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Drahí bratia a sestry, v týchto prvých dňoch veľ-

konočného obdobia, ktoré trvá až do Turíc sme 

stále naplnení novou sviežosťou a radosťou, ktorú 

liturgické slávenia vniesli do našich sŕdc. Liturgic-

ké slávenie smrti a vzkriesenia Krista nie je iba 

jednoduchou spomienkou na tieto udalosti, ale je 

ich mysterióznou aktualizáciou pre život každého 

kresťana a každej kresťanskej komunity, pre celý 

náš život. Viera vo vzkrieseného Krista pretvára 

našu existenciu spôsobujúc v nás neustále vzkrie-

senie z mŕtvych, ako písal sv. Pavol prvým veriacim: 

„Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pá-

novi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej 

dobrote, spravodlivosti a pravde.“

Veľká noc nesie v sebe novosť hlbokého a úpl-
ného prechodu zo života podriadeného hriechu k 
slobodnému životu vedenému láskou, tou silou, 
ktorá rúca všetky prekážky a vytvára novú harmó-
niu vo vlastnom srdci a vo vzťahoch k ostatným 
ľuďom i veciam. Každý kresťan, ak prežije tento 
prechod k vzkrieseniu, nemôže sa nestať novým 
kvasom pre svet. Sú  mnohé očakávania našich 
čias: my kresťania musíme byť svetlými sved-
kami tohto nového života, ktorý priniesla Veľká 
noc. Veľká noc je teda darom, ktorý máme vždy 
hlbšie vo viere prijímať, aby sme mohli v každej 
situácii konať – s Kristovou milosťou – podľa Božej 
logiky, logiky lásky. Svetlo Kristovho vzkriesenia 
musí preniknúť tento náš svet, musí dosiahnuť 
ako posolstvo pravdy a života ku všetkým ľuďom 
skrze naše každodenné svedectvo.

Drahí priatelia! Áno, Kristus skutočne vstal z 

mŕtvych! Nemôžeme si nechať iba pre nás tento 

život a radosť, ktorú nám on daroval svojou Veľkou 

nocou, ale musíme ju darovať všetkým, s ktorými 

sa stretávame. To je naša úloha a naše poslanie: 

umožniť, aby v srdciach našich blížnych povstala 

nádej tam, kde je beznádej; radosť, kde je smú-

tok; život, kde je smrť. Svedčiť každý deň o radosti 

vzkrieseného Pána znamená žiť vždy „veľkonočným 

spôsobom“ a odovzdávať radostnú zvesť, že Kristus 

nie je iba nejakou myšlienkou či spomienkou na 

minulosť, ale je osobou, ktorá žije s nami, pre nás 

a v nás. A s ním, skrze neho a v ňom môžeme uro-

biť všetko nové.

Benedikt XVI.

Vzkriesení kresťania
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Toto je noc
„Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista 

vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, 
vracia im Božiu milosť

 a vovádza ich do spoločenstva svätých.
Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal 
okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.

Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče,
aká nevyspytateľná je tvoja láska!

Aby si vykúpil otroka,
vydal si na smrť vlastného Syna!

Naozaj potrebný bol hriech Adamov,
ktorý zotrela smrť Kristova.

Ó, šťastná vina,
pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.

Posvätné tajomstvo tejto noci 
premáha zlobu, zmýva viny,

hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným.
Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou 

a človeka s Bohom.“
(úryvok z Veľkonočného chválospevu)
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EXERCÍCIE
Aj keď si Pán autora týchto exercícií povolal k sebe, chceme dokončiť túto 

katechézu, ktorá určite slúži ako vodítko nášho duchovného života.

(XXVII. časť)

Cesta utrpenia
Apoštoli boli po mnohých Ježi-

šových príhovoroch nadšení jeho 
slovami. Ešte viac ich oduševnili 
jeho zázračné činy, ktoré robil 
pred ich očami. Ale Ježiš vedel, 
aké je jeho poslanie - prišiel polo-
žiť život za svojich priateľov a má 
zomrieť za všetkých „na odpus-
tenie hriechov“, Ježiš je Baránok 
boží, ktorý sníma hriechy sveta.

Ježiš v každej chvíli života stál 
preto zoči-voči svojmu budúcemu 
utrpeniu. Ako vovádzal do tejto 
perspektívy svojich žiakov a ako 
ich pripravoval na budúce udalos-
ti? Jeho budúce utrpenie malo byť 
strašnou skúškou aj pre žiakov, 
ktorých pozval, aby žili v jeho 
blízkosti a priateľstve, ktorí boli 
svedkami jeho rečí i jeho zázrakov 
a ktorí uverili, že je Mesiáš.

Vieme, ako Ježiš pripravoval na 
svoje utrpenie Matku. Pripravoval 
ju oddávna a dal jej prežiť hodinu 
odlúčenia dávno pred Golgotou. 
V dvanástich rokoch sa od nej 
vzdialil a celé tri dni ju nechal v 
neistote. Evanjelium nám nazna-
čuje slovami, z ktorých cítiť ešte 
chvenie, že pre Pannu Máriu to 
nebola neškodná udalosť alebo 
malý zážitok. Cítila to ako otras. 
Prečo si nám to urobil?...

Na túto úzkosť Ježiš odpovedá 
a podáva tajomné vysvetlenie: 
„Nevedeli ste, že mám byť v dome 
môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Matka 
neporozumela týmto slovám, ale 
o toľko vrúcnejšie ich zachovávala 
v srdci. Možno tušila, že celý jej 
budúci údel je zahrnutý do týchto 

slov, že tieto slová vopred určujú 
budúce dejiny jej vzťahov k Synovi.

Ježiš pri nájdení v chráme vyslo-
vil akýsi pevný a absolútny základ 
budúcich vzťahov a budúcich obetí 
Matky. Nevyslovil poľutovanie, ani 
sa neospravedlnil. A predsa Panna 
Mária sa nepostavila proti jeho 
slovu ako neskôr Peter. Nepoložila 
viac nijakú otázku. Prijala svoj žiaľ, 
a možno nejasne tušila, že je to len 
začiatok, že prídu ešte iné žiale - 
krutejšie. Takto sa v nej postupne 
utváral postoj, ktorý naplno zaujala 
na Kalvárii.

S apoštolmi to bolo ináč. Prípad 
Panny Márie bol výnimočný a je-
diný. Ona bola celkom vtiahnutá 
do tajomstva Ježišovho príchodu 
a poslania. Bola na to pripravená - 
bola „milosti plná“. To aby všetko 
obetovala s ním. Mala osobitné 
vnútorné svetlo a silu, aby chá-
pala tragickú hodinu Getseman 
a Golgoty. Od Simeonovej pred-
povede sa celý jej život rozvíjal 
v znamení veľkej budúcej skúšky 
utrpením. Roky a roky sa v nej 
rozvíjala ochota a odhodlanie pre 
budúcu krížovú cestu.

Takto to bolo s Matkou, s ktorou 
Ježiš žil tridsať rokov. Pre prípravu 
apoštolov mal Ježiš len málo času, 
príliš málo času na toľko úloh. 
Jeho verejný život nemal trvať dlh-
šie ako necelé tri roky. Necelé tri 
roky! Prv, než mohol Ježiš hovoriť 
apoštolom o svojom budúcom 
utrpení, musel ich oboznámiť so 
svojimi myšlienkami, so svojou ná-
ukou, so svojim poslaním, so svo-

jou osobou. Toľko úloh na trojročný 
seminár! Čo prv? Najprv im pred-
kladal svoje myšlienky, svoju ná-
uku. Potom im zjavoval postupne 
sám seba. Obidvoje, svoju náuku 
i svoje Božie synovstvo - dotvrdzo-
val svojimi činmi, uzdraveniami, 
zázrakmi. Až potom im mohol začať 
hovoriť o tom, čo mal stále na mys-
li - o svojich budúcich utrpeniach. 
Apoštoli si v takom krátkom čase 
aj tak nevedeli osvojiť túto úplne 
novú perspektívu. Taký mocný a 
bude trpieť!

I keď apoštoli nechápali Ježišo-
ve slová o utrpení, On sa znova k 
tomu vracal. I keď teraz nechápa-
li, že by jeho život mohol byť takto 
násilne pretrhnutý, On sledoval 
iný cieľ: po jeho smrti sa im všet-
ko rozjasní, začnú chápať zmysel 
všetkých udalostí a budú z toho 
vyvodzovať závery a dôsledky pre 
svoj život a pre svoje poslanie. 
Preto im všetko dôkladne chcel 
vopred povedať.

Panna Mária mala byť zrelá pre 
spoločné utrpenie pod krížom. Pod 
krížom sa zavŕšilo jej podstatné po-
slanie Matky. Jej poslanie začalo 
podstatne Zvestovaním. Dokončilo 
sa na Golgote. Apoštoli neboli vo 
chvíli ukrižovania ešte duchovne 
zrelí. Rozutekali sa. Dozreli až 
neskôr. Aj ich poslanie sa začalo 
až neskôr. „Pošlem vám Ducha 
Povzbuditeľa...“, „Iďte a učte...“ 
Ich úloha sa začala až po zoslaní 
Ducha svätého. Vtedy dorástli na 
neohrozených poslov vzkriesené-
ho Krista. Ale Ježiš ich chystal na 
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všetko vopred. I keď nechápali 
jeho predpovede o budúcom utr-
pení, hovoril im o všetkom pod-
statnom, čo ho čaká, aby mohli 
pochopiť všetko neskôr - „až sa 
to stane.“

Keď Ježiš prvý raz predpove-
dá apoštolom svoje utrpenie a 
smrť, šok je prudký. Ježiš hovorí 
o svojom utrpení po tom, čo Peter 
vyznal vieru na ceste do Cézarey 
Filipovej. Na otázku: „A za koho ma 
považujete vy?“ hlava apoštolov 
odpovedá menom všetkých: „Ty 
si Kristus! Syn Boha živého!“ Ježiš 
blahoželá Petrovi k tomuto vyzna-
niu z vnuknutia Božieho: „Blažený 
si, Šimon, syn Jonášov...“

Cieľ, ktorý Ježiš oddávna sle-
doval s apoštolmi, je dosiahnutý. 
Učeníci uverili a veria a sú pre-
svedčení, že Ježiš je očakávaná 
postava dejín - Mesiáš a Syn Boží. 
Toto je veľmi vážna udalosť. Ale 
je to len prvá etapa cesty. Kým 
neprešli túto prvú etapu, Ježiš 
im nemohol zjavovať ďalšie veci, 
lebo by naskrz neboli nič chápali. 
Najprv sa museli utvrdiť v tom, 
že Ježiš je skutočne jediný Oča-
kávaný, Poslaný Záchranca - len 
potom im mohol hovoriť o Mesiá-
šovi trpiacom.

Keď už učeníci uverili v jeho po-
slanie, musel Ježiš ísť nevyhnutne 
ďalej a naznačiť im presnejšie, ako 
splní svoje mesiánske poslanie. 
Utrpenie a smrť nebudú v jeho živo-
te čímsi vedľajším. Jeho utrpenie 
a smrť bude čosi podstatné. Lebo 
práve cez jeho utrpenie a smrť 
budú ľudia definitívne zachránení. 
Nestačí, aby jeho apoštoli uverili 
v Mesiáša a Syna Božieho. Musia 
veriť v Krista ukrižovaného, v muža 
bolesti, musia veriť v zachraňujúcu 
cenu jeho utrpenia a smrti. Preto, 
len čo Ježiš blahoželal Petrovi k 

vyznaniu viery, začína odkrývať 
nové veci. „Odvtedy začal Ježiš 
poučovať svojich učeníkov, že mu 
treba ísť do Jeruzalema a mnoho 
trpieť...“ (Mt 16,21).

Ježiš je priamy a otvorený. Svä-
tý Marek nám dáva tušiť, aký do-
jem vyvolal u apoštolov táto krutá 
priamosť jeho reči: „Hovoril im to 
otvorene“ (Mk 8,31). Akoby tou-
to otvorenosťou boli prekvapení 
a akoby boli čakali, že tieto veci 
by mali ostať v prítmí a skryté. 
Krátko predtým apoštoli počuli 
vyznanie viery v Ježiša a pochvalu 
za to. Teraz počúvali prvý oznam o 
katastrofe, ktorá sa mala privaliť 
na Ježiša. To bolo prekvapenie, 
zarážajúce dych. Či si židia ne-
predstavovali príchod Mesiáša 
skôr ako slávny príchod? A na-
raz Kristus predkladá apoštolom 

úplne iný obraz o tejto udalosti: 
„Syn človeka bude musieť mno-
ho trpieť, starší z ľudu, veľkňazi 
a zákonníci ho zavrú a zabijú, ale 
po troch dňoch vstane z mrtvých“ 
(Mk 8, 32).

Takýto osud úplne protirečil 
idey, ktorú si apoštoli robili o 
príchode a ustanovení nového 
Kráľovstva - niekoľkokrát sa do-
konca hádali, kto z nich zaujme v 
ňom prvé miesto. Chápali ho ako 
pozemský štát.

Peter, ktorý pod Božím vedením 
jasne spoznal Ježiša ako Mesiáša 
a Božieho Syna pochopil, že Ježi-
šova predpoveď o utrpení a smrti 
je neslýchané, vážne a neuveriteľ-
ne dôležité. Nemohol zniesť hrôzu 
tejto myšlienky. Majú sa v ňom 
zrútiť všetky sny o mesiánskom 
víťazstve?
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Odvážne slová, ktorými Ježiš 
upozornil apoštolov na svoje budú-
ce utrpenie, chápe Peter azda ako 
ústupok chvíľkovej slabosti o zne-
chutenia. Farizeji sú tu naozaj ako 
ustavičná hrozba. Peter si myslí, 
že Ježiš na chvíľu podľahol tomuto 
tlaku. Preto Peter chápe Ježišovo 
slovo „treba mi trpieť“ nie ako vy-
jadrujúce vážnosť Božieho poduja-
tia zachrániť svet, lež ako chvíľkovú 
depresiu a ako fatalizmus, pred 
ktorým sa kapituluje. Peter myslí, 
že Ježiš sa dal na chvíľu ovplyvniť 
nepriateľstvom, ktoré ho obklopuje 
a že na chvíľu stratil dôveru v dobrý 
výsledok svojho zápasu. Peter sa 
nechce zúčastniť na takomto ústu-
pe. Nechce utrpenie, ani porážku, 
no nadovšetko nechce smrť. Peter 
myslí, že prišla chvíľa, aby použil 
svoje postavenie vodcu medzi 
apoštolmi. Nazdáva sa, že je vhod-
nejšie zavolať Ježiša nabok, aby 
mu mohol povedať otvorenejšie a 
aby nemusel zaťahovať ostatných 
do debaty. Hovorí energickým 
tónom, ktorý prezrádza jeho ne-
vôľu, ale súčasne by veľmi chcel 
povzbudiť Ježiša a vrátiť mu silu, 
lebo ho považuje za znechuteného 
a ubitého ustavičným zápasom s 
farizejmi.

Evanjelisti hovoria, že Peter 
začal Ježišovi „dohovárať“: „Bože 
uchovaj!“ hovorí Peter. Je to vý-
raz, ktorým dáva najavo, že v uda-
lostiach utrpenia, ktoré spomenul 
Ježiš, Peter vidí trest a kliatbu, 
ktorým sa treba vyhnúť za každú 
cenu. „To sa ti nesmie stať!“ Ho-
voril to s istotou, s ktorou pred 
chvíľkou vyznal, že Ježiš je Mesiáš 
a Syn Boží. Ak je Ježiš Mesiáš, ku 
nijakej katastrofe nemôže dôjsť! 
Takto sa pred Petrovým zrakom 
rozptýlili mračná, ktoré na chvíľu 
zastreli obzor. No nič z toho sa 

nestane! Mesiáš nezomrie!
Odpoveď Kristova je najprudkej-

šia, akú poznáme: „Odíď mi z očí! 
Pokušiteľ. Si mi na pohoršenie. 
Lebo nemáš zmysel pre veci Bo-
žie, lež iba pre ľudské.“ V hlase a 
slove svojho žiaka spoznal Ježiš 
starého protivníka, ktorý ho už na 
púšti na začiatku verejného pôso-
benia chcel odvrátiť od veľkej cesty 
záchrany ľudí, od poslušnosti voči 
Otcovi až po posledný dych, a kto-
rý ho chcel zviesť na ľahkú cestu 
triumfov cez oslepujúce zázraky. 
Peter netušil, že sa stal nástro-
jom a hračkou tohto Ježišovho 
nepriateľa. Ale Ježiš odhaľuje nový 
pokus svojho nepriateľa. V tejto 
veci nesmie zostať nič nejasné! 
Peter vzal Ježiša nabok, ale Ježiš 
sa vracia k apoštolom a pozerá 
na všetkých vo chvíli, keď prudko 
odpovedá Petrovi.

Môžeme si predstaviť spokojne, 
že za touto malou hŕstkou žiakov 
Ježiš hovorí všetkým budúcim 
generáciám veriacich. Hovorí 
všetkým a pre všetkých o sla-
bých chvíľach, keď na nich príde 
pokušenie a oni budú snívať o 
kresťanstve bez kríža, keď budú 
snívať o ľahkom náboženstve, 
kde by nebolo treba trpieť a obe-
tovať. Ježiš hovorí všetkým, ktorí 
si budú predstavovať harmonickú 
lásku, lásku plnú pohody, bez 
bolesti, skúšok a obetí, Ježiš 
nehovorí len to, že takýto sen 
je utópia. Hovorí, že tento sen 
pochádza od Božieho nepriateľa 
a treba ho rázne odmietnuť ako 
vnuknutie Satanove: „Odíď odo 
mňa, Satan!“ Kto neprijíma kríž, 
nech ide so Satanom.

Uvedomme si, že i Petrov pro-
test bol pre Ježiša skutočným po-
kušením. Ježiš mal osobitne rád 
tohto apoštola, ktorého si vybral, 

aby raz viedol jeho Cirkev. Ježiš 
vedel, že Peter zakročil z lásky, aby 
ho odvrátil od žalostného konca. V 
Petrových slovách „to sa ti nesta-
ne“ Ježiš spoznal oddanosť, ktoré 
túži uchrániť ho pred všetkým ne-
šťastím. Ale hovorí Petrovi: „Si mi 
na pohoršenie“ - si mi kameňom 
úrazu. Je to kameň, balvan, ktorý 
mu zle chápaná láska vovalila do 
cesty. Bolo by treba povedať, že je 
to zlá láska. Pretože ak chce láska 
odvrátiť od kríža, riskuje zvrátiť k 
egoizmu. Opravdivá láska, tá, kto-
rá pochádza od Boha a nie od ľudí, 
ide cestou obetí!

Touto udalosťou, takou prud-
kou, nám Ježiš ukazuje, kde sa 
aj v dnešnom živote nachádza 
kameň úrazu. Tento kameň úrazu 
je na ceste, ktorá vedie ku krížu. 
Tento kameň úrazu pochádza z 
falošnej lásky a z temného ego-
izmu. Rozplynie sa len pod doty-
kom lásky čistej, pochádzajúcej 
od (z) Boha, ktorá vie, že musí 
obetovať.

Touto očistou lásky musí ako 
prvý“ zo všetkých kresťanov prejsť 
prvý veriaci - Šimon Peter. Verí v 
Ježiša a má ho rád. Ale neverí ešte 
v Ježiša trpiaceho, ani ho ako trpia-
ceho nezačal ešte milovať. Peter, 
ktorý sa má stať skalou Cirkvi, je v 
tejto chvíli ešte skalou - kameňom 
úrazu. Skalou Cirkvi sa stane až 
vtedy, keď prijme Kristovo utrpenie 
a keď pochopí význam a hodnotu 
tohto utrpenia, aby tak bol ochotný 
zúčastniť sa raz na utrpení svojho 
Majstra. Veď o nejaký čas dostane 
poverenie a moc viesť Cirkev - „Pas 
moje ovce“ - spolu s oznámením 
svojho mučeníctva: „Keď zostar-
neš, vystrieš ruky, o iný ťa opáše 
a povedie ťa, kam sa ti nebude 
chcieť...“ (Jn 21, 18).

+ Ladislav Franc
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Joseph M. Biros (84), bývajúci na 228 Ridge Ave. v Middletown nás v 
pokoji a náhle predišiel do večnosti v utorok 29. marca 2011.
Joe sa narodil 13. októbra 1926 v Wilkes-Barre, PA ako šieste dieťa 

zosnulého Stephen Biros a Elizabeth, rodenej Cicon.
Pracoval ako programátor v New Cumberland Army Depot. Patril do 

katolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Márie, rímskokatolíckej 
cirkvi. Bol členom vojenských veteránov American Legion Post #594 
so sídlom v Middletown. Bol členom Slovenského katolíckeho spolku 
Jednota a slovenského katolíckeho spolku Sokol v Passaic, NJ. Tento 
spolok bol prvým katolíckym spoločenstvom za nezávislosť, spadajúci 
pod Slovenský zväz v USA a Kanade so sídlom v Ohio a Národnej slo-
venskej spoločnosti pre USA v Cannonsburg.
Joe rád hral golf, chodil na prechádzky a veľmi rád spieval a tancoval.
Do večnosti ho predišli:
Jeho prvá manželka Dorothy Cusick Biros, syn Joseph T. Biros, zať 

Stephen W. Moore, bratia Stephen Biros, John Biros, Matthew Biros, Bernard Biros a sestry Sophie Bi-
ros a Anna Yatko.
Pozostalí - manželka Anna Dubisova Biros, dcéra Susan C. Moore, byvajúca v Camp Hill, brat Cyril s 

manželkou Margie Biros z Willingboro, NJ.
Zádušna sv. omša spojená s kresťanským pohrebom sa slávila v utorok 5. apríla 2011 o 11:00 v kos-

tole pri 280 N. Race St, Middletown.  Sv. omši predsedal rev. Louis P. Ogden. Telesné pozostatky boli 
uložené na cintoríne v Middletown.

Nekrológ
† Joseph M. Biros

Môj otec Štefan Biroš prispel 
svojím skromným životom baníka v 
USA k mozaike misionára z Víťaza. 
Hneď v úvode chcem povedať, že 
všetci ľudia, ktorí prichádzali do 

Za Jozefom Birošom

USA za dobrodružstvom, ale hnaní 
biedou z domu, prišli za prácou a 
nie ľahkou. Ale čo je najdôležitej-
šie, priniesli vieru v Boha, ktorou 
aj žili a ktorá im napomáhala 

niesť nie ľahký život. Svedčia o 
tom nádherné chrámy, ktoré boli 
doslova z mozoľov slovenských 
rúk postavené a len v mestečku 
Wilkes-Barre a okolí je ich 11. A o 

Ako spomienku na Jozefa Biroša, ktorý nás predišiel do večnosti vám naši čitatelia, chceme trocha 
priblížiť rodinu Birošovcov z USA, ktorí majú pôvod v našej farnosti Víťaz.

Jozefa Biroša si mnohí z vás určite pamätajú – vysoký, usmievavý, prešedivelý pán, ktorý skoro vždy v 
rukách držal fotoaparát. Veľmi rád chodil na Slovensko, pretože ho mal veľmi rád. Rad spieval slovenské 
ľudové piesne (nosil si ich vo vlastne vytvorenom spevníku) a rád nosil slovenský kroj, hlavne v Amerike 
a tak priznával svoj pôvod. 

V jeho povahe dominovala skromnosť a pokora. Bol veľkým podporovateľom Božieho diela, ako v Ame-
rike, tak aj u nás. Vždy, keď prišli so svojou manželkou Ankou do našej farnosti Víťaz, nezabudli zájsť za 
duch. otcom Jurajom, alebo terajším duch. otcom Oliverom a s láskou venovali svoj milodar. Veľmi sa tešil 
nášmu farskému časopisu, ktorý aj finančne rok čo rok podporoval. 

Nezabudnime na nášho hrdého, „koreňmi spojeného rodáka“ a za jeho obety mu chceme cez modlitby 
vyprosovať Božiu milosť, nech sa so vzkriesenym Kristom teší vo večnosti! 

V tomto príspevku, ktorý napísal za pomoci svojej druhej manželky Anky, opisuje genézu svojej rodiny 
od čias vysťahovania sa do Ameriky až po rok 2003.



8

Spektrum

to sa zaslúžili aj Víťazania. 
Kníh o slovenskom vysťahova-

lectve je veľa. Píše sa o ľuďoch,  
zväčša o tých, ktorí svojim umom 
veľa dokázali. Málo sa píše o tých 
„robotníkoch vo vinici Pánovej“, 
do ktorej chcem zaradiť aj môjho 
otca Štefana Biroša, narodeného 
18. 9. 1891 vo Víťaze. Jeho otec 
Jozef sa narodil 14. 3. 1869 vo 
Víťaze a Anna Jenčová (manžel-
ka) sa narodila 12. 11. 1872 tiež 
vo Víťaze. Narodilo sa im sedem 
detí, z toho 3 dcéry - Apolónia, 
Zuzana, Alžbeta (Pacovská) a 
4 synovia - Štefan (môj otec), 
Andrej, Anton (otec Heleny Sta-
šíkovej, Valenta Biroša, Regíny 
Štofaníkovej a kňaza Jána Biroša) 
a Jozef (otec Františky Čechovej, 
+ Štefana Biroša, Alberta Biroša, 
Jozefa Biroša, Heleny Baluchovej, 
Márie Haľkovej a Emílie Uličnej).

Najstarší bol môj otec Štefan, 
ktorý sa vysťahoval do USA ako 
16-ročný chlapec v roku 1907. Z 
rozprávania môjho otca viem, že aj 
môj starý otec Jozef bol viackrát v 
USA za prácou, ale vždy po zaro-
bení peňazí sa vrátil do Víťaza, aby 
mohol lepšie žiť. Otec začal praco-
vať najprv krátko v Pitsburgu, ale 
zakrátko odišiel do Wilkes-Barre, 
pretože tam potrebovali baníkov. 
Ako 22-ročný sa stretol s Alžbetou 
Cicoňovou, ktorá pochádzala so 
Šindliara a ako 16-ročná v roku 
1910 tiež odišla do USA, do Wil-
kes-Barre. Oženil sa s ňou 29. 4. 
1913 v kostole Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho vo Wilkes-Barre, 
kde ich sobášil otec Jozef Murgaš 
z Tajova.

Na sobáš prišla otcova sestra 
Apolónia, ktorá zostala v USA a 
asi v roku 1921 prišiel aj ďalší 
brat otca Andrej, ktorý neskôr 
sa oženil so sestrou Alžbety 

Cicoňovej mojej matky Annou. 
Teda dvaja bratia z Víťaza mali 
dve sestry zo Šindiara.

Vrátim sa však k môjmu otcovi 
Štefanovi, ktorý pracoval ako ba-
ník v bani 35 rokov a vychoval 8 
detí, dve dievčatá - Annu a Žofiu 
a 6 chlapcov - Jána, Cyrila, Šte-
fana, Jozefa, Bernáta a Metoda.

Z rozprávania rodičov viem, že 
keď prišli loďou do New York-El-
bis Island (ostrov), tak všetkých 

dali do takzvaných očisťovacích 
táborov, čo nebolo príjemné. Na 
pamiatku tejto udalosti prispeli aj 
moji rodičia istou sumou dolárov 
na múr, ktorý sa nachádza pri 
soche Slobody, kde sú vyryté aj 
mená mojich rodičov, hoci vtedy,  
keď prišli do USA, ešte ani o sebe 
nevedeli. Naša výchova bola tvrdá, 
pretože sme sa rodili jeden po 
druhom a pracoval len otec. Ale 
rodičia bez reptania prijímali deti 

Na hornej snímke je naša rodina Štefana a Alžbety Birošovcov v roku 
1928. Na kolenách sediaci som ja ako dvojročný. 
Na dolnej snímke z roku 1943 je celá rodina - horný rad zľava: Bernát, 
Jozef, Cyril, Štefan, Metod; dolný rad zľava: otec Štefan, Žofia, Ján, 
Anna a mamka Alžbeta
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a vychovávali nás k rodičovskej 
poslušnosti, ale predovšetkým k 
poslušnosti k Pánovi. Keď mal naj-
starší brat Ján 15 rokov, začal pra-
covať v bani vedľa otca. Pracoval v 
bani 11 rokov a jeho spomienky sú 
neradostné. Keď nechcel zostať 
baníkom celý život, v noci sa učil 
za zvárača a ráno išiel na šichtu 
do bane. Tak pomáhal svojim ro-
dičom a odovzdával každý cent do 
rodiny. O živote našich baníkov by 
sa dalo veľa rozprávať. Z terajšie-
ho pohľadu to bola ozaj otrocká 
práca za minimálnu mzdu. Rodičia 
sa snažili deťom dať predovšetkým 
vzdelanie, aby ich život bol ľahší. 
Krásne sú spomienky na život vo 
farnosti a život, kde sa schádzali 
rodičia v takzvaných spolkoch. 
Pretože anglicky nevedeli, táto 
skutočnosť ich združovala a vede-
li si aj navzájom pomáhať. Farár 
a rádové sestry boli ústrednými 
postavami v ich živote, ale aj v 
živote nás detí. 

Moji rodičia boli osadníci kňaza 
Jozefa Murgaša, ktorý vystavil 
prekrásny kostol zasvätený Bož-
skému Srdcu Ježišovmu. Bol to 
kňaz svätého mena, na ktorého 
sme právom hrdí. Postavil aj 
krásnu školu vedľa kostola, ktorá 
slúži dodnes. Túžbou môjho otca 
bolo vždy ešte aspoň raz vidieť 
rodnú dedinku Víťaz. Vychovávali 
nás k láske aj k ich rodnej zemi 
Slovensku. Žiaľ, otcovi sa jeho 
túžba nenaplnila, nebolo peňazí 
na cestu. Mama túto túžbu nikdy 
nemala, práve naopak, lebo jej 
spomienky na detstvo s maco-
chou zanechali aj zlé spomienky 
na rodný kraj. Preto ho netúžila 
vidieť. Otec zomrel 11. 3. 1959 
a mama 6. 1. 1978. Teta Apo-
lónia sa vydala za vdovca so 4 
deťmi, keď jej prvý manžel tra-

gicky zahynul a nadobudla meno 
Straková. Potom mali spolu ešte 
3 deti.  Sestrina teta sa dožila 
krásneho veku 97 rokov, ale aj 
krásneho stretnutia s terajším 
kňazom Jánom Birošom, ktorý 
pôsobí v Dubovici na Slovensku. 
Je to jej synovec. Tiež jej syn 
František má syna kňaza, takže v 
roku 1990, teda rok pred svojou 
smrťou, zažila promóciu vnuka 
Jaheň A. Straku a stretnutie so 
synovcom Jánom, kňazom. 

Strýko Andrej, ktorý si zobral 
maminu sestru Annu Cicoňovú zo 
Šindiara, vychoval 4 deti. Aj z jeho 
rodiny je jeden vnuk – kňaz menom 
Ján Ruth, ktorý navštívil Víťaz. 

Chcem sa ešte vrátiť k udalosti 
môjho brata Štefana. Štefan bol 
najhorlivejší Slovák v našej rodi-
ne. Rád navštevoval Slovensko, 
aj keď len s jednou nohou. Nosil 
náboženské knihy na Slovensko. 
Raz sa to znepáčilo Prahe a po 
prehliadke batožiny na colnici a 
tlaku komunistických colníkov do-

stal infarkt. My sme dostali správu 
o jeho úmrtí, takže jeho posledná 
cesta do Víťaza bola ukončená v 
Prahe. Vieme si všetci domyslieť 
situáciu, aká bola, keď sa v roku 
1983 za obdobia totality objavila 
náboženská literatúra v batožine 
môjho brata. Ťažko aj teraz na to 
pomyslieť. Bola to cesta, na ktorú 
sa vydal úplne sám, hoci predtým 
so svojimi súrodencami navštívil 
Víťaz štyri - päťkrát, prvýkrát v 
roku 1965. 

Moja stryná Apolónia sa dožila 
97 rokov. Rada spomínala na Ví-
ťaz, žiaľ, nikdy viac ho nevidela. 
Sestra môjho otca, teta Apolónia, 
videla všetkých svojich súroden-
cov, môj otec Štefan videl iba 
dvoch súrodencov. Aj preto bola  
jeho veľká túžba vidieť rodnú de-
dinku a tých, ktorých zanechal, 
ale aj tých, ktorých nikdy nevidel 
vo Víťaze.
list z rodinného archívu Birošovcov, ktorý 
poslali na Slovensko ako podklad do dip-

lomovej práce, spracoval M. Magda

Na snímke je kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý sa postavil 
aj z rúk mozoľov Víťazanov vo Wilkes-Barre, PA Kostol dal postaviť otec 
Jozef Murgaš. Na hlavnom oltári a bočnom oltári sú jeho vlastnoručne 
namaľované obrazy.
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Partikulárne cirkvi, v ktorých a 
z ktorých jestvuje jedna a jediná 
katolícka cirkev, sú predovšetkým 
diecézy, ktorým sa, ak nie je zrej-
mé niečo iné, pripodobňuje územ-
ná prelatúra a územné opátstvo, 
apoštolský vikariát a apoštolská 
prefektúra, ako aj natrvalo zriadená 
apoštolská administratúra. CIC ká-
non 368 a podľa kánona 373 patrí 
právo zriaďovať miestne cirkvi len 
pápežovi.

V dekréte Christus Dominus 
čítame: Diecéza je podiel ľudu Bo-
žieho, ktorá sa zveruje pastorálnej 
starostlivosti biskupa za spoluprá-
ce duchovenstva, vytvárajúc tak 
partikulárnu cirkev, oddanú svojmu 
arcipastierovi, ktorú on skrze Evan-
jelium a Eucharistiu zhromažďuje v 
Duchu Svätom a v ktorej je skutočne 
prítomná a činná jedna, svätá, kato-
lícka a apoštolská Cirkev Kristova. 
Jednotliví biskupi, ktorým sa zveruje 
starosť o určitú partikulárnu cirkev, 
sú pod autoritou najvyššieho veľkňa-
za vlastnými, riadnymi a bezprostred-
nými pastiermi svojich ovečiek, ktoré 
pasú v mene Pánovom, plniac medzi 
nimi učiteľskú, svätiteľskú a správ-
covskú službu. Oni sami nech však 
uznávajú práva, ktoré zákonite pri-
náležia patriarchom alebo iným hie-
rarchickým vrchnostiam. (bod 16). 
Biskupi sa majú zasvätiť svojej apoš-
tolskej službe ako svedkovia Kristovi 
pred všetkými ľuďmi, starajúc sa 
nielen o tých, čo už nasledujú Knie-
ža pastierov, ale venujúc sa celým 
srdcom aj tým, čo akýmkoľvek spô-
sobom odbočili z pravej cesty, alebo 
čo nepoznajú Kristovo evanjelium a 
jeho spasiteľné milosrdenstvo, kým 
nebudú konečne všetci sledovať to, 
„čo je dobré, spravodlivé a pravdivé 

(Ef 5,9). (bod 11)
Bližšími spolupracovníkmi bis-

kupa v diecéze sú i kňazi, ktorým 
on zveril pastorálne poslanie alebo 
apoštolské dielo nadfarského rázu, 
či už ide o určité územie diecézy 
alebo o osobitné skupiny veriacich 
alebo o zvláštny druh činnosti. Sú 
vzácnymi pomocníkmi aj kňazi, 
ktorým biskup zveruje rozličné 
apoštolské úlohy v školách alebo 
iných ústavoch a organizáciách. 
I kňazi pridelení naddiecéznym 
dielam konajú vynikajúcu apoštol-
skú prácu, a preto sa odporúčajú 
osobitnej starostlivosti zvlášť toho 
biskupa, v ktorého diecéze sa zdr-
žujú. (bod 29)

„Farnosť je určité spoločenstvo 
veriacich natrvalo ustanovené v 
partikulárnej cirkvi, o ktoré je pas-
toračná starostlivosť pod autoritou 
diecézneho biskupa zverená farárovi 
ako jeho vlastnému pastierovi.“ Je 
miestom, kde všetci veriaci môžu byť 
zhromaždení na slávenie nedeľnej 
Eucharistie. Farnosť uvádza kres-
ťanský ľud do riadneho liturgického 
života a zhromažďuje ho na spomí-
nané slávenie; vyučuje spásonosné 
Kristovo učenie; praktizuje Pánovu 
lásku v dobrých a bratských skut-
koch: „Môžeš sa modliť aj doma. 
Nemôžeš sa však modliť tak ako v 
kostole, kde sa schádza veľký počet 
otcov, kde sa jednomyseľne vysiela 
volanie k Bohu. Tu je niečo navyše, 
totiž svornosť a jednomyseľnosť, 
puto lásky a modlitby kňazov.“ (KKC 
2179) 

Diecézu tvoria samozrejme ve-
riaci ľudia, ktorí sú v náboženstve 
vzdelaní a hlbšie formovaní, chápu 
partikulárnu cirkev ako súčasť ce-
lej všeobecnej Cirkvi a ako svoju ro-

dinu, ktorej dôverujú a v ktorej chcú 
prežívať svoj náboženský život. Sú 
aj takí členovia Cirkvi, ktorí ju vní-
majú viac ako organizáciu s určitým 
poslaním duchovného servisu.

Na záver si priblížme niekoľko 
myšlienok z homílie, ktorú prednie-
sol dnes už blahoslávaný pápež Ján 
Pavol II. v Rožňave.

„V Kristovi prebýva plnosť Bož-
stva, ktorá je v biblii prirovnávaná 
k ohňu. Pred chvíľou sme pozna-
menali, že oheň Ducha Svätého 
planie, ale nezhára. A predsa pô-
sobí premenu. Musí teda v človeku 
niečo pohltiť, trosku, ktorá ho ničí 
a bráni mu v jeho vzťahu k Bohu a 
k blížnemu. Tento účinok božského 
plameňa však desí. Máme strach, 
že budeme „popálení“ a radšej zo-
stávame takí, akí sme. To vyplýva 
zo skutočnosti, že náš život je ne-
zriedka zakladaný na majetníckej 
logike, na vlastnení a  nie darovaní. 
Mnohí ľudia veria v Boha a obdivujú 
postavu Ježiša Krista, ale ak sa od 
nich žiada, aby sa zriekli niečoho 
zo seba samých, tak ustupujú späť, 
majú strach z požiadaviek viery. Sú 
tu obavy, že sa budú musieť zriecť 
niečoho krásneho, k čomu sú pripú-
taní; obavy z toho, že nasledovanie 
Krista nás pripraví o slobodu, o isté 
skúsenosti, o časť nás samotných. 
Na jednej strane chceme byť s 

Cirkev univerzálna a partikulárna
Cirkev partikulárna (3. časť)
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Svätá omša XV.
Liturgický priestor a liturgické pomôcky

Svätená voda
Je symbolom nášho krstu. Pripomienkou nášho očistenia 

od dedičného hriechu, ale aj od akéhokoľvek iného hriechu. 
Je symbolom života vo všeobecnosti, vo Svätom písme je 
symbolom Ducha Svätého a znovuzrodenia. Vo vode potopy 
sa skončil hriech, ale na vlnách potopy sa zachránil život. 
Sám Ježiš hovorí Nikodémovi: „Musíš sa zrodiť z vody a z 
Ducha Svätého.“ To znamená nechať sa očistiť od hriechov 
a nechať sa znovu zrodiť Bohom. 

Svätená voda je aj zbraň v boji proti zlému duchu. Voľa-
kedy ľudia nemali taký problém so zlým duchom ako my 
dnes, lebo verili v jeho existenciu a preto všetko, čo pri-
chádzalo do príbytku, muselo prejsť dverami. Pri dverách na 
stene bola pribitá svätenička so svätenou vodou a všetko, 
čo prichádzalo do domu, bolo pokropené svätenou vodou. 
Niektorí „pokrokoví“ neveria v moc svätenej vody a preto ju 
odmietajú. No na vlastnú škodu. Ona mi môže pripomenúť 
môj krst a tým aj moc zvíťaziť nad zlým duchom, lebo v krs-
te som bol poznačený Duchom Svätým, ale môže aj zahnať 
zlého ducha. Svätenú vodu by sme mali užívať častejšie aj 
doma, nielen pri vstupe do chrámu.

„Všetko o sv. omši“ Mgr. Vladimír Balucha

Ježišom, nasledovať ho zblízka a 
na druhej strane máme strach z 
dôsledkov, ktoré to prináša.

Drahí bratia a sestry, vždy potre-
bujeme počuť slová Pána Ježiša, 
ktoré často opakoval svojím pria-
teľom: „Nebojte sa!“ Ako Šimon 
Peter a iní, i my musíme dovoliť, 
aby jeho prítomnosť a jeho milosť 
premenila naše srdce, nestály 
subjekt ľudských slabostí. Musíme 
vedieť uznať, že niečo stratiť, ba i 
seba samých kvôli pravému Bohu, 
Bohu lásky a života, je v skutoč-
nosti zisk a znovunájdenie seba 
samého plnším spôsobom. Kto sa 
zveril Ježišovi, zakúša už v tomto 
živote pokoj a radosť srdca, ktoré 
svet nemôže dať a nemôže ich ani 
vziať, ak nám ich Boh raz daroval. 
Má teda význam nechať sa dotknúť 
ohňom Ducha Svätého! Bolesť, kto-
rú nám spôsobuje, je nevyhnutná k 
našej premene. Je to realita kríža: 
nie zbytočne je „oheň“ v Ježišovej 
terminológii výrazom predovšetkým 
pre tajomstvo kríža, bez ktorého 
neexistuje kresťanstvo. Preto 
osvietení a posilnení týmito slovami 
života pozdvihnime našu prosbu: 
„Príď, Duchu svätý, zapáľ v nás 
oheň svojej lásky! Vieme, že je to 
odvážna modlitba, ktorou prosíme o 
to, aby sa nás dotkol Boží plameň. 
Ale predovšetkým vieme, že tento 
– a iba tento - plameň má moc nás 
zachrániť. Nechceme obranou svoj-
ho života stratiť ten večný, ktorý 
nám chce darovať Boh. Potrebuje-
me oheň Ducha Svätého, pretože 
jedine Láska zachraňuje. Amen.“

Nevnímajme svoju Cirkev ako 
organizáciu s určitým poslaním du-
chovného servisu, ale ako živé Kris-
tovo telo, ktoré my všetci tvoríme, 
v ktorej žijeme a sme Ježišovi vždy 
na radosť.

čestný kanonik M. Jenča
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Pochádza zo Slovenskej 
Vsi. Do SVD vstúpil v roku 
1996 a vysvätený za kňaza 
bol v roku 2003 v Nitre. 
Jeho misijným určením sa 
stala Bolívia. Tam pôsobí 
vo farnosti El Alto, vzdia-
lenej od hlavného mesta La 
Paz asi 20 km. Farnosť je 
výnimočná svojou nadmor-
skou výškou 4100 m.n.m. 

Stretli sme sa 19. novem-
bra minulého roku, keď ako 
neznámy kňaz sa zjavil vo 
dverách našej sakristie 
s otázkou na nášho du-
chovného otca Františka,  
či sa nemôže pridať ako 
koncelebrant pri slúžení 
sv. omše. Po sv. omši sme 
sa zoznámili a ja som ho 
poprosil o rozhovor. Keďže 
ho sprevádzali jeho mama 
a sestra, ponúkol som im 
miesto na fare v kateche-
tickej miestnosti a vznikol 
tento rozhovor:

sku. Boli sme tým poznačení. 
Mamka pracovala v škole ako 
učiteľka a otec nás tak privádzal 
do kostola ako deti. Nemohla sa 
zúčastňovať kvôli práci. A s tým 
prišli aj ďalšie veci ako napríklad, 
nemohol som miništrovať, lebo to 
nebolo vhodné vzhľadom na situ-
áciu. Ale tá túžba tam bola, lebo 
všetci chlapci aj v kostole, aj moji 
rovesníci boli miništranti, hrávali 
sme sa spolu u nás v dedine a 
stretávali sme sa. Prichádzali k 
nám saleziáni, ktorí sa nám veno-
vali, nevedeli sme, že boli tajní. Aj 
vtedajší pán farár sa nám veno-
val,   veľká vďaka jemu, že sme 
mali naozaj dobrých duchovných 
otcov. Takýmto spôsobom sme 
prežívali aj vieru. 

P. Ondrej 
Pešta, SVD

Predstavte sa nám.
Pochádzam zo Slovenskej Vsi, 

v okrese Kežmarok. Vyrastal som 
v katolíckej rodine, mám jednu 
sestru. V tých časoch, ktoré už 
prešli, teda v komunistických, 
nebolo možné, aby sme otvore-
ne praktizovali našu vieru, ako 
mnoho iných rodín na Sloven-

Ktorý pán farár?
Pán farár Ondrej Lajči, vtedy bol 

u nás vo farnosti farárom.
U vás je farnosť?

Áno, farnosť a dve filiálky - Vý-
borná a Vojňany. Pán farár nás 
povzbudzoval a venoval sa nám, 
napríklad prvé sväté prijímanie 
sme nemali spolu s deťmi, ale 
s pánom farárom sme sa stretli 
a dostali sme skúšku. A vlastne 
to prvé sväté prijímanie sme so 
sestrou spravili v inej farnosti, 
tam, kde nás ľudia nepoznali. Tak 
to je zaujímavý zážitok z môjho 
detstva. Mám dobrý pocit z toho, 
že aj ľudia, ktorí boli okolo nás, 
či už to boli naši rodičia, alebo 
kňazi, chápali nás a podporili v 
tom základe v detstve.

sn
ím

ka
: M

. M
ag

da
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Prvé, čo som spravil po prevrate bolo, že som 
išiel za pánom farárom a hovorím mu: „Pán farár, 
teraz už môžem miništrovať?“ A on mi povedal 
takú zaujímavú vec: „Ondrej, ty môžeš aj navždy 
zostať miništrantom.“

Prvé, čo som spravil po prevra-
te bolo, že som išiel za pánom 
farárom a hovorím mu: „Pán fa-
rár, už teraz môžem miništrovať?“ 
A on mi povedal takú zaujímavú 
vec: „Ondrej, ty môžeš aj navždy 
zostať miništrantom.“ Vtedy som 
sa potešil. Mal som 14 rokov a 
končil som základnú školu. Po-
tom to už boli mládežnícke aktivi-
ty a podobne. Mali sme spevokol, 
chlapci, dievčatá. Mali sme naše 
miništranské skupinky, kde sme 
robili rôzne aktivity, nielen teda 
byť pri oltári, ale aj iné stretnutia, 
v prírode a rôzne. To utvrdzuje 
taký smer, také smerovanie. A 
neskôr prišli roky, keď sa má 
človek rozhodnúť, čo ďalej. 
Bol som vtedy na gymnáziu 
v poslednom ročníku. Aj 
keď som trošku váhal, či 
je to to pravé. Nakoniec 
som sa rozhodol vstúpiť do 
Spoločnosti Božieho slova. 
O misionároch som počul vďaka 
mojej tete, ktorá je u misijných 
sestier. Navštevovali sme ju tam 
mnohokrát, sestričky rozprávali 
a poznal som to vzhľadom na to, 
že je množstvo dostupnej litera-
túry - Misijné hlasy, kalendáre a 
tak ďalej. Tak som sa prihlásil do 
Nitry na Kalváriu, tam som bol vo 
formácii. To len zhruba, lebo to je 
v prvom rade tajomstvo. Človek 
si uvedomuje, že za povolaním 
je mnoho iných ľudí. Lebo byť 
misionárom znamená byť posla-
ný z nejakej komunity, z nejakej 
lokálnej cirkvi ísť pomáhať inej 
lokálnej cirkvi, to je vlastne to 
misijné povolanie. No a za tým 
mojím misijným povolaním je urči-
te množstvo ľudí, ktorí sa za mňa 
modlí. Ja si spomeniem aj na ľudí, 
ktorí už zomreli a ktorí mi vždy 
hovorili: „Ondrej, ja sa modlím 

za teda, ja na teba pamätám...“ 
To je povzbudenie a  duchovný 
základ pre povolanie.
Pri formácii si vyberáte konkrét-
nu lokalitu, kde by ste chceli v 
budúcnosti pôsobiť? Vieme, že 
momentálne pôsobíte v Bolívii, 
prečo práve tam?

Počas formácie majú semina-
risti jasné v tom, že sa formujú 
ako misionári, že odídeme a 
necháme tu naše rodiny a spo-
ločenstvá a že pôjdeme na iný 
kontinent do inej cirkevnej sku-
točnosti. Človek si môže navrhnúť 
tri miesta, kde by chcel, alebo 
si myslí, kde by mohol pôsobiť. 
Treba brať na vedomie zdravotný 

stav, jazykové znalosti, alebo 
osobné dary, napríklad ten, ktorý 
chce ísť do Číny, musí byť  nadaný 
na jazyky. To sú osobné rozlišova-
nia za pomoci našich formátorov 
v seminári. Myslel som si,  že 
by som chcel ísť do Latinskej 
Ameriky, lebo sa mi pozdávala, 
aj jazyk ma priťahoval, že by som 
sa to mohol naučiť bez väčších 
problémov, aj ich samotná kultú-
ra indiánska, juhoamerická. To 
ma priťahovalo, poznal som to 
aj z rozprávania, napríklad pátra 
Bernarda Kujha, ktorý je jedným 
z našich najstarších misionárov,  
verbistov, ktorý je na misiách. 
Keď prichádzal na dovolenku, 
rozprával  nám, ako je tam a to 
človek vníma iným spôsobom. Po-
tom aj rehoľné sestry, ktoré išli do 
misií a boli na dovolenkách, nám 
rozprávali tiež. Musím sa priznať, 

že tiež ma priťahovalo Rusko, ale 
nakoniec boli z toho tie tri moje 
možnosti. Ja som taký nenásil-
ný, tak som si to rozšíril potom, 
nielen tri, ale bolo ich šesť alebo 
sedem - Bolívia, Paraguaj z tej 
juhoamerickej časti a vzhľadom 
na to, že vo svete bola veľká 
potreba ísť do Afriky, tak nás aj 
k tomu pozývali, aby sme mysleli 
na to, že Afrika je veľmi núdzová 
v zmysle povolaní, tak som si 
dal všetky francúzky hovoriace 
africké krajiny. A to sú tuším štyri, 
alebo päť. Bolo tam Togo, Benín, 
Kongo, Zair, Madagaskar. Nako-
niec po predstavení z generalátu 
z Ríma už rozhodli podľa potrieb, 

prišlo rozhodnutie - Bolívia. 
Potešil som sa, lebo to 
bolo medzi krajinami, ktoré 
som napísal.
Prišli ste teda do Bolívie. 
Čo vám ako prvé udrelo 
do očí, čo vás oslovilo?

Veľmi dobre si na to spomínam, 
lebo páter Kujha ma prišie pre-
vziať na letisko s ďalším spolubra-
tom verbistom, Poliakom pátrom 
Kazimírom. Keď som cestoval 
z letiska do našej farnosti, kde 
som mal byť prvé mesiace, tak 
som si uvedomil, aké je to všetko 
iné. Pôsobilo to na mňa zvláštne. 
V prvom rade to bola veľká chu-
doba, tie domy a ulice, všetko mi 
pripadalo také zimprovizované, 
na druhej strane ma to nevyľaka-
lo, ale skôr ma to povzbudilo. A 
povedal som si, že sa musí stať 
mojím domovom, lebo tu budem 
hlásať evanjelium.
Ako ste sa adaptovali do miest-
nej klímy, bolo to ťažké?

Prišiel som do Kočebanby, tam 
je príjemná klíma. Najprv som sa 
učil španielčinu. Nevedel som ani 
pol slova, aj keď som povedal, 
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že ma ten jazyk priťahoval. Tam 
som navštevoval školu, kde som 
sa učil jazyk.
Tam je vaša provincia?

V Bolívii máme régiu, to je ako 
provincia, naša verbistická orga-
nizácia.
Koľko misionárov tam pôsobí?

Verbistov je tam 26 - 30 ľudí, 
lebo prichádzajú k nám na určitý 
čas aj seminaristi. V Bolívii sme v 
Kočabanbe, tam máme formačný 
dom a farnosť. Sme v Labás, je 
to kraj, a potom v meste Lalte, 
tam, kde som pôsobil. Potom v 
Batalas i Lacha, to sú ďalšie dve 
farnosti a ešte potom v Korypate, 
to je taká vidiecka farnosť. Ďalšie 
farnosti sú v Santa Cruis a ďalšie 
dve v San Migel de Velasco a San 
Ignasio de Velasco. To sú polo-
vidiecke farnosti, skôr menšie 
mestečká.

Štýl života je tam vidiecky.
Takže vy teraz máte farnosť?

Pôsobil som vo farnosti v Lalte 
7 rokov ako správca farnosti.
Nie je to náročné? Spomínam to 
preto, lebo som takmer v den-
nom kontakte s pátrom Mirkom 
Forišom, ktorý pôsobí v Sankt 
Peterburgu. Z jeho rozprávania 
viem o mnohých misonárskych 
starostiach. Aspoň v Rusku je 
problém s kostolmi, ktoré majú 
nevysporiadané pozemky a vlast-
nícke práva. Máte aj vy podobné 
problémy?

Áno, je to to isté. V celej Latin-
skej Amerike a aj v Bolívii bola 
dohoda medzi vládami a cirkvou. 
Preto ani nebol dôvod dávať do 
poriadku papiere a veci a bolo 
to, tak povediac, uznané, že je to 
cirkevné. Ale v roku 2005 sa zme-
nila vláda, pri moci sú socialisti, a 
sú tam proticirkevné nálady, tam 
sa začínajú aj problémy s tými 

nevysporiadanými vecami.
Keď sa povie Bolívia, často má 
človek asociáciu k drogám. 
Stretávate sa s tým, zasahuje to 
do života cirkvi, alebo bežných 
jednoduchých ľudí?

To je komplexná situácia, čo sa 
týka koky. Práve farnosť Korypata 
patrí do oblasti, kde sa pestuje 
koka, hovorí sa tomu kokaléros. 
Koka je rastlina, ktorú ešte za 
čias Inkov používali na mnohé 
účely. Bola to pre nich posvät-
ná rastlina. Jednak na preko-
návanie problémov súvisiacich 
s nadmorskou výškou, tým že 
viac okysličuje organizmus, lebo 
celé to územie sa pohybuje me-
dzi výškou 3 800 – 4 100 m.n. 
Niektoré vidiecke komunity majú 
nadmorskú výšku okolo 5000, 
viac tráviacich problémov. Brali 
to tak, že koka bola ich bratom, 
alebo sestrou, zvlášť, keď im 
pomáhala. Ale problém s kokou 
nastal až v novodobej histórii Bo-
lívie, keď sa zistilo, že koka má 
aj drogové účinky a dá sa z nej 
získať látka kokaín. 

 V súčasnosti sa naďalej koka 
pestuje, ale hlavne na kultúrne 

účely. Indiáni, tí Eimarovia, alebo 
aj Kecuánci, pri každom stretnutí 
je prítomná aj koka. Žujú šťavu z 
koky, nemá to nejakú zvláštnu 
chuť, je to horkasté. Napríklad, 
keď prichádzajú návštevy z Eu-
rópy, alebo odinakiaľ a keď majú 
prvý problém s nadmorskou 
výškou, napríklad bolesti hlavy, 
zrýchlený tep, potenie, tak sa im 
varí kokový čaj a pomáha to .

Ale ďalšia výroba a spracová-
vanie je zakázané, sleduje sa, 
sú za to veľké tresty. Mnohí sa 
dali na tento výnosný obchod. 
Na prvom mieste v Latinskej 
Amerike je Columbia, je to nekon-
trolované. Medzi krajiny, odkiaľ 
pochádza kokaín, sa radí aj Bo-
lívia. Občas objaví polícia nejakú 
tajnú fabriku na kokaín, keď sa 
trebárs susedia sťažujú na pach 
spracovávania koky vo vzduchu, 
pretože oni to najprv kvasia... 
Nepoznám proces výroby. Je to 
pre mnohých návod, ako sa stať 
rýchlo bohatým, je to prepojené 
s mafiou. Pretože všetko dobré 
človek môže zneužiť.

pokračovanie v budúcom čísle 
pripravili: M. Magda a M. Gondová

snímka: Darius Čarš, SVD - Bolívia



Spektrum

15

Svätá Anna a svätý Joachim 
boli Ježišovi starí rodičia. V našej 
farnosti si tento sviatok zvlášť 
uctievame, pretože neďaleko 
našej obce sa nachádza staré 
pútnické miesto – kostol zasvä-
tený k úcte týchto svätcov. 

Tento sviatok je už od nepamäti 
spájaný s rodinou a je aj vynikajú-
cou príležitosťou uctiť si starých 
rodičov. Babka a dedko majú pre 
svoje vnúčatká veľký význam, mali 
by byť pre nich studnicou lásky a 
múdrosti. Ak nebývate ďaleko, 
tento deň je ako stvorený na to, 
aby ste ich spolu s deťmi navštívi-
li a priniesli im od detí vlastnoruč-
ne nakreslené obrázky a sladké 
dobroty. Ak žijete od nich veľmi 
ďaleko, s predstihom im pošlite 
pohľadnicu, alebo im v tento deň 
aspoň zatelefonujte. V našej far-
nosti sa v tento deň mnohé aj po 
svete rozídené rodiny stretávajú 

a je veľmi pekné, že túto tradíciu 
dodržiavajú.

Ak chcete aby vaše deti po-
chopili a ocenili úlohu starých ro-
dičov, ale aj hodnotu ich vzťahov 
so širšou rodinou, skúste si spo-
lu s deťmi a v závislosti od ich 
veku zhotoviť malý rodokmeň. Je 
veľmi dôležité odovzdávať svojim 
deťom informácie o ich rodových 
koreňoch.

Nemenej dôležité ako úcta k 
starým rodičom je v tento sviatok 
vysvetliť deťom jeho význam z ná-
boženskej roviny. Prečo vlastne 
putujeme k „svatej Anne“, že to 
nie je preto, lebo im tam kúpime 
balónik, alebo nejakú sladkosť, 
na to by sme nemali upriamovať 
ich pozornosť (aj keď je to mnoho-
krát, zvlášť u menších detí ťažké). 
Deti by mali byť svedkom toho, že 
sa tam ich rodičia chodia modliť 
za celú rodinu, ak je v rodine 

nejaký ťažký kríž, že tam chodia 
vyprosovať orodovanie a pomoc 
v trápeniach.

Deti by mali byť svedkami 
toho, že tam videli svojich rodi-
čov kľačať pri spovedi, že spolu 
nábožne slávili svätú omšu.

Toto je hlavný odkaz tohto 
sviatku, aby sme svojim deťom 
odovzdali aj cez oslavu svätého 
Joachima a svätej Anny zbož-
nosť a rozmnožili v nich vieru. 
Aby neskoršie, keď deti už budú 
samé rodičmi pochopili, že na 
toto miesto prichádzajú preto, že 
aj oni sami, tak ako ich rodičia, 
potrebujú posilnenie vo viere, 
nádeji a láske.

Toto odovzdajme svojim de-
ťom, keď budeme tohto roku 
sláviť uprostred leta tento krás-
ny sviatok.

Nabudúce mesiac august.
Martina Gondová

Rok s Bohom

Júl
26. júl: sviatok sv. Joachima a Anny
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Máj - čarovný mesiac s ešte čarov-
nejším prívlastkom „mesiac lásky“. 
Tento prívlastok mu právom patrí. 
Padajúce lupienky čerešňových kve-
tov vytvárajúce krásnu romantickú 
atmosféru, dlhšie dni, nezabudnu-
teľné jarné západy slnka..., ach jaj 
:) Ale dosť snívania, poďme k veci.

Neviem, či je to nejaké nepísané 
pravidlo, ale osobne si myslím, že 
lásku by sme si nemali 
prejavovať len výlučne 
v tento mesiac (od-
hliadnuc od sviatku sv. 
Valentína). Mesiacom 
lásky predsa nemusí 
byť len máj, ale ktorýkoľvek mesiac 
roka. Keď svojej manželke kúpite v 
marci kyticu červených ruží z jedno-
duchého dôvodu - lebo ju nadovšetko 
ľúbite - neporušíte tým nijaký zákon. 
Tým som si istá :)

Mnohí ľudia si myslia, že písať o 
láske je ľahké. Jednoduché obsade-
nie postáv, ešte jednoduchší scenár, 
možno nejaká tá zápletka a očaká-
vaný happyend. Nie som síce žiadna 
Danielle Steelová či Rosamunde 
Pilcherová, ale rada píšem o tomto 
krásnom, jednoduchom, a predsa 
tak zložitom cite. Áno, zložitom. 
Lebo aj keď sa láska zdá byť jed-
noduchá, je ťažké o nej písať alebo 
sa ňou zaoberať, ak ju nepociťujete 

„na vlastnej koži“. Sirote z detského 
domova je ťažké rozprávať o rodičov-
skej láske, keď ju nikdy nepoznala. 
Je ťažké čo i len spomenúť lásku, 
keď sa spamätávate z rozchodu či 
večného odchodu milovaného člove-
ka. Spomienky nedovolia zabúdať...

A teda - Láska. Už len to samotné 
slovo v nás vyvoláva pocit krásna. 
Postačí týchto päť písmen, dvaja 

ľudia a hneď je svet ružovejší. Je 
to ten najdokonalejší cit, ktorého je 
človek schopný. Na prvý pohľad sa 
zdá byť úplne neškodná. Avšak ako 
aj tornádo za sebou zanecháva spúšť, 
aj láska po sebe zanecháva stopy. 
Zlomené srdce, slzy za dažďom zmá-
čaným oknom, melanchólia... Každá 
životná skúška v našom vnútri zane-
cháva následky. A skúška z lásky nie 
je výnimkou.

Láska má viacero podôb. Môže 
byť rodičovskou, súrodeneckou, lás-
kou dvoch mladých ľudí, manželskou 
láskou, láskou k deťom, hudbe či 
mačke, ktorá práve spokojne pradie 
na vašej posteli. Aj keď v posledných 
dvoch prípadoch ide skôr o záľubu, 

nie o lásku v pravom slova zmysle.
Nech je to už akokoľvek, lásku po-

trebujeme ako kyslík. Človek predsa 
potrebuje cítiť, že ho má niekto rád, 
že naňho myslí a že s ním môže rá-
tať v každej situácii. A to aj napriek 
všetkým jeho „chybičkám krásy“. 
Ten, kto má toho druhého rád, má ho 
rád preto, aký je a nie preto, akým by 
mal byť. Ak si ho príliš zidealizuje, ne-
vyhne sa sklamaniu. Zaľúbil sa totiž 
do ideálu a nie do „bežného smrteľní-
ka“. A sklamanie bolí. Nepomôžu ani 
slzy, kvôli ktorým dve hodiny žmýkal 
vankúš, ani depresívne stavy podob-
né úlohám hrdinov z telenoviel. A o 
kvante údajne liečebných sladkostí a 
čokolády ani nehovoriac.

Láska sa v našom živote objaví 
ako blesk z jasného neba. Či už je 
to povestnou „iskrou“ alebo malým 
kučeravým bucľatým Amorom s 
presnou muškou. Niektorých ľudí 
dala dokopy škola či práca, iných 

zrážka na chodníku 
pred Tescom, ďalších 
spojila virtuálna pavu-
čina sociálnych sietí. 
Ako sa vraví - byť v 
správny čas na správ-

nom mieste. Lenže zostáva nezod-
povedaná otázka: Bolo to miesto 
naozaj správne? Kto mi zaručí, že  
on je ten pravý/ona je tá pravá?!

Dalo by sa povedať, že láska je 
súkromná spoločnosť dvoch ľudí, s 
obmedzeným ručením. Túto spoloč-
nosť spravujú obaja spoločne, rovno-
cenne. Ale môže sa stať, že do života 
tejto spoločnosti vstúpi „mafia“ v 
podobe stereotypu, klamstva a pre-
tvárky. Táto „mafia“ túto spoločnosť 
napáda a vydiera až dovtedy, kým 
ju úplne nezničí. Takto sa dá láska 
ľahko stratiť.

Avšak, ak je láska naozaj tou 
pravou, vydrží aj vonkajšie vplyvy 
okolia (presne ako tá nepremokavá 

Stratené a nájdené

0:1
Nech je to už akokoľvek, lásku potrebujeme ako kyslík. 

Človek predsa potrebuje cítiť, že ho má niekto rád, že naňho 
myslí a že s ním môže rátať v každej situácii. A to aj napriek 
všetkým jeho „chybičkám krásy“.



Spektrum

17

 Máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku. A viete prečo? 
No jednoducho preto, lebo je prevoňaný kvietkami, prežia-
rený jarným slniečkom a dovolí nám konečne sa bicyklovať, 
hrať vonku futbal a vynahradiť si tak upršané aprílové dni.

  Viete, ktorý deň je jedným z najvýznamnejších dní v máji? 
Okrem 1. mája, kedy sme v našej farnosti mali odpustovú 
slávnosť sv. Jozefa, robotníka, a okrem štátnych sviatkov, 
je to Deň matiek. 

  V tento deň (a nielen počas neho) by sme mali prejaviť úctu 
a lásku našim mamkám. Nemusí to byť ani obzvlášť drahým 
darčekom. Postačí maličkosť. No podstatné je to, aby sme ju 
darovali s láskou. 

A nezabudnime pri tom na objatie a bozk na líčko :)
Pre inšpiráciu tu mám pre vás jednu básničku: 
Čože ti dať na pamiatku, mamka naša, k tvojmu sviatku? 

Nazbieral som lesné kvety, zostavil som pekné vety. To, čo 
vety nepovedia, lesné kvety dopovedia.

A keďže je máj aj posledným jarným mesiacom a vonku už 
stretávame včielky, túto si môžete vymaľovať :)

P.S.: A mami, aby som nezabudla: Mamička moja, bez zby-
točných fráz a skratiek, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu 
matiek.:)

Ahoj deti!
bunda, ktorú ste si minule kúpili). 
No ak je len povrchná a chýba v nej 
vzájomná dôvera, empatia či rozho-
vor, ľahko sa zo života vytratí. A to 
presne tou istou rýchlosťou, akou 
nám doň zasiahla.

Lenže čo v jednom okamihu života 
stratíme, v inom môžeme nájsť. Nie 
nadarmo sa predsa hovorí, že opti-
mizmus je nadovšetko. Každá minca 
má predsa dve strany. A teda, aj keď 
vzťahy vznikajú a zanikajú ako na 
bežiacom páse, stále je šanca nájsť 
pravú druhú polovicu nášho srdca.

Poznáte tú situáciu, keď stratíte 
niečo veľmi cenné (napríklad re-
tiazku). Čo následne urobíte? Áno, 
presne tak. Prevrátite dom „hore 
nohami“, prekutáte všetky zásuvky, 
poodťahujete nábytok, vymetiete 
deťom detské izby a podobne. Je 
možnosť, že ju nájdete a budete 
znova nosiť. Tak je to aj s láskou, 
veď: „Stará láska nehrdzavie.“ No 
je aj možnosť, že vás bude mrzieť 
strata a budete musieť prežívať nie-
koľko dní sklamanie z neúspešného 
hľadania...

Ale... Čo ak jedného pekného dňa 
dostanete retiazku s lepším zapína-
ním a menšou pravdepodobnosťou 
straty? Alebo - aplikované na lásku 
- čo ak do vášho života vstúpi niekto 
nový, zahladí stopy po minulosti a 
zmení vám život...?

Začal sa mesiac plný tepla (to je 
síce momentálne dosť diskutabilné), 
mesiac poznačený skúškami dospe-
losti - maturitami, no hlavne, láskou.

Želám vám preto, aby ste lásku 
zo svojho života nikdy nevyhodili a aj 
keď vo svojom živote zažijete nejaké 
to sklamanie, nedajte sa odradiť.

Pretože niekde po svete chodí 
niekto, kto má kľúč od vášho srdca 
a čaká, kedy si vás nájde a bude si 
môcť odomknúť...

Lenka Novotná
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Duchovnosť a psychológia
Malé nepríjemnosti... 
Sú taktiež stresom? (3. časť)

XVIII.

Ak sa zasa staviame k stresu ako k obyčajné-
mu javu nášho života, potom berieme na ľahkú 
váhu negatívne následky, ktoré prináša.

V našom predošlom článku 
sme sa zaoberali stresmi veľkej 
intenzity, ale s malou trvácnos-
ťou. Nazvali sme ich životné si-
tuácie, t.j. situácie, ktoré majú 
vplyv na celý život človeka a nie-
kedy zanechávajú nezmazateľnú 
stopu v jeho srdci. Dnes si rozo-
berieme druhú skupinu stresov. 
Ich intenzita nie je veľká, ale sú 
v našom živote prítomné skoro 
vždy. Parameter stresu, akým je 
dĺžka, hrá dôležitú úlohu. Avšak 
silný, no krátko trvajúci stres je 
zdraviu menej nebezpečný ako 
slabý, ale dlhotrvajúci  stres. V 
tom spočíva i zákernosť 
stresov druhej skupiny 
(s odvolaním sa na 
amerického vedca Jer-
rold S.Greenberga  – už 
sme ho v minulosti spomínali).   

Prečítajte si teraz, milí čitatelia, 
nižšie uvedený zoznam udalostí, 
ktoré môžeme nazvať i bytovými 
ťažkosťami či malými nepríjem-
nosťami, ktoré však prinášajú so 
sebou veľké zdravotné problémy, 
ak na nás pôsobia dlhý čas. Isto 
sa mnohému zo zoznamu začudu-
jete, mnohé sa vám bude zdať po-
chybné. Ale nenáhlite sa povedať 
„nie“. Zapamätajte si - neexistujú 
univerzálne stresy. Vašou úlohou 
je nájsť v zozname stresy,  ktoré 
sa vyskytujú vo vašom živote. 
Ovládať stres nie je možné bez 
analýzy, koľko a akých stresov 
denne zažívate. Zoznam stresov 
je uvedený taktiež v knihe Jerrold 
S.Greenberga: „Conprehensive 

stress management“.
1. Nepokojné myšlienky o budúc-
nosti, myšlienky o smrti; exis-
tenčné otázky; hľadanie zmyslu 
života.
2.Vnútorný nepokoj ohľadom rôz-
nych udalostí (nešťastná udalosť, 
katastrofa).  
3.Vnútorný nepokoj ohľadom 
peňazí v prípade krajnej núdze.
4.Vnútorný nepokoj ohľadom 
zdravia – vlastného či zdravia čle-
nov rodiny; tiež vnútorný nepokoj 
ohľadom fyzických schopností, 
ohľadom fungovania organizmu; 
taktiež ohľadom svojej hmotnosti, 

zhoršenia vzhľadu tela. 
5. Vnútorný nepokoj z porovnáva-
nia sa s vysokými štandardami. 
6. Vnútorný nepokoj ohľadom 
nevyplatených dlhov, ohľadom 
získania kreditu.
7. Vnútorný nepokoj ohľadom 
odchodu na dôchodok.
8. Vplyv počasia.
9. Vnútorné konflikty.
10. Hlúpe praktické chyby. 
11. Pracovné vzťahy s priateľmi 
alebo známymi.
12. Deficit peňazí na nevyhnutné 
výrobky, nákup odevov; na pred-
chádzanie ochoreniam či ich lieče-
nie; nedostatok peňazí na oddych 
a rekreáciu; potreba znížiť náklady 
za elektrinu, vodu a podobne; ne-
dostatok peňazí na dopravu.

13. Nedostatok peňazí na rieše-
nie bytovej otázky.
14. Zvýšenie cien tovarov každo-
dennej spotreby.
15. Vloženie kapitálu, zaplate-
nie daní. 
16. Konflikty s inými ľuďmi – s blíz-
kymi, s priateľmi, predstavenými, 
učiteľmi, rodičmi, deťmi.
17. Tažkosti so zákazníkmi a 
klientmi.
18. Nedostatok času pre rodinu.
19. Nedostatok oddychu; málo 
spánku; napätý oddych.
20. Niekto vás využíva.
21. Nevyhnutnosť čakať na nie-

čo; nevyhnutnosť čakať 
na oneskorencov.
22. Neschopnosť vyjad-
riť sa; nespokojnosť v 
zamestnaní; myšlienky 

zmeniť zamestnanie.
23. Nepohodlie spôsobené drzý-
mi fajčiarmi, hlučnými susedmi; 
hluk, ktorý vám prekáža v práci 
či pri oddychu.
24. Nočné horory.
25. Nedostatok síl a energie.
26. Veľké množstvo práce; preťa-
ženosť rodinnými povinnosťami; 
veľmi veľa malých ťažkostí; ne-
dostatok času na zaplánované 
práce.
27. Plánovanie a príprava jedla; 
udržiavanie poriadku v byte;  sta-
rostlivosť o domacich zvieratách;  
premiestňovanie alebo strata 
vecí; nákupy.
28. Predpojatý názor o vás zo 
strany druhých;  klebety; kadejaké 
chýry ohľadom vás.
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29. Prítomnosť cudzích ľudí vo 
vašom byte; neohlásené náv-
števy.
30. Zápchy na cestách; problémy 
spojené s autom;  problémy súvi-
siace s dopravou.
31. Problémy spôsobené ne-
dobrou ekologickou situáciou a 
kriminalitou.
32. Pozeranie televízie.
33. Práca, ktorá nevyžaduje veľa 
úsilia; veľmi veľa voľného času; 
mrhanie časom.
34. Rozčúlenie  ohľadom bežných 
profesionálnych povinností; rozčú-
lenie spôsobené kolegami.
35. Veľké množstvo vami vyfaj-
čených cigariet; pitie alkoholu;  
prijímanie liekov.
36. Veľmi intenzívne stretávania 
sa.
37. Obavy a ťažkosti ohľadom 
prijatia riešenia. 
38. Lútosť za vopred prijaté rie-
šenia.
39. Sociálne povinnosti.
40. Strach z konfrontácie, z od-
mietnutia.
41. Obavy spojené s bezpečnos-
ťou práce.
42. Zníženie vašich fyzických 
schopností; zhoršenie zraku či 
sluchu.
43. Zhoršenie situácie v rajóne, 
kde žijete; narušené susedské 
vzťahy.
44. Financovanie vzdelania detí; 
finančná zodpovednosť za nieko-
ho, kto s vami nežije.
45. Pocit samoty; deficit stretá-
vania sa s ľuďmi.

S čím tu vymenovaným sa stre-
távate vy vo svojom každodennom 
živote? Čo z toho je pre vás najviac 
aktuálne?

Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg

Pieseň o Božom Služobníkovi, Baránkovi.
Poslušnom, až na strašnú smrť poslušnom ...

Zaspievam ti národ túto pieseň,
aby si mohol začuť ...!
Aby si začul lahodné jej tóny
a obsiahol pokoj ducha.

Voľakedy nazačiatku
pýcha vzdula srdce človeka
a ono – prasklo ...
Rana jeho krváca.
Je neviditeľná,
no smrteľná.
Lebo chcel doň človek viac 
pojať,
ako mu náleží.
Bohom sa chcel človek stať ...!!!

Odvtedy krváca 
nezmernými prúdmi bôľu, 
strachu, smútku, rán ...
Krváca srdce človeka
na všetky sveta strany
a po všetky časy.

I zľutoval sa nad ním Boh!
Zľutoval, lebo 
ako ho z lásky stvoril,
stále ho tak miloval.

Človeka s poraneným srdcom ...

Hľadal 
vo svojej Božskej Múdrosti:
„... kto nám pôjde ...?“
I hľa – dal som sa – 
„ tu som ...!“

Ľúbou nôtou poslušnosti
zaspieval jeho Služobník.

„Ty???!“
... Áno, Ty, lebo iný nik nezmôže
tie srdcia zceliť, prijať,
vziať na seba všetok bôľ ...

I stal sa poslušným, poslušným 
až po krajnosť,
kedy spieva lásky spev
stonúc pod ťarchou ľudských 
rán ...
V tŕni, v kríži, 
v biča šľahu – každého
... miluješ, mrieš, túžiš,
hľadáš ...

Spievaš zemi lásky spev,
aký nikdy v celosvete –
nikdy a zas nikdy!!!
nezaznel ...

A keď ticho ...
... zdalo by sa,
vypustil si srdca hlas ..!
Krv a voda – spásne znaky ..!

Takto láska Boha
zachránila nás.

Spievam túto pieseň krásnu
ústami i perami.
Lež kde slová nedochodia
pohľad dôjde láskavý.

Láska sama prichádza k nám.
A ňou On sám,
Pokorný Služobník
svetu spieva svoju pieseň ...

Baránkovu pieseň,
pieseň o Láske ...

V Kluknave 23. apríla 2011, 
pri Božom hrobe ...



20

Spektrum

Trampoty v manželstve
LII. Úloha otca v rodine (3. časť)

Mnohí mladí ľudia, ktorí uzatvá-
rajú manželstvo z lásky, nemyslia 
dostatočne na to, že manželstvo 
nie je iba realizácia lásky. Man-
želstvo znamená spoločné preží-
vanie, spoločné zvládnutie života. 
Najmä tí mladí ľudia, ktorí vyrástli 
v ovzduší prehnanej rodičovskej 
starostlivosti, zväčša si ťažko zvy-
kajú „stáť na vlastných nohách“. 

Stály pocit preťaženosti plodí 
nervozitu, nespokojnosť samého 
so sebou, ktorá sa však navonok 
prejavuje ako nespokojnosť s part-
nerom. Kto sa cíti preťažený, ľahko 
hľadá vinu u toho druhého, v jeho 
nedostatočnej pomoci a obeta-
vosti. Lenže partner sa nachádza 
v podobnej psychickej situácii, 
takže nervozita sa na obidvoch 
stranách stupňuje a v domácnosti 
vládne psychická nepohoda. Za ta-
kých okolností zvyčajne niet času 
ani nálady na lásku, na vzájomné 
„duševné hladkanie“. Do toho pri-
budne popri nedostatku financií 
neraz aj dajaká choroba, kompli-
kácie v zamestnaní a je tu podnet 
pre prvý výbuch zlosti. Vtedy padá 
všetka dovtedy láskyplne pesto-
vaná vľúdnosť, padajú nadávky, 
„naše masky“ a zjavujú sa „pravé 
tváre“. Obidvaja partneri sa zrazu 
vidia v inom svetle. 

Príčinou je nepripravenosť part-
nerov, chybné očakávanie a 
nesprávne predstavy o živote, o 
manželstve a o rodičovstve! Zme-
nou postavenia ženy v spoločnosti 
a v rodine sa zmenila aj štruktúra 
rodiny. Muž už nie je hlavou rodi-
ny a žena len jej príslušenstvom. 
Zamestnaná, zarábajúca žena vý-
razne spolurozhoduje o rodinnom 
rozpočte a používaní všetkých 
prostriedkov. A preto u každého 

správneho muža sa má výrazne 
prejaviť jeho otcovstvo aj jeho 
podiel na riadení a prežívaní v jeho 
vlastnej rodine.

Otcovstvo - ako citový vzťah 
muža k svojim deťom - je v istom 
zmysle odrazom toho, ako v det-
stve a v mladosti precítil citový 
vzťah matky a otca k sebe on 
sám. V minulosti sa citový aspekt 
otcovstva všeobecne zanedbával. 
Skôr prevažovala ekonomická – 
zárobková činnosť a hromadenie 
majetku a tým sa odvádzala pozor-
nosť od naozaj ľudských stránok 
otcovstva. 

V takomto zmysle pôsobili 
otcovia príkladom aj na svojich 
synov. No i verejná mienka a 
postoje matiek zatlačili citovú 
zložku otcovského vzťahu do 
úzadia. Vychádzalo sa síce z ne-
správneho stanoviska, že úlohou 
otca je uživiť deti, zatiaľ čo ich 
výchova, najmä citová, je vecou 
matky. V dnešných časoch je 
väčšia citová potreba muža pre-
žívať otcovstvo ako intenzívny 
citový vzťah. Zároveň sa úspešné 
otcovstvo stáva pre čoraz väčší 
počet mužov zdrojom vedomia 
citovej uspokojenosti životom a 
bohatstva prežitého života.

Otcovstvo so všetkými jeho 
radosťami, ale aj ťažkosťami, sta-
rosťami, bojmi a úspechmi by malo 
byť bytostnou túžbou každého 
mladého muža. Citové prežívanie 
otcovstva sa podstatne obohacuje 
tým, že je sprevádzané láskyplnou 
účasťou obidvoch rodičov. Veď 
práve spoločná starostlivosť o deti 
je podstatnou náplňou citových 
väzieb medzi rodičmi spojenými 
nielen vzájomnou láskou, ale aj 
spoločnou láskou k deťom. Tak 

ako otca naplňuje citom hlbokej 
vďačnosti, keď pozoruje, s akou 
starostlivosťou matka  všestranne 
opatruje dieťa, aj matkinu lásku 
prehlbuje vedomie, že otec sa 
„obetavo“ venuje deťom. I keď 
venovanie sa deťom nemožno po-
kladať za obetu. Naopak, citové 
prežívanie činností spojených s 
výchovným vedením detí – otca 
obohacuje jedinečnými hodnotami. 
Všetko, čo otec svoje dieťa naučí, 
chápe aj ako svoj úspech.

Je ešte pomerne veľa mužov, 
ktorí „ešte nedorástli“ na úspeš-
né otcovstvo a preto toľkí zly-
hávajú v tejto oblasti. Pritom si 
ani neuvedomujú, o aké životné 
hodnoty sa tým pripravujú. 

Rozhodujúcim motivačným 
prvkom sa stala láska k deťom, 
otcovská láska, ktorá sa nemôže 
rozvinúť bez detí ako partnerov 
ako objektov lásky. Je to láska, 
ktorá sa naplňuje otcovskou sta-
rostlivosťou o deti a ktorá sa v 
rozumovej oblasti „živí“ túžbou 
mať vo svojich deťoch rozvinuté, 
ľudsky obohatené pokračovanie. 
Plnú životnú spokojnosť môže 
muž dosiahnuť iba vtedy, keď jeho 
otcovstvo takto motivované a keď 
zároveň prežíva citovo uspokojivý 
harmonický partnerský vzťah.

Nezabúdajme aj na veľmi dôle-
žitú úlohu starootcovstva. Citovo 
správne prežívané starootcovstvo v 
mnohých prípadoch mnohonásob-
ne obohacuje citový život muža. 
Až tu sa niekedy v plnom rozsahu 
prejavia kladné plody dobrého a 
úspešného otcovstva. Starí otco-
via mávajú nielen viac času na 
vnúčatá, ale aj neraz a oveľa hlb-
šie citovo prežívajú starootcovskú 
lásku ako lásku otcovskú. Práve 
pri porovnávaní života starého otca 
bohato naplneného citmi, žijúceho 
v lásky plnom spoločenstve dcér, 
synov, neviest, zaťov a vnukov či 
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Stalo sa:
- 10. 4. – navštívil nás opäť 

po roku univerzitný kaplán v 
Košiciach Štefan Novotný, 
ktorý nás povzbudil slovom 
a informoval o živote na aka-
demickej pôde

- 21. - 24. 4. – slávili sme 
Veľkonočné trojdnie - umuče-
nie, smrť a zmŕtvychvstanie 
nášho Pána Ježiša Krista 

- 1. 5. – odpustovú sv. 
omšu ku cti sv. Jozefa, ro-
botníka slúžil ražňanský pán 
farár Pavol Bugoš  

Stane sa:
- 14. 5. – siedma rozhlasová 

púť Rádia Lumen do Sanktu-
ária Božieho milosrdenstva v 
Krakove 

-  29. 5. – 1. sv. prijímanie 
detí v Ovčí

- 2. 6. – prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenia Pána, 40 
dní po Veľkej noci 

- 5. 6. – 1. sv. prijímanie 
detí vo Víťaze

Ohlášky:
- 4. jún o 16. hod v Ovčí: 

Štefan ŠUSTER, syn Pav-
la a Anny rod. Ondášovej, 
bývajúci v Hrišovciach a 
Adriana BALOGOVÁ, dcéra 
Jozefa a Evy rod. Bujnov-
skej, bývajúca v Ovčí 

vnučiek, ktorí mu bez zábran preja-
vujú svoju lásku, – so životom star-
núceho muža, čo žije osamelo, ba 
možno obklopený nevraživosťou, 
možno zmerať význam a hodnotu 
úspešného otcovstva.

Napriek celkovej emancipácii 
muž od svojej manželky očakáva 
ženskú jemnosť, matersky lás-
kavý prístup, „márnomyseľnú“ 
starostlivosť o svoj zovňajšok aj 
istú mieru dievčenského, resp. 
ženského studu. Žena by mala byť 
manželovi aj priateľkou, radkyňou 
i psychickou oporou – ale to musí 
muž tieto kvality ženy postupne 
vypestovať – svojou manželskou 
pozornosťou a snahou. 

Muži by si mali zasa uvedomo-
vať, že žena je ako partnerka rovno-
cenná aj so svojou ženskosťou. Aj 
keď ženy spravidla kladne prijímajú 
mužovu citovosť a nežnosť, ale 
musí to byť citovosť a nežnosť ty-
picky chlapská! Žena chce mať vo 
svojom mužovi pevnú a spoľahlivú 
životnú oporu, múdreho poradcu 
i fyzicky statného reprezentanta 
rodiny, ktorý nielen určuje sociálny 
status celej rodiny, ale podopiera 
aj ženine zdravé rodinné sebave-
domie.

Nielen muž „sa vidí“ vo svojej 
žene. Aj žena posudzuje svoju spo-
ločenskú prestíž, svoju vlastnú 
dôstojnosť, váhu svojej osobnosti 
podľa toho, ako hodnotí a ako si 
váži svojho muža. Preto sa milu-
júca žena usiluje kladne dotvoriť, 
zdokonaľovať manžela, podopie-
rať jeho prestíž aj vo vlastných 
očiach. Muž by nemal zabúdať, 
že jeho úlohou je uchádzať sa 
o lásku svojej partnerky. Muž 
potrebuje vždy znova „dobývať“, 
získavať a úspešným dvorením 
dosahovať úspech a lásku. 

Muž potrebuje pre svoje citové 
uspokojenie vedomie, že je úspeš-
ný aj ako milenec svojej ženy a 

ona by mu mala vždy poskytnúť 
príležitosť na jeho „osvedčenie 
sa“. Žena túži vždy, aby bola mi-
lovaná a žiadaná. A muž by ju mal 
svojim konaním presvedčovať, že 
je úspešná a že ju naozaj ľúbi. Ona 
to chce počuť a precítiť. Muž by 
mal veľmi často a pravidelnejšie 
opakovať zázračné slovíčka: „Ľú-
bim Ťa!“, „Mám ťa rád!“. Manželia 
by si mali stále opakovať: „Mám ťa 
rád/a takú/ého, aká/ý si...“ Práve 
o tom by to malo byť!

Akokoľvek žena zostarne, jej 
štíhly pás už nie je do tvojich 
dvoch dlaní, jej tvár sa trochu 
pokrčí alebo sa jej zmení farba 
vlasov na odtiene šedej - man-
žel by ju mal milovať rovnako, 
pretože miluje ju, a to naveky. A 
akokoľvek sa manželovi zväčší 
objem pása (upevnia sa aerbegy), 
alebo príde o prácu, či o zdravie, 
manželka by mu mala byť oporou 
a milovať ho naplno. Rovnováha 
vzťahu je práve v tom základnom 
– ja milujem teba a ty mňa. 

Chalil Džibrán píše: „Nerobte 
si z lásky putá!“... Bez pravej a 
čistej lásky (ktorá občas križuje), 
bez vzájomného pochopenia, bez 
milosrdenstva medzi partnermi, 
ktoré vždy nanovo učí vidieť toho 
druhého s toleranciou a porozu-
mením..., by sme nič nezmohli. 
Sú to všetko dary Ducha Svätého, 
ktoré Boh ponúka a dáva každému 
sviatostnému manželstvu. Tak-
že môžeme pokojne povedať, že 
bez Božieho ducha by sa vzťahy v 
manželstve rozpadávali ako skaly 
v Negevskej púšti. To si musíme 
uvedomiť, hlavne my -  muži. Je 
mi veľmi ľúto, že sa dnes polovica 
manželstiev končí rozchodom. 

Je to ďalší výrazne negatívny 
rys súčasnej civilizácie, na ktorý 
bude doplácať. Pokiaľ dnešný člo-
vek začína chápať rodinné vzťahy 
len ako napĺňanie materialistic-

kých poučiek: teplý domov, pra-
videlná strava, nákupné centrá, 
konzum, práca, sex..., a nechystá 
sa ich oduševňovať dobrom, krá-
sou, nádejou, súcitom, vernosťou 
a láskou – plodmi Ducha -  bude to 
bolestné. Ale ja verím, že ľudstvo 
sa skrze Ježiša Krista Zmŕtvych-
vstalého vylieči. 

MUDr. Blažej Vaščák
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Spektrum

Prehľad bohoslužieb

Víťaz Ovčie

9. 5. Pondelok

10. 5. Utorok 18:00 † Filip Nehyla (výročná)

11. 5. Streda 18:00 † Miroslav Kráľ

12. 5. Štvrtok 7:00 za požeh. Tatiany a Mareka Čechových

13. 5. Piatok 18:00 † Alžbeta Hudáková (výročná) 17:00 † Ambróz Baloga (výročná)

14. 5. Sobota 7:00 na vlastný úmysel

15. 5.
4. veľkonočná
nedeľa 

7:30 za požehnanie Valenta Biroša 9:00 80: Žofia Pribulová

10:30 za požehnanie Antona Čecha 483

16. 5. Pondelok

17. 5. Utorok 18:00 † Ján A., Eva B.

18. 5. Streda 18:00 † Marián, František Hudákovci

19. 5. Štvrtok 7:00 na vlastný úmysel

20. 5. Piatok 18:00 za požehnanie rod. Tomáša Juhása 17:00 † Imrich, Alžbeta Harničárovci

21. 5. Sobota 16:00 sobáš: M. Mihalčin - L. Uličná

22. 5.
5. veľkonočná
nedeľa

7:30 † František, Juliana 9:00 za farnosť

10:30 za požehnanie rod. Imricha Jenču (124)

23. 5. Pondelok

24. 5. Utorok 18:00 † Ján Iskra

25. 5. Streda 18:00 za požehnanie sr. Leony, AnnyMárie

26. 5. Štvrtok 7:00 na vlastný úmysel

27. 5. Piatok 18:00 † Štefan Ondria 17:00 † Štefan Uličný

28. 5. Sobota 7:00 na vlastný úmysel

29. 5.
6. veľkonočná
nedeľa

7:30 † Veronika, Ján Forišovci 10:30 1. sv. prijímanie

10:30 † Alžbeta Kočíková (výročná)

30. 5. Pondelok 18:00 za požehnanie rod. Františka Jurčišina

31. 5. Utorok

1. 6. Streda 18:00 † Ján, Apolónia, Alojz, Alžbeta

2. 6.
Nanebovstúpe-
nie Pána

7:00 † Ján Čech 17:00 za farnosť

18:00 80: Apolónia Novotná

3. 6. Piatok 18:00 50: Helena Uličná 17:00 † Mária Tkáčová

4. 6. Sobota 7:00 za členov ružencového bratstva 16:00 sobáš: Š. Šuster - A. Balogová

5. 6.
7. veľkonočná
 nedeľa

7:30 † Anna Sirovičová 9:00 50: Imrich, Filoména Balogovci

10:30 1. sv. prijímanie



25. 4. 2011 Veľkonočný pondelok vo filiálke Ovčie



25. 4. 2011 Veľkonočný pondelok v našej farnosti

1. 5. 2011 odpust sv. Jozefa, robotníka 


