modlili rehoľné sestry pred Najsvätejšou oltárnou sviatos-

ťou. Zrazu ho preniklo tajuplné 
duchovné svetlo a okovy jeho 
prázdneho života bez Boha sa 
náhle rozlomili. Zažil slovami 
neopísateľnú osobnú skúse-
nosť z prítomnosti Boha, ktoré-
ho ešte pred chvíľou popieral. 
Do kaplnky vošiel ako zarytý 
skeptik a ateista. O pár minút 
z nej vyšiel ako veriaci človek, 
ktorého sa zmocnila vlna nevy-
čerpateľnej radosti. Najslávnej-
ším a najprekladanejším jeho 
dielom je autobiografická kniha 
Boh existuje, ja som sa s ním 
stretol, v ktorej opisuje svoju 
náhlu konverziu.  
         Prázdny Kristov hrob, mu-
čenícka smrť apoštolov, ktorí 
zomreli za Krista, obrátenie sv. 
Pavla na ceste do Damašku, 

konverzia André Frossarda a mnohých ďalších konvertitov 
v dejinách kresťanstva sú dostatočným a serióznym sve-
dectvom živého Krista. Oslava Veľkej noci nás pozýva 
k obnove kresťanskej viery, duchovného života a lásky 
k Bohu. Svetlo veľkonočného rána môže roztaviť ťaživé 
putá našich pochybností, ľahostajnosti, duchovnej lenivosti, 
pýchy a sebectva. Nech radostné „Aleluja, Kristus vstal 
z mŕtvych“ vstúpi v týchto dňoch do každého domu, do kaž-
dej rodiny, do každého srdca, aby sa z otroctva hriechu 
a zla oslobodila naša láska, vzťahy a šťastie. 

                                                       Marián Janček 
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Kristus rozlámal okovy smrti 
Jeden z najvýznamnejších ruských spisova-

teľov F. M. Dostojevskij bol v roku 1849 za politické 
aktivity odsúdený na trest smrti. Až v poslednej 
chvíli na popravisku dostal milosť, ktorú mu udelil 
cár Mikuláš I. Dostojevskij bol následne poslaný na 
nútené práce do vyhnanstva v Omsku na Sibíri. 
Svoje osobné skúsenosti z trestnice opisuje v romá-
ne Zápisky z mŕtveho domu. 
Väzni po príchode do tresta-
neckého tábora dostali na 
nohy okovy spojené reťazou. 
Tieto okovy nosili po celú do-
bu odsúdenia, dokonca ich 
nesnímali ani v nemocnici 
počas ťažkej choroby. Román 
končí posledným dňom strá-
veným v tomto väzení. Hlav-
nému hrdinovi v kováčskej 
dielni rozkovajú okovy, jeho 
utrpenie sa končí a stáva sa 
opäť slobodný: Okovy spad-
li ... Sloboda, nový život, 
vzkriesenie z mŕtvych. Aký to 
slávny okamžik.  

Symbol rozlomených 
okov a reťazí predstavuje ví-
ťazstvo vzkrieseného Pána, 
triumf života a svetla. V chvá-
lospeve, ktorý sa spieva na veľkonočnú vigíliu, po-
čúvame slová: „Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal 
okovy smrti a víťazne vstal z mŕtvych.“ Sú to najvý-
znamnejšie slová Veľkej noci, ktoré prinášajú do 
ľudských sŕdc nádej, že posledné slovo nemá ani 
utrpenie, ani smrť. Okovy neznamenajú len fyzickú 
smrť, zobrazujú každé zlo, ktoré spútava život a 
dušu človeka. Myšlienky, názory a postoje mnohých 
ľudí sú, žiaľ, okliesnené neviditeľnými okovami nihi-
lizmu či agnosticizmu, ktoré im bránia pozdvihnúť 
myseľ k Bohu a k duchovným hodnotám. Známy 
francúzsky novinár a spisovateľ André Frossard 
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Pôstne obdobie očami študentov 
 

Každé pôstne obdobie začína Popolcovou stredou a k tomuto 
dňu patrí aj účasť na sv. omši. Moja spolužiačka sa tiež vrátila zo sv. 
omše s popolom na čele. Keď prišla na ubytovňu, v ktorej bývala 
s ďalšími spolubývajúcimi, dostala iba nechápavé pohľady. Jedna zo 
spolubývajúcich sa nezdržala a spýtala sa jej: „Mirka, neviem, či 
o tom vieš, ale si špinavá na čele.“ Spolužiačka sa nenechala odradiť 
nechápavou otázkou a vysvetlila im hneď, o čo ide. Zostali prekva-
pené, pretože túto kresťanskú tradíciu nepoznali.  

 Potom ako mi Mirka vyrozprávala, čo sa jej na Popolcovú 
stredu prihodilo, premýšľala som nad tým, či vôbec moji rovesníci 
dodržiavajú pôstne obdobie. Tak som sa rozhodla niekoľkých oslo-
viť a spýtala sa ich, aké záväzky si dávajú na týchto 40 dní pôstu. 
Zriedka som našla tých, ktorí skutočne pôstne obdobie dodržiavali. 
Avšak našli sa aj takí, ktorí naozaj pôstne obdobie dodržiavajú, 
a o tých si bližšie priblížime, aké pokánie konajú. Okrem klasického 
zvyku vynechania mäsitých pokrmov či zrieknutí sa spoločenských 
zábav, alkoholu alebo cigariet, som dostala aj iné zaujímavé odpove-
de. Niektorí sa vzdali sociálnej siete Facebook, niektorí úplne celého 

internetu. Iní si zasa dali záväzok, že si budú čítať minimálne 15 
minút denne z Biblie alebo sa budú modliť ruženec. Dve kamarátky 
sa zasa spolu dohodli, keďže si neveria, že by zvládli celých 40 dní, 
že si dajú na každý deň iné predsavzatie. A to napríklad tak, že dnes 
si odrieknu mäsité jedlo, zajtra cigarety, pozajtra nebudú používať 
vulgarizmy, popozajtra sa budú spoločne modliť atď. Dievčatá 
a chlapci, ktorí majú radi seriály a vedia pri nich stráviť aj pol dňa, 
sa dohodli, že si môžu pozrieť maximálne jeden diel seriálu. Okrem 
iných, aj ja som sa vzdala niečoho, čo mám rada a celých 40 dní 
nepijem kávu. A tak sa každý z nás vzdal vecí, ktoré má veľmi rád 
alebo priložil do svojho denného režimu niečo naviac z duchovnej 
oblasti.  

 Nikomu nejde o to, aby sa chválil, čo pre pokánie robí, ale aby 
bol sám pre seba a v očiach Boha schopný prijať milosrdenstvo. 
Prejav úcty k smrti Božieho syna si takto uctievajú aj študenti, no 
nie v takej miere, ako by sme možno očakávali. Pripojme svoje 
modlitby spoločne k tomu, aby aj tí študenti, ktorí nedodržiavajú 
tieto kresťanské tradície, hoci sú kresťanmi, našli porozumenie 
a impulz skúsiť to tiež.    

Nikola Boldišová 

Modlitba počas pôstu 

    Veľkej noci predchádza pôstne obdobie – príprava na 
oslavu Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. V tomto 
čase sa intenzívnejšie zamýšľame nad naším životom, mali 
by sme si dať nejaké predsavzatia v rámci pôstu. 
Častejšie by sme sa mali modliť bolestný ruženec, krížovú 
cestu, (aj sa na nej zúčastňovať v spoločenstve v kostole), 
obmedziť pozeranie TV. Veď pôst nie je len o zriekaní sa 
mäsa, jedla a nápojov. Pôst má podľa Sv. písma veľký 
rozmer. Ide o pokánie a zmierenie. Pôstom sa človek 
priznáva, že je hriešnik a dáva najavo, že nechce zostať 
vo svojom hriechu, ale sa chce obrátiť. Pôstne obdobie je 
obdobie našej vnútornej zmeny. 
    V čase pôstu je našou úlohou venovať viac času Bohu. 
Mnoho ľudí, ktorým sa nedarí plniť predsavzatia, by si mali 
najskôr uvedomiť, pre koho to robia. Poznám ľudí, ktorí si 
nedávajú typické predsavzatia, ale rozhodnú sa pripraviť 
na Veľkú noc intenzívnejšou modlitbou. Pochopili, akú moc 
má modlitba. Avšak aj silu modlitby treba objaviť. Koľko 
ľudí sa modlí a nevidí žiadne zlepšenie, dokonca nastane 
niekedy až zhoršenie. Keď zisťujeme, že naša modlitba 
nemá moc, môžeme urobiť dve veci: vzdať sa a stotožniť 
sa s myšlienkou, že modlitba je zbytočná, alebo sa snažiť 
i naďalej, a tak prejsť ku kvalitnejšej modlitbe. Snažme sa 
modliť zo srdca, buďme v nej vytrvalí a nespoliehajme sa na 
kvantitu ale kvalitu.

                                                                                       H.P.

             Návšteva – tešíme sa, očakávame ju, pripravuje sa na 
ňu a keď k nám zavíta, venujeme jej svoj čas a energiu, aby 
sa pri nás cítila dobre. Sú to hlavne návštevy našich blízkych 
– rodičov, detí, súrodencov, vnukov, známych. Sme s ni-
mi v kontakte po celý rok – telefonujeme si, prípadne sa 
s nimi stretáme v autobuse, v obchode, pri rôznych stretnu-
tiach. Ale keď k nám prídu osobne, je to stále sviatok. 
A práve takýto sviatok počas jedného týždňa prežívame aj 
u nás doma, keď máme kaplnku Panny Márie Zázračnej 
medaily. Počas tohto týždňa sú naše modlitby intenzívnejšie 
a ružencami ďakujeme, prosíme Pannu Máriu o jej príhovor 
u svojho Syna. 
       V minulom roku od 14. augusta postupne do 11 rodín 
v Horných Štitároch zavítala veľmi vzácna návšteva - kapln-
ka Panny Márie Zázračnej medaily. V tomto roku táto 
návšteva začala od 26. februára. V deň 100. výročia 
zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. mája 2017, poputuje 
ďalej, aby o 17 týždňov znova prišla do Horných Štitár. 
Mnohokrát putujeme na sväté miesta niekoľko kilometrov 
a teraz je Panna Mária tu pri nás, navštevuje nás, skláňa sa 
k nám a vedie nás k Ježišovi. Ešte je stále možnosť prihlásiť 
sa a prijať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, aby 
každá rodina v našej farnosti mala túto kaplnku. Prijmime ju 
s láskou, pokorou a radosťou. 
Každá rodina, ktorá prijme kaplnku Panny Márie Zázračnej 
medaily sa stáva všeobecným členom Združenia Zázračnej 
medaily, ktorej úlohou je: 
- nosiť s dôverou Zázračnú medailu 
- modliť sa povzdych: „Bez hriechu počatá Panna Mária,   
   oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“. 
- prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily 
- učiť sa spoločnej modlitbe v rodine. 
     Mnohé problémy chceme vyriešiť vlastnými silami a 
čím sa viac snažíme, tým viac sa zamotávame. V takýchto 
chvíľach sa s dôverou obráťme na Pannu Máriu, ktorá 
rozdáva milosti všetkým, čo o ne prosia. 
Panna Mária nás neustále vyzýva modliť sa. Pán farár 
Marián Kuffa radí zasvätiť svoje deti, blízkych Panne Márii 

– znamená to, že budú mať zvláštnu ochranu Panny Márie, 
Matky Božej. Aj my to môžeme robiť každý deň a ešte viac, 
ak máme kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily u nás 
doma, vtedy je Panna Mária bytostne pri nás a dennou 
modlitbou ruženca vyprosujeme si jej ochranu a príhovor, 
aby sme sa raz všetci mohli stretnúť v nebi. 
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa 
k tebe utiekame.“ 
                                                                   Danka Balajková 

Kaplnka Panny Márie 
v našich rodinách 


