
Počas jesenných kántrových dní, ktoré sa konajú v treťom septembrovom týždni, po sviatku 
Povýšenia Svätého kríža, veriaci ďakujú za úrodu. 

Zimné kántrové dni v druhom adventnom týždni sú zamerané na prosby za príchod Kristovho 
kráľovstva do rodín, duchovnú obnovu rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. 
Aké pravidlá by mali veriaci počas kántrových dní dodržiavať? 

Odpoviem veľmi jednoducho: pravidlá všeobecne platné na pôstne dni. 
Teda pôst od jedla, napríklad zdržanie sa mäsitého pokrmu, alebo skutok nábožnosti – či už účasť na 

svätej omši, krížová cesta alebo bolestný ruženec, čítanie Svätého písma trvajúce aspoň desať minút, 
skutok lásky k blížnemu, návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína 
spojená s modlitbou za zosnulých, hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám, zrieknutie sa 
sledovania televíznych programov okrem správ, alebo fajčenia, alkoholických nápojov, prípadne iné 
sebazaprenia a, samozrejme, modlitba. 
V oznamoch na svätej omši často počujeme, že jeden deň je záväzný. Čo to znamená? Je rovnako 
záväzný ako Popolcová streda alebo Veľký piatok? 

Áno, záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota. Veľmi jasne však treba zdôrazniť, že 
kántrové dni nie sú – čo sa týka pôstu – postavené na roveň Popolcovej strede a Veľkému piatku. Pôst v 
kántrové dni je celkom dobrovoľný. 

Záväznosť jedného dňa sa týka kňaza, ktorý by mal v jednom z uvedených dní brať predpísaný 
formulár svätej omše, a tak v mene Božieho ľudu v tieto dni prosiť o požehnanie od Boha pre človeka a 
jeho činnosť alebo poďakovať za obsiahnuté dobrodenia. 
Prečo sa o kántrových dňoch hovorí tak málo, a tým ich len málo ľudí dodržiava? Mali by sa viac 
propagovať? Koná sa počas nich vo farnostiach aj nejaký spoločný program – modlitby, svätá omša? 

Odpoveď na túto otázku by zaujímala aj mňa, lebo sa stretávam aj s tým, že mnohí duchovní pastieri 
nepripomenú napríklad ani takzvané ľubovoľné spomienky svätých, keď Cirkev dáva možnosť sláviť svätú 
omšu a vyzdvihnúť tak príklad ich života pre veriacich. 

Je naozaj nepochopiteľné nepripomenúť, že sú dni, keď nás Cirkev volá k obnove duchovného 
života, prosbám i vzdávaniu vďaky. A či sa vo farnostiach koná počas týchto dní nejaký osobitný program? 
Neviem o tom, že by sa niekde konal počas kántrových dní osobitný program. 

Kántry sú skôr záležitosťou liturgie a jednotlivca.     zdroj: katolíckenoviny.sk 
 

3. Božie prikázanie: KRÍZA SVÄTENIA NEDELE – II. časť 
Pre mnohých je nedeľná svätá omša len akýmsi duchovným wellnessom 
Neurotický zhon, ktorý vypĺňa voľné dni, je nostalgiou po sviatočnom, hovorí kňaz Marián Gavenda 

v rozhovore o 3. Božom prikázaní. 
V Novom zákone Ježiš nevystupoval proti sobote a rešpektoval jej posvätnosť. Nemá však brániť 

konaniu dobra, záchrane života, čo zhŕňa jeho zásada: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek 
pre sobotu“ (Mk 2, 27). Súčasne zdôraznil, že „Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ (Mk 2, 28). 

Všetky tieto dimenzie posvätného šabatu prechádzajú v kresťanstve na nedeľu, ktorá je dňom 
zmŕtvychvstania a zavŕšenia soboty. 
Na základe ktorých konkrétnych novozákonných udalostí svätia kresťania nedeľu? 

Pánovo vzkriesenie sa uskutočnilo v „prvý deň po sobote“. V ten istý deň sa vzkriesený Kristus 
zjavil emauzským učeníkom a jedenástim apoštolom v Jeruzaleme. Aj Turíce sa odohrali v nedeľu, v prvý 
deň oktávy po židovskej Pasche. Bol to deň prvých krstov a prvého ohlasovania radostnej zvesti. 

Kým sa udomácnil výraz „deň Pána“, kresťania volali nedeľu jednoducho „prvý deň po sobote“. Bol 
to radostný a slávnostný začiatok kresťanského týždňa. Slávenie Pánovho dňa sa stalo jedným 
z podstatných znakov, ktorým sa kresťania odlišovali od okolitého sveta. 

Na začiatku 5. storočia pápež Inocent I. poznamenal, že nedeľa sa slávi pre úctyhodné vzkriesenie 
Ježiša Krista nielen na Veľkú noc, ale aj v každotýždňovom cykle. Hovoril o praxi zaužívanej medzi 
kresťanmi od prvých rokov po Pánovom vzkriesení. Preto svätý Bazil nazýva „svätú nedeľu, uctievanú od 
Pánovho vzkriesenia, prvotinou všetkých ostatných dní“ a svätý Augustín „sviatosťou Veľkej noci“. 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


