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Veľká noc
je najdôležitejším
sviatkom Zeme!

Keby sme hľadali odpoveď na otázku, ktorý
cirkevný sviatok je najkrajší, určite by to vyhrali
Vianoce. Sú láskyplné, príjemné na výzdobu svetielkujúce i bohaté na želania a darčeky. A čo
najväčší sviatok? Je ním Veľká noc?
Ktovie. Jedno od druhého sa nedá oddeliť. Aj
Ježiš Kristus sa musel najskôr narodiť a až potom... Každopádne sila Veľkej noci je v obrovskom
Kristovom geste, alebo ak chcete, vykupiteľskom
skutku. Narodiť sa nie je umenie. Ale položiť život
za svoje názory, obetovať sa pre dobro druhých...
Aká je tá naša Veľká noc?
Možno sme práve na operačnom stole a kričíme
od bolesti, možno prežívame tragédiu prepustenia z
práce a sužujeme sa otázkou, či teraz zabezpečíme
svoje deti, rodinu, alebo možno len svoje potreby.
Možno sme sa dostali na ulicu - jednoducho nás
vyhodili z bytu, lebo sme nemali na nájom. Možno
prežívame zúfalosť ženy, ktorej muž sa opíja, alebo
ju dokonca bije. A ktovie, či jeho správanie nesúvisí s niektorým z už spomenutých dôvodov. A vy
sa trápite s ním. A možno sme opustení starci, na
smrteľnej posteli melieme z posledného... Ba možno trpíme klebety v bulvárnych novinách, sme vo
väzení, trpíme nespavosťou, bolesťami chrbtice...
Ach, Bože, toľko je toho! Taká je ponuka veľkonočných bolestí, ponukový list krížov nonstop
otvoreného hypermarketu.
Snáď už každý Boha zasypal jóbovskými otázkami: Prečo práve ja? Prečo práve toto?
Populárny taliansky spisovateľ Alessandro Pronzato, veľký popularizátor a znalec evanjelií, tvrdí:
„Boh neprišiel odstrániť ľudskú bolesť. Neprišiel
nám predniesť učenú prednášku o utrpení. Nepriniesol nám vysvetlenie. Urobil čosi viac. Čosi
nesmierne božského. Prišiel sa podeliť, zúčastniť
sa, vziať na seba bolesť ľudí.“
Inými slovami, Ježiš Kristus prišiel urobiť z ľudskej bolesti sviatosť, analgetikum, liek, ktorý môže
zachrániť svet. A do tohto procesu sme pozvaní aj
my. My všetci, ktorí sa teraz cítime dobre, možno
nám nič vážne nechýba aj vďaka viere, že akákoľvek
bolesť a smrť má svoje pokračovanie v tajomnej
večnosti. Po našom vzkriesení.
Marek Hnat, farár
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Veľká noc je najdôležitejším
sviatkom Zeme!
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Zradca

Judášovým bozkom
zrádzaš brata,
si lacný prospechár.
V zmätených statkoch
egoisticky odchádzaš
v dňoch neistých.
Si nevľúdny,
ekonomicky prefíkaný.
Som pohoršená
tvojou odvahou konať.
+ Katka Kovaľová
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Benedikt XVI. sa rozhodol slobodne vzdať svojho úradu
Benedikt XVI., Vatikán, 11. februára (RV) - Benedikt XVI. sa počas verejného konzistória vo Vatikáne, ktoré
bolo pôvodne zamerané na hlasovanie o kanonizačných dekrétoch, rozhodol slobodne vzdať svojho úradu
námestníka sv. Petra. Vo štvrtok 28. februára 2013 o 20:00 h sa stane Petrov stolec - Sede vacante.
„Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom,“ povedal
okrem iného Svätý Otec Benedikt XVI.

Vyhlásenie Benedikta XVI. v plnom znení:
„Najdrahší bratia,
pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale tiež preto, aby som
vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia
pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej
duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a modlitbou.
Avšak, v súčasnom svete, podliehajúcom rýchlym zmenám a zmietanom v dôležitých otázkach pre život
viery, pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia, je potrebná aj sila ako tela, tak aj duše, sila, ktorá
mne v posledných mesiacoch ubúdala takým spôsobom, že som musel uznať svoju neschopnosť vykonávať
dobre ministérium, ktoré mi bolo zverené.
Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam
úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný a kompetentnými
bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža.
Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste spolu so mnou zdieľali pri
nesení ťarchy tohto úradu, a žiadam o odpustenie za všetky moje nedostatky. Teraz, zverme svätú Cirkev do
starostlivosti Najvyššieho pastiera, nášho Pána Ježiša Krista a prosme jeho svätú matku Máriu, aby s jej materskou láskavosťou napomáhala otcom kardinálom pri voľbe nového pápeža. Čo sa týka mňa, aj v budúcnosti
si prajem slúžiť celým svojim srdcom, životom zasväteným modlitbe, svätej Cirkvi Božej.“
Vatikán, 10. február 2013
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Pápež Benedikt XVI., vlastným menom Jozef Ratzinger, sa
narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn.
Po štúdiu filozofie a teológie vo
Freisingu a Mníchove prijal 29.
júna 1951 vo Freisingu kňazskú
vysviacku. Potom pracoval ako
výpomocný kňaz vo Farnosti sv.
Martina v München-Moosach a
ako kaplán v München-Bogenhausen vo Farnosti Najsvätejšej
Kristovej krvi. V rokoch 1952 až
1954 pôsobil ako docent na Arcibiskupskom kňazskom seminári
vo Freisingu a potom ako docent
dogmatiky a fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej
vysokej škole vo Freisingu.
V roku 1957 sa habilitoval na
Mníchovskej univerzite prácou
o sv. Bonaventúrovi v odbore
fundamentálnej teológie. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako
mimoriadny profesor dogmatiky a
fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole
vo Freisingu a ako ordinár pre fundamentálnu teológiu na univerzite
v Bonne. V rokoch 1962 až 1965
pôsobil ako oficiálny koncilový teológ (peritus) Druhého vatikánskeho
koncilu. Na univerzite v Münsteri
sa v roku 1963 stal ordinárom
pre dogmatiku a dejiny dogiem.
Od roku 1966 vykonával ten istý
úrad na univerzite v Tübingene a v
rokoch 1969 až 1977 na univerzite v Regensburgu. Tam sa v roku
1976 stal viceprezidentom.
Dňa 25. marca 1977 bol Jozef
Ratzinger menovaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy a jeho vysviacka sa konala o

snímka: internet

Životopis
Benedikta XVI.

tri dni neskôr. Dňa 27. júna 1977
ho pápež Pavol VI. menoval za
kardinála. V roku 1981 ho Svätý
Otec Ján Pavol II. menoval za prefekta Kongregácie pre náuku viery v Ríme, za predsedu Pápežskej
biblickej komisie a Medzinárodnej
teologickej komisie.
V rokoch 1986 až 1992 viedol
Pápežskú komisiu pre zostavenie
Katechizmu katolíckej cirkvi. V konzistóriu 5. apríla 1993 ho pápež
Ján Pavol II. povýšil na kardinála
biskupa suburbikarskej diecézy
Velletri-Segni. Dňa 9. novembra
1998 Svätý Otec Ján Pavol II.
potvrdil jeho voľbu za vicedekana
kolégia kardinálov a v r. 2002 sa
stal dekanom kolégia kardinálov.
Kardinál Jozef Ratzinger dostal mnohé vyznamenania. Bol

členom II. sekcie vatikánskeho
Štátneho sekretariátu – vzťahy so
štátmi, členom Kongregácie pre
východné cirkvi, Kongregácie pre
Boží kult a disciplínu sviatostí,
Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Kongregácie pre katolícku
výchovu. Pôsobil aj v Pápežskej
rade pre napomáhanie jednoty
kresťanov, v Pápežskej rade pre
kultúru, v Pápežskej komisii pre
Južnú Ameriku ako aj v Pápežskej
komisii Ecclesia Dei. V roku 2000
ho pápež Ján Pavol II. povolal ako
čestného člena do Pápežskej akadémie vied.
Dňa 19. apríla 2005 bol zvolený
za pápeža. Stal sa tak v poradí
265. pápežom v histórii katolíckej
cirkvi.
(Zdroj: archív: TK KBS)
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Ora et labora Benedikta XVI.
Večerné zvony na Anjel Pána
28. februára 2013 presne o 20:00
h v našej farnosti symbolicky zakončili pontifikát pápeža Benedikta XVI. V médiách sme už zaiste
čítali a počuli rôzne dôvody jeho
prekvapivého odstúpenia. Podľa
viacerých analytikov však nie jeho
rezignácia, ale skoro osemročný
pontifikát bude to, čím sa tento
pápež zapíše do dejín.
Apríl 2005. Na začiatku tohto
mesiaca sme sa lúčili už s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Tento
svätý pápež tak veľmi oddaný Panne Márii zanechal hlbokú stopu vo
veriacich. Veď Slovensko navštívil
dokonca trikrát. So záujmom sme
preto očakávali, kto príde po tomto
veľkom slovanskom pápežovi. 19.
apríla 2005 sa z balkóna svätopeterskej baziliky ozvalo slávnostné
Habemus papam - Máme pápeža.
Pred dav zhromaždený na námestí
vystúpil novozvolený Svätý Otec
Benedikt XVI. so slovami: „Drahí
bratia a sestry, po takom veľkom
pápežovi Jánovi Pavlovi II. zvolili
ctihodní kardináli mňa, jednoduchého, pokorného robotníka v
Pánovej vinici.
Utešuje ma skutočnosť, že Pán
je schopný pracovať a konať s
nedokonalými nástrojmi, a predovšetkým sa zverujem do vašich
modlitieb.“ Za svoje meno si vybral Benedikt, čo v latinčine znamená požehnaný. Dá sa povedať,
že pápež si toto meno zvolil, aby
nasledoval vzor sv. Benedikta (asi
470-543), zakladateľa benediktínskeho rádu a v podstate celého
západného mníšstva. Známym
pravidlom tohto patróna Európy
bolo Ora et labora! - Modli sa a

6

pracuj! S týmto princípom sa stotožnil aj Benedikt XVI. Po ôsmych
rokoch aktívnej práce v úrade
pápeža odišiel do ústrania, aby sa
podľa vlastných slov venoval modlitbe a rozjímaniu. Toto závažné
rozhodnutie vysvetlil pri poslednej
modlitbe Anjel Pána v nedeľu 24.
februára: „Pán ma volá „vystúpiť
na vrch“ a venovať sa ešte viac
modlitbe a rozjímaniu. To však neznamená opustiť Cirkev, dokonca
ešte viac, ak ma k tomu volá Boh,
znamená to, aby som jej neustále
slúžil s takou istou oddanosťou a
láskou, s akou som to robil doteraz, ale spôsobom primeranejším
môjmu veku a mojim silám.“
Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa v tom vidí lekciu pre celú
Cirkev, aby nanovo objavila hodnotu kontemplácie a modlitby. To
nepriamo potvrdzuje aj koptský patriarcha Teodor II. v svojom ďakovnom liste Benediktovi XVI.: „Som
si istý, že toto rozhodnutie bolo po
modlitbe a pôste prijaté z Ducha
Svätého“. Napokon za odchodom
pápeža Ratzingera môžeme vidieť
typický nemecký zmysel pre pragmatizmus a racionalizmus. Teda
po zvážení svojich síl pápež usúdil,
že už nie je dostatočne silný niesť
tento náročný úrad, pričom doba,
ktorú žijeme si vyžaduje niekoho
energického a azda mladšieho.
Na otázky ako mohol odstúpiť
námestník Krista na Zemi, môžeme dať jednoduchú odpoveď. Práve preto, že je len námestníkom,
nie Kristom samotným. Pápež
ukázal, že je len tiež človekom
z mäsa a kostí, ktorý potrebuje
modlitbu, stíšenie a oddych. Je to
znak jeho pokory a lásky k Cirkvi,

pretože pre jej dobro a rozvoj sa
bol ochotný vzdať moci a slávy,
hoci to nebol povinný urobiť.
Možno nie je prehnaným klišé
tvrdenie, že pápeža Jána Pavla II.
sme museli vidieť, zatiaľ čo Benedikta XVI. je potrebné čítať. Áno,
pápež Benedikt nám zanechal
bohatú písomnú tvorbu, keďže bol
vysokoškolským profesorom, aktívnym teológom Druhého vatikánskeho koncilu a neskôr prefektom
vplyvnej Kongregácie pre náuku
viery, ktorá pod jeho vedením
vydala v roku 1992 Katechizmus
katolíckej cirkvi. Nie všetky diela
pápeža Benedikta sú vhodné pre
laického čitateľa, keďže neraz sú to
náročné texty, vhodné primárne pre
štúdium teológie (Úvod do Kresťanstva, Eschatológia, Duch liturgie,
Chváloreč na svedomie a i). Treba
poznamenať, že tieto texty vznikli
ešte pred jeho voľbou za pápeža.
Počas svojho pontifikátu sa
však Svätý Otec snažil vyjadrovať
zrozumiteľne a pútavo aj pre bežného veriaceho človeka, keďže neprednášal už len pre akademickú
obec, ale pre celý katolícky svet.
O tom svedčia jeho príhovory a
zvlášť katechézy počas pravidelných stredajších audiencií, ktoré
boli zamerané na osobnosti Cirkvi,
akými boli apoštoli, cirkevní otcovia, svätci, mystici a podobne.
Treba mimoriadne vyzdvihnúť jeho
tri encykliky venované láske a
nádeji. V prvej encyklike Deus
caritas est (Boh je láska) pápež
opäť dáva do popredia tri významy pojmu láska a ich vzťahu k
Bohu, ktorý je sám láskou. Nebojí
sa zdôrazniť aj lásku eros, ktorá
neznamená len telesnú, ale do-
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konca zjednocujúcu lásku, tak
často citovanú mystikmi Cirkvi
(Ján z Kríža, Terézia z Avily). V
súvislosti s erosom píše Benedikt
XVI. o Božej láske k nám ako o
osobnej, vášnivej láske, ktorá je
erosom a zároveň i agapé – láskou
nezištnou. Tým dáva pojmu eros
nový rozmer. Podrobným prepracovaním vzťahu erosu a agapé poukazuje na novosť biblickej viery,
ktorá spočíva v novom obraze o
Bohu a chápaní lásky v medziľudských vzťahoch.
V neposlednom rade nemôžeme
zabudnúť na trilógiu Ježiš Nazaretský, ktorej posledný diel vyšiel
pred Vianocami 2012. Pápež tu
podáva svoj osobný pohľad na Božieho Syna vo svetle jeho vzťahu
s Otcom. To je kľúčová myšlienka
celého diela. Kristus je zjednotený
so svojím Otcom a jeho pokrmom
je plniť Otcovu vôľu. Tým pápež
opäť podčiarkuje bytostné poslanie každého kresťana, ktorým je
dosiahnuť spoločenstvo s Otcom,
Synom a Duchom Svätým. Pri budovaní tohto spoločenstva je zvlášť
dôležitá modlitba, preto pápež
zdôrazňuje momenty v Evanjeliách,
ktoré hovoria o tom, ako sa Ježiš
viac ráz utiahol do samoty, aby sa
modlil. (Trilógia Ježiš Nazaretský
vyšla v slovenčine vo vydavateľstve
Dobrá kniha.
Čitatelia nech sa nenechajú
odradiť náročným predslovom
prvého dielu, ktorý je syntézou
kristologickej literatúry, pretože
po ňom nasleduje úvod a samotné
kapitoly, ktoré sú pútavou a zrozumiteľnou interpretáciou života
Ježiša Krista vo svetle evanjelií
a cirkevnej tradície). Posledným
dielom, ktoré je písané naozaj
populárnou formou je rozhovor
nemeckého novinára Petra See-
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walda s Benediktom XVI., ktorý
bol knižne publikovaný pod názvom Svetlo sveta. Pápež tu veľmi sviežim spôsobom odpovedá
na otázky o kresťanstve a svete
dneška a nevyhýba sa problémom,
ktorým musí čeliť katolícka cirkev. V tomto rozhovore už v roku
2010 pripustil možnosť rezignácie
v prípade, že už nebude schopný s
plnou zodpovednosťou vykonávať
Petrov úrad v Cirkvi.
Písomné dielo Benedikta XVI.
je naozaj hlbokou, miestami až
mystickou literatúrou, ktorá môže
veriaceho kresťana naozaj obohatiť
a vytrhnúť z povrchného prežívania viery a upevniť v ňom radosť
z kresťanského povedomia. Toto
bolo azda aj hlavným úsilím pontifikátu Benedikta XVI., čo veľmi
krásne zhrnul pri svojej poslednej
generálnej audiencii, deň pred
odchodom z úradu: „Sme v Roku
viery, ktorý som chcel, aby posilnil
našu vieru v Boha, keďže sa zdá,

akoby sme ho kládli vždy viac na
druhé miesto. Chcel by som pozvať
všetkých, aby si obnovili pevnú nádej v Pána a zveriť nás ako deti do
jeho rúk v istote, že jeho ramená
nás vždy podopierajú a pomáhajú
nám kráčať dopredu každý deň i
napriek námahám. Chcel by som,
aby sa každý cítil milovaný tým
Bohom, ktorý vydal svojho Syna
za nás a prejavil nám lásku bez
hraníc. Chcel by som, aby každý
cítil radosť z toho, že je kresťanom.
V jednej peknej rannej modlitbe sa hovorí: „Klaniam sa ti, môj
Bože a milujem ťa celým srdcom.
Ďakujem ti, že si ma stvoril a
urobil ma kresťanom...“. Áno,
sme spokojní s darom viery. Je
to najvzácnejší dar, ktorý nám
nik nemôže vziať! Ďakujme Pánovi zaňho každý deň modlitbou a
pravdivým kresťanským životom.
Boh nás miluje, ale očakáva, že
ho budeme milovať aj my!“
Peter Stašík, Ovčie
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Homília na 4. pôstnu nedeľu, rok C

V rámci katechézy k Roku viery vám ponúkame pre duchovne obohatenie sa
homílie nášho rodáka kňaza Mgr. Jána Biroša.
Keď ich duchovný otec doniesol do redakcie, veľmi som sa potešil, lebo nám
do nášho duchovného života pribudne aj jeho dlhoročný pohľad na našu vieru
cez vysluhovanie sv. omší, zložených z bohoslužby slova a bohoslužby obety.

Návrat márnotratného syna k Otcovi
Už po štvrtýkrát sme sa zišli v
pôstnej dobe na nedeľnej bohoslužbe. Počujeme v nej o návrate
márnotratného syna k Otcovi.
Poslúchli sme už naliehavé volanie cirkvi k pokániu? Už ste si
očistili svoje duše vo sviatosti
zmierenia? Ako vyzerá teraz tvoja
duša? Zamyslime sa nad tým.
Milí priatelia,
zaiste mnohí poznáte nie jedného bohatého človeka. O jednom
takom človeku rozpráva A. Urban.
Mal pole, obchod, krčmu, pílu.
Tiež mal dvoch synov. Jeden sa
mu nevydaril, uhýbal, pošmykol
sa a otec ho vyhnal z domu. Syn
sa zaťal, padal hlbšie a hlbšie až
našiel svoj domov ako trestanec
v žalári. Prišiel čas, kedy tento dedinský boháč sa pripravoval na odchod z tohto sveta. Niekoľko hodín
pred smrťou ho navštívil duchovný
správca. „Nenamáhajte sa, dôstojný pane. Prehral som život.“ V
roku 1945 mal toľko peňazí, že
ich mohol vidlami naberať. Potom
zrazu nemal nič, ani peniaze, ani
pílu, ani obchod, ani hostinec.
Stratil všetko. „Milosrdenstvo
Božie je veľké“, hovorí duchovný
otec. „Ale to vy len tak hovoríte,
to vy musíte. Mnoho som počítal,
ale s touto chvíľou, ktorá za dve,
tri hodiny príde, som nepočítal...“
Zmĺkol a už viac neprehovoril.
O pätnásť rokov mala byť do
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tohto hrobu uložená i jeho manželka. Hrob bol otvorený, kosti
vykopané, dané do jedného uzlíka, aby znova na druhý deň boli
uložené. Ráno k úžasu všetkých
boli tieto kosti nájdené porozhadzované po cintoríne, rozbitá
bola aj lebka. Pred niekoľkými
dňami prišiel jeho syn z väzenia.
Potom stál znova pred súdom.
Krátka otázka sudcu: „Priznajte
sa, urobili ste to vy?“ „Áno.“ „A
prečo?“ „Pätnásť rokov som na
túto chvíľu čakal. To on, otec,
zo mňa urobil to, čo som teraz.
Mal len mamonu, jeho život,
mám prehratý život i ja. Dával mi
najprv všetku slobodu a potom,
keď som sa pošmykol, padol, tak
mi nepodal otcovskú ruku, nepomohol.“ Tento zážitok rozprával
kňaz A. Urban z Lukova.
Všimnite si otca z dnešného
evanjelia: „Istý človek mal dvoch
synov...“, počuli ste príbeh rozprávaný samým Pánom Ježišom
už pred dvetisíc rokmi. Je to starý
príbeh, ale majúci čo povedať i
dnešnému človeku. Príbeh, ktorý
poznáme už od detských rokov.
Pri kázňach je pozornosť obvykle
zameraná k tomu nevydarenému
márnotratnému synovi. Nevydarení synovia sú i dnes. Toto
podobenstvo nie je ojedinelým
prípadom v dejinách.
Všimnime si však dnes otca.

Syn postupuje podľa vtedajších
právnych noriem. Chce svoje.
Vie, že otec mu to musí dať. Podiel, ktorý mu patrí. Reagovali by
ste tak ako ten otec v evanjeliu?
Otec mlčky urobí, o čo ho mladší
syn žiada. Otec delí, nie grunt,
nie pôdu, ale to, čo bolo zarobené, to na čom obaja synovia
pracovali. Starší dostane práve
toľko ako mladší. Nie je poškodený. Len ten mladší ide s peniazmi
preč. Otec k tomu mlčí. Nechá
ho ísť, nezdržuje, nevyčíta, nevyhráža sa mu za jeho chrbtom.
Nebeží za ním, aby ho volal späť.
Nehľadá ho, nezvoláva... Čaká...
V živote syna prišli chvíle, kedy
sa prebudil zo sna. Nastala kritická situácia. Stal na pokraji
priepasti. Ocitol sa na smetisku
života. Vstúpil do seba, keď pocítil
najväčší pád a poníženia, keď jedol so sviňami a s veľkou pokorou
sa vracia. Otec syna ponížil. Pochopil, že tam, kde sa nevydarený
syn vracia v slzách, nie je treba
ďalších výčitiek a napomenutí.
Tu je na mieste otvorená náruč a
slovo odpustenia.
Nakoniec mám i ja pre vás tri
výzvy:
1. K otcom - možno i u nás tu
vo farnosti sú otcovia a matky,
ktorých syn či dcéra sa vzdialili,
alebo lepšie povedané, odcudzili
sa. Dali ste im podľa vašej mien-
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ilustračná snímka: Martin Magda

ky všetko, a predsa to nebolo
ono. Vy, súčasní i budúci otcovia, je treba hlboko si vštepiť do
pamäti: To najlepšie, čo môžete
svojim deťom dať, je čas, ktorý
prežijete spolu. Príklad svojho
života, ktorý deťom zostane, keď
budú mimo domova. A majte vždy
otvorenú náruč, ak pochybia a
prídu s prosbou o prepáčenie a
odpustenie. V príbehu, rozprávanom z dnešnej doby, prehral život
otec, ktorý nemal čas a vieru pre
svojho syna. Keď sa syn vrátil
ako skrachovaná existencia z
väzenia. Prehral život i syn, ktorý

nešiel do svojho vnútra, nevstúpil
do seba, ale klesal stále hlbšie.
To stretnutie sa v noci na cintoríne s kosťami svojho otca muselo
byť strašne zúrivé a hrozné.
2. K Vám - odcudzeným synom a
dcéram - je naozaj čas, milí priatelia, v tejto pôstnej dobe zamyslieť
sa nad vašimi vzťahmi k rodičom.
Možno vás hocičo zamrzelo, možno ste mali nárok, ktorý vám rodičia neuskutočnili, ako by ste si to
priali a preto došlo k odcudzeniu
domova aj od kostola. Nie je čas
vrátiť sa domov? Povedať to malé
a predsa tak veľké slovo: „Otec,

mama, odpustite?!“
3. Ku všetkým Božím deťom
- väčšina tu prítomných nie je
v situácii márnotratného syna.
Nestojí na pokraji priepasti. Nečakajte preto až na čas, kedy by
k tomu mohlo dôjsť. Vy nie ste
ďaleko od Božej náruče. Možno
ste len tak odbehli. V tejto pôstnej dobe je čas vstúpiť do seba.
Spytovať si svoje svedomie, prebudiť sa z omámenia, vrátiť sa
a povedať: „Otče, zhrešil som,
buď milostivý mne hriešnemu.“
Amen.
Mgr. Ján Biroš
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„Tento žltý kostol je ten, kde nás spovedal poľský kňaz...“

Úprimná
častá spoveď
je prevencia
Tu na tomto mieste zvykneme
uverejňovať rozhovor, ktorý dokumentuje ľudí okolo nás, v našej
farnosti. Niektoré rozhovory sú
však aj svedectvami. Preto sme
sa v tomto čísle rozhodli uverejniť svedectvo jedného mladého
človeka. Volá sa Slavomír Baláž.
Odkiaľ pochádza, nie je podstatné
a ani mi to nepovedal. Zoznámili
sme sa cez internet, keď ma
poprosil o adresu do časopisu
Milujte sa. Poprosil som ho, aby
svoje svedectvo poslal aj nám.
Stalo sa. My ho teraz, v tomto
pôstnom období, ponúkame vám
- našim čitateľom ako svedectvo
o sile sviatosti zmierenia. Ako
svedectvo mladého človeka,
ktorý v dnešnom svete zblúdil
ako márnotratný syn, ale Otec ho
naspäť prijal do svojej milosrdnej
a láskavej náruče.
Rád by som sa s vami podelil o
skúsenosť, ktorú som zažil s Pánom Ježišom po spovedi.
Pochádzam z kresťanskej rodiny,
rodičia mňa a mojich súrodencov
od malička učili láske k Bohu,
blížnym a snažili sa nás vychovávať v kresťanskom duchu, za čo
som im veľmi vďačný. Miništroval
som už od svojich siedmich rokov,
postupne v období puberty som
s tým prestal, hlavne preto, lebo
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som si hovoril, že to už nie je pre riadať s niektorými vecami, nájsť
mňa. Stále viac ma lákalo chodiť si dievča, žiť otvorene bez predna diskotéky a byť s partiou. S sudkov a vlastne byť tým istým
kamarátmi som častejšie trávil človekom ako v práci, tak vonku
večery, až sa to postupne stávalo i doma. Všetko sa mi to nejako
pravidelne. Prestávalo sa mi chcieť motalo, tak som sa to snažil
chodiť do kostola, a keď som tam týmto spôsobom v sebe utlmiť. S
šiel, tak väčšinou len zo zvyku. kamarátmi som sa cítil vždy fajn.
S kamarátmi som strávil každý Aj keď sme sa opili, bolo to prívíkend na diskotékach, chatách a jemné a, hlavne, robil som to pre
minul som takto aj veľa peňazí. Ne- tento pocit. Každú akciu sme si
vedel som si predstaviť, žeby som poriadne užívali, ale stále to malo
chýbal, alebo
ten istý koniec.
S kamarátmi som strávil každý
s nimi nebol
Ráno ma bolevíkend na diskotékach, chatách
na nejakej akla hlava, videl
a minul som takto aj veľa peňazí.
cii, ktorá bola
som smutné a
Nevedel som si predstaviť, žeby
vždy o alkovyčítavé pohľasom chýbal, alebo s nimi nebol
hole. Párkrát
dy mojich rona nejakej akcii, ktorá bola vždy
som dokonca
dičov, ktorým
o alkohole.
riadil auto pod
som tým veľmi
jeho vplyvom, vyskúšal som tiež ubližoval a veľakrát sa s nimi ešte
marihuanu.
aj hádal. No vždy potom som mal
Mal som v tej dobe aj vnútorné výčitky svedomia, taký vnútorný
problémy, nevedel som sa vyspo- nepokoj.

3/2013
Aj pri mojej snahe modliť sa,
dokonca, keď som sa nad ránom
vrátil domov opitý, skoro vždy som
pokľakol pred obrazom Panny Márie a Pána Ježiša. Nijaké viditeľné zmeny som vo svojom živote
nebádal, aj keď vo svojom vnútri
som stále cítil, že Pán Ježiš má
o mňa veľký záujem. Neskôr som
ale pochopil, že to bolo preto, lebo
som žil v hriechoch. K spovedi som
síce pristupoval, ale s vedomím, že
hriech, alebo hriechy zopakujem a
častokrát ešte v ten deň. Nechcel
som sa zrieknuť svojho spôsobu
života, neveril som Pánu Bohu a
preto som sa ani veľmi nesnažil
polepšiť a takto dovoliť Pánu Bohu,
aby ma vyslobodil. Mal som často
pesimistické myšlienky, nebol som
šťastný. Pán Ježiš stále trpezlivo
s láskou čakal a klopal na moje
srdce. Tak to pokračovalo ešte
niekoľko rokov.
Dlhšiu dobu som pracoval v
zahraničí na rôznych miestach.
Aj keď som tam spoznal veľa ľudí
a nabral mnohé skúsenosti, môj
život stále nebol akosi naplnený
a vnútorne mi vždy niečo chýbalo. Napriek tomu som sústavne
pociťoval, že Pán Boh nado mnou
bdie, stará sa o mňa a ochraňuje
ma. Moji rodičia sa za mňa veľa
modlili aj modlia sa a sú pre mňa
veľkým vzorom. Medzičasom som
mal aj viaceré známosti s dievčatami, ale vždy to boli vzťahy na
diaľku, tak to dlho nevydržalo,
trochu som začínal byť zúfalý už
aj z toho. V zahraničí som sa tiež
zoznámil s jedným dievčaťom.
Začali sme spolu chodiť, mal
som ju rád, no vnútri mi niečo
hovorilo, že to nie je ono. Bol to
zvláštny pocit, akoby mi nejaký
vnútorný hlas hovoril, že to nie
je dievča pre mňa, ale že všetko
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„Svätostánok, pod ktorým je obraz Pána Ježiša - tam na nás kňaz
kládol po spovedi ruky...“

príde, len ešte musím vydržať, aj
keď to bude pre mňa ťažké. Ona
nebola veriaca, aj keď vtedy mi
to až toľko nevadilo, no napriek
tomu som si bol vedomý toho, že
to, ako som s ňou žil, sa Pánu
Bohu nepáči a ešte viac som sa
takto od neho vzďaľoval. Za krátku dobu sa so mnou rozišla. Bola
to pre mňa veľká rana, mal som v
tej dobe ťažké obdobie aj v práci.
Vyčítal som Pánu Bohu, že musím
takto trpieť a že mi nedopraje už
ani dievča.
Pán Boh je milosrdný Otec, bol aj
pri týchto mojich trápeniach, ktoré
som si spôsobil sám. Posielal mi
do cesty ľudí, cez ktorých sa ku
mne prihováral, veľmi často aj cez
moju sestru rehoľnú sestričku, ktorá ma aj teraz vie vždy povzbudiť.
Asi o tri mesiace som sa rozhodol
odísť z toho mesta, aj keď som tam
prežil pekné chvíle a mal som tam

veľa kamarátov. Hneď na to mi Pán
Boh poslal do cesty ďalšiu prácu,
a to vo Francúzsku - ponúkol mi ju
môj ujo, ktorý tam už dlhšiu dobu
pracoval. Vzal aj môjho brata, čo
ma veľmi potešilo, lebo ho mám
rád a dlho sme sa nevideli, keďže
on bol v Anglicku. Pracovali sme
na stavbách. Aj keď mňa táto
práca veľmi nebavila, ale mohol
som si zarobiť dosť veľa peňazí a
vybudovať si k nej lepší vzťah. Tiež
som si tam často vypil, bol som
pri peniazoch, no pocit vnútornej
prázdnoty som pociťoval stále.
Trvalo to asi rok.
Raz sa ma doma mama opýtala,
či si nechcem prečítať skutočný
príbeh Glórie Polo. Namietal som,
že ja to čítať nepotrebujem a
podobne. Potom, ako mi sestra
povedala, o čom to je, tak ma
to začalo lákať a za pár dní, keď
som niečo hľadal na internete,
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k Pánu Ježišovi, aby som chcel a
vedel byť každý deň a každú chvíľu
závislý len na ňom.
Asi o dva dni som šiel na spoveď. Predtým, než som vstúpil,
mal som veľký vnútorný strach
z toho, či sa dobre vyspovedám,
čo mi povie kňaz, ale už som sa
toho vnútorného bremena chcel
veľmi zbaviť. Po spovedi som pocítil obrovskú úľavu, ako keby zo
mňa spadlo veľké závažie, ktoré
som so sebou vláčil celé tie roky.
Bol to presne opačný pocit toho,
aký som prežíval pred spoveďou.
Odrazu som vnímal úplne ináč ako
dovtedy svätú omšu aj evanjelium
a veľmi živo som cítil Božiu prítomnosť na oltári, bolo to nádherné. Dostal som chuť sa modliť a
začal som v modlitbe cítiť zmysel
môjho života a čerpať z nej veľkú
silu, dovtedy som to nikdy nezažil.
„Hlavný oltár...“
Predtým som vôbec nechápal, že
tak som si ho prečítal. Príbeh myšlienkam, číslam, neviem to tak modlitba je živý rozhovor s Pánom
Glórie Polo ma veľmi dojal a, pri- presne pomenovať, ale už som v Ježišom. Myslel som si, že je to
znám sa, trochu som sa aj zľakol, tom bol dosť zamotaný, no viem, na obtiaž a že musím každý deň o
keď som si ho porovnal s mojím že to všetko bola diablova robo- niečo prosiť, kľačať a bezvýznamživotom. Po dlhšom uvažovaní ta, aby ma aj takýmto spôsobom ne opakovať nejaké modlitby. Mal
nejakým spôsobom zmeniť svoj oklamal a postupne celkom získal. som k nej miestami až odpor,
život som sa po prečítaní tohto Trápili ma aj iné hriechy, na ktorých častokrát som mame vykrikoval,
príbehu rozhodol, že zaže sa doma len modlí. Tečnem od úprimnej spovede,
Po spovedi som pocítil obrovskú úľavu, ako raz sa modlím každý deň
a to hlavne z niektorých keby zo mňa spadlo veľké závažie, ktoré som so sv. ruženec aj iné modlitby
ťažkých hriechov, ktoré ma sebou vláčil celé tie roky. Bol to presne opačný a v piatky sa tiež postím.
trápili aj viac ako pätnásť pocit toho, aký som prežíval pred spoveďou.
Ďakujem Pánu Ježišovi za
rokov a že sa to všetko
tento krásny dar, chcem sa
nebudem báť povedať, prípadne som bol závislý. Neskôr som si modlitby a vytrvalosti v dobrom
vysvetliť kňazovi, lebo aj to bol uvedomil aj to, že Pán Ježiš ma držať po celý život s Pomocou
po viacerých nehodách, pri ktorých Pána Ježiša. Uvedomil som si,
môj problém pri spovedi.
Bál som sa toho, čo si kňaz o som mohol ľahko zomrieť, a to v akú silu má svätá spoveď, keď
mne pomyslí, alebo či ma niekam ťažkom hriechu, nechal žiť a dal mi to človek myslí vážne. Môže sa
nepošle, tak som niektoré hriechy tak vždy šancu. Rozhodol som sa, vykúpať v Božom milosrdenstve,
pri spovedi dovtedy radšej zatajil, že začnem úplne odznova od tých ktoré tam na nás čaká s veľkou
alebo nepovedal presne a tak sa najmenších nedostatkov a hlavne láskou a otvorenou náručou. Staopakovane dopúšťal svätokráde- sa budem zo všetkých síl snažiť čí len uznať svoju slabosť a chcieť
že. Mojím veľkým trápením bolo, neopakovať hriechy, vydržať, aj keď začať odznova, o ostatné sa už
že som veril rôznym pokušeniam, to bude ťažké. Začal som sa modliť postará Pán Ježiš.
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„socha Sv. Alžbety s mladou Pannou Máriou - mali ich tí kňazi na
farskej záhrade hneď v areáli toho kostola....“
O pár dní na to sme opäť museli som krásny vzťah k Panne Márii a
ísť do Francúzska za prácou. Práve tiež intenzívne pociťoval jej nežnú
začínal pôst pred Veľkou nocou. lásku a pomoc, neskôr som tiež
Stále som mal pocit, že by som prijal škapuliar. Cez moju mamu
si mohol spraviť lepšiu generálnu sa mi dostal do rúk aj časopis
spoveď a pripraviť sa na ňu ešte Milujte sa, tak som si ho vzal so
lepšie. Počas toho mesiaca som sebou do Francúzska. Veľmi ma
pri sebe každý deň ako nikdy pred- povzbudzovali články o svätcoch
tým cítil obzvlášť blízko prítomnosť a skúsenosti ľudí, ktoré tam boli.
Pána Ježiša. Pociťoval som, že je Ďakujem vám všetkým za to! Stále
úplne blízko mňa, díva sa na mňa som rozmýšľal, kam ísť na spoveď.
pri práci, na obede len s tým roz- Po francúzsky som nevedel a iných
dielom, že som ho fyzicky nevidel. kňazov sme tam nepoznali.
Bolo to veľmi, veľmi krásne. Celú
Raz v nedeľu sme nešli na sv.
dobu som prežíval taký vnútorný omšu do obvyklého kostola, ale
boj, spytoval som si svedomie, na iné miesto. Tam jedna pani v
mal som silnú túžbu lepšie sa kostole spoznala, že sme cudzinvyspovedať a tak som si aj zapi- ci, prihovorila sa nám a opýtala sa
soval hriechy. Cítil som, že diabol nás, odkiaľ sme. Potom povedala,
mi vyčíta moje nedostatky, hriechy že tam slúži jeden kňaz z Poľska
z minulosti, chcel mi tým pokaziť a po sv. omši nás zoznámi. Tak
radosť a takýmto spôsobom ma sa aj stalo. On nás potom pozval
presvedčiť o tom, že to, čo ch- k sebe na návštevu s tým, že sa
cem, nemá zmysel. Nadobudol
u neho môžeme vyspovedať. Bolo
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to len kúsok od miesta, kde sme
bývali. Dohodli sme sa a o pár dní
sme k nemu prišli. Potešilo ma to,
vedel som, že nám ho poslal Pán
Ježiš. S jazykom nebol problém,
lebo poľsky trochu rozumieme.
Aj pred touto spoveďou som mal
ešte strach. Bola tiež krásna.
Pred ňou som v duchu odpustil
všetkým, ktorí mi v živote ublížili.
Po nej na nás kňaz Jozef vkladal
ruky a vzýval Ducha Svätého. Pocítil som veľkú ľútosť nad hriechmi, až som sa rozplakal. Bolo to
veľmi krásne. Nikdy predtým som
sa necítil taký voľný a slobodný, v
srdci som mal obrovskú radosť a
pokoj, všade som živo cítil Božiu
prítomnosť.
Bolo to prenádherné, cítil som
až nebo. Kňaz Jozef je exorcista
a po chvíli ma ešte zavolal, znovu
sa nado mnou pomodlil, vyháňal
odo mňa aj zlého ducha hudby
ako je: house, techno, metal...
Tieto druhy hudby už nepočúvam a
viem, že človeku to môže tiež veľmi
uškodiť. Dostal som aj pomazanie
chorých, vyšetrenie doma u lekára
dopadlo, ďakujem Pánu Bohu, dobre. Aj nad mojím bratom sa kňaz
Jozef pomodlil. Pán ma vykúpal
vo svojom milosrdenstve, zaodel
svojou láskou a znovu prijal ako
márnotratného syna. Bolo to nádherné stretnutie s Pánom Ježišom.
Stalo sa to v deň výročia smrti Jána
Pavla druhého, asi aj zhruba o tej
hodine, kedy zomrel. Keď sme
prišli s bratom domov, zbavili sme
sa všetkých zlých filmov a hudby,
čo sme mali.
V tejto farnosti vo Francúzsku
sme boli na sv. omši na Kvetnú
nedeľu. Hlboko som ju prežíval,
cez premenenie som pocítil veľmi
blízko prítomnosť Pána Ježiša.
Od radosti mi vyšli slzy. Je to
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vždy krásny pocit blízkosti Pána.
Viem, že svätá omša je najväčší
dar od Nebeského Otca. Mal som
pocit, že Pán ma miluje, ako keby
som bol jediný na celej zemi, ale
viem, že takto miluje každého z
nás. Pán Ježiš ma nenechal dlho
čakať a poslal mi do cesty veriace, pekné dievča, s ktorou sme
rok a pol manželia. Je pre mňa v
živote dobrou oporou a som za ňu
Pánu Ježišovi vďačný. Moja vďaka
Pánovi patrí aj za všetky dobrodenia, ktorými mňa a moju rodinu
sprevádza v každom momente.
Pán Ježiš mi každý deň či už
v práci, škole, alebo na rôznych
miestach cez rôznych ľudí, alebo
duchovnými „zázračikmi“ ukazuje,
že je pri mne a že mu v každej aj
ťažkej situácii môžem na sto percent dôverovať. Veľmi chcem byť
dobrým kresťanom, manželom,
milovať všetkých blížnych a raz
vrúcne objať Pána Ježiša. Chcel by
som k tomu povzbudiť všetkých a
povedať, že s Pánom Ježišom nič
nie je nemožné.
Nebojte sa spovedať sa zo
všetkých hriechov, aj z tých zdanlivo ľahkých, alebo malých. Po
každom páde znovu vstať a vrhnúť
sa do Ježišovej láskavej náruče.
On na nás čaká vždy trpezlivo, s
láskou, je stále s nami. Aj nám
to sľúbil: „Nezanechám ťa, ani
neopustím“, preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha,
nebudem sa báť; čože mi urobí
človek?“ (Hebr 13; 5-6)
Úprimná častá spoveď je prevencia pred ťažkým hriechom
a upevňuje náš vzťah s Pánom
Ježišom.
Slavomír Baláž
snímky: autor
pripravil: M. Magda
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O kráčaní v slobode do skutočnej domoviny
Boh ťa pozná a spojil sa s tebou v Kristovi. (Jer 1, 5)
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr,
než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa...“
Keď chodíme do školy, keď svojimi zmyslami objavujeme ako
fungujú veci, javy a osoby, ktoré stretneme, hovoríme, že ich
„spoznávame“. Keď stretneme niekoho, kto sa nám páči, pýtame
sa na jeho záujmy, koníčky, radi pozorujeme prejavy jeho emócií.
To je naše západné ponímanie poznania, ktoré sa deje poväčšine
na úrovni intelektu, zmyslov či emócií. Je veľmi vzdialené „poznaniu“, ako ho vníma východná mentalita, napr. Hebreji. Keď sa my
pozeráme na stoličku, opíšeme ako vyzerá, z čoho je vyrobená, akým
spôsobom poskladaná, ako funguje. To je náš spôsob poznávania.
Biblické poznanie je iné. Toto „poznanie” si na stoličku sadne.
Hebrejské slovo ַע
יָד, (yaw-dah‘) , znamená „poznať.“ Prvýkrát
je v Písme použité, keď „Adam poznal svoju ženu Evu“ (Gn 4,1 ).
Splynutie dvoch ľudí v intímnom akte lásky, splynutie tela i duše,
je asi to najbližšie, čo vyjadruje biblické „poznanie“ vecí či ľudí.
Toto je poznanie, ktorým pozná dokonale iba Boh. On nepoznáva
podľa farby vlasov, podľa úspechu v práci, podľa výšky konta. Nepoznáva ani podľa toho, ako dobre sa správaš, alebo koľko hriechov si
spravil dnes či spravíš zajtra. Boh „vidí do srdca“ (1 Sam 16, 7). Boh
ťa pozná, aký v skutočnosti naozaj si. A to nie je ani zďaleka všetko.
Boh hovorí, že „ťa poznal, (yaw-dah‘)“, ešte predtým, ako si sa
narodil. Kedy presne ťa to „poznal“? Bolo to ešte pred stvorením
sveta (Ef 1, 4). Boh ťa poznal tak intímne, Boh ťa pozná tak dobre, že je do teba zaľúbený až po uši. To, čo zažíva milenecký pár
v najintímnejšej chvíli, je len obrazom toho, ako Boh pozná teba.
Boh sa s tebou miloval už pred stvorením sveta. Už vtedy poznal,
akým si a nikdy na to nezabudol.
Aby sme tomu uverili, Boh sa stal jedným z nás. Kristus objal
človečenstvo, objal teba v našej úbohosti, túto úbohosť vyniesol na
kríž a tam sa ňou raz a navždy vysporiadal. V Jeho zmŕtvychvstaní
si aj ty vstal k novému životu, kde si nerozlučne objatý Trojicou. Si
súčasťou jej života, jej dynamiky, lásky a intimity. Pretože ty si v
Kristovi a On je v tebe. Kristus nie je príčina, prečo nás Boh miluje.
Kristus je dôkazom toho, ako nás miluje.
Nechajme sa teda milovať Bohom, on nás pozná ako skutočných
svätých a milovania hodných. Neverme klamstvu, že sme hriešnici,
neverme hriechu, že nás má v moci. Dôverujme Jeho „poznaniu“,
odpočívajme v Kristovi a nechajme život Trojice plynúť cez nás von.
http://zamyslenia.rybka.sk
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SV. OSKAR, biskup
(801? - 865)
Svätý Oskar sa uctieva ako
apoštol európskeho severu, zvlášť
Dánska. Toho roku sviatok vyšiel
spolu so sv. Blažejom 3. 2. 2013.
Narodil sa niekedy okolo roku 801
v blízkosti známeho benediktínskeho opátstva Corbie (terajšie severozápadné Francúzsko). Pochádzal
pravdepodobne z prisťahovanej
saskej rodiny. Výchovu a vzdelanie
dostal v benediktínskom kláštore,
kde sa na žiadosť cisára Karola
Veľkého pripravovali saskí mladíci
na misijnú prácu v Sasku a v iných
krajinách severnej Európy.
Oskar sa stal benediktínom, a
keďže vynikal učenosťou, poslali
ho roku 823 ako učiteľa do novozaloženej kláštornej školy Korvey
v Sasku.
V tom čase skúšali niektorí
misionári pôsobiť v Dánsku. No
nedarilo sa im. Väčšia nádej na
úspech sa ukázala, ked roku 826
následník dánskeho trónu Harald
prijal v Mohuči slávnostne krst.
Ked sa Harald vracal do svojej
krajiny, franský cisár Ľudovít
Pobožný mu dal k dispozícii ako
misionára benediktínskeho kňaza
a učiteľa Oskara. Oskar nedosiahol v Dánsku nijaký väčší úspech.
Lepšie sa mu darilo vo Švédsku,
kde v meste Bjôrkó založil väčšiu
cirkevnú obec a vybudoval kostol.
Bol to prvý kostol v Škandinávii.
Roku 831 sa Oskar vrátil do
Saska, kde dosiahol zriadenie
hamburského biskupstva. Toto
biskupstvo malo byť strediskom
a oporným bodom misionárskej
práce v Škandinávii. Prvým hamburským biskupom sa stal on.
Roku 832 išiel Oskar do Ríma,

snímka: internet

kde pápež Gregor IV. nielen potvrdil
jeho biskupskú voľbu, ale vymenoval ho i za apoštolského legáta pre
Dánsko, Švédsko a severných Slovanov. Oskár zveril hlásanie evanjelia vo Švédsku svojim rehoľným
spolubratom Gautbertovi a Nithardovi. On sám išiel do Dánska, kde
bola ťažšia situácia. Aby položil
pevnejšie základy kresťanstva v
tejto krajine, dal školiť viacerých
dánskych mladíkov v novom kláštore v Turholte pri Bruggách (terajšie
Belgicko). Toto však netrvalo dlho,
lebo pri politickom delení Franskej
ríše roku 843 Oskar stratil turholtský kláštor. Ďalší úder pre Oskarovu misiu bolo zničenie Hamburgu
normanskými pirátmi roku 845.
Kráľ Ľudovít Nemec chcel pomôcť Oskárovi v ťažkej situácii
a preto mu ponúkol uprázdnené
brémske biskupstvo. Takto vzniklo spojené hambursko-brémske
biskupstvo, ktoré bolo základňou
pre ďalší rozvoj kresťanstva na
severe. Roku 864, teda rok pred
Oskarovou smrťou, bolo toto
biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo.
Medzitým však Oskar znovu

pôsobil v Dánsku, kde si získal
kráľa Horida a pre mladé kresťanské spoločenstvá vybudoval päť
kostolov. Smutné správy dostal
zo Švédska, kde jedného z jeho
rehoľných spolubratov zabili a
druhého vypovedali. Oskar sa tam
vybral sám. Švédskeho kráľa Olafa
získal pre kresťanstvo a upevnil
kresťanské obce, ktoré už predtým
so spolubratmi založili. Pokračovaním misijnej práce poveril Remberta, ktorý sa neskôr stal i jeho
nástupcom na arcibiskupskom
stolci Hamburg-Brémy.
Keď Oskar cítil, že sa blíži koniec
jeho života, utiahol sa do ústrania,
kde sa venoval modlitbe a rozličným skutkom lásky k blížnym. Zomrel v Brémach 3. februára 865.
Svätý Oskar sa uctieva ako
apoštol Škandinávie a osobitne
Dánska a Schleswicko-Holsteinska. Je pravda, že nezískal v
týchto krajinách nijaké prenikavé
úspechy, ale poníženou a vytrvalou misionárskou prácou položil
solídne základy, na ktorých mohli
stavať iní. Viacerí cirkevní dejepisci zdôrazňujú skutočnosť, že
sv. Oskar pracoval na ťažkom
misijnom poli väčšinou sám.
Chýbala mu vážnejšia podpora,
ktorú mu neposkytli v potrebnej
miere ani kresťanskí panovníci,
ani biskupi, ba ani jeho rehoľní
spolubratia. Preto tým väčšmi
vyniká vernosť, ktorú zachoval
Bohu a jeho osobné hrdinstvo.
Poznámka redakcie:
Pôvod mena Oskar je zo staronemeckého Ans+gér, čo znamená
boží oštep. Meniny vo svetskom
kalendári má 8. augusta.
Toto meno je dnes už ojedinelé.
Aj v našej farnosti je nositeľom
tohto mena už iba jeden veriaci.
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História Pohlodov
Veľmi nás v redakcii prekvapil záujem o históriu nášho kostola na
Vyšnom konci, ktorú sme uverejnili v článku „Opravená historia nášho
kostola sv. Ondreja, apoštola“. Vilo Širocký zo Širokého, ktorý sa zaoberá históriou a je autorom knihy Naša farnosť (2010) nám napísal: Na
strane č. 7 je článok o kostole sv. Ondreja od autora D. Sabola. Latinský
nápis na červenom mramore (o ktorom je reč v článku a ktorý som použil
vo svojej knihe) je preložený profesionálnym prekladateľom dr. Ďurčom
a môže sa publikovať v znení, ktoré je v mojej knihe aj na študijné a
bádateľské práce. Uvádzame ho v plnom znení:
„Tu vznešený a vážený pán Ján Berthoty, syn zosnulého vznešeného
pána Imricha Berthotyho, pokojne v Kristu zaspal v roku Pána 1617 dňa
23. októbra v 66 rokoch svojho života a vznešená a vážená pani Alžbeta
Kalnášiová, dcéra zosnulého vznešeného a urodzeného pána Mateja
Kalnášiho, ako smutná pozostalá vdova po urodzenom pánovi Jánovi
Berthotym, matka urodzených pánov Františka, Alexandra, Ondreja,
ako aj Ľudovíta Berthotyovcov tu spoločne v Pánu Bohu odpočívajú.
Tento (pamätník) na večnú pamiatku seba a svojich najdrahších rodičov dal vyhotoviť z vďačnosti už spomenutý pán František Berthoty.“
Vzhľadom na záujem, uvádzame časť histórie osidľovania našej oblasti,
ktorú sme prevzali z webovej stránky obce Široké.

3/2013
Osídľovanie Slovenska ako aj
kraja pod Braniskom prišlo spoza
Karpát, keď sa pohli slovanské
kmene na západ, východ a juh
zo svojej pravlasti v 5. storočí.
Zaujali krajinu po predchádzajúcich národoch, opravili zanechané
hradiská, vytvorili občiny, aby spoločne obrábali a spravovali zaujatú
zem. Mnohé z toho, čo pomenovali
vôkol seba, zostalo zachované v
písmach a dodnes sa tieto názvy
používajú, čo svedčí o kontinuite
osídlenia.
Po vpáde starých Maďarov do
Karpatskej kotliny ľudia usadení
na dolných tokoch riek ustupujú v
priebehu 10. storočia do podhoria.
Začiatkom 11. storočia územie Slovenska až po Dunaj mocensky ovládlo poľské knieža Boleslav Chrabrý
(992-1025). Po poľsko-uhorskom

ilustračná snímka: Martin Magda
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vyrovnaní za vlády uhorského kráľa
Štefana I (1000-1038) a po dohode
o spoločnej hranici na hrebeňoch
Karpát nastalo postupné pričleňovanie Slovenska k uhorskému štátu
v priebehu 11. až 12. storočia. Za
toto obdobie sa ľud pod Karpatmi
stmelil v národ, zanechal používanie
spoluhlásky G a nahradil ju spoluhláskou H v slovách Žegra - Žehra,
Grgov - Hrhov, grable - hrable, po
maďarsky gereble. V maďarsky písaných dokumentoch zostali pôvodne
prevzaté názvy nezmenené Zsegra,
Gargov, čím podávajú dôkaz, že
na tých miestach boli Slováci prví.
Pričleňovanie sa robilo po etapách
tak, že cesty a priesmyky do obsadeného územia sa zasekali a
bránili. Keďže východné Slovensko
pre expanziu do Haliče bolo obsadené skôr ako Spiš, boli urobené
záseky a bránilo sa aj v Branisku.
Do roku 1193 sa ustálili hranice
Uhorska na hrebeňoch Karpát a zostali bezo zmeny až do jeho zániku
v roku 1918.

Kráľ Ondrej II. (1205-1235) pre
svoje časté výboje potreboval veľa
oddaných bojovníkov, začal preto
za zásluhy rozdávať územie Horného Uhorska. Najprv to boli veľké
územia, zväčša ohraničené vodnými tokmi, len časom, dedením
alebo predajom sa majetky drobili.
Aby nedochádzalo k sporom, spisovali sa darovacie či dedičské listiny, ktoré sa vyhotovovali a ukladali na hodnoverných miestach,
čo bolo zvyčajne v kláštoroch a
kapitulách. Tieto listiny sú dnes
prameňom vzácnych informácií:
času osídlenia, nesú meno darcu a
obdarovaného, názov územia, vodných tokov, vrchov aj názov osady,
keď už v tom čase jestvovala.
Ľavé povodie Veľkej Svinky až po
sútok s Malou Svinkou, čiže panstvo Svinia, si v roku 1210 vyslúžil
ban Bank z rodu Bór, ale už v roku
1213 sa zaplietol do sprisahania,
ktoré vyvrcholilo zavraždením kráľovej manželky Gertrúdy a tak majetok
znovu pripadol kráľovi.

Krajinu však čoskoro postihla
pohroma, keď v marci roku 1241
aj cez zarúbané priesmyky vtrhli
Tatári, ktorých ľudia neskôr nazvali pekelníkmi. Na obranu sa zišla
celá uhorská šľachta, ale utrpela
zdrvujúcu porážku. Po ich odchode v lete 1242 dal kráľ Belo IV.
(1235-1270) budovať osvedčené
kamenné hrady, doplnil obyvateľstvo kolonistami a opustené
panstvá obsadil novými šľachticmi
a vernými vojakmi. Maďari zo strachu pred ďalším vpádom Tatárov
hľadali ochranu pod horami Slovenska, zatláčali slovenské obyvateľstvo vyššie, čím sa osídľovanie na
horných tokoch zahusťovalo.
Panstvo Svinia má od roku 1262
nového majiteľa rytiera Merše,
ktorého kráľ takto odmenil za vojenské zásluhy. Bol nešľachtického
pôvodu a jeho rod sa udržal až do
20. storočia.
Povodie na pravom brehu Veľkej
Svinky od Obišoviec až po potoky
Rakovec a Pohlodov pod Branis-
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kom získava rod Aba a v roku
1272 zakladá osadu Vitézmezó
(Víťaz). Darovacia listina zo spišskej strany Braniska však už v
roku 1245 spomína potok Vicecs,
čo je aj názov osady pri ňom. Hornú časť tohto územia od potoka
Križovianky získava v roku 1288
rodina Merše ako dedičstvo po
vdove z rodu Aba. Na tomto spojenom území okolo Veľkej Svinky
vznikajú alebo už jestvujú osady:
Široké, Fričovce, Hendrichovce a
Bertotovce.
V tom istom čase obdarovania
udeľované kráľom na Spiši prekračujú pohorie Branisko a končia na
potokoch z jeho východnej strany.
Najviac do Šariša zasahovala donácia udelená kráľom Ondrejom
III. (1290-1301) v roku 1297, ktorý
dáva spišskému kanonikovi Markovi, svojmu kaplánovi a jeho bratovi
Michalovi, „zem a les Korytné“
.Toto územie prekračovalo Branisko
a na terajšom chotári Širokého ho
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ohraničovali toky Dúbravy, Svinky
a Kanného. Podľa tejto darovacej
listiny dosídľovanie do horného toku
Veľkej Svinky mohlo prichádzať nielen z panstva Svinia, ale aj zo Spiša.
Názvy okolitých sídlisk Víťaz,
Fričovce, Hendrichovce nesú mená
ich majiteľov - zakladateľov, ale
názov Široké (Široká) nepochádza
ani od zemepána, ani od šoltýsa,
ako je to v prípade Šindliara (Nicolaus Schindler), z čoho sa dá
vytušiť, že osada vznikla skôr, ako
jej mohli dať svoje meno zemepán
alebo šoltýs. Je evidentné, že názov zachytil zemepisný ráz doliny
a až následne sa stal aj názvom
jestvujúceho sídliska. Jazyková
príslušnosť názvu dosvedčuje, že
osada vznikla v slovenskom jazykovom prostredí, o čom môžu
svedčiť aj sídliská v blízkom okolí
Maliník, Budzin, Okol, Vtáčia hora,
ktoré však zanikajú v čase, keď
je Široké už uznávanou dedinou v
priebehu 14. storočia.

Široké sa do prvého písomného záznamu dostalo 21. februára
1320, keď sa pred konventom v
Spišskej Kapitule konalo dedičské
delenie panstva Svinia s 22 dedinami aj samotami a hradom. Majetok
zemepána Meršeho sa priamo prepisoval na vnukov Mikuláša, Petra,
Merše mladšieho a Dominika.
Štyria bratia, synovia Benedikta, si
delia medzi sebou celé dedičstvo
tak, že každý dostal štvrtinu dediny
Svinia a niekoľko okolitých dedín.
V dokumente sa hovorí: „...ďalej
Dominik prijíma štvrtú časť dediny
Svinia, ktorá leží oproti súhvezdiu
Veľkého voza a štvrtú časť pevnosti
Šariš (Lipovce). Z vonkajších dedín
dedinu Pank, dedinu Syroka, dedinu
Laz (Šarišské Lužianky) a dediny Víťaz, Starý aj Nový“. Názov dediny sa
bez podstatnej zmeny používa aj v
neskorších listinách: Syroka 1320,
Siroke 1773, Siroka 1785, Schiroka 1786 a Široké od roku 1920.
pripravil: M. Magda

3/2013

Spektrum

„A diabol od neho odišiel...“
Áno, je to pravda. Ak s ním nebudeme vyjednávať, tak odíde. Pred
nami je 40 dní a nocí. Počítajme s tým, že keď si dovolil prísť k Božiemu Synovi a vyjednávať s ním, pokúšať ho, dovolí si prísť, ba príde
aj k nám. Nenaľakajme sa, lebo Pán je pri nás a lepšie by bolo, ak
by bol aj v nás.
Ja som síce
dnes nekázal k
evanjeliu o pokúšaní. Už štvrtú
nedeľu kážem o
desiatich Božích
prikázaniach,
pravda, ešte som
iba pri vstupe. Aj
na budúcu nedeľu
bude vstup a potom začnem prvý
príkaz. Nedá sa
to iba tak narýchlo
a mať to čím skôr
za sebou. Bolo by
to o ničom. Pred
nami je celý rok
- Rok viery - a v
tomto roku chcem
každú nedeľu v
rámci duchovnej obnovy hovoriť o prikázaniach. Rozmýšľam, že asi
aspoň 4 - 5 nedieľ budem hovoriť o jednom prikázaní, podľa situácie,
aj keď by sme prešli do ďalšieho roku, to nič. Bohu vďaka, musím sa
pochváliť, mám veľmi dobrých poslucháčov. Kostol je „preplnený“,
ľudia pozorní, počúvajú, veľmi dobre sa mi káže. Daj Bože, aby to prinieslo plody!
Chválim Pána, že aj pôstna katechéza sa nám podarila. Urobili
sme veľký kríž z tŕnia. Každý tŕň je môj hriech, ktorý Kristus vzal na
seba. Hlavná myšlienka je: „Zo stromu v raji prišla na nás smrť, zo
stromu kríža dostali sme nový život!“
Deti, ale aj kto bude chcieť z dospelých, za účasť na sv. omši a krížovej ceste vymaľuje lístok, ktorý napichnú na tŕň. Do Veľkej noci sa
strom kríža zazelená. To bude symbol nového života, ktorý nám Ježiš
daroval svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Verím, že niekoho to osloví,
že niekomu aj táto katechéza pomôže.
Každý deň máme krížovú cestu podľa rozpisu. Dnes sa modlili manželské páry a modlili sme sa ju za naše rodiny na Ukrajine, rodiny

v našej farnosti i rodiny, ktoré
utrpeli v Celabinsku na Urale.
Okrem iných úmyslov sa budeme
každý deň modliť krížovú cestu
za konkláve, za nového Sv. Otca.
Bohu ďakujem, že ma poslal do
tejto farnosti, že mi dal týchto farníkov, že mám komu slúžiť. Hneď
po Novom roku sme po sobotách
začali s bezprostrednou prípravou
na 1. sv. prijímanie, ktoré bude
12. mája 2013 a pristúpi 7 detí.
Minulú nedeľu, deň pred
Lurdskou Pannou Máriou, som
udelil počas sv. omše pomazanie
chorých. Počas omše ho prijalo
50 ľudí a po domoch 30. Mám
radosť, že moji farníci sa neboja
pomazania, že to neberú ako
„ostatné pomazanie“:))
Nepíšem Vám preto, aby som sa
chválil, ale aby sa Božie Slovo
šírilo aj v tomto Roku viery.
V prílohe Vám posielam kríž s
našimi hriechmi.
Pozdravujem, pamätám, žehnám.
o. Adrián, Dovhe, Ukraina

P.S.: Nakoniec od Neho predsa
odišiel. Čo mal robiť, keď sa mu
JHS nepoddal? Tak nech sa stane aj našom prípade, keď príde
k nám, aby odišiel a nemal nad
nami moc.
snímky: autor
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Aj naše ružencové bratstvo sa modlí pred každou sv. omšou Posvätný ruženec. Často sa pre
modlením pýtame aké tajomstvo sa máme modliť? Našli sme na internete podobnú otázku aj s
odpoveďou. Prinášame ju v plnom znení.
Aký ruženec sa modliť v pôste a na Veľkú noc?
K tomu, aký ruženec je vhodné modliť sa v jednotlivých dňoch týždňa,
už vyšlo mnoho poučných publikácií. Len zopakujem, že v pondelok to
má byť radostný, v utorok bolestný, v stredu slávnostný, vo štvrtok ruženec svetla, v piatok bolestný ruženec, v sobotu radostný a v nedeľu
slávnostný. Tiež sme však boli naučení, že od adventného času až do
skončenia vianočného obdobia je vhodné modliť sa len radostný ruženec,
ktorého tajomstvá zvýrazňujú spomínané liturgické obdobia. V pôstnom
sa modlieva bolestný ruženec a vo veľkonočnom (až do Zoslania Ducha
Svätého) len slávnostný. V cezročnom období sa zase modlievajú všetky
ružence tak, ako som to už spomenul v úvode listu. Ruženec sa aj s
manželkou, ktorá je horliteľkou ružencového bratstva, modlievame denne
s rádiom Lumen. A práve tam sa v adventnom období modlia aj naďalej
postupne všetky ružence. Ostávam z toho trochu zaskočený. Možno už
vyšli nejaké nové odporúčania, o ktorých som nepočul. Mám už 70 rokov
a veľmi ma táto otázka zaujíma. Prosím o jej vysvetlenie. (Štefan K.)
Vďaka za vašu otázku, ktorá je pomerne častá, ale zároveň je stále
pre mnohých nejasná. Vždy platí rozdelenie, ktoré nám po zavedení
tajomstiev svetla objasnil sám Ján Pavol II. v liste o ruženci. Toto
rozdelenie platí počas celého roka – v pondelok a sobotu radostný,
v utorok a piatok bolestný, v stredu a nedeľu slávnostný, vo štvrtok
ruženec svetla. Je to stanovené pápežom a platí to aj na Slovensku,
čo potvrdila KBS.

Ruženec ako príprava na
Eucharistiu
Ján Pavol II. nás však vyzval aj k
tomu, aby sme modlitbu ruženca
rozvíjali, nie „omieľali“. Aby naše
modlitby neboli len opakovaním
formúl, stále rýchlejším tempom a
zvyšujúcim sa počtom slov a Zdravasov. A preto ak chceme rozvíjať
modlitbu ruženca – zvlášť, ak sa
ho modlíme pred svätou omšou v
kostole – je potrebné, aby nás ruženec pred svätou omšou pripravil
na dôstojné slávenie Eucharistie.
Zároveň je potrebné, aby bol ruženec pred svätou omšou v súlade s
liturgickým obdobím. Svätá omša –
Eucharistia – je vrcholom všetkých
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modlitieb, ona je tou modlitbou, z
ktorej majú vychádzať a ku ktorej
majú smerovať všetky ostatné
modlitby, pobožnosti a iné duchovné aktivity.
Všetci poznáme kalendárny
rok, ktorý má dvanásť mesiacov
a v nich sa opakujú obdobia – jar,
leto, jeseň, zima. Prežívanie našej
viery počas roka je tiež rozdelené
na jednotlivé liturgické obdobia,
ktoré tvoria liturgický rok. Jednotlivé liturgické obdobia pripomína
aj farba kňazského rúcha (biela,
fialová, prípadne ružová, zelená
a červená). Nový liturgický rok
začína adventným obdobím, ktoré
je prípravou na narodenie Ježiša

Krista, teda na slávenie Kristovho
vtelenia – na obdobie vianočné.
Vrcholom a centrom liturgického
roka je Veľká noc – utrpenie, smrť
a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša,
ktoré je najdôležitejším obdobím
a preto aj najdlhšie trvá. Ako vieme, na všetko dôležité a veľké je
potrebné dobre sa pripraviť. Preto
veľkonočnému obdobiu predchádza pôstne obdobie, štyridsaťdňová príprava na slávenie Veľkej
noci. A potom ako aj v živote, aj v
liturgii sú dni všedné. Nazývame
ich feriálne – cezročné.
V jednotlivých obdobiach liturgického roka sa zdôrazňuje niektoré
tajomstvo našej viery. V pôstnom
období si intenzívnejšie ako inokedy pripomíname Ježišovo utrpenie
a vykupiteľskú smrť. Liturgické
texty pôstneho obdobia majú charakter pokánia, obety, pripomínajú,
čo je skutočne dôležité. Aby nám
tieto dôležité skutočnosti neunikli
počas svätej omše a aby naša
modlitba ruženca bola v súlade
so slávením liturgie pôstneho
obdobia, je vhodné pred svätou
omšou v pôstnom období modliť sa
a rozjímať nad tajomstvami bolestného ruženca. Samozrejme, okrem
nedele, ktorá je v každom období,
celý rok slávením Veľkej noci, Kristovho víťazstva nad smrťou. Teda
v nedeľu je vždy vhodné modliť sa
slávnostný ruženec. Tohto roku
nastane situácia, že slávnosť
Zvestovania Pána sa bude sláviť
počas veľkonočného obdobia, a
preto, aby v tento deň bola modlitba ruženca pred svätou omšou v
súlade s liturgiou, je vhodné modliť
sa radostný ruženec napriek tomu,
že bude prebiehať veľkonočné
obdobie. V období cez rok mimo
adventného, vianočného, pôstneho a veľkonočného obdobia platí
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rozdelenie stanovené pápežom
Jánom Pavlom II.
Dovolím si zdôrazniť, že každú
prípadnú zmenu, týkajúcu sa
modlitby ruženca v kostole je potrebné zaviesť vždy so súhlasom
správcu farnosti.

Čo hovorí direktórium o
ľudovej zbožnosti?
Podobne nám rozvíjanie modlitby
ruženca pripomína direktórium o
ľudovej zbožnosti a liturgii: „Toto
rozdelenie, dôsledne zachovávané, môže dakedy spôsobiť kontrast
medzi obsahom tajomstiev a litur-

gickým obsahom dňa: napríklad
ak by sa brali bolestné tajomstvá
na Vianoce, ktoré pripadnú na
piatok. V takýchto prípadoch sa
môže vychádzať zo zásady, že
liturgický charakter určitého dňa
má prednosť pred jeho umiestením v týždni; ako aj, že nie je v
nesúlade so zameraním ruženca
urobiť v určitých dňoch liturgického roka patričné nahradenie
bežných tajomstiev tajomstvami,
ktoré umožnia ďalšie zladenie nábožného cvičenia s liturgiou dňa.
Napríklad robia správne veriaci,

ktorí sa 6. januára na slávnosť
Zjavenia Pána modlia radostné
tajomstvá a pri piatom desiatku
rozjímajú o poklade mudrcov namiesto znovunájdenia dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom
chráme. Prirodzene, tieto náhrady
treba robiť uvážlivo a brať pritom
ohľad na Sväté písmo a liturgickú
povahu dňa“ (z knihy Direktórium o
ľudovej zbožnosti a liturgii, Zásady
a usmernenia, SSV Trnava 2005,
s. 168-171).
fr. Šimon Tyrol, OP
provinčný promótor pre ruženec
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Duchovnosť a psychológia
Miroslav a Lilia, Sankt Petersburg

Úzkostlivosť
hrozba sa naozaj ukrýva v situácii, z ktorej máte obavy a úzkosti.
Zvyčajne je skutočné nebezpeBohužiaľ, príliš veľa ľudí nevie
čenstvo podstatne menšie, než
ako zvládať svoju úzkostlivosť
si myslíme. I keby sa stalo to naja pri nesprávnom vyrovnávaní
horšie, tak pravdepodobnosť absa s ňou iba ďalej zhoršujú svosolútne neúspešného výsledku
ju situáciu. Niektorí napríklad
je zanedbateľná. Ak sa študent
hľadajú uspokojenie v alkohole,
skutočne svedomito pripravuje,
iní užívajú antidepresíva a lieky
tak pravdepodobnosť zlyhania na
na uspokojenie, alebo sa iným
skúške je veľmi nízka. Ak by aj
spôsobom snažia zameniť myšpredsa skúšku nezložil, vždy sa
lienky a zapudiť svoje strachy,
dá zopakovať.
obavy a napätie. Je však zrejAk si objektívne a čestne zhodmé, že všetko sú to len dočasnotíme situáciu verejného vyné riešenia, ktorých následky
stúpenia, tak musíme pripustiť,
vážne ohrozujú a poškodzujú
že veľká väčšina ľudí sa správa
zdravie. Človek sa nielenže nezdvorilo. Nevypískajú nás, ani
vymaní zo svojej úzkostlivosti
nezahádžu hnilými paradajkami.
a obáv, no stáva sa závislým
Keď sa im bude zdať, že vystupuod prostriedkov, ktoré ho tejto
júci hovorí nudne, jednoducho ho
úzkostlivosti mali zbaviť.
prestanú počúvať a budú
Konáme automaticky a myšlienkami žijeme premýšľať o iných veciach.
Je ešte jeden spôsob,
pomocou ktorého sa ľudia v budúcnosti, ktorá nás už dnes znepokojuje.
Strach z lietania je vo
často snažia zbaviť svojej Potrebujeme vynaložiť úsilie, aby sme sa zo svojej podstate iracioúzkostlivosti – vyhýba- sveta týchto znepokojujúcich myšlienok vrátili nálny, pretože pravdenie sa situáciám, ktoré späť do reality.
podobnosť, že zomriete
úzkosť vyvolávajú. Naprípri leteckom nešťastí je
tať si v mori oblakov, alebo na
klad keď chlapec prežíva strach príležitosť uvidieť svoju krajinu z štatisticky omnoho nižšia, než
a úzkosť pri rozhovore s dievča- úplne inej perspektívy.
pravdepodobnosť zomrieť pri autami, tak preto, aby sa zbavil
Môžeme „premenovať“ verej- tomobilovej nehode. A pri tom si
týchto nepríjemných pocitov, sa né vystúpenie na príležitosť po- drvivá väčšina ľudí každodenne
jednoducho môže prestať s nimi deliť sa so svojimi myšlienkami a sadá za volant, alebo jazdí vestretávať. Niekto zasa odmieta pomôcť tak iným obohatiť si nimi rejnou dopravou.
pokračovať v štúdiu kvôli veľké- svoj život a nehľadieť na ňu ako
Keď si objektívne a reálne
mu strachu zo skúšok a testov. na miesto, kde som všetkým na prehodnotíme možné negatívne
Je teda pre nás dôležité na- posmech.
dôsledky tých situácií, ktoré nás
učiť sa efektívne zvládať svoju 2. Rozhovor so sebou samým
znepokojujú, prirodzene musíme
úzkostlivosť a strachy. Spôsob
Pre túto techniku je potrebný najprv pripustiť, že sú pre nás nezvládania úzkostlivosti môže objektívny prístup. Musíte si príjemné. Áno, tieto situácie vám
zahŕňať nasledujúce techniky.
pred sebou položiť otázku, aká vytvárajú v živote ťažkosti, no cel-

Techniky zvládania
úzkostlivosti
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1. „Premenovanie”
Už sme spolu rozmýšľali o
tom, aké dôležité je vidieť v
každej situácii jej pozitívne a
negatívne stránky. Pamätajúc na
to môžeme hľadať v situáciách,
ktoré u nás vyvolávajú úzkosť,
ich pozitívny aspekt. Jediné, čo
potom potrebujeme, je všímať si
pozitívne a nie negatívne stránky
danej situácie. Ak trpíte strachom zo skúšky, je lepšie vidieť
ju nie ako ďalšiu hrozbu neúspechu, ale ako šancu dozvedieť
sa počas prípravy niečo nové,
alebo sa predviesť a pochváliť
svojimi vedomosťami. Namiesto
toho, aby sme sa pozerali na
let lietadlom ako na hazard so
životom, môžeme túto situáciu
„premenovať“ na možnosť zalie-
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kom isto nepredstavujú životný
neúspech alebo katastrofu.
3. Sebauvedomovanie sa
Je to zameriavanie sa na prítomný okamih, bytie tu a teraz.
Namiesto premýšľania o tom,
„čo bude keď ...“, je užitočnejšie
zamerať sa na to „čo je“. Zamerajte sa na to, čo vás obklopuje,
na ľudí, stromy, okolie, všímajte
si detaily. Pamätajte si, že to,
kto sme, je omnoho dôležitejšie než to, čo robíme. Rutinný
pohľad nám bráni uvedomovať
si svoj život a to dobré, čo v
ňom je. Ak zažívame jedno a to
isté dookola, začneme si na to
zvykať. Stávame sa necitlivými

a reagujeme na okolie zo zvyku,
automaticky, bez toho aby sme
sa zamysleli, čo robíme. Konáme automaticky a myšlienkami
žijeme v budúcnosti, ktorá nás
už dnes znepokojuje. Potrebujeme vynaložiť úsilie, aby sme sa
zo sveta týchto znepokojujúcich
myšlienok vrátili späť do reality.
Jedným zo spôsobov sebauvedomovania sa je upriamenie
pozornosti na dýchanie, tzv. vedomé dýchanie. Keď začíname
vnímať svoje dýchanie, vedomie
sa uspokojuje a pozornosť sa
presúva na súčasný okamih, na
stav v ktorom som „tu a teraz“.
Táto technika je zvlášť účinná

pri problémoch s nespavosťou,
spôsobenou úzkostlivými myšlienkami.
V nasledujúcom článku budeme pokračovať predstavovaním niekoľkých ďalších techník. Samozrejme, že hlavným
prostriedkom ostáva modlitba a
duchovné vedenie, ale nesmieme zabúdať ani na naše telo s
jeho duchovným - psychickým
rozmerom, ktoré nám je dané
ako nesmierny dar, bez ktorého by sme nemohli existovať.
A preto je potrebné venovať
mu pozornosť a čas, aby sme
tak napĺňali prikázanie lásky
k sebe.
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Ahoj deti!

Úloha: Vymaľujte si obrázok Pána
Ježiša na jeho krížovej ceste.

Môžem skryť
svoju zahanbenú tvár,
keď sa zjaví
Jeho drahý kríž.
Roztop
moje srdce vďakou
a rozpusť moje oči
na slzy.
Ale kvapky smútku
nikdy nemôžu splatiť
dlh lásky,
ktorý mám.
Drahý Pane,
dávam seba Tebe,
to je všetko,
čo môžem urobiť.
I. Watts
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Zdravím vás, naši najmenší Spektráči :)
Tak deti, a máme tu marec a spolu s ním aj naše najväčšie sviatky
roka – sviatky Veľkej noci. Je to čas, keď si pripomíname chvíle, kedy
za nás Pán Ježiš položil život na kríži. Dal sám seba, aby zachránil
nás – teba aj mňa.
Dnes vám chcem ponúknuť krátky príbeh na zamyslenie o chlapcovi, ktorý nevedel ovládať svoj hnev a tým často ranil aj iných ľudí
okolo seba...
Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec mu dal
vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech zatlčie
jeden klinec do plota vzadu za domom. Prvý deň chlapec zatĺkol do
plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev
a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť, ako zatĺkať klince do plota. Nakoniec prišiel
ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi a otec
mu navrhol, aby teraz chlapec vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za
celý deň ani raz nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po čase mohol
povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec. Vtedy zobral otec
chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal: „Urobil si
dobre, chlapče, ale pozri sa na diery v plote. Ten plot už nikdy nebude
taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve takéto
jazvy. Ako keď zabodneš do človeka svoje urážky a nepekné slová.
Nezáleží na tom, koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostáva. Rana
spôsobená slovom bolí rovnako ako fyzický úder. Preto si najprv dobre premysli, čo môžeš komu povedať a aké následky to môže mať.
Popremýšľal si už trochu nad týmto príbehom chlapca? Ak áno,
tak to skúsme spolu.
Je to vymyslený príbeh, ktorý je avšak veľmi často podobný nášmu správaniu. Veď koľkokrát sa nám stane, že raníme druhých ľudí
tým, že ich ohovárame, možno si niekedy až vymýšľame. To všetko
s cieľom očierniť ich. Niekedy to možno robíme nevedomky v škole,
doma, keď si ani neuvedomíme,., ako sme slovom niekoho zranili.
Musíme si však naše chyby uvedomiť, oľutovať ich a ospravedlniť
sa, aby ich nám mohol aj Boh odpustiť.
Má to veľa spoločného aj s Veľkou nocou. Nepripomínajú ti klince v
plote aj tie klince, ktorými bol Pán Ježiš pribitý na kríž? Vidíš to? Pán
Ježiš zomrel kvôli nám. My sme pribili tie klince do jeho rúk. On sa
však na nás nehnevá, odpúšťa nám. On na tretí deň vstal z mŕtvych,
ale stopy po klincoch ostali, tak ako chlapcove diery v plote. Boh nás
veľmi ľúbi, preto nám odpúšťa a jeho náručie je tu stále pre nás. Ježiš
zomrel za naše hriechy, no vstal z mŕtvych, lebo sme ich oľutovali.
Verím, že sa vám príbeh aj naše spoločné zamyslenie páčilo. Na
záver vám aj sebe želám, aby sme si užili a oddýchli cez veľkonočné
prázdniny. Tak teda, načerpajte nových síl a, mimochodom:), dievčatám prajem veľa vody a chlapcom veľa čokoládových vajíčok;).
Majte sa, kamaráti!
stránku pripravil: Tomáš Magda ml.
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Keď je zodpovednosť zmenou
Písať fiktívne príbehy nie je ľahké, pretože čitatelia môžu niekedy prehliadnuť myšlienku, ktorá sa za
fikciou skrýva. Ale nemusí to byť vždy tak. Možno má
autor len chuť trochu zmeniť zaužívanú klasiku niečím,
čo zaujme. A možno chce cielene upriamiť pozornosť
na niečo, čo je čitateľom známe, a preto to ľahko prijmú a ešte ľahšie
si to zapamätajú. V každom prípade, čokoľvek, čo sa vymyká z tradície, pre nás znamená niečo nové. Alebo aspoň niečo, čo sa zmenilo
na celkom iné.
No nech je to ako chce, zmena,
či pozitívna alebo negatívna, dokáže už sama osebe tak otočiť život
človeka, že sa ani nenazdá a ocitne sa v kolotoči, z ktorého niekto
odmontoval všetky tlačidlá na
zastavenie. A prečo? Jednoducho
preto, že život nikdy nie je fádny.
Aj keď sa nám niekedy zdá, že ho
žijeme jednotvárne a dostávame
sa do akéhosi stereotypu, vždy ho
dokáže niečo „okoreniť“, pridať mu
chuť a urobiť ho zaujímavejším. Aj
keď je to len maličkosť.
Skúšali ste už niekedy pozorovať malé dieťa v čakárni u lekára?
V jednej chvíli plače a bojí sa,
ale v ďalšej mu jeho mamička
podá obľúbenú plyšovú hračku a
ono vyčarí na svojej tváričke ten
najširokánskejší úsmev, akého sú
schopné len deti. A vy máte v tej
chvíli pocit, že deň je hneď krajší
a dokonca sa pristihnete, že sa
tiež usmievate. Nie je to takisto
zmena? :)
Náš každodenný program môže
vyzerať asi takto: Ráno vstávame
na zvuk vibrujúceho mobilu na
nočnom stolíku, nestíhame raňajkovať, cestujeme do školy alebo
do práce, vydáme tam zo seba
maximum a vyšťavení cestujeme
späť domov, aby sme sa aspoň
náznakom vyspali a tento rituál
zopakovali na ďalší deň.

Ale čo sa stane, ak nám do zabehnutého spôsobu života „vtrhne“ niečo, čo nám rozhádže celý
denný harmonogram a úplne nás
vykoľají? Čo ak ráno, napríklad,
zaspíme? Iste, poviete si : „Mne
sa to stať určite nemôže. Môj budík
ma ešte nikdy nesklamal.“ Ale verte či nie, o pár dní, keď to budete
najmenej očakávať, sa to stane. A
nie vo všedný pracovný deň. Ale v
deň, keď budete musieť dobehnúť
na dôležitú skúšku alebo stihnúť
nejaký termín. Nie, toto nie je psychológia, len vlastná skúsenosť.
S nečakanou zmenou prichádza
aj zodpovednosť. Možno si teraz
kladiete otázku, ako tieto dve slová spolu môžu súvisieť. No, jednoducho, tým, že zaspíte, beriete
na seba zodpovednosť za to, ako
sa následne dostanete do školy
či práce a ako svoj neskorý príchod odôvodníte. Ste zodpovedný
sám za seba a každý navôkol vás
akceptuje ako osobnosť, ktorá
chodí stále načas. No zrazu sa
stalo niečo neočakávané a vy ste
zaspali. A verte mi, keď sa vám
to stane úplne po prvýkrát, je to
naozaj stresujúca situácia, pretože neviete, ako zareagovať na to,
že zrazu sa všetky pohľady otočia
k vám a čakajú od vás dôvod. Ale
ranné zaspávanie je len banálny
a jednoduchý príklad. V živote

prichádzajú oveľa väčšie prekvapenia a oveľa väčšie zmeny.
Často sa stáva, že človek, ktorý
pracuje v nejakej oblasti a naozaj sa v nej vyzná, neverí svojim
schopnostiam natoľko, aby na
seba zobral zodpovednosť za jej
riadenie. Na otázku šéfa: „Prečo
nie? Bojíte sa zodpovednosti?“
odpovedá rozpačito a všemožne
ho skúša presvedčiť, že má toho
veľa a nezvládal by to súčasne s
ostatnými povinnosťami. Lenže je
niekedy naozaj problém len v tom,
že máme veľa povinností? Čo ak to
všetko pramení z nášho postoja k
samotnej zodpovednosti? Čo ak si
málo dôverujeme a máme strach,
že urobíme nejakú chybu?
Hovorí sa, že človek má žiť v
prítomnosti pre budúcnosť. Ale
kde zostala minulosť? Veď práve
minulosť, aj keď je už dávno za
nami, sformovala našu prítomnosť a vďaka nej sme teraz takí,
akí sme a nachádzame sa tam,
kde máme. Keby niektorí ľudia v
detstve netúžili byť učiteľmi či lekármi, ich sny by sa nikdy nestali
skutočnosťou. Detstvo je akýmsi
odrazovým mostíkom, na ktorom
je celkom ľahké balansovať, pretože je povolené všetko. Snívať,
idealizovať, vymýšľať, aj vystrájať.
Lenže moment odrazu bude len
taký silný, ako je naša osobnosť.
Dostalo sa nám v detstve málo
lásky a porozumenia? Je možné,
že to budeme prenášať ďalej, aj
keď sa staneme dospelými. A už
nikdy si tú chýbajúcu dávku lásky
nedoplníme, pretože detstvo je
za nami a rodičia si svoje povahy
takisto len formovali, presne ako
my. Každý človek, odbitím osem-
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Jarné impresie
Slnečné lúče
vkradli sa do izby.
Chcú pokaziť môj smútok.
Ten vzácny priateľ citov.
Čo pomáha vážiť si šťastie.

•
Zastieram závesy.
Prídeš si po zime
bez pozvania.

násteho roku života preberá zodpovednosť za to, akým smerom
sa jeho život bude ďalej uberať.
Založí si ho na skutočných hodnotách, alebo dá prednosť akýmsi
„pseudohodnotám“, ktoré diktujú
terajšie moderné spoločenské
diktáty?
V spoločnosti je fajn zostať sám
sebou, aj keď je to niekedy veľmi
ťažké, pretože každý, kto sa chce
vymykať istej zaužívanej norme
výzoru, alebo názoru, stretáva sa
s nepochopením a vylúčením z
kolektívu. Ale položme si otázku:
Je naozaj nutné kopírovať mylné
názory iných a skrývať tie svoje za
cenu toho, že budeme uznávaní?
Akým smerom sa bude spoločnosť
uberať, keď budú všetci ľudia len

akýmisi bábkami na špagátikoch a
stratia vlastnú identitu? Nebojme
sa stáť za svojím presvedčením a
prejavme čaro vlastnej osobnosti.
Aj keď nás to bude stáť naozaj veľkú obetu, skôr či neskôr bude pre
nás táto zmena znamenať čnosť.
Vzorom zodpovednosti nech
je pre nás všetkých Ten, ktorý
zostal sám sebou a nenechal sa
zastrašiť ani smrťou. Svojím pôsobením vniesol ľuďom do sŕdc
zmenu pýchy na skromnosť, hnevu na miernosť a zloby na lásku.
Bol zodpovedný za svoje konanie
a názory a stál si za nimi. A priniesol za ne tú najväčšiu obetu.
Svoj vlastný život...
Lenka Novotná

Správy z našej arcidiecézy
Čo sa to deje?
Umreli kvety vo váze.

•
Nemám už viac sĺz.
Odložím ich na zajtra.
Dnes nie je na to čas.
Povolený je úsmev.
Aj falošný môže byť.

•
Obnažím okno.
Vybehnem na lúku.
A vrátim do vázy život.
+ Katarína Kovaľová
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Púť Radosti vo Vysokej nad Uhom
Deň svätého Valentína sa rozhodlo osláviť 520 mladých pre
mnohých netradičným spôsobom vo Vysokej nad Uhom na
56. Púti radosti. V rámci Roka viery ústrednou myšlienkou
púte bolo „Ja a Otec sme jedno“. Mladí si vypočuli prednášku
pátra Johnyho Georga Ambattu, SVD, pochádzajúceho z Indie, ktorý okrem iného povedal: „Jednota s naším nebeským
Otcom v reálnom živote znamená, že je potrebné budovať
s Ním vzťah, aby sme mali s Ním jednotu.“ Medzi mladých
zavítal otec biskup Stanislav Stolárik, ktorý mladým adresoval tieto slová: „Plniť Otcovu vôľu nie je o ováciách, ale o
vernosti a len s radosťou prichádza nádej.“ Rehoľné sestry
obohatili stretnutie službou ucha – rozhovory s mladými.
Po celý čas kňazi spovedali a tradične v sobotu večer boli
svedectvá dobrovoľníkov o službe, moderovaná adorácia a
celonočná tichá adorácia. V závere stretnutia Mário Bosý z
trnavského Diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách
sa chcel podeliť sa s touto myšlienkou: „Kto vidí Syna, vidí
Otca“ sa dajú niekedy preniesť aj do rodiny. Kto vidí syna
alebo dcéru, vidí otca, alebo mamu, ktorí ich vychovali, alebo
ktorými raz môžu byť. Aby si vedel byť dobrým otcom, nauč
sa byť dobrým synom…” Vo Vysokej nad Uhom bolo mnoho
radostných mladých ľudí, ktorí odchádzali posilnení vo viere
s nádejou a túžbou, že chcú budovať svoju jednotu s Otcom.
Lenka Hrehová, dobrovoľníčka
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tuje v nás užívateľský postoj: „Pokiaľ
ma to s ním baví, tak s ním zostanem.“
Ide tu o podmienečnú oddanosť a v
konečnom dôsledku o absolútne sebectvo. Biblia nám ukazuje celkom opačný
pohľad. Človek sa v manželstve vzdáva
svojich práv a slúži druhému.
Vaše manželstvo nikdy nebude šťastné, pokiaľ budete hľadať len samých
seba. Aj od vlastných rodičov počujeme,
že ich manželstvo začalo byť skvelé až
vo chvíli, keď sa naučili dávať a nerátať,
milovať a slúžiť a nielen čakať, že niečo
dostaneme. To je princíp, ktorý kľudne
môžeme začať používať už teraz, pretože
je to obecný princíp života a neplatí len
v manželstve.
Vždy, keď sa rozhodneme slúžiť sami
sebe, rastie naše sebectvo, nehovoriac
o pocite nespokojnosti. Ale keď svoj
život úplne odovzdáme Bohu, milujeme
Jeho i ľudí okolo seba a slúžime Jemu i
druhým – vládne v našom srdci láska.
„Kto nájde svoj život, stratí ho a kto
stratí svoj život pre mňa, nájde ho”
(Mt 10, 39).
Mnohí majú o manželstve veľmi zidealizované predstavy, ale časom sa ukáže,
ako je dôležité milovať bez podmienok
a nemyslieť na to, čo za to dostaneme.
Potom aj partner/ka zareaguje na bezpodmienečnú lásku pozitívne a potom
kvalita vzťahov v manželstve výrazne
stúpa. Pokiaľ je niekto vyslovený sebec,
potom je pre neho manželstvo šokom!
Chce to potom veľkú zmenu od egoizmu
k rozdávaniu sa. Prežívať veľkú lásku

...

Príliš veľa mladých ľudí v dnešnej dobe
manželskú zmluvu bagatelizuje
a berie ju na ľahkú váhu!

ŠP

B
RO LÉM

Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú
naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

MÁ

ÚVODNÉ MOTTO:

Ako to treba brať?
„Manželstvo nech majú všetci v úcte
a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo
smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť
Boh“ (Hebr 13,4).
Manželstvo – aký zdravý, milujúci,
oddaný manželský vzťah vyzerá a akú
hodnotu má manželský sľub. Manželstvo
je však krásna a vážna vec, preto ju
nemožno bagatelizovať.
Obvykle svetský pohľad na manželstvo je neuveriteľne mimo! Tak úplne
sa míňa s tým, čo naplánoval Boh, že
je potrebné, aby sme svoj pohľad na
manželstvo znovu definovali. Mnohých
ovplyvňujú rozvody, hnev, rozluky, cudzoložstvá a úplná neúcta k manželskej
zmluve, ktoré vidíme všade okolo seba,
takže niet divu, že naša predstava o
pravej manželskej láske je naoko pomýlená. V 1 Kor, 13 sa v kresťanských
kruhoch označuje manželstvo ako kapitola lásky. Obsahuje jeden z najlepších
biblických popisov toho, ako má vyzerať pravá manželská láska. Boh nám v
mnohých ďalších textoch ukazuje, aká
by mala byť pravá a čistá láska medzi
manželmi. „Ženy podriaďujte sa mužom,
ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte svoje manželky a nebuďte voči nim nevrlí!”
(Kol 3, 18-19)
Biblia vykresľuje pravdivý obraz manželstva na príklade Ježiša, ktorý za svoju
nevestu – Cirkev položil život. Ježiš
manželom ukázal najvyšší vzor lásky a
ochrany. Pohľad sveta na vzťahy a na
manželstvo sa točí len okolo „ja”. Pes-
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

stojí tiež veľa driny a veľa práce na sebe.
Ústredným tajomstvom vytrvalej
lásky - je spoločné zdieľanie sa. Čo
vťahuje dvoch ľudí do blízkosti a lásky?
Je tu tajomstvo fyzickej príťažlivosti, ale
tu presahujú veci, ktoré spolu zdieľajú.
A tak môžeme vytvoriť tisíce väzieb,
veľkých i malých, ktoré nás spájajú. To
vzájomné prepojenie v našich každodenných vzťahoch dáva silu čakať. Nemám
na mysli romantické vzťahy, ale hovorím
i o vzťahoch s rodičmi, súrodencami a
blízkymi priateľmi rovnakého pohlavia.
Moc spočíva v zdieľaní, v prepojenosti.
Verím, že keby toľko mladých ľudí nemalo v srdci pocit, že „stoja sami proti
celému svetu”, bolo by okolo nás oveľa
menej sexuálnej nemorálnosti.
Treba ešte milencom pripomenúť, že
„vrahom lásky” je plíživá oddelenosť.
Záleží na milencoch, či budú zamilovanosť hýčkať, alebo ju zničia tým, že ju
budú brať ako samozrejmosť… a prestanú robiť veci spoločne. Keď si budú
nachádzať každý sám pre seba svoje
záujmy, keď naše „my” sa nahradí „ja”.
Čo chcem robiť ja, je v mojom vlastnom
záujme a v záujme budovania našich
vzájomných vzťahov.
MUDr. B. Vaščák
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Trampoty v manželstve
LXXI. Dobrý humor manželov oslobodzuje
Pre slzy je vyhradená samota.
Smiech však patrí do spoločenstva a v manželstve asi najviac.
Ani hádka nie je možná osamote.
No tam, kde sa ľudia spolu smejú,
nebudú sa hádam hádať. Humor
naozaj oslobodzuje. „Buď veselý/
veselá. Je to lepšie než všetko to
hútanie. Boh pomôže ďalej. Všetko sa zmení na rebrík do neba.”
(Theodor Fontane)
Humor je pečaťou zrelej osobnosti. Preto nezrelý človek, akéhokoľvek veku, nepozná humor. Človek môže byť veselý, roztopašný až
rozpustilý… Je povzbudzujúce, že
už na začiatku života sa malý človiečik dokáže prejaviť úsmevom.
Psychológovia zistili, že kojenec
sa už od ôsmeho dňa po pôrode
dokáže usmievať a že úsmev mu
umožňuje prvý kontakt s okolím.
Kde sa tento prvý úsmev nedostaví, tam je životu vopred dané
mínusové znamienko.
V úsmeve malého dieťaťa začína zhoda medzi jeho životom a
svetom, ktorý ho obklopuje, ona
dozrieva v skúškach času do nevzdávajúceho sa prijatia svojich
vlastných síl a hraníc, teda do
prijatia seba samého. Potom sa
stane ľahším aj súlad s druhými,
aj so svetom. Prijať vlastný osud
– práve v tom je zrelosť ľudského
života!
Radostný človek je inakší: zmieril sa s tým, že skutočnosť už je raz
taká, aká je, vrátane jeho samého
i blízkeho okolia. Nediví sa, že je
človek jednoducho ľudský. Ba ani
to priveľmi ľudské ho nevyvedie z
miery. Iba neľudské je pre neho
neznesiteľné. Človek s humorom
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je realistický.
Veselý človek je inakší: aj on
vidí tiene, ale vidí aj svetlo, ktoré
vrhá tiene. Zaiste pozná bremená,
ale aj trpezlivosť znášania. Dôveruje „réžii”, ktorá riadi hviezdy,
necháva kvitnúť kvety a dozrievať plody. Človek s humorom je
presvedčený o zmysle celku. Veselý človek nepozná škodoradosť.
Napätie medzi ja a ty rozpustí v
spájajúcom my. Neútočí: „TY”,
ale povie „MY”. Lebo vie, že sme
už raz takí, aj dobrí aj zlí, aj silní
aj slabí, aj chorí aj zdraví. Človek
s humorom má rád ľudí. Preto sa
dá zmysel pre humor získať. Lebo
dobrotu si možno osvojiť. Smiech
srdečný, oslobodzujúci smiech, to
je výsada človeka, takže práve
podľa neho by sa dalo spoznať:
tak si predsa len človek, lebo sa
vieš smiať.
Treba odlíšiť pôžitok od radosti.
Pôžitok nepreniká hlbšie, nedotýka
sa srdca. Srdce sa pôžitkom nenasýti. A srdce predsa túži potom, čo
ho obšťastňuje, nadchýna, obdarúva, čo ho obohacuje. Nenarodili
sme sa pre pôžitok, ale pre radosť.
Pôžitok je slasť pre nervy, a rozkoš
pre zmysly. Radosť však je vecou
srdca, svetlom duše. Pôžitky môže
svet dávať a odopierať. Radosť sa
však môže prijať a zachovať. Sv.
Augustín hovorí: “ Duša sa živí tým,
z čoho má radosť” Podľa smiechu
spoznáme veselého človeka a
podľa úsmevu človeka múdreho.
Rozdiely medzi manželom a
manželkou spôsobujú buď konflikt alebo pestrosť vo vzťahu.
Ak oceňujeme naše rozdiely a o
nich vieme, znamená to, že sa aj

naďalej radujeme z jedinečnosti
toho druhého. Pre väčšinu párov,
keď začnú spolu chodiť, je smiech
súčasťou často veľmi dôležitou
v ich vzťahu. Bavia sa na tých
stránkach osobnosti a správania
toho druhého, ktoré sa odlišujú od
ich vlastných a postupne ako sa
vzťah rozvíja, často v nich tieto
osobitné črty vyvolávajú smiech.
Toto „doberanie sa” jeden druhého zvyšuje ich radosť a vzájomné
ocenenie.
Je to opak krutého „uťahovania
si”, ktoré hľadá ako druhého zosmiešniť a pokoriť. V manželstve
má ísť o nežné a láskavé doberanie sa, ktoré vyjadruje prehlbujúca sa intimitu v manželstve:
náš spoločný smiech je znakom
výlučnosti priestoru nášho vzťahu
- je to miesto súkromných vtipov,
spoločných veselých spomienok
a celoživotného obojstranného
humoru. Toto všetko nám bráni
brať sa príliš vážne a chráni náš
vzťah predtým, aby sa stal príliš
odmeraným a fádnym.
Mnohé páry žijúce v šťastných manželstvách vyjadrujú, že
smiech je jednou z najdôležitejších väzieb medzi nimi. Mnohí
používajú na popísanie partnera
slovíčka: ôveselá kopa”, alebo
„smejúca sa gulička”. Ale pod
humorom a „veselou kopou” majú
na mysli čosi iné než rozprávanie
najnovších vtipov. Skôr sa tu hovorí o tom intímnom spôsobe ako
pristupujú jeden k druhému - o
skrytom kľúči, o tom spontánnom
doberaní sa, ktoré ich spája.
Ak sa stále budeme tešiť z našich rozdielov a láskavo a nežne
si doberať jeden druhého, bude
to udržovať v našom manželstve
smiech a humor. Je to opak toho,
keď považujeme jeden druhého
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za samozrejmosť a pomáha nám
to vidieť drobné nepríjemnosti, či
nedostatky s nadhľadom.
U mnohých manželov, ktorí žijú
veselšie pri trvalom vzťahu a pri
prehlbovaní vzájomnej lásky napomáha práve zmysel pre humor.
Bez humoru čo by vám zostalo?
Nemusím ani hádať, možno slzy
pre plač. Humor drží všetko na
svojom mieste a slzy radosti povznášajú vzájomný vzťah.

Ak stagnujúce a bezradné manželstvo prijme zmysel pre humor,
objaví nový a lákavý obzor. Vzťah
nebude fungovať, ak sa budete
pokúšať prispôsobiť toho druhého
svojmu spôsobu myslenia. A aby
manželstvo fungovalo, nestačí
odlišnosti vášho partnera iba tolerovať, ale je potrebné ich aj oceňovať a zamilovať si tú „humornú
kôpku”.
MUDr. B. Vaščák

VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2013
Utorok - 19. 3. 2013

Štvrtok - 21. 3. 2013

Víťaz
Ovčie
Široké
Ovčie

Piatok - 22. 3. 2013

Víťaz

Sobota - 23. 3. 2013

Široké

Nedeľa - 24. 3. 2013

Sabinov

Streda - 20. 3. 2013

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
9:00 – 12:00
14:30 – 18:00
9:00 – 12:00
14:30 – 17:30
14:00 – 18:00

- 11. 2. - Pri príležitosti 21.
Svetového dňa chorých bola
v pondelok 11. februára pri
večerných svätých omšiach
vo Víťaze a v Ovčí udelená
sviatosť pomazania chorých
- 13. 2. - Popolcová streda
sme začali tohtoročný pôst
a prípravu na veľkonočné
sviatky
- 17. 2. - bola jarná zbierka
na charitu, v ktorej sa v našej farnosti vyzbieralo spolu
717,90 eur; táto čiastka bola
odoslaná na účet charity
- 10. 3. - v nedeľu popoludní
začíname deviatnik k sv. Jozefovi, patrónovi našej farnosti

Stane sa:
- 19. 3. - slávnosť sv. Jozefa,
patróna našej farnosti
- 25. 3. - slávnosť Zvestovania Pána, keďže vychádza v
pondelok vo Veľkom týždni,
presúva sa v tomto roku na
pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli (8. apríla)
- 28. - 31. 3. - Veľkonočné trojdnie - slávenie sviatkov, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša
Krista - najväčšie sviatky
našej spásy
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Spektrum

3/2013

Prehľad bohoslužieb
Víťaz
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
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.
12. 4.
13. 4.
14. 4.

30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
5. pôstna
nedeľa - C
Pondelok
Utorok - sv. Jozef
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Kvetná
nedeľa - rok C
Pondelok
Utorok
Streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná
nedeľa - rok C
Veľkonočný
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
2. veľkonočná
nedeľa - rok C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa - rok C

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

za členov prístrešia Jenčová
80: Františka Kundríková
† Anton, Mária a sr. Bonita
† Jozef
za ZBP rod. Žofie Pacovskej
† Martin Magda, kňaz
za farnosť

18:00 † Mária a Ján Miženkovci
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
18:00

† František Novotný
† Apolónia, Štefan, Mária a Štefan Magdovci
za ZBP rodiny Forišovej
za ZBP Jozefa a Terézie Magdovcov
za farnosť
† Irena Kovaľová (výročná)
† Margita, Apolónia a Štefan

18:30
15:00
19:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00

za ZBP Františky Novotnej
na vlastný úmysel
† Žofia Gregová
60: za ZBP Márie
za farnosť
40: za ZBP Jozefa Novotného
za ZBP rodiny Margity Galdunovej

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

† Ján, Mária a Ján
† Valent, Anna, Bartolomej a Žofia Jenčovci
za ružencové bratstvo
† Albert Blizman
za ZBP rodiny Galdunovej

Ovčie

18:00 za členov prístrešia Kadlup
17:00 † Žofia a Ján Schusterovci
9:00 † Žofia a František Kráľovci

17:00 za ZBP Jozefa Bednárika, kňaza
18:00 † Jozef, Apolónia a Jozef
17:00 † Mária Balogová (výročná)
9:00 † Jakub a Anna, Matej a Anna

18:00
17:00
17:00
19:00
9:00

† Jozef a Mária Balogovci
na vlastný úmysel
na vlastný úmysel
za farnosť

9:00 za ZBP rodiny Márie Hudákovej

18:00 za členov prístrešia Hôrka
17:00 † Ján, Mária Jenčovci a Ján
9:00 † Barbora, Valent Jenčovci a Róbert

18:00 80: za ZBP Cyrila Čecha
18:00 † Valent, Jakub a Mária Uliční
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Mária a Ján Iskrovci
za ZBP Márie Blizmanovej
† Jozef a Jozefína Jenčovci
70: Helena Forišová
60: Martin Kovaľ

17:00 † Vladimír Čech
9:00 Za farnosť

Veľká noc 2012

1. 4. 2012 Kvetná nedeľa

5. 4. 2012 Zelený štvrtok

6. 4. 2012 Veľký piatok

„Najlepší skutok, aký možno na svete urobiť,
je priviesť duše na cestu čnosti.“ don Bosco

