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„Podporovať cirkevné ustanovizne“

Nielen mladým
Témou 25. Svetového dňa mládeže, pripadajúci na
Kvetnú nedeľu, je výrok bohatého mladíka, ktorý adresoval Ježišovi: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som
obsiahol večný život?“ Ježiš mladíkovi, ktorý od mladosti
zachovával všetky Božie prikázania, odporúčal predať
svoj veľký majetok, rozdať ho chudobným a tak ho môže
nasledovať. Mladík odchádza od Ježiša smutný.
Tak ako mladík z evanjelia možno i vy sa pýtate: „Čo
mám robiť, aby môj život mal plnú hodnotu a plný zmysel?“ Aby váš život mal hodnotu, treba začať počúvať
Boha, ktorý má plán pre každého z vás. S dôverou sa
ho pýtajte: „Pane, aký je tvoj stvoriteľský a otcovský
plán pre môj život? Aká je tvoja vôľa? Chcel by som
ju naplniť.“ Buďte si istí, že vám odpovie. Nemajte
strach z jeho odpovede! „Boh je väčší ako naše srdce
a vie všetko!“
Mladí, prijmite s radosťou pozvanie nasledovať Ježiša,
aby ste žili na tomto svete intenzívne a plodne. Krstom
ste povolaní nasledovať ho konkrétnymi skutkami, milovať ho nadovšetko a slúžiť mu v bratoch a sestrách.
Ježiš naďalej neúnavne upiera s láskou svoj pohľad na
každého a každého pozýva, aby sa stal jeho učeníkom.
„Čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Táto
otázka dáva plný zmysel celému životu, pretože plán
života sa zameriava na neobmedzené a nepominuteľné horizonty. Tieto široké a hlboké horizonty vedú
k láske k svetu a tiež k tomu, aby sme sa venovali
jeho rozvoju, no vždy slobodne a s radosťou, ktorá
sa rodí z viery a nádeje. Sú to horizonty, ktoré nám
pomáhajú v tom, aby sme neabsolutizovali pozemské
skutočnosti a uvedomovali si, že nám Boh pripravuje
väčšiu perspektívu.
Drahí mladí, povzbudzujem vás k tomu, aby ste pri
plánovaní vášho života nezabúdali na túto perspektívu:
sme povolaní pre večnosť. Boh nás stvoril, aby sme s
ním boli navždy. Táto perspektíva pomôže dať plný zmysel vašim rozhodnutiam i kvalitu vášmu životu.
Mladí ľudia v dnešnej situácii musia čeliť mnohým
problémom. Napriek ťažkostiam nedajte sa odradiť a
nevzdávajte sa svojich snov! Naopak, pestujte si v
srdci veľké túžby po bratstve, spravodlivosti a pokoji. Budúcnosť je v rukách tých, ktorí sa usilujú nájsť
silné dôvody pre život a nádej. Ak chcete, budúcnosť
je vo vašich rukách, pretože dary a bohatstvo, ktoré
Pán vložil do srdca každého z vás a ktoré sa formujú
stretnutím s Kristom, sa môžu stať pre svet opravdivou
nádejou! Je to viera v jeho lásku, ktorá vás robí silnými a veľkodušnými, a tým vám dáva odvahu pokojne
vykročiť na cestu života a prevziať zodpovednosť v
rodine i v zamestnaní.
z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI.
k 25. Svetovému dňu mládeže

ilustračná koláž: M. Magda
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snímka: M. Magda

Zotrvať pri Ježišovom kríži
Zotrvať pri Ježišovom kríži,
hľadieť na bezmocnosť Všemohúceho,
opiť sa jeho pokorou...
Nič v tej chvíli neriešiť,
byť jednoducho tam
a hľadieť naň
ako skonáva,
dielo spásy dokonáva.
Prežiť si kríž spolu s Ním.
V Kluknave 1. marca 2007
Pod vplyvom myšlienok Benedikta XVI.
z jeho pôstneho posolstva
Pavol Ondrík
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EXERCÍCIE

(XVIII. časť)

V rámci katechézy - nášho kresťanského vzdelávania - vám chceme v niekoľkých častiach na pokračovanie ponúknuť exercície podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly. Uvedomujme si navzájom potrebu takéhoto vzdelávania. Často sa stáva, či už doma, na ulici alebo aj v práci, že dostaneme otázku, týkajúcu
sa našej viery. Nech sú tieto riadky duchovným pokrmom, ktorý v nás vzbudí radosť nad pôsobením
Ducha Svätého. Nech Duch Svätý naplní myseľ, ale i naše srdcia.

Vtelenie
Ježiš – Syn Boží? Slovo sa
stalo telom... - človekom? Aké
závratné tvrdenie, aká závratná
pravda! Nielen starovek mal ťažkosti s vtelením – „Židom pohoršenie a pohanom bláznovstvo“.
Problémy jestvujú dodnes. Je
to utavičný kameň úrazu. Koľko moderných ľudí dráždi táto
pravda, vyhadzuje ich z koľají
skutočné spojenie Boha s človekom a človeka s Bohom. A
to trvá celé dejiny. Popri viere
vo vtelenie, ktorá formuje svet,
jestvuje nevera, ktorá vtelenie
neprijíma. Manichejci, Ariani,
Mohamedáni vtelenie popreli.
Doketizmus ho vyhlásil za zdanie, monofyzitizmus a monoteletizmus dáva zmiznúť ľudskému
v božskom. Tak sa usilujú uhnúť
kresťanstvu. Tieto herezy sú
stále živé. V dvadsiatom storočí
vplývajú na nás takisto ako pôsobili v storočí prvom. Objavujú
sa v niektorých spoločenstvách,
názoroch a knihách.
Židom bolo vtelenie pohoršením. Znižovalo v ich očiach Boha.
Vrhalo naňho škvrnu narodenia,
krvi a smrti. Robilo viditeľným
Toho, ktorého nemožno vidieť a
ktorý nestrpí nijaké zobrazenie
ľudskou rukou. No v hebrejskom
myslení jestvovala príprava na
toto tajomstvo. Hmota bola
stvorená Božím slovom, bola
„dobrá“ a bola súca značiť du-
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chovno. Hrozno, chlieb, skala,
olej, to všetko bolo pre Izraelitov
nositeľom duchovného videnia,
označovalo ako symbol duchovno, budúce duchovno, robilo ho
viditeľným, bolo čímsi sviatostným. Človek sám bol vrcholným
obrazom duchovna, bol obrazom
Božím. Jeho slovo, ľudské slovo
bolo prostriedkom pre Božie zjavenie. Boh sa prejavoval v čase
a priestore, v hmotnom svete a
v svete človeka. Napokon Boh
sám sa stal človekom v Ježišovi
Kristovi – Slovo sa stalo telom!
Ale svoji ho neprijali. Neprijali ho
tí, ktorých dejiny boli prípravou
na jeho príchod. A predsa... On
bol najvernejším, bol osobným
obrazom neviditeľného Boha (Kol
1,15). „V ňom si nás ešte pred
stvorením sveta vyvolil,... aby
sme boli synmi v Kristu Ježišovi...(Ef 1,4,5) a v ňom, v Kristovi
chcel Boh zjednotiť všetko, čo je
na nebesiach a čo je na zemi.“
Ak bolo vtelenie pre židov pohoršením, pre pohanov bolo rovno nezmyslom, bláznovstvom.
Gréci mali rozpracovanú filozofickú náuku o Bohu ako o absolútne naskrz povznesenom nad
svet a nad ľudí. „Vtelenie“ podľa
nich znečisťovalo Boha. Pre pohanský chladný rozum to bolo
čosi poburujúce. A ozaj, ako
pochopiť vtelenie bez lásky?
Vtelenie Božieho Syna prenáša

večné do času, ducha do hmoty, jedno do mnohosti, obecné
do konkrétneho. Vtelenie bolo
opakom všetkých gréckych
pokusov o veľkosti človeka v
jeho odhmotnené odtelesnenie.
Vtelenie ale tvrdilo, že sám Boh
si vzal ľudskú podobu, teda i
telo i hmotu.
Nad všetkým týmto odporom
a ľudskými dohadmi stojí jasné
slovo evanjelia: „Duch Svätý zostúpi na teba a sila Najvyššieho
ťa zatieni..., počneš a porodíš...“
Panna porodí z Ducha, z pôsobenia Božieho. Je to to isté Božie
pôsobenie, na ktorom evanjelium stavajúce proti obyčajnosti
výnimočnosť a proti všednému
dňu deň sviatočný chce vybudovať život, navzdory akejkoľvek
nevyhnutnosti, z Božieho daru
milosti.
Aká je to nesmierne významná zmena! Udalosť s jedným
človekom, s pannou v Nazarete,
má význam pre celý život, pre
celé dejiny i večnosť. V očiach
nebies (lebo očami nebies treba všetko hodnotiť, pred tvárou
nebies, v posvätnom rámci jedinečnosti sa to všetko odohráva)
jednotlivá ľudská situácia z hľadiska staroveku bezvýznamná je
teraz rovnocenná so sťahovaním
celého národa!
Mgr. L. Franc
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Boli sme pri birmovanskej skúške...
Sme na fare. Sedím tu s Lenkou Novotnou, ktorá pred chvíľou
absolvovala skúšky pred prijatím
sviatosti birmovania.
Čo si cítila, keď otec duchovný
vyhlásil že bude v našej farnosti
birmovka? Čo ťa vtedy napadlo
ako prvé?
Na začiatku to bola nervozita,
že sa to už týka aj mňa, lebo predtým to boli vyššie ročníky a teraz
som to musela absolvovať aj ja.
Tešila som sa.
Na čo si sa tešila?
Na prijatie samotnej sviatosti
birmovania a na to, čo s tým príde.
Veľa sa rozprávalo na začiatku
o kresťanskej dospelosti. Vedela
si si predstaviť, čo je to kresťanská dospelosť?
Vlastne, že prijatím sviatosti
sa môžem stať tým právoplatným
kresťanom a že prijmem Ducha
svätého.
Modlíš sa k Duchu Svätému?
Áno.
Pomáha?
Hlavne v škole.
Tak to je sila. Bola si spokojná so stretnutiami, ktoré potom
prebiehali. Malo ich byť viac,
alebo mali byť viac podrobnejšie,
odbornejšie?
Bola som spokojná, vystihovali
všetko, čo mali.
Mali ste len jedného alebo viacerých lektorov?
Viacerých. Najprv sme mali
stretnutia s duchovným otcom,
potom s pani katechétkou a nakoniec s pani Štofanákovou a pani
Ondrovou.
Takže kvalitatívne to boli rovnocenné stretnutia. Všetko to
vyvrcholilo dnešnou skúškou.
Veľa si sa učila?

Učila som sa všetky otázky, aj
prikázania a všetko k tomu.
Na skúške, ktorej som bol
svedkom, si to zvládla na výbornú. Takže nemáš s tým problém?
Už nie. Zo začiatku bola nervozita.
Veľmi sa tešíš na 18. apríl?
Určite.
Ďakujem.
Oslovil som ďalšie birmovankyne, ktoré taktiež absolvovali
skúšku.
Najprv sa predstavte.
Denisa Čechová, Michaela
Adamkovičová, Anna Bartošová.
Čo ste prežívali, keď otec duchovný vyhlásil, že bude v našej
farnosti birmovka. Čo vás vtedy
napadlo?
Denisa: Že to bude skúška
dospelosti.
Michaela: Asi to isté a veľmi ma
to potešilo.
Anna: Mňa tiež.
Potom prichádzali stretnutia
s duchovným otcom, s pani
katechétkou. Páčili sa vám tie
stretnutia?
Veľmi.
Pamätáte si ešte témy?
Pozerali sme filmy, mali sme
rôzne prednášky.
Viete si vybaviť, čo je to kresťanská dospelosť, čo za tým
všetko je? Je to zodpovednosť
byť dospelým kresťanom?
Určite.
Báli ste sa skúšok?
Hej, veľmi.
A učili ste sa?
Hej.
Birmovka je také silnejšie
stretnutie s Duchom svätým.
Modlite sa ku Duchu svätému?

Áno.
Lenka prezradila, že hlavne v
škole.
To áno.
Aj keď skúšky birmovancov
boli iba na začiatku, spýtal som
sa aj skúšajúcich. Ako to prebieha?
Duchovný otec Peter, hlavný
skúšajúci:
Prebieha to dobre, birmovanci
sú pripravení. Vedia, a čo je hlavné, snažia sa. Verím, že všetko,
čo sme im odovzdali, či ja mojim
„Ovčancom“, ktorých učím, alebo
aj váš duchovný otec, zužitkujú vo
svojom praktickom kresťanskom
živote. Dúfam, že sa nesklamem!
Verím, že ten čas, čo sme s nimi
strávili, nebol zbytočne stráveným
časom. Ešte raz, začiatok je dobrý, uvidíme, aké to bude na konci.
Duchovný otec Oliver, ste spokojný s priebehom skúšky?
Zatiaľ áno. Ale život ich lepšie
vyskúša, tak, aby boli zodpovednýíaj aj ako občania, aj ako
veriaci.
Ďakujem za rozhovor.
Milí birmovanci!
Onedlho prijmete sviatosť birmovania a budete môcť pocítiť
silu pôsobenia darov Ducha svätého, pretože Boh Vás prijme ako
dospelých vo viere. Aby Vaša viera nebola viac detská, aby ste ju
nebrali len cez akýchsi anjelikov
a čertíkov s rožkami a cez detské
modlitbičky, ktoré ste sa kedysi
dávno naučili naspamäť.
Ale aby ste pocítili ozajstnú
Božiu prítomnosť, zažili skutočné
priateľstvo a šťastie môcť byť
Jeho deťmi.
PS.: Pozrite si foto na obálke.
pripravili: M. Magda a M. Gondová
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Ján Mária Vianney
Pri príležitosti Roka kňazov sme sa rozhodli uverejniť na pokračovanie vybrané časti životopisu Jána Mária
Vianneya z knihy Wilhelma Hunermanna Aj diabol pred ním kapituloval.
Ján Vianney hovorieval: „Keby sme mohli vidieť a nielen tušiť, čo je kňaz, museli by sme zomrieť, no
nie od úžasu, lež od lásky.“

Príchod do Arsu 1818 (2. časť)
«Modlil som sa k anjelovi strážcovi mojej novej farnosti,» povedal, keď sa znova zdvihol.
«Také niečo!» mrmlal chlapec. Keď vošli do dediny, ukázal mu spustnutý dom. «To je krčma U divocha.
Ale ešte máme tri iné krčmy.»
«Štyri hostince v takom zapadáku!» rozhorčovala sa matka Bibostová.
«V hentom dome býva starosta Mandy,» vysvetľoval ďalej mládenec. «To je zbožný človek a bohatý! Má
tri kravy a mnoho oviec. Tu býva Michal Cinier. On je dedinským poradcom.» Pred kováčňou práve podkovávali koňa. «To je majster Picard a ten chlap so starým koňom je furman Betun. Je skoro vždy ožratý.»
Obidvaja spomenutí, keď zbadali kňaza, zdvihli zrak od svojej roboty. Voziar, ktorý ani dnes nebol triezvy, spravil pár tackavých krokov smerom k Vianneyovi a uškrnul sa: «Vy ste dozaista nový farár, nie?»
«Uhádli ste!» prikývol Vianney. «Ale zdá sa, že ste už za bieleho dňa opitý?»
«Vôbec nie som opitý!» bľabotal chlap. «Ale len čo uzriem nejakého farára, vždy sa mi zatmie v očiach.
Nech vás čert vezme alebo suchoty, ako vášho predchodcu!»
«Nedbajte na neho,» udobroval Vianneya kováč. «U Rozhnevaného mravca si poriadne potiahol. Viete,
je chladno... Nemajte mu to za zlé! My Arsania nie sme pobožní, ale keď nás farár nechá na pokoji,
necháme na pokoji aj my jeho!»
«Ale ja som neprišiel preto, aby som vás nechal na pokoji!» vyhlásil rozhodne Vianney. «Tak potom
choďte do čerta!» zareval opilec a zdvihol bič. Picard mu ho pohotovo vytrhol z ruky a odsotil ho. «Pán
farár, dobre urobíte, keď nebudete hneď zo začiatku príliš napínať strunu. Prísni páni nevládnu dlho. Ale
myslím to dobre. Prajem vám, aby váš nástup bol dobrý, úspešný.»
«Ďakujem vám, priateľ môj!» súhlasil kňaz.
«Tam je váš farský dom,» pohodil rukou kováč.
«Najprv by som si chcel pozrieť kostol.»
«Tak sme už došli do cieľa“, ohlásil sa znova mladík a otrčil dlaň, čakajúc odmenu za svoju službu.
«Ty si mi ukázal cestu do Arsu,» odvetil farár, «a ja ti za to ukážem cestu do neba.»
«Pár sou by mi bolo milších,» šomral chlapec. No matka Bibostová mu podarovala vajíčko.
«Jedno vajce nie je veľa za takú dlhú cestu!» frfľal Anton. «Ale zdá sa, že farár je chudobný a nemá
všetko v hlave v poriadku,» uškľabil sa ryšavý mládenec a rýchlo sa vzdialil.
Medzitým farár otvoril bránu svojho kostola. Chrám bol spustnutý. Už viacero týždňov sa tam neslúžila
svätá omša. Kostol zíval prázdnotou, oltár bol bez ozdôb a všade bolo plno špiny. Večné svetlo bolo
vyhasnuté. Vianney nevedel, či ešte je v bohostánku Oltárna sviatosť. V sakristii našiel kľúč. Otvoril
dvierka svätostánku. Áno, Pán ešte býval vo svojom dome. Vianney si úctivo pokľakol. Potom naplnil
večné svetlo olejom, ktorý stál v kúte sakristie a s uspokojením zažal malý plamienok. Večné svetlo
malo znova a navždy horieť v Arse.
Potom sa Vianney vrhol na kolená na schody oltára, skryl si tvár do dlaní — a plakal. Po dlhom čakaní sa matka Bibostová dotkla jeho pleca a vyzvala ho: «Teraz pôjdeme na faru. Čoskoro bude tma.»
«Nie, nie, bude jasno, celkom jasno!» odvetil kňaz zamyslene. Keď vychádzali z kostola, bežala im v
ústrety akási žena, pozdravila farára a predstavila sa: «Ja som vdova Renardová a mám kľúč od fary.
Nechala mi ho sestra vášho nebohého predchodcu. Poďte, prosím, so mnou. Vďaka Bohu, že budeme
mať znova kňaza!»
«Vy ste prvá osoba, čo sa teší z môjho príchodu!» odvetil Vianney s bolestným úsmevom.
«Ó, je viac takých, čo sa tomu tešia!» vyhlásila pohotovo dobrá žena. «Ale už sme tu!»
spracoval: M. Magda
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Juraj Riško,
Tento rozhovor som nahral pri
návšteve v Hanušovciach nad
Topľou pri príležitosti narodenín
nášho prvého víťazského pána
farára Juraja Riška.
Sme na fare v Hanušovciach nad
Topľou u duchovného otca Juraja
a využívam príležitosť jeho 40.
narodenín, aby som sa spýtal: Čo
je u kňaza 40 rokov?
Pri gratuláciách k tomuto jubileu
bolo povedané, že už končí ten
bezstarostný vek a že začína vek
zodpovednosti, takže asi tak to
cítim. Bude treba si po týchto oslavách viac uvedomiť, že človek je už
na hranici stredného veku. Aj keď
mne stále tá myšlienka chodí po
rozume byť stále mladý, večne mladý duchom, lebo fyzickou stránkou
človek už nebude môcť byť stále
mladý, ale duchom byť mladý. To
je refrén z piesne jednej hudobnej kapely ešte z mojich mladých
liet: „... chcem byť stále mladý,
večne mladý - „i wont to be forever
young“. Takže toto ma oslovuje v
týchto dňoch. Ale beriem, že aj deň
narodenín je taký istý ako všetky dni
pred ním i po ňom v tom zmysle, že
každý deň je príležitosťou, v ktorej
nám dáva Boh dar života. Využiť
naozaj ten dar tak, aby človek sám
cítil, že nepremárnil šancu, ktorú
mu Boh dal.
Poznáme vaše pôsobiská - Víťaz,

snímka: M. Magda

farár
v Hanušovciach nad Topľou

teraz Hanušovce. Je rozdiel pôsobiť v menšej farnosti resp. na
dedine a v meste? Je to rozdiel
pre kňaza?
Určite, že je rozdiel. Myslím si, že
aj tie mentality aj oblasti sú naozaj
rôzne, je cítiť rozdiel. Pohľad ľudí na
veci je iný na dedine a iný v meste.
Je to druhé mesto vo vranovskom
okrese, ale predsa je to ešte klíma,
povedal by som, v určitom zmysle
dedinská. Ľudia sú tu prisťahovaní
z dedín, takže aj pohľad na život,
na svet je iný ako možno vo väčších
mestách, ktoré sú v diecéze. Takže
je to špecifické v Hanušovciach aj
tým, že sú tu viaceré vierovyznania,
je to veľmi pestré. Je tu aj rómska
komunita, ktorá je svetlou výnimkou oproti iným miestam, kde žijú
Rómovia. Tuná vidno, že je v nich
aj čosi pozitívne. Keď sa s nimi dlhšie pracuje, tu kňazi už desaťročia,
ovocie je naozaj vidieť. Predsa len
je zmysel práce a pastorácie medzi
Rómami, myslím tu konkrétne na

Hanušovce.
Keď sa vám niečo nepodarí, resp.
nie že sa nepodarí, ale keď si niečo
naplánujete a nevyjde to, porovnávate to s prvým pôsobiskom?
Človek sa asi tomu neubráni.
Samozrejme, že určité porovnania
sú, ale snažím sa vnímať tie možnosti, ktoré sú a čo môžem v danej
situácii na danom mieste urobiť.
Od samostatného účinkovania
ako farára snažím sa dôverovať
v Božiu prozreteľnosť, že Boh riadi
veci. Niekedy to naše ľudské je
nedokonalé a nedokážeme urobiť
tak, ako by si človek myslel, že by
bolo dobré. Bohu nič nie je nemožné. Hlavne cez modlitbu a dôveru,
že Boh veci riadi a zariadi, tak sa
aj podarí urobiť niečo, čo možno
spätne človek hodnotí, že to bolo
nad jeho ľudské sily.
A ako sa Vám tu pracuje s mládežou? Vieme, že vo Víťaze ste
spolupracovali s mládežou - bol
tam zbor, bolo to živé. Ako sa
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Vám darí tu, je to iné? Je mládež
v meste iná?
Asi nie. Hovorí sa, aj cez ten historický pohľad, že mládež je vlastne
vždy tá istá, rovnaká svojimi názormi v určitom zmysle. Našiel som tu
už určité veci rozbehnuté, myslím
že som prišiel už do „rozbehnutého vlaku“. Môj predchodca, ktorý
tu bol 13 rokov, bol veľmi horlivý,
aktívny. A ja som začal z tej strany
ako vo Víťaze - viac prejsť do oblasti
modlitby a adorácie. Je tu skupinka
mladých, zbor, ktorý myslím, že sa
drží, pokračuje aj cez adorácie. Obdivujem mladých ľudí, že v dnešnej
dobe, keď vieme, že mladí ľudia sa
častokrát chcú dať ohlušiť decibelmi a neviazanou zábavou, vedia v
piatok ostať po svätej omši. Máme
aj naozajstné talenty - v hre na gitaru, husliach, flautu, sú schopní
zaspievať a zahrať veľmi pekne,
čiže na povzbudenie aj ostatných
ľudí. Snažíme sa. Aktivity sú bežné,
máme rozbehnutú Dobrú novinu,
nejaký výlet, tábor v lete, mládež
má stretnutia s pánom kaplánom.
Predsa len, kaplán je mladší, jeho
kontakt s mládežou je bližší.
Prešli sme takým hodnotením. A
čo pohľad do budúcna? Na začiatku ste spomínali, že prichádza vek
zodpovednosti. Máte svoj plán
alebo to ostane na Božej prozreteľnosti?
Asi hej, nerobím si nejaké extra
plány, snažím sa žiť dnešok. Dnes
sa tým nezaoberám, nerobím si
nejaké vízie a plány. Uvidíme, čo
budúcnosť a Božia prozreteľnosť
pripraví.
Čo Vás najviac posilňuje pri duchovnej práci?
Je to moja osobná modlitba,
modlitba Cirkvi a potom svätá
omša, vlastne aj adorácie, ktoré
mávame. Máme tu adoračné spo-
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ločenstvo, aj ľudia cítia, že keď
adorácia z nejakých príčin nie je,
tak im chýba. Toto aj mňa posilňuje v kňazskom živote. Adorácia je
aktuálna v tomto Roku kňazov cez
príklad Jána Vianneyho.
Chcel by som nadviazať na Jána
Vianneyho. Čo prináša kňazovi Rok
kňazov? Je pre Vás kňazov jeho
vyhlásenie povzbudením?
Áno. Zaspomínal som si, že som
čítal jeho životopis „Aj diabol pred
ním kapituloval“ a aj pohľad na
jeho život. Keď som mal prvú kázeň
v seminári ako diakon, takže už
oficiálnu kázeň, vtedy som použil
príklad toho kňaza, že aj diabol pred
ním kapituloval, je to zhrnutie života
toho kňaza, svätého kňaza. Kiežby
to o každom kňazovi bolo možné
raz povedať, že aj diabol pred ním
kapituloval. Že to nie je ľudský
výkon, ale to je naozaj Božia moc,
ktorá sa prejaví aj cez kňaza, ktorý
nie je dokonalý. Má svoje slabosti,
ale cez Božiu milosť môže naozaj
prekonať aj toho protivníka, ktorý
zlo v dnešnom svete tak šíri. Naozaj
bojovať proti zlu je vlastne úlohou
kňaza, čiže v tom vidím aj ja svoje
naplnenie a povolanie.
Chceli by ste ešte niečo odkázať

čitateľom Spektra?
Teším sa, keď sa mi dostane
do rúk nové číslo. Pozriem sa a v
spomienkach sa vraciam. Vidím, že
farnosť žije, že veriaci naozaj majú
možnosti rozvíjať ďalej duchovné
dary, ktoré Boh dáva aj cez službu
kňazov. Kňaz je naozaj nástrojom
Božej milosti kdekoľvek. Takže také
povzbudenie možno prežívať cez
vieru. Nedať sa znechutiť, nedať sa
premôcť zlom, ale naozaj s vierou
premáhať všetko, čo by nám chcelo
cestu k Bohu zahatať. Dosiahnuť
vlastne cieľ nášho života - to večné
šťastie aj v dnešnom zhone za bohatstvom, za slávou a vecami, ktoré
človeka môžu uspokojiť len do času.
A ešte pozdrav.
Chcem pozdraviť duchovného
otca Olivera a poďakovať mu i za
spomienku na deň mojich narodenín. Ďakujem všetkým za pozdravy,
ktoré mi adresovali rôznou formou,
lebo kňaza vždy poteší spomienka
veriacich z bývalej farnosti. Je to
povzbudenie aj pre mojich terajších farníkov. Ešte raz ďakujem
všetkým a prajem všetko dobré.
Pokoj a dobro!
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: M. Magda a M. Gondová
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Piate cirkevné prikázanie...
Ako člen Farskej ekonomickej rady (FER) sa vám, naši veriaci, chcem prihovoriť týmto krátkym príspevkom. Na základe mesačných bilancií vašich milodarov na obnovu fasády našej „katedrály“ viete presne,
koľko finančných prostriedkov sa už nazbieralo. Ku koncu mesiaca marec sme si svoju kresťanskú povinnosť splnili ešte len na slabých 22 %, preto aj v zastúpení FER vás týmto chcem povzbudiť a zároveň aj
poprosiť – nadišiel čas!
20. marca 2010 sme ukončili výberové konanie na dodávateľa prác obnovy fasády. Dodávateľom prác bude
firma REINTER z Humeného. Táto firma nám maľovala interiér kostola. Cenu nám ponúkla v dvoch technických
riešeniach.
Prvý návrh rieši osekanie zničených a nesúdržných (odtiahnutých od muriva) omietok a ich vyspravenie. Nad
soklovým murivom do výšky 0,6 m okolo celého kostola sa vyseká stará omietka až do „živého“ a tieto miesta
sa ošetria sanačnou omietkou. Týmto riešením sa zabráni prechodu vlhkosti zo soklového muriva do fasádnej omietky. Po vyspravení a ošetrení starých omietok sa na starú omietku natiahne na celý kostol hladká
omietka. Táto omietka sa potom nafarbí akrylátovými vodeodolnými farbami. Odtieň a kombináciu farieb určí
liturgická komisia.
Druhý návrh rieši osekanie zničených a nesúdržných (odtiahnutých od muriva) omietok a ich vyspravenie.
Po vyspravení a ošetrení starých omietok sa na starú omietku natiahne na celý kostol vyrovnávajúca hladká
omietka. Na túto omietku sa natiahne farebná fasáda. Štruktúru a rozsah kombinácií zrnitej a hladkej fasády
ako aj kombináciu farieb určí liturgická komisia.
Ešte k výberu dodávateľa. Po odsúhlasení FER k výberu dodávateľa užším výberom sme oslovili troch dodávateľov fasádnych systémov. Výber bol uskutočnený na základe referencií jednotlivých firiem. Všetkým trom
firmám sme následne zaslali súťažné podklady – jednoduchý projekt so zámerom prác a ich rozsahom. Všetky
tri firmy si osobne prišli overiť rozsah prác.
Prvou prihlásenou firmou bola firma Pilár z Kľušova, ktorá nám tieto práce ohodnotila na 59 749 EUR (1 800
000 Sk). Druhou prihlásenou firmou bola firma Štefaňák z Prešova, ktorá nám tieto práce ohodnotila v dvoch
cenách na 21 815 EUR (657 192,-Sk) a na 28 426 EUR (856 361,-Sk). Treťou prihlásenou firmou bola firma
REINTER Humenné, ktorá nám tieto práce ohodnotila: prvý návrh na 39 833 EUR (1 200 000 SK) a druhý 35
849 EUR (1 080 000 Sk).
Výber dodávateľa prác bol uskutočnený kritériom časového rozsahu (záruka skutočného zhotovenia prác)
s prihliadnutím na reálny finančný náklad požadovaných prác. Bonusom pre vybratú firmu REINTER bola
výborná spolupráca pri maľbe interiéru nášho farského kostola.
Na záver si vás, naši veriaci, dovoľujem v mene FER poprosiť, aby ste s vašimi milodarmi nečakali na poslednú chvíľu. Realizácia obnovy fasády je načasovaná na mesiac máj, hneď po odpuste sv. Jozefa robotníka,
patróna nášho farského kostola. Počul som názor, aby sme si požičali peniaze z banky, alebo od našej filiálky
Ovčie. Súhlasíte s tým? Môj osobný názor je, že nie, nepožičiame si, lebo naši starí rodičia dokázali za oveľa ťažších podmienok postaviť tento veľkolepý chrám! Lebo aj predchádzajúce investície sme zvládli tak, že
susedné farnosti žasli nad našou ochotou a obetavosťou! Teda nech budúcoročné 50. výročie nášho kostola
oslávime s hrdosťou, hodnou kresťana z Víťaza.
Pre tých, ktorí váhajú, alebo si nachádzajú rôzne zámienky a výhovorky, si dovoľujem pripomenúť piate z
pätoro cirkevných prikázaní: „Podporovať cirkevné ustanovizne“. Jeho rozpracovanie podľa kánonického práva
vám v nasledujúcom odstavci ponúkam.
Vieme, že každý spolok, každá ľudská inštitúcia pre svoju existenciu potrebuje určité materiálne prostriedky
vo forme budov, rôznych zariadení, potrebných pre pozitívnu aktívnu činnosť svojich orgánov. Podobne aj pre
svojich členov na rôzne akcie ako sú schôdzky, školenia, sociálna starostlivosť, vzdelávanie členov, ale aj na
ich kultúrne vyžitie. A tak pre prevádzku a údržbu spolkového života sa jej členovia skladajú formou finančných
príspevkov, alebo aj inou formou, podľa potrieb. Cirkev ako veľký spolok veriacich a zároveň ustanovizeň, ktorej
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ciele určil sám Ježiš Kristus potrebuje prostriedky na svoju činnosť a preto formou prikázania vyzýva veriacich:
Podporovať cirkevné ustanovizne a stanovuje kánon 222, ktorý hovorí nasledovne: § 1: „Veriaci majú povinnosť prispievať na potreby Cirkvi, aby mala to, čo je potrebné na božský kult, na diela apoštolátu a dobročinnej lásky, ako aj na slušné materiálne zabezpečenie služobníkov.“ § 2: „Majú aj povinnosť napomáhať
sociálnu spravodlivosť, ako aj pamätajúc na prikázanie Pána, z vlastných príjmov podporovať chudobných.
Veriaci sú povinní prispievať podľa svojich možností na hmotné potreby Cirkvi. V niektorých katechizmoch
sa hovorí primeraným spôsobom. Čo značia slová „primeraným spôsobom“ alebo „podľa možností“?
Uvedené slová podľa niektorých autorov značia:
a/ Každý katolík vie, že všetko imanie, ktorým vládne, je Božím darom a preto z neho ochotne platí daň
vďačnosti Bohu.
b/ Každý katolík sa ohodnotí vo svojom svedomí, koľko môže podľa najlepšieho vedomia a svedomia obetovať
na cirkevné ciele. Cirkev neočakáva nemožnosti, ale veľkodušných darcov, ktorí cítia s ňou.
c/ Každý katolík je presvedčený, že Katolícka cirkev z Božej moci žiada aj tieto finančné podpory, čo
vyplýva zo slov Pána: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi...“ (Mt 18,18a).
Táto povinnosť veriacich sa odvádza aj z Mojžišovho zákona, kde bolo stanovené, že kňazi nebudú mať
dedičný podiel, teda nebude im pridelené územie ako ostatným izraelským kmeňom, ale že budú dostávať
desiatky od ostatných.
Pokiaľ ide o Cirkev, tá koná v zmysle Kristových slov uvedených u Matúša 18,18. Z nich vyplýva, že Cirkev
môže aj vo svedomí zaväzovať svojich veriacich na plnenie svojich prikázaní a každý, kto ich prestupuje vedome
a dobrovoľne, dopúšťa sa hriechu.
V 1. liste Korinťanom čítame: „Neviete, že tí, čo konajú svätú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo
slúžia oltáru, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia“ (1 Kor 9,
13-14). Sám Kristus sa postavil ku chrámovej pokladnici, aby si všímal, koľko kto dáva, a pochválil chudobnú
vdovu, ktorá vhodila všetko, čo mala, lebo vhodila svoje posledné peniaze (por Mk 12, 41-44).
Teda, ak čítame slová z Cirkevného kódexu, je potrebné chápať toto cirkevné prikázanie v tom zmysle, ako
sa o tom píše vyššie:
Ak som členom Cirkvi, tak mi musí záležať na tom, aby Cirkev mohla plniť svoje úlohy. Na to potrebuje
aj prostriedky. Plnenie úloh je prezentáciou aj veriacich a vydávaním svedectva o blahozvesti!
za FER Martin Magda
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Naše ružencové bratstvo

Adopcia na diaľku
„Milujte Máriu, lebo je Vašou matkou a Vy ste jej deti.“
(Sv. Otec Ján Pavol II.)

Milí členovia ružencového bratstva (RB), chcem Vám prostredníctvom nášho časopisu tlmočiť
poďakovanie Slovenskej katolíckej charity a rehoľných sestier
Magdy Cérovskej, sestry Elen
a Angely z Albánska z osady
Bregdet:
Vážení dobrodinci projektu
SKCH – adopcia na diaľku! S
dodatočným želaním požehnaného a pokojného roka 2010 Vám
preposielame najnovší informačno-ďakovný list sestry Magdy
Cérovskej z Albánska, osada
Bregdet. Píšu:
Drahí naši dobrodinci a spolupracovníci, v prvom rade chceme
spolu s Vami chváliť a oslavovať
Pána za všetky dobrodenia, ktorými nás obdaroval v roku 2009
a do jeho rúk chceme zveriť nový
rok 2010. Každému z Vás vyprosujeme veľa milostí, požehnania,
duchovnú silu, zdravie, pokoj a
lásku. Nech jeho prítomnosť posilňuje a sprevádza každú Vašu
rodinu. Adopcia na diaľku je obrovská pomoc pre celú osadu
Bregdet a SKCH tu rozbehla naozaj
vzácne dielo. Vďaka všetkým Vám.
Pomáhate stredoškolákom študovať, pretože bez Vašej pomoci
by si nemohli dovoliť cestovať do
mesta do školy. Naše školy im
dajú záruku dobrej kvality a dobrej
kresťanskej výchovy. Vianoce boli
tiež krásne aj smutné. S deťmi
sme nacvičili „živý betlehem“ a

prišlo veľa ľudí, v ten istý deň
bol veľký príliv a voda z mora a z
riek zaplavila celú osadu. Utopil
sa jeden 12-ročný chlapec. Bola
pohotovosť, ale kto ju robil? Kto
išiel do rodín, aby zistil, čo potrebujú? Ostali odkázaní sami na
seba. „Chudobných budete mať
vždy medzi sebou.“ To sú Ježišove
slová a naša komunita chce im dať
odpoveď spolu s vami. Príspevok,
ktorý dostávame od Vášho spoločenstva (RB) je darom Vašej lásky
a aj naďalej ho chceme vždy využiť
pre dobro detí a ich rodín. Každá
jedna z nás s veľkou vďačnosťou
myslí na Vás v modlitbách. Nech
Pán odmení Vašu obetavosť, lásku
a starostlivosť.
sestra Magda, sestra Elen a
Angela, osada Bredget, Albánsko
Milí ruženčiari, okrem tohto
milodaru sme poskytli:
- milodar na rekonštrukciu dominikánskeho kláštora v Košiciach,
- milodar na rádio Lumen,
- milodar na misie,
- milodar Bratstvu Božského Srdca
Ježišovho,
- milodar na sväté omše za živých
a zomrelých členov RB,
- členský príspevok dekanátnemu
horliteľovi Petrovi Hatalovi,
- príspevok na kvety a iné potreby
do kostola sv. Jozefa, sv. Ondreja,
kaplnky Narodenia Panny Márie v
Doline.
Príjmy do pokladne RB v roku

Klodian Cupi, chlapec z
Albánska, adoptovaný
našim ružencovým
bratstvom
2009 bolí nízke, keďže štyri ofery počas roka boli vynechané.
Horlitelia ruží najlepšie vedia,
aká je slabá účasť počas roka
na výmenách ružencových tajomstiev. Všetky príjmy a výdavky
sú vedené v pokladničnej knihe,
ktorú vedie pokladníčka Katarína Pacovská a sú k nahliadnutiu
každému členovi RB.
Milodary, ktoré dávame do pokladnice RB nech slúžia na dobré
účely, pomoc blížnym a na zveľadenie našich chrámov. Nie je podstatné chváliť sa, aký je zostatok v
pokladnici, ale zaobchádzať s nimi
tak, aby sme nedopadli ako ten
sluha v podobenstve o piatich talentoch, ktorému Pán odovzdal jeden talent a ten od strachu talent
skryl do zeme. Keď sa Pán vrátil,
sluha mu odovzdal ten istý jeden
talent. Tu mu jeho Pán odpovedal:
„Zlý a lenivý sluha...“ (Mt 25).

Reforma RB:
V súčasnosti v našom RB prebieha reforma, ktorá je veľmi potrebná a naliehavá. Ťažko sa počúvali od horliteľov ruží sťažnosti:
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neúplné ruže, neúčasť na výmenách ružencových tajomstiev,
neznalosť príslušného desiatku z
ruženca, choroba starších horliteľov, členovia z cudzích farností.
Pomôckou k riešeniu týchto problémov sú Stanovy ružencových
bratstiev na Slovensku, ktoré
počas reformy využívame. Veriaci
sa môžu dobrovoľne a slobodne
zaradiť na základe prihlášky do
Živého, Svätého a Večného ruženca. Vďaka Pánu Bohu a pomoci
našej Ružencovej Panny Márie
prebieha táto reforma dobre.
Vraví sa, že v našej dedine je
rozruch. Keď vstal Pán Ježiš z mŕtvych, takisto nastal rozruch medzi
apoštolmi a ženami, lebo ešte
nechápali, čo sa vlastne deje. Až
po zoslaní Ducha Svätého dostali
nové poznanie a odvahu ohlasovať
Evanjelium. Kiež by aj nám tento
rozruch priniesol nové poznanie,
čo členstvo v RB znamená. Členov bude menej, ale s vedomím,
že sú to členovia, ktorí túžia po
prísľuboch, ktoré dáva Panna Mária tomu, kto sa bude zbožne a
úprimne modliť sv. ruženec.
25. apríla prídu pracovníčky z
Dominikánskeho centra na voľby
horliteľov jednotlivých ruží a v
prvú májovú nedeľu bude prvá
výmena ružencových tajomstiev
po reforme. Usporiadanie členov
v jednotlivých ružiach bude visieť na farských nástenkách pri
kostole. Milí členovia RB, prosím
Vás o modlitby, aby naše spoločenstvo bolo požehnaním pre
každého osobne, pre rodiny, našu
dedinu, farnosť a aby na príhovor
ružencovej Panny Márie boli vyslyšané naše prosby a úmysly,
určené dominikánskou rehoľou.

Keďže pracujem v zahraničí, musela som nastúpiť do zamestnania
týždeň pred Veľkou nocou. Nebola
som veľmi nadšená, lebo som sa
tešila, že najväčšie sviatky roka
budem sláviť ešte doma s najbližšími, no zároveň som bola plná
očakávaní, ako ľudia slávia Veľkú
noc inde vo svete.
Po príchode do rodiny som sa
potešila, že sú to katolíci, čomu
naznačoval drevený kríž v kuchyni, asi „len“ dedičstvo po starých
rodičoch. V priebehu týždňa nič
nenasvedčovalo tomu, že sa blížia
veľkonočné sviatky. Žiadne prípravy
ako to zvykne byť u nás doma; no
uspokojila som sa, že venuje viac
času duchovnej príprave na slávenie zmŕtvychvstalého Krista. Bývajú
v novom rodinnom dome a tak stále
bolo čo okolo neho upravovať. Keď
nastali veľkonočné dni voľna, začalo sa za pomoci rôznych strojov a
nástrojov brigádovať až do neskorej
sobotňajšej noci.
Nedeľné veľkonočné ráno bolo
prekrásne - tešila som sa nielen

zo slniečka, ale hlavne zo vzkrieseného Ježiša Krista. Toto pokojné
a slávnostné precítenie netrvalo dlho, keďže ho znovu narušil
pracovný ruch zvonku. Veľmi ma
zarmútilo, že sa takto znesväcuje
najväčší sviatok kresťanov veľkonočná nedeľa - v rodine, ktorá
má alebo „mala“ korene kresťana
katolíka. Vo veľkonočný pondelok
som využila príležitosť zúčastniť sa sv. omše v prekrásnom
kostole, ktorý hojne navštevujú
zahraniční turisti, kde som spolu
s nimi slávila radostné tajomstvo
Veľkej noci. Myslela som na svojich najdrahších doma, hlavne na
vnúčatká ako ich prídu oblievať.
Všetku radosť a modlitby som
obetovala nielen za nich a našu
farnosť, ale aj za túto rodinu, ktorá
v snahe za pozemskými hodnotami
nerozlišuje deň sviatočný a deň
všedný. Som hrdá na svoju rodinu
a celú našu farnosť, že my ešte
prežívame nedeľu a iný cirkevný
sviatok ako „deň Pánov“. Tiež
som vďačná aj svojim už dávno
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zosnulým rodičom, ktorí nám boli
v tom príkladom a viedli nás k
tomu, že nedeľa a iné cirkevné
sviatky sú dni zasvätené Bohu. Ja
osobne sa vždy teším na tieto dni,
kedy zažívame ich neopakovateľnú
atmosféru.
Keď som sa po pracovnom voľne
vrátila, prekvapila ma správa, že
domáci pán je v nemocnici vo veľmi vážnom stave. Presne v Turíčný
pondelok ho odviezla záchranka na
špeciálnu kliniku do Viedne. Možno
aj preto, že sám bol lekárom, o to
väčšiu opateru a starostlivosť mal
zo strany odborníkov. Ale ako sa
hovorí, že „lekár lieči a Pán Boh
uzdravuje“, v tomto prípade sa to
vyplnilo do bodky. Napriek snahe
špecialistov si ho Pán do týždňa
povolal k sebe vo veku 56 rokov.
Zanechal rodinu, priateľov, dom so

všetkým luxusom, koníčky, autá,
lukratívne zamestnanie, veľa práce,
námahy a ešte veľa nesplnených
plánov.
Často som sa potom zamýšľala
nad životom tu na zemi. Ako ľudia
vynakladajú niekedy až nadmerné
úsilie za hodnotami, ktoré nie sú
dôležité pre večný život a mnohí
pritom vedome a dobrovoľne porušujú cirkevné prikázanie tým, že
znesväcujú nedeľu a iné sviatky.
Veď práve preto nám Pán Boh
daroval nedeľu a iné sviatky, aby
sme sa v našom uponáhľanom svete mohli zastaviť a upriamiť viac
než v ktorýkoľvek iný deň naše
myšlienky a konanie na Božiu všemohúcnosť a nekonečnú dobrotu.
Sviatočný čas máme využiť
hlavne na modlitbu a stretnutie s
Nebeským Otcom, prosiť ho o po-

žehnanie a milosrdenstvo nielen
pre seba, rodinu, spoločenstvo, ale
aj pre celý svet. Nedeľa a sviatky
nás priam nabádajú na stretnutie
a rozhovor s Bohom, s príbuznými,
priateľmi, chorými a ľuďmi, ktorí
nás potrebujú. Je to čas darovaný
a my máme prosiť Ducha svätého,
aby sme tento čas správne využili. Vtedy máme možnosť viac ako
inokedy vypočuť svojich najbližších,
hlavne deti, navzájom sa potešiť,
poradiť a spoločne riešiť rôzne
životné situácie. Tiež nezabúdať
ďakovať Bohu za všetko a prosiť o
silu a vytrvalosť žiť v zhode s Božou
vôľou a tak v duchu kresťanskej
rodiny prispieť k pokoju, láske a
porozumeniu nielen v rodine, vo
farnosti, ale všade tam, kde sme
poslaní plniť vôľu Nebeského Otca.
farníčka Mária

Erko - výlet do Tatier
Aj keď sa nám zdá, že Vianoce
boli iba nedávno, predsa už ubehlo veľa času a začala sa pôstna
doba. Všetci dobre vieme, že
počas Vianoc sa naše deti opäť
zapojili do Dobrej noviny a preto
sa duchovný otec rozhodol, že
všetkým účastníkom tejto milej
akcie pripraví počas jarných
prázdnin malý výlet. Cieľom boli
Vysoké Tatry.
Ráno sme vyštartovali z Víťaza
o 8:00 a našou prvou zastávkou
bol Lendak. Navštívili sme tamojší kostol sv. Mikuláša zo 14.
stor., v ktorom sa práve konala
poklona. Krátko sme sa pomodlili a potom hybaj do neďalekej

Belianskej jaskyne. Čakanie na
vstup sa neobišlo bez guľovačky, a
samozrejme, urobili sme si spoločnú fotografiu do archívu. Jaskyňa,
ktorá bola objavená už v 18. stor.,
sa páčila všetkým, veľkým aj malým. Kým sme prešli všetkých 860
schodov v dĺžke 1 370 m, poriadne
sme sa zapotili. Obdivovali sme
hudobnú sieň, sintrové vodopády
a skoro sme zobudili aj jedného
spiaceho netopiera.
Naša druhá zastávka bola v
Tatranskej Lomnici, kde sa deti
vyšantili na bobovej dráhe. Potom
sme sa vybrali k hotelu Hubert,
pretože tu chovajú koníkov a iné
zvieratká, no a to deti predsa vi-

dieť museli. Zase sa to neobišlo
bez guľovačky, najhoršie obstál
duchovný otec.
Po takej polhodinke sme sa
vydali na cestu domov, a veru,
bolo už načase. Bolo vidno, že
deti sú už unavené, ale najviac
sme boli unavení my, dospeláci.
Zastavili sme sa ešte v Tescu
na malé nákupy a potom sme
nabrali kurz – Víťaz.
Šťastní z vydareného výletu
sme dorazili domov. Verím, že
deti boli plné zážitkov a že to
bolo pekné poďakovanie za ich
námahu počas Vianoc.
PS.: Pozrite si obrázky na obálke.
Eva M.
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Nájsť rovnováhu

Dámy, mám pre Vás skvelú správu!
Môžete si vybrať akékoľvek zamestnanie a byť čímkoľvek, pretože každá
profesia je tu pre Vás. Neveríte? Len si
prečítajte titulné stránky populárnych
ženských časopisov. Nájdete v nich
články s podrobným návodom, ako sa
môžete (ale aj nemusíte) stať najlepšou manželkou, matkou či milenkou,
najlepšou odborníčkou na krásu, či
domácou paňou, politickou aktivistkou a už ani nehovorím o najštíhlejšej,
najmúdrejšej, najsexi atď, atď... A to
všetko bez toho, aby ste sa čo len
zapotili, alebo si poškodili perfektnú
manikúru na rukách.
Viem, že táto téma rezonuje v duši
každej ženy. Dnešné ženy majú bohatý
výber aktivít a viac príležitostí ako v
minulosti, to je pravda. Moderná kultúra nás však vytrvalo presviedča, že
žena sa môže rozhodnúť pre všetko
a všetko aj stihnúť. A to v nás občas
vyvoláva pocit neschopnosti, keďže my
to všetko ani nemôžeme, ani nedokážeme. Nahovárame si, že sú ženy, ktoré
to všetko skutočne majú a robia. No
nie je to tak. Nájsť rovnováhu medzi
takmer nekonečným radom povinností
a našimi vlastnými potrebami býva neskutočne ťažké.
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Môj najjednoduchší vzorec na takúto rovnováhu je: do stredu svojho
života dosaďte Boha. Spoznajte svoje
priority a potom sa pustite do každodenných úloh. To, čo Boh najviac
očakáva od každého z nás na každom
úseku života je radostná poslušnosť
jeho vôli. To, že mladá rodina potrebuje takmer nepretržite vašu pozornosť,
je jasná Božia reč. Hovorí Vám ako
máte prežívať deň. Keď som sa raz
rozhodla, že si niečo prečítam z duchovnej literatúry, v tú chvíľu, keď som
otvorila knihu, môj jedenapolročný syn
využil moju nepozornosť a hneď čosi
vyparatil. Vtedy som pochopila, že je
rozumnejšie knihu zavrieť. Veď viete
ako to chodí, keď dieťa treba prebaliť,
tak ho treba prebaliť, ak sa deti pobijú,
žiada si to trest, keď batoľa spadne,
treba ho utíšiť. A to práve teraz.
Väčšina mám, ktoré sú doma s
deťmi, cíti rozpaky, keď sa ich niekto
opýta na ich prácu. Odpoveďou býva,
že sú „len mamy na plný úväzok“.
Viem, že všetko čo robím pre moje deti,
má väčšiu cenu než akékoľvek iné zamestnanie, v ktorom by som mohla byť
užitočná pre spoločnosť. Ale predsa sú
chvíle, keď sa v mysli túžobne vraciam
k rokom v škole, či v práci a snívam o

hmatateľnejšom úspechu. Ženy, a je ich
väčšina, ktoré poznám v svojom okolí,
nepatria medzi tie vyzývavé, sebecké
ženy túžiace po kariére. Častokrát sú
to ženy viery, hľadajúce to najlepšie
pre svoje rodiny, aj za cenu veľkých
osobných obetí.
Keď mala naša dcéra rok a sedem
mesiacov, odišla som pracovať. Hoci
ma práca bavila a moja mamka sa
dokázala výborne o malú postarať,
predsa mi pukalo srdce vždy, keď
som od nej musela odísť. Nepracovala
som pre osobné uspokojenie, ale pre
nedostatok finančných prostriedkov,
pretože sme v tom čase stavali náš
dom. Nie vždy môžeme ovplyvniť svoje
hmotné zabezpečenie, pretože žijeme
v rôznych okolnostiach a každý z nás
si nesie svoj kríž.
Niektoré matky sa obetujú tým, že
ostávajú doma, iné tým, že chodia do
práce. Viem len to, že ak dobrovoľne a
s láskou prinášame obety a pracujeme
pre dobro našich rodín, Boh nás za to
požehná. Kristus nám vraví: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie,
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie
veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí
ho, a kto svoj život nenávidí na tomto
svete, zachráni si ho pre večný život“
(Jn 12,24-25).
Som šťastná, že som spokojná v úlohe manželky a matky na plný úväzok.
Páči sa mi táto tichá služba, ktorou
ma Boh poveril a som hrdá na to, že
som nenahraditeľným, i keď často
neviditeľným srdcom nášho rodinného
života. Tak ako kedysi moja mama,
pred ňou jej mama a ako toľké mamy
na celom svete i ja teraz stojím v kuchyni pri sporáku a okolo mňa plynie
život našej rodiny. Pridám zeleninu do
polievky a priviniem si moje najmenšie
k sebe. Materstvo vo všetkých jeho
podobách je skutočne úctyhodné povolanie a som rada, že ho môžem žiť.
Martina Gondová
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Ukrižovaný Ježišu,
zmiluj sa nad nami!
Prežívali sme pôstnu dobu,
kde sme si uvedomovali Ježišove
utrpenie. Modlili sme sa svätý ruženec a chodievali do kostola na
krížovú cestu, pri každom zastavení rozjímali sme o jeho živote,
ako bol poslaný od Nebeského
Otca z božej lásky k nám, aby
nás vykúpil drahou krvou. Pre
nás sa krvou potil, bol bičovaný,
trním korunovaný, kríž niesol a
bol ukrižovaný - zaživa na drevo
kríža pribitý.
Matka Panna Mária prvorodeného syna obetovala v chráme.
Bol tam Simeon, prorok, ktorý
povedal: „Môžem zomrieť, lebo
som videl Spasiteľa sveta. Tvoje
srdce prenikne meč bolesti,“ hovoril Panne Márii, to znamenalo
Ježišove umučenie, ukrižovanie.
Na krížovej ceste ho sprevádzala

jeho Matka, Mária Magdaléna a
učeník Ján. Keď Pán Ježiš visel na
kríži, zvolal z kríža: „Matka, hľa,
Tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, Tvoja
Matka,“ pretože apoštol Ján sa
tak zachoval ako sa mali zachovať všetci učeníci - Pána Ježiša
sprevádzal na krížovej ceste. Ján
za to, že bol verný Ježišovi, dostal
odmenu: dožil sa vysokého veku
a zomrel v pokoji, ostatní učeníci
zomreli mučeníckou smrťou.
Páne Ježišu, aj my ti chceme
povedať, že ťa veľmi milujeme, že
náš život bez teba nemá cenu. Ty
si na prvom mieste v našich srdciach. Vďačíme ti za každý prežitý
deň, ktorý nám dávaš a tvoju bolesť prežívame s tebou aj s tvojou
Matkou. Panna Mária, chceme ti
len dobre robiť, aby si z nás mala
radosť. Pane, prosíme ťa, aby si

bol milostivý našim zosnulým a
otvoril im nebeské kráľovstvo, lebo
sa snažili tu na zemi plniť tvoju
vôľu. Požehnaj naše rodiny, aby
kráčali po tvojej ceste a milovali
len teba, lebo im dávaš silu prekonávať svoje trápenia. Pane Ježišu,
očakávame tvoje zmŕtvychvstanie.
Máme nádej, že pretvoríš naše
úbohé telá a stanú sa podobnými
tvojmu a na konci sveta vstaneme
z mrtvých.
P.S.: Poprosila by som mládencov vzadu na chóre, aby sa
nerozprávali počas svätej omše.
Boli upozornení a to neplatí, mnohí
im hovoria, že nemajú nič zo sv.
omše, lebo vyrušujú. Je mi ľúto!
Sv. omša je taká krásna, keď sa
do nej vžijeme. Duchovný otec
Oliver má také povzbudivé slová v
kázni, že nás obohatia duchovne
a my odchádzame s radosťou do
svojich domovov.
Panna Mária, Matka neba
a zeme, oroduj za nás!
Mária Tobiašová, Ovčie

Svätý Patrik sa v Írsku nenarodil, ale skoro celý život
bol s ním spätý. Pochádzal z
rímskej Británie z kresťanskej
rodiny.
V detstve bol unesený írskymi pirátmi do Írska, kde ho
predali ako otroka. Pracoval
ako pastier oviec asi 6 rokov.
Kedykoľvek to bolo možné,
obracal sa k Bohu. Keď sa mu
podarilo ujsť z otroctva naspäť
do rodnej krajiny, začal študovať. Neskôr počul Boží hlas,
ktorý ho volal, aby sa vrátil
do krajiny, v ktorej bol otrokom. Počúvol Božie volanie
a prichádza na ostrov ako mi-

sionár. Po niekoľkých rokoch
bol vysvätený za biskupa pre
sever a západ Írska.
Pred jeho príchodom bolo
Írsko pohanskou krajinou. Ľudia uctievali prírodu, stromy,
kamene, oheň, oslavovali príchod ročných období. Viedli ich
k tomu pohanskí kňazi, Druidi. Legenda hovorí, že svätý
Patrik prerušil pohanskú oslavu začiatku jari. Všetky ohne
boli uhasené a ľudia čakali na
kráľa, aby vzkriesil oheň, ktorý si ľudia odnesú domov. Svätý Patrik narušil sviatok tým,
že zapálil ako prvý veľkonočný oheň. Druidi sa rozhnevali a

snímka: internet

Svätý Patrik, patrón Írska (387-493 n.l.)
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chceli ho zabiť. Ľudu tvrdili, že
ak tento oheň neuhasia, hneď
v tú noc bude horieť a oslabovať kráľovskú moc naveky. Nedokázali však prevládnuť nad
svätým ohňom. Svätý Patrik bojoval proti Druidom ich vlastnými metodámi. Jeho víťazstvo
mu dalo právo kázať kresťanstvo po krajine. Iná legenda
hovorí, že svätý Patrik vyhnal
všetky hady z ostrova. Preto sa
na tomto ostrove žiadne hady
nenachádzajú. Možno táto legenda hovorí o pohanských
kňazoch Druidoch, ktorí sa po
príchode svätého Patrika na
ostrov začali vytrácať, až úplne vymizli.
Írsko sa stalo kresťanskou
krajinou. 86,8% rímskokatolíkov, 3% protestanti, 4,4% neveriaci. Najznámejšie miesto
spojené so svätým Patrikom je
hora Croagh Patrick v Mayo.
História hovorí, že na tejto
hore sa v roku 411 n.l. modlil
a postil svätý Patrik 40 dní. Írske zdroje uvádzajú, že pozostatky svätého Patrika sa nachádzajú v katedrále Downpatrik v grófstve Down.
Jeden z príbehov o svätom
Patrikovi, ktorý sa pokladá za
pravdivý je jeho náuka o svätej
Trojici. Trojjedinosť Boha vysvetľoval obyvateľom ostrova
na príklade zeleného trojlístka.
Tri stavy (tri osoby) navzájom
neoddeliteľné, ale nezávislé
na sebe a každé samo o sebe
božstvom.
Sv. Patrik: „Vstávam dnes
mocnou silou, vzývaním Trojice, vierou v Trojnosť, vyznaním
jedinosti Stvoriteľa stvorení.“
pripravila: Stanislava Novotná
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Svätá omša IX.
Gestá a postoje v liturgii – v znaku pôsobí realita
Bozk oltáru
V minulosti, keď boli kresťania prenasledovaní a nemohli sa schádzať na sv.
omšu slobodne, museli používať hocijaké provizórne
podmienky. Nemohli dať
nijakú zámienku na ich kontrolu, či prezradenie miesta,
kde sa schádzali. Ak by
niekto z nich niesol stôl do
katakomb, všetci by vedeli
, že za tým musí niečo byť.
Katakomby sú podzemné
cintoríny v Ríme. Sú to chodby, do ktorých prví kresťania
pochovávali svojich zomrelých. Nik sa nečudoval, že
vchádzali do katakomb, tak
ako sa dnes nik nečuduje,
keď niekto ide na cintorín.
V týchto chodbách sa schádzali hlavne preto, aby mohli
sláviť sv. omšu. Keďže ničím nemohli dať zámienku
na to, aby ich kontrolovali,
ako oltár slúžil hrob mučeníka. Bozkom „oltáru“ (hrobu
mučeníka) sa vzdávala úcta
Kristovi, ktorý dal silu tomuto mučeníkovi svedčiť o
Ježišovi. Vzdávala sa vďaka
aj mučeníkovi, ktorý svojím
životom sprítomnil Ježiša v
čase a priestore.
Dnes je tak isto bozkom
uctievaný nie kameň, či drevo, z ktorého je zhotovený
oltár, ale uctieva sa Ježiš
a jeho obeta prinášaná na

oltári, vďaka ktorej sme boli
vykúpení. Kvôli tomu, aby
sme napodobňovali starých
kresťanov, začali sa dávať
do oltára aj ostatky mučeníkov a svätých. Ak navštívime staršie kostoly, alebo
nájdeme prenosné oltáre,
presne, kde sa dáva corporál – stred oltára (látka, na
ktorú sa dávajú obetné dary,
chleba a vína, z ktorých sa
stane telo a krv Ježiša Krista, od slova corpus – lat.
telo), nájdeme zamurovanú
a zapečatenú dutú mramorovú dosku, v ktorej sú ostatky nejakého svätca. Aby
sme sa v liturgickej reforme
(diala sa na Druhom vatikánskom koncile 1962-65)
vrátili do apoštolských čias,
Kongregáciou pre Boží kult
bolo nariadené, aby sa pozostatky svätých umiestňovali
na viditeľnom mieste, buď v
oltári, alebo v jeho blízkosti,
v cenných relikviároch tak,
aby boli viditeľné.
Všetko, čo v liturgii symbolizuje Krista, sa okiadza
kadidlom: oltár, obeta, Sväté písmo (evanjelium), kňaz,
ľud, kríž, obetné dary, veľkonočná svieca, to všetko
predstavuje Ježiša a preto sa
všetko incenzuje kadidlom.
„Všetko o sv. omši“ Mgr. Vladimír Balucha
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E ako Emanuel
Ježiš povedal: ,,Keď zostanete vo mne, ja zostanem
vo vás.“ Znamená to, že keď
budeme zachovávať Božie prikázania a budeme všetko robiť
podľa Božích slov, zostaneme
v Bohu. A Boh zas zostane v
nás, čím nám zabezpečí miesto
v raji nebeskom. Ako už vieme,
Ježiš zomrel za naše hriechy.
Keď Ježiš zomrel za naše hriechy, čo je to vlastne hriech?
Hriech je to previnenie proti
rozumu, proti pravde a proti
správnému svedomiu. Je to
priestupok proti opravdivej
láske k Bohu a blížnemu. Bol
definovaný ako skutok, slovo,
alebo túžba proti večnému
zákonu. Dôsledkom hriechu je
narušenosť s Bohom, s ľudmi
a so sebou. A preto, aby za
nás netrpel ešte viac, tak mu
nepridávajme viac hriechov.
Aspoň cez pôst, ktorý nám
poukazuje, aby sme prestali
načas robiť zlé veci, ako je: hovoriť neslušné slová, nechodiť
do kostola, kradnúť, klamať a
mnoho ďalších zlých vecí. A
preto dajme si predsavzatie.

Deti skúste vylúskať túto tajničku. Dozviete sa, že je...
1. Sväté Písmo
2. Vrch, kde zomrel Ježiš.
3. Čo priviedlo Ježiša na
kríž?
4. Lebo si svojim krížom ....
vykúpil.
5. Kto podal Ježišovi šatku?
6. Kto prebodol Ježišov
bok?
7. Kto pomáhal niesť kríž
Ježišovi?
8. Koľko krát Ježiš spadol
pod krížom?

B
O
H
S
N
A
M
I

Ježiš zomrel za nás.
Úloha 1: Nakresli seba pod kríž, ak si Ježišov verný nasledovateľ.

stránku pripravila: Miriam Čakurdová

repro: M. Magda

Ahoj deti!
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Duchovnosť a psychológia
Časť XIII.

Informačný konflikt
Storočie, v ktorom žijeme, sa volá aj informačným storočím. Týmto názvom sa zdôrazňuje skutočnosť
dôležitosti informácií v našom živote. Dôveryhodná a pravdivá informácia je naozaj veľmi dôležitá vo vzťahu
medzi ľuďmi, v organizáciách a v živote celej spoločnosti. Avšak z výskumov psychológov vyplýva, že najväčšiu časť zo všetkých konfliktov vo firmách, organizáciách - až 60% - tvoria práve informačné konflikty.
Môže ich zapríčiniť nadbytok alebo nedostatok informácií. Ak je totiž informácií veľmi veľa, vznikajú typické
chyby v ich prijímaní a odovzdávaní, ako je: strata informácie alebo pokrivenie informácie. Naopak, ak je informácií veľmi málo, ľudia si začnú informácie domýšľať, dopĺňať a z toho potom vyvodzujú nesprávne úsudky.
Čo možno urobiť, aby nevznikali informačné konflikty? Veľmi dobre v tomto smere pomáhajú techniky aktívneho počúvania, o ktorých sme už hovorili v našich predchádzajúcich článkoch.
Ak cítite, že sa začínate topiť v množstve informácií, využite techniku aktívneho počúvania, akou je parafrázovanie. Pripomeňme si, o čo ide. Podstatou parafrázovania je krátke prerozprávanie – vlastnými slovami
- najdôležitejších faktov toho, čo vravel spolubesedník. Parafrázovanie zvyčajne začína vstupnými slovami: „Ak
som ťa správne pochopil...“ „Máš na mysli...“ „Chceš povedať...“ „Ak sa nemýlim, máš na mysli...“ „Inými
slovami hovoriac...“. Parafrázovanie pomáha skrátiť množstvo informácií, podčiarknuť v informácii jej podstatu a taktiež sa uistiť, či naše pochopenie podstaty informácie sa zhoduje s jej chápaním spolubesedníkom.
Zvládnuť veľký objem informácií nám pomáha taktiež základný poriadok, napr. rôzne poznámky na pracovnom stole, zakladanie rôznych materiálov do fasciklov podľa obsahu informácie, poriadok v informáciách v
počítači a podobne. Rozdelením informácie na jednotlivé časti sa teda zmenší riziko, že na niečo zabudneme,
či niečo popletieme.
Ak pociťujeme nedostatok informácií, vtedy zasa prejdeme k otvoreným otázkam. Tie predpokladajú širšiu
odpoveď, stimulujú spolubesedníka a dávajú mu úplnú slobodu vyjadriť svoj názor. Otvorené otázky začínajú
slovami: „Čo? Ako? Akým spôsobom? Za akých podmienok? Čo poslúžilo ako základ?“...
Techniky aktívneho počúvania ako „echo“, „zrkadlo“ taktiež stimulujú spolubesedníka, aby predložil svoju
verziu a podal nám viac informácií. Podstata týchto techník spočíva v tom, že pomocou otázky zopakujeme
časť slov, ktoré povedal náš spolubesedník.
Predstavte si nasledujúcu situáciu: váš známy, ktorého ste chceli pozvať tento víkend na chatu, vám ako
prvé hovorí: „Myslím si, že by som mal začať opravovať kuchyňu.“ V tom okamihu sa vo vašej mysli začne
odvíjať akoby film. V duchu vidíte, ako už presúva nábytok, chodí po obchodoch a nakupuje farby na maľovanie, ako mení linoleum, atď.... Isté je, že tento scenár sa odvíja vo vašej mysli. Pre vás potom z neho plynie,
že tento známy nemôže ísť s vami cez víkend na chatu, lebo si ide dávať do poriadku kuchyňu. Dokonca sa
priam ošívate čo i len spomenúť nápad s chatou, aby mu elán neopadol! A tak na chatu pozvete cez víkend
niekoho iného. V pondelok sa však nestíhate čudovať: váš známy cez víkend nerobil s kuchyňou vôbec nič.
Ba navyše na vás zazerá, tvári sa urazene a nekomunikuje s vami. Vy si myslíte, že vás oklamal. On si myslí,
že vy s ním nechcete nič mať, lebo predtým ste s ním často chodili cez víkend na chatu a teraz ste tam boli
s niekým iným.
Keby ste využili techniku „echo“, mohli by ste uniknúť nepríjemným pocitom a konfliktom. Ako by teda mal
vyzerať správny dialóg ohľadom víkendu na chate?
On: „Myslím si, že by som sa mal pustiť do opravy kuchyne.“
Vy: „Opravy kuchyne?“ (technika „echo“ – zopakovanie časti vypovedaného spolubesedníkom).
On: „Áno, všetko je staré. Musím to obnoviť, dávno sa na to chystám.“
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snímka: M. Magda

Vy: „Chystáš sa?“
On: „Myslím, že v lete, niekedy cez dovolenku, sa budem musieť tomu venovať.“
Vy: „V lete? A tento víkend máš už niečo v pláne?“ (otvorená otázka).
On: „Nie, zatiaľ nič.“
Vy: „A čo, keby sme išli spolu na chatu?“
Možno vám, milí čitatelia, tento príklad vyznie priveľmi jednoducho, až primitívne. Odhliadnuc od toho sú však
v ňom veľmi jasne ukázané dva spôsoby: „echo“ a „otvorené otázky“. Naučiť sa využívať dané techniky – ako
aj všetky ostatné techniky aktívneho počúvania – je nevyhnutné v jednoduchých situáciách. Treba vychádzať
práve z nich. Pretože – a to treba zdôrazniť - zárodok informačného konfliktu sa skrýva práve v maličkostiach.
Jednou z príčin informačného konfliktu môže byť ešte rôzna interpretácia, rôzne pochopenie jednej a tej
istej informácie. Vynikajúcou pomôckou ako takej situácii predísť sú všetky techniky aktívneho počúvania, ale
hlavne úprimné želanie pochopiť spolubesedníka a uvidieť situáciu z jeho zorného uhla.
Či dôjde k informačnému konfliktu, záleží predovšetkým od nás. Máme na mysli také situácie, kedy sami
ľudia skresľujú informáciu - úmyselne alebo neúmyselne – a tak hrešia proti pravde, porušujúc 8. prikázanie.
Človek prirodzeným spôsobom túži po pravde. „Ľudia by nemohli spolunažívať, keby si vzájomne nedôverovali, t.j. keby si navzájom nehovorili pravdu.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 8. článok 8. prikázanie,
2469). V tejto časti KKC máme vymenované mnohé príčiny informačných konfliktov, (ktoré nemusia byť
v budúcnosti len informačnými): falošné svedectvo a krivá prísaha, nerozvážne posudzovanie, ohováranie
a osočovanie, chvastanie sa alebo vystatovanie, lož.
K zoznamu príčin informačného konfliktu možno ešte doplniť klebetu. Často klebetíme – posudzujeme
druhých – bez zlého úmyslu. Jednoducho len tak, aby reč nestála. Zdá sa nám, že to nič neznamená, že sa
tak nič zlé nedeje. Ale to je chyba, lebo každé odovzdanie neoverenej, neúplnej alebo pokrivenej informácie
sa stáva možným zdrojom konfliktu. Možno že nie teraz, ale neskôr, časom. Ruský básnik Fedor Tjutčev
povedal: „Nemôžeme predvídať, ako sa naše slovo zvrtne.“
Ukončime náš článok výzvou: prijímajme informácie uvedomelejšie a zodpovednejšie ich odovzdávajme. Tak
sa vyhneme nepochopeniu, negatívnym pocitom a taktiež predídeme informačným konfliktom.
Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg, snímka: M. Magda
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Trampoty v manželstve
Čo musia mať manželia?
- dobrú hlavu, pretože ju často stratia,
- dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,
- dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,
- dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,
- dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých
miestach.
Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia
nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.

XLIII. Aj dieťa počaté technológiami je tiež Bohom stvorené
Na našej planéte nie je jediný
človek, ktorý by existoval proti
Božej vôli. V okamihu, keď sa
stretne spermia s vajíčkom, dokonca aj keď sa to udeje v Petriho miske, je tam prítomný Boh,
aby stvoril nesmrteľnú dušu.
Ale aj keď Boh chce, aby technologicky počaté deti existovali
a dovolí im, aby ich existencia
začala týmto spôsobom, neznamená to, že chce, aby sme tieto
technológie používali. Podobne
Boh chce aj existenciu detí počatých pri znásilnení (ak by to
nechcel, neexistovali by), pre
nás to však neznamená, aby
sme znásilňovali. Všetky tieto
deti v sebe síce nesú Boží obraz
a treba ich milovať a zaobchádzať s nimi ako s každou inou
ľudskou bytosťou, ani jedno
z nich však nebolo počaté v
akte, ktorý je obrazom Boha.
Toto však pre nich je a navždy
zostane nespravodlivosťou.
Na tomto mieste sme konfrontovaní s mystériom Božej
interakcie s našou slobodou.
Boh nezasahuje do našich rozhodnutí konať hlúpo. Ak by to
robil, upieral by nám našu slobodu. (Akým úžasným darom a
akou zodpovednosťou je naša
sloboda!) Božou prirodzenosťou
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je však tvoriť dobro aj v zlých
rozhodnutiach, a to aj najväčšie
z možných dobier – novú ľudskú
bytosť. Znamená to, že by sme
mali konať zlo, aby mohlo vzísť
dobro? Ak by sme to robili, podľa sv. Pavla je naše odsúdenie
spravodlivé (porov. Rim 3, 8).
Zdravie, telesná kondícia
a život sú zapísané do nášho
najvlastnejšieho bytia ako súčasť pôvodného Božieho plánu.
Choroba, slabosť a smrť sú
následkami porušenia, ktoré
priniesol prvotný hriech. Boh
ich dovoľuje, ale ako také si
ich neželá. Za predpokladu, že
použité metódy samy o sebe
sú dovolené, ak použijeme medicínsku vedu a technológiu na
záchranu života alebo obnovenie zdravia, konáme v plnom
súlade s Božím plánom. V týchto prípadoch nekonáme ako
páni ľudského života, ale ako
Bohom ustanovení správcovia.
Podobne, keď pomáhame manželskému spojeniu dosiahnuť
jeho prirodzený cieľ, konáme
ako správcovia, ktorí obnovujú
Boží plán. Akonáhle však nahradíme Boží plán a snažíme
sa vnútiť počatie, prekračujeme
hranicu medzi správcom a pánom, medzi tvorstvom a hraním

sa na Boha.
Neplodnosť je isté telesné
postihnutie. Hľadanie spôsobov,
ako ju liečiť, je chvályhodnou
službou mnohým manželským
párom, ktoré neplodnosťou
veľmi trpia. Ale existujú limity,
pokiaľ možno zájsť. „Cirkev je
zo všetkých prvá, ktorá chváli a
odporúča používanie ľudského
rozumu v diele, ktoré človeka,
obdareného rozumom, tak úzko
spája so svojím Stvoriteľom. Tvrdí však, že sa to má diať pri zachovaní poriadku, ktorý stanovil
Boh“ (encyklika Humanae vitae).
Ak použijeme inteligenciu na
to, aby sme asistovali manželom
v ich manželskom spojení, aby
dosiahlo svoj prirodzený cieľ,
vtedy konáme ako správcovia
Božieho plánu a v súlade s poriadkom, ktorý ustanovil. Akonáhle však nahradíme manželské
spojenie ako spôsob počatia,
konáme mimo Božieho poriadku.
V skutočnosti iba pri asistovaní manželského styku môžeme hovoriť o reálnej liečbe
neplodnosti. Ak nahradíme
manželské objatie niečím iným,
chorobu tak neliečime, iba ju
obchádzame. Boží poriadok nie
je svojvoľný. Je mienený pre
naše dobro a náš zisk. To, že
Boh dovolí niektorým smilníkom a cudzoložníkom počať a
súčasne dovolí, aby milujúci sa
manželia trpeli neplodnosťou, je
mystérium (tajomstvo). Kto to
môže pochopiť? Obe situácie
však umožňujú zúčastneným,
aby sa obrátili k Bohu a odovzdali mu seba samých.
Božie cesty nie sú nijako našimi cestami. „Ako sú nebesá
vyvýšené nad zem, tak sú Božie
cesty vysoko od našich ciest.“

Spektrum
Stalo sa:
- 40 dní sme kráčali cestou
pokánia a konania skutkov
lásky k Veľkej noci

Stane sa:

ilustračná snímka: M. Magda

- 1. - 4. 4. - Veľkonočné trojdnie
- slávenie sviatkov Zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista
- 8. 4. – 6. púť rádia Lumen
do Krakova
- 18. 4. – slávnosť birmovania
- 93 birmovancov
- 1. 5. – odpust sv. Jozefa,
robotníka; slávnostným celebrantom bude ThDr. Gabriel
Brendza, PhD.

(pozri Iz 55,9). Preto dôverujme
mu. To nás učil aj Pán Ježiš. On
sám sa cítil na kríži opustený Bohom (pozri Mk 15,34). Ale aj v
tej najtemnejšej hodine dôveroval. A jeho zmŕtvychvstanie svedčí, že tá dôvera nebola márna.
„Pane, pomôž mi dôverovať
ti v mojom živote v každej situácii, a to aj vtedy, a hlavne vtedy, keď veci nerozumiem. Daj mi
milosť uveriť tvojmu prísľubu priniesť dobro z každého utrpenia a
sklamania, ktoré si v mojom živote dopustil. Amen.“
Pre Boha, ktorý je čistý duch,
ktorý je láska je to láska naozaj
duchovná (1 Jn 4,8). Ľudské
bytosti však nie sú čistými
duchmi. Sme telesné osoby.
Sú to naše telá, v ktorých a
prostredníctvom ktorých sme
obrazom Boha a zdieľame jeho

lásku s druhými. Tento fakt nie
je nikde zobrazený lepšie ako vo
vyjadrení lásky, jedinečnej pre
manželstvo: spojenie manžela
a manželky v jedno telo.
Manželia, ktorí sa uchyľujú k
takýmto technologickým procedúram, to môžu robiť preto, že
chcú dieťa, ktoré by milovali. A
ak sa to dieťa počne, môžu ho
skutočne milovať. Ale bez ohľadu
na to, ako veľmi si chceme myslieť, že to je možné, žiadna mentálna gymnastika alebo prianie
nemôže vyňať „duchovnú lásku“
z ich tiel a preniesť ju na procedúru lekárov a vedcov. Faktom
ostáva, že pôvod tohto dieťaťa
nie je vo vtelenej láske rodičov,
ale je výsledkom odosobnenej
technologickej procedúry. A tu
je priestor na naše zamyslenie.
MUDr. Blažej Vaščák

Starčekovia
Poviedka je to veru krátka,
vystupuje v nej
dedko a babka.
V malom domčeku
spolu si nažívali
a k Pánu Bohu
často sa modlievali.
Vlastné deti mať
dopriate im nebolo,
ale dobrých ľudí
mali stále naokolo.
Celý život tvrdo pracovali,
no nikdy sa nesťažovali.
Aj zdravie im slúžilo
a tak sa im dobre žilo.
Za to všetko Pánu ďakovali
a pod jednou strechou
šťastne nažívali.
Vysokého veku oni sa dožili,
ale do roka
tento svet opustili.
Keď ich Pán k sebe povolal,
v nebi príbytok im prichystal.
Marta Pacovská, Široké
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Prehľad bohoslužieb
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.
2. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
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Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Veľkonočná
nedeľa
Veľkonočný
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
2. veľkonočná
nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
4. veľkonočná
nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
sv. Jozef,
robotník
5. veľkonočná
nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
6. veľkonočná
nedeľa

Víťaz
18:00 † Valent, Mária, Jozef B., Kristína U.
19:00
15:00
20:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00

Zelený štvrtok
Obrady - Veľký piatok
Vzkriesenie - Biela sobota
za farnosť
70: Štefan Stahovec
† Jozef Charnoky
70: Michal Kochan
† Valent, Mária Novotní

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00

na vlastný úmysel
za požehnanie Alžbety Jánošovej
85: Žofia Berthótyová
za požehnanie rod. Františka Štofaňáka
60: Jozef Sabol
† Štefan, Mária Jenčovci

7:00
18:00
7:00
7:30
11:00
18:00

na vlastný úmysel
† Božena Kaminská
za prístrešie M. Čechová
za pož. r. Kurucovcov, † Barbora a Rudolf
za pož. rod. Martina Balogu - birmovka
† Veronika Novotná (výročná)

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00

na vlastný úmysel
† Mária Balogová (výročná)
† Sofia, Alex Lazorchak
za farnosť
50: Mária Jenčová
za požehnanie Heleny Baluchovej

7:00
18:00
7:30
10:30
16:00
7:30
10:30
18:00

na vlastný úmysel
50: Alžbeta Jenčová
za požehnanie rod. Moniky Balogovej
odpust sv. Jozefa, robotníka
sobáš: M. Uličný a J. Krokusová
za farnosť
† Jozef B. a Peter C.
† Ján A., Eva B.

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Melánia Greco
za chorých
za členov ružencového bratstva
† Ján, Alžbeta, Valentín Kollárovci
za farnosť

Ovčie
18:00
17:30
17:00
20:00
9:00

† Milan Baloga
Posledná večera
Utrpenie Pána
Veľkonočná vigília
za požehnanie sr. Anny Márie a Leony

9:00 za prístrešie v kostole

18:00 za požehnanie Ondreja Hudáka
17:00 † Mikuláš Kollár (výročná)
9:15 za farnosť

18:00 † Milan, Anna
17:00 † Jozef, Agnesa Baranovci
9:00 za farnosť

18:00 za požeh. Františka a Zuzany Jenčovcov
17:00 25: Marta, Peter Lazorikovci
9:00 60: Ján Kollár

18:00 za prístrešie Hôrka
17:00 † Albert Jenča

9:00 † František, Anna, Jozef Kollárovci

18:00 † František, Marián Hudákovci
17:00
9:00 † Ján, Apolónia, Alojz Baranovci

Dobrá novina za odmenu v Tatrách

„Duchovná skúška dospelosti“

Príchod na skúšku...

...zamyslenie sa nad otázkou...

...bezchybné odpovede...

...niektoré otázky boli ľahké...

...a ešte evidencia...

...poďakovanie po skúške.

