
KÁNTRY SÚ DŇAMI PÔSTU, VĎAKY I MODLITBY 
V týždni po sviatku Povýšenia Svätého kríža slávime jesenné kántrové dni. Počas roka sa kántry v 

kalendári objavujú štyrikrát, v každom ročnom období. O ich význame, histórii i súčasnosti sme sa 
porozprávali s kňazom Danielom Dianom (67). 
Pojem kántrové dni už počul azda každý, ale málokto vie, čo naozaj znamenajú. O čo vlastne ide a 
kedy presne sú? Je ich dátum pohyblivý alebo každý rok ten istý? 

Podľa jazykovedného slovníka pojem kántry označuje cirkevné pôstne dni predpísané Katolíckou 
cirkvou, ktoré pripadajú na začiatok každého zo štyroch ročných období. 

Kántrové dni v každom roku pripadajú na iný dátum. Závisí to od začiatku Adventného obdobia 
(zimné kántry), Popolcovej stredy (jarné kántry), dátumu Siedmej veľkonočnej nedele (letné kántry) a od 
jediného pevného dátumu – sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorý slávime 14. septembra (jesenné kántry). 
Ako kántrové dni vznikli a kam až siaha ich história? (Poznámka: keď som si urobila malý prieskum 
medzi ľuďmi o kántrových dňoch, väčšina si myslela, že súvisia s country hudbou.) 

Odpoveď na otázku, ako tieto dni prišli k svojmu názvu, nájdeme v histórii Cirkvi. Po tom, ako cisár 
Konštantín vydal v roku 313 Milánsky edikt, začal sa život Cirkvi slobodne rozvíjať. Prejavilo sa to tak, že 
sa začali stavať prvé chrámy a v nich sa konala náležitá liturgia. 

Sila pohanstva značne slabla a postupne zanikalo. U mnohých veriacich však stále pretrvával akýsi 
zlozvyk pridŕžať sa starých pohanských zvykov (netreba sa diviť, veď aj dnes mnohí vytiahli na povrch 
pohanský Halloween, ktorý má pôvod u starého keltského obyvateľstva Britských ostrovov), preto sa 
Cirkev snažila dať pohanským sviatkom nový charakter. 

Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv siatby v mesiaci december, žatvy v 
júni a vinobrania v septembri. Boli to dni bujarej zábavy. Cirkev im však dala náboženský obsah tým, že 
ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. 

V 5. storočí pribudli k dovtedajším kántrovým dňom aj pôstne (jarné) kántry. Nazývali sa 
kvatembrové dni (odvodené od latinského slova quattuor, čiže štyri), lebo sa konali v štyroch ročných 
obdobiach, vždy v stredu, piatok a sobotu stanoveného týždňa. 

Preto môžeme s úsmevom skonštatovať, že vôbec nie sú naviazané na country hudbu. 
Aký je obsah kántrových dní? 

Slovenský názov kántry má iste súvis so slovami kántriť alebo ničiť. Nejde však o ničenie človeka 
alebo nejakých vecí. Pretože sú v cirkevnom liturgickom kalendári, tak pre veriaceho človeka a člena 
Cirkvi znamenajú dni modlitieb, dobrých skutkov a pôstneho sebazapierania – teda to, čo v nás skutočne 
ničí hriešne tendencie, nezriadené sklony a náruživosti. 

Kántrové dni sú teda dňami „zničenia“ starého hriešneho človeka a napomáhajú tak k obnove alebo 
vzniku človeka nového. Niekde sa kántry nazývali aj suché dni, lebo v minulosti boli počas nich veriaci len 
o suchom chlebe a vode, podobne ako na Popolcovú stredu alebo Veľký piatok. 

Treba však pripomenúť, že na rozdiel od týchto dvoch dní, keď je Cirkvou nariadený prísny pôst, na 
kántrové dni sa takéto nariadenie nevzťahuje. Pôst sa len odporúča. 
Kántry máme teda štyrikrát ročne. Existujú na ne nejaké špeciálne modlitby, prípadne majú 
jednotlivé dni nejaké osobitné ciele alebo témy? 

Všeobecné smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v týchto dňoch prosí Cirkev Pána za rozličné 
ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu, a takisto verejne ďakuje Bohu. 
Biskupské konferencie majú určiť čas a spôsob slávenia kántrových dní a prispôsobiť ho miestnym 
potrebám veriacich. 

Odpovedzme si na otázku tým, čo má Rímskokatolícka cirkev v Direktóriu: 
Obsahom jarných kántrových dní, ktoré sa slávia v týždni po Prvej pôstnej nedeli, je príprava na 

pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
Letné kántrové dni, slávené v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého, sa venujú prosbám za 

jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 


