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Duchovný otec
František Stahovec jubiloval

V septembri sme mali možnosť radovať sa so
svätou rodinou, s Máriou tak, ako to vystihuje
sviatok Panny Márie Kráľovnej 22. augusta. Antifóna toho dňa nás volá: „Poďte, klaňajme sa
Kristovi Kráľovi, ktorý korunoval svoju matku.“
Vyvrcholením bol pre nás sviatok Panny Márie,
Sedembolestnej patrónky Slovenska. Súcnym
spôsobom sme si mohli pripomenúť duchovné
dejiny našich predkov od našich vierozvestov
Cyrila a Metoda. Pokresťančovanie našich území,
rozličné boje o územia, choroby, hlad, tatárske
plienenia, osvietenské vplyvy reformácie. Tu
všade bola viera našich predkov. Nás sa dotýka 1. a 2. svetová vojna, nástup komunizmu.
Na tieto naše dejiny nám Sv. Otec Ján Pavol II.
povedal: „Neboli ste sami, neboli ste sirotami.
Máte Matku Sedembolestnú, ona vždy stála a
stojí pri vás.“
V mesiaci októbri máme cez sv. ruženec uvažovať a môžeme obetovať do rodiny Márie, Ježiša a
Jozefa, do tajomstva zjavených právd, ktoré nám
Boh aj dnes zjavuje, ponúka nám svoju pomoc.
Dnes, keď bojujeme o dôstojnosť našich rodín,
v modlitbe sv. ruženca nachádzame svoju dôstojnosť, identitu svojho povolania. Čo je úlohou
matky? Je to príchod na tento svet.
Z listu biskupa Amedea Lusanského čítame:
„Ešte pred nanebovzatím Panny Márie zaznelo
meno Mária po celej zemi a všade sa rozšírila
povesť, ako sa jej veleba rozniesla do neba.
Patrilo sa, aby jej veleba pre česť svojho syna
kraľovala tu na zemi a tak slávne prijala nebo.
Duch Svätý ju prenášal od čnosti k čnosti a
k svätej sláve.“
Nech nás týchto pár slov pritiahne k modlitbe
ruženca, deti, rodiny, kto má čas a vie aj niečo
stratiť i obetovať. Aby nás Duch Svätý viedol k
čnostiam, uzdravil naše duše otrávené rôznymi
reklamami. Nech sa nerozširujú naše neresti,
duše ranenej dedičným hriechom. Duch Svätý
nás volá, aby sme boli všetci bratmi a sestrami,
matkami, ktorí plnia vôľu nebeského Otca. V jej
sláve našej nebeskej matke slúžia anjel Gabriel
s anjelmi, sv. Ján s apoštolmi, naši zbožní rodičia. Angažujme sa v cirkevnom spoločenstve.
Prajem vám všetkým prežiť toto tajomstvo vo
svojom živote, lebo ono sa naučiť nedá.
Váš výpomocný duchovný F. Stahovec

meditačná snímka: M. Magda
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Milan Rúfus

Margita a Bosna
Vždy bolo veľa právd.
Ó, skvelé boje o ne.
Rehtali do hviezd rozpárané kone.
Akože pravda iných, bol len cudzí pach,
pomnožný živočích
v iskrivej srsti zástav
mumlal svoj slepý hnev
i slepú lásku, strach,
do svojej svätej navyknutej vône.
Už nemumle, už vyje.
Až ide z neho mráz za nechty histórie.
Už nerozozná dobré od zlého
a telom pravdy klame.
Už, že je v duši deravý,
vypadla z neho pamäť
a s darom bytia nakladá,
že na to nie sú slová.
Čím je tu slovo tragédia,
čím neviniatko balada,
čímže krv Ábelova?
Nad lajnom diabla húfy múch.
Kresliace bohov na vodu,
prisahajúce národu...
Len bytosť je už nemá.
Tam, kde sa takto zrúti duch,
sám na seba už nemá.
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Duchovný otec František Stahovec jubiloval
Drahí naši čitatelia, 8. júna 1974 v Bratislave prijal sviatosť kňazstva náš rodák, duchovný otec František
Stahovec. Už 40 rokov pracuje vo vinici Pánovej. 12. septembra v tomto roku oslávil svoje 65. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme mu v nedeľu 14. septembra po sv. omši o 10:30 h blahoželali. Keďže mnohí z
vás sa zúčastňujú na sv. omši o 7:30 h, uverejňujeme plné znenie blahoželania, ktoré za všetkých našich
veriacich predniesol pán Štofaňák, člen farskej ekonomickej rady.
Drahý náš duchovný otec František,
"postoj chvíľa, zastaň čas, dovoľ obzrieť sa za rokmi, čo ubiehajú cvalom, potešiť sa všetkým, čo človeka
hrialo i za tým, čo oplakal."
Na vašom primičnom obrázku som si prečítal motto: „Ja za hlasom Tvojím šiel som, Pane, daj silu mojej
duši. Synu, daj mi svoje srdce.“ A ja ešte dodávam: „Ty, Pane, si ma povolal a ja som počul Tvoj hlas.“
S našimi viacerými rodákmi - kňazmi ste odchovancom nezabudnuteľného, už nebohého duchovného otca
Petra Adamčáka, ktorý bol pre vás veľkým vzorom kňaza, organizátora, milujúceho cirkev a Boží ľud.
Po rokoch ťažkej a namáhavej kňazskej služby na mnohých miestach ste sa vrátili do svojho rodiska. Sme
radi, že v svojej pastoračnej službe pomáhate nášmu duchovnému otcovi Marekovi, ako aj kňazom v okolí.
Mnohých nás poznáte z mladosti a pretože vám záleží na spáse našich duší, poviete nám v homíliách niekedy
aj tvrdšie slová, nad ktorými by sme sa mali vážne zamyslieť. Lebo ako píše apoštol Pavol: „Beda by mi bolo,
keby som nekázal a neohlasoval Kristovo evanjelium.“
Z Božej milosti ste sa dožili krásneho životného jubilea 65 rokov života a 40 rokov kňazstva.
Milý duchovný otče, pri tejto vzácnej príležitosti Vám v modlitbách a pri svätých omšiach budeme vyprosovať,
aby vám Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce našej nebeskej Matky Panny Márie bolo útočiskom,
liekom a potechou vo Vašej ďalšej kňazskej službe.
Nech je Vám Pán Boh blízko a nech vás sprevádza, nech vás naplní darmi Ducha Svätého. Nech Vám Pán
Ježiš dá pevné zdravie, odvahu a silu k neúnavnému ohlasovaniu jeho radostnej zvesti.
V mene veriacich z Víťaza prijmite, prosím, tieto kvety ako prejav našej úcty, vďaky a lásky za všetko, čím
ste pre nás, veriacich.
Ešte raz Pán Boh zaplať, duchovný otec!

ilustračná snímka: Martin Magda
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27. nedeľa cez rok A

Ponúkame vám pre duchovné 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.

„Čo som mal viac urobiť pre teba, človeče, a neurobil som?“
Je jeseň, pôda vydáva ľuďom každý, kto vstupuje do kňazského všetko len pre seba a nakoniec
poslednú úrodu, stromy nám odo- stavu, prijíma aj úlohu hlásateľa, nemali nič. NIČ ako konečný vývzdávajú svoje plody vo viniciach že pôjde pred príchodom Sudcu a sledok celoživotného úsilia sa
je vinobranie. I my, ľudia, sme sú- bude ohlasovať jeho príchod. Ak nazýva v katechizme peklo. Rozčasťou Božej prírody a máme tiež je kňaz neschopný kázať, aký hlas právkari nám peklo kreslili ako
prinášať zrelé plody svojho živo- vydá nemý hlásateľ? Veď Duch Sv. miesto so smradľavými plameňmi
ta. Pýtajme sa preto najprv, kde preto zostúpil v podobe jazykov a s kotlami na praženie dušičiek
sú plody uplynulého školského na prvých pastierov. A tým, že ich a tak ho odsunuli zo životnej rearoka? Čo sme dokázali alebo ne- naplnil, dal im schopnosť hovoriť lity - skutočnosti do sveta bájí a
dokázali dobrého? Počujte hlas o ňom a o tom všetkom, čo príde. rozprávok. Ale peklo ako celožiBoh, Hospodár, nie je vinný. votná prehra, sčervavenie ovocia
krvácajúceho kňazského srdca.
Milí veriaci, poslucháči Pána Vina je na vinohradníkoch, ktorí všetkého pachtenia, peklo ako
Ježiša najprv dobre neporozu- chceli vinicu len pre seba a zabud- stav človeka, ktorý odmieta Boha,
meli, čo chcel a čo myslel podo- li, že ju majú len na chvíľku, ako Božie dobro a chce len dobro svobenstvom o Božej vinici. Všetci nájomníci. Chamtivosť a zvôľa ich je a len pre seba - a nakoniec mu
židia poznali naspamäť Izaiášovu dohnala až k zločinu. A nedosiahli nezostane nič, to je to skutočné
peklo...
pieseň o Božej vinici, ktorú Boh ničoho, len hanebného konca.
Ako podstata šťastnej
sám starostlivo ošetroval,
Už malé deti, sotva začnú hovoriť, začnú kri- večnosti je pre všetkých
všetko jej dal, čo vinica
čať: „Daj mi“, „ toto je moje, všetko je moje“. rovnaká: večne poznávať,
potrebuje - ako my dáme
A už tu musí, milí rodičia, nastúpiť výchova a stále hlbšie a viac objavovať
múčku na polia. A cez to
musíte ich naučiť rozoznávať.
Boha so všetkými tajomvšetko vinica splanela, to
Koľko je, bratia a sestry, ta- stvami stvorenia – tak podstata
znamená, Mesiáša odmietla. Kto
je vinný planosťou vinice? Z obra- kýchto osudných pomýlení medzi zatratenia je tiež pre všetkých
dov Veľkého piatku poznáme, ako nami? Túžba mať, vlastniť niečo, rovnaká: večná osamelosť, tma,
sa tam znova a znova vrýva do je pudová. Už malé deti sotva slepota, vzdialenosť od Boha,
svedomia Božia otázka: „Čo som začnú hovoriť, začnú kričať: „Daj ktorého človek sám a dobrovoľne
mal viac urobiť pre teba, človeče, mi“, „ toto je moje, všetko je odmietol. Boh nikoho nezatracuje
a neurobil som?“ Kto má uši na moje“. A už tu musí, milí rodičia, sám. Boh ani peklo nestvoril. Veď
počúvanie, nech počúva. Preto nastúpiť výchova a musíte ich na- predsa peklo nemôže byť dielom
najdobrotivejšieho Boha. Boh
hovorí prorok Malachiáš: „Pery učiť rozoznávať:
nemôže nič zlého ani urobiť. Pán
kňaza budú strážiť poznanie a 1. čo je dôležité mať
z jeho úst sa bude vyžadovať 2. čoho je dobré sa v živote zriecť Boh chce byť každému dobrým
zákon, lebo je poslom Pána.“ A 3. na čom je lepšie sa v živote hospodárom. To človek, keď zavrhuje Boha, tvorí pre seba peklo
preto prostredníctvom Izaiáša len podieľať.
Aby sme nedopadli ako tí ne- večného osamotenia.
napomína Pán: „Krič a neutíchaj!
Zapamätajme si dnes nadoRozozvuč svoj hlas ako poľnica.“ A násytní vinohradníci, ktorí chceli
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sám, to je to strašné peklo.
2. Cesta k tomuto úspechu je,
aby moje slová, pohľady, činy,
skutky boli ako zrelé hrozná:
sladké láskavosťou, voňajúce
pravdivosťou.
Na toto myslíme a o toto prosme
Pána Ježiša skutočne prítomného
tu medzi nami pri tejto sv. omši.
Máme možnosť prežívať, bratia a
sestry, svoj pozemský život tak,
ako nám to načrtol dnes Pán Ježiš: Buď sa budeme tváriť, že táto
Zem patrí nám, alebo si budeme
uvedomovať, že sme len nájomníci
na tejto Zemi. Podľa toho budeme

buď nadávať na Božích služobníkov, alebo budeme spolu s nimi
vzdávať vďaky nášmu Pánovi. Ak
si dokážeme uvedomiť, že sme len
nájomníci na tejto Zemi, nebudeme vkladať nádeje len do vedy, ale
budeme plní radosti a vďaky Pánovi prežívať v pokoji svoj pozemský
život a tešiť sa na večnosť! Pane
Ježišu, daj, aby sme pochopili, že
sme na tejto Zemi len nájomníci a
naša večnosť závisí nie od toho,
že sa zmocníme tejto Zeme, ale
že budeme vzdávať vďaky Pánovi
za svoj život na Zemi. Amen!
Mgr. Ján Biroš

ilustračná snímka: Martin Magda

smrti: do pekla nevedú ľudské
slabosti, že tu a tam sa z ľudskej
slabosti potkneš a padneš, no
uznáš to, vstaneš a ideš ďalej za
Božím hlasom. Ale do pekla vedie
pýcha ľudského rozumu a zloba
vôle, keď človek odmietne Boha,
to znamená cirkev – kňazov, odmietne jeho lásku najmä tým, že
prestane veriť. Kde takejto zloby
niet, tam nebude ani pekla. Poučenie dnešného Božieho slova
si môžeme zhrnúť do dvoch viet:
1. Môj najväčší životný úspech
je dosiahnuť účasť na Božom
kráľovstve. Zostať mimo, zostať

8/2014

Socha "Pomník nenarodeným deťom" putovala po našej košickej arcidiecéze. V septembri pred ňou mohli meditovať v širockej farnosti.
snímka: Martin Magda
Pri tejto príležitosti tam vystúpilo aj spoločenstvo Poetika muzika s pásmom k téme nenarodených detí.
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Jeden z nás,
rodák,
kňaz:

František
Stahovec
Už dávno som sa pokúšal o
rozhovor s našim rodákom, duchovným otcom Františkom Stahovcom.
Vzhľadom na jeho skromnosť,
jednoduchosť a pokoru vždy sme
to posunuli na "potom". Ja som
však vždy nosil v srdci túžbu
predstaviť ho svojim vlastným
rodákom. Už ako novokňaz musel
opustiť svoje rodisko, lebo také je
poslanie kňaza, "vinica Pánova je
veľká a robotníkov je málo", preto
kňazi putujú po našej arcidiecéze
tak, ako rozhodne o. arcibiskup.
Prežil obdobie komunistického,
totalitného režimu, teda ťažké,
ale aj radostné časy. Teraz je
výpomocným duchovným otcom
v našej farnosti.
Pri našom redakčnom mikrofóne
vítam po určitom čase duchovného otca Františka Stahovca.
Oslovili sme ho, aby nám porozprával o svojom živote od detstva,
aby sme spolu „zmapovali“ jeho
kňazský aj civilný život.
S každým človekom, s ktorým sa
stretneme, niečo mu odovzdávame a niečo od neho prijímame. To
všetko je potom obrazom človeka.
To sú aj moje životné skúsenosti

a je ich veľa. Keď som bol v mojich bývalých farnostiach, každá
farnosť mala svoje špecifické
zvyky a tradície, či to bol Zemplín,
alebo severný Šariš. To človeka
trošku poznačí aj vo vyjadrovaní,
keď sa človek prispôsobí ľuďom,
ktorí tam žijú.
Začnime, duchovný otec František, vaše putovanie týmto svetom pekne od začiatku. Predstavte nám svojich rodičov.
Otec pochádzal z viacerých detí
rodiny Stahovcových, bola to silná
rodina. Mamka pochádzala z rodiny Jenčových, k nim sa volalo aj
do kurátora, lebo Jenčových bolo
vo Víťaze veľa. Preto do kurátora,

lebo dedo bol voľakedy kurátorom
a tým bol známy v dedine. Bol
vo svete, mal aj nejaký majetok.
Mama pochádzala zo štyroch detí,
ale zvláštne u mamy bolo to, a
mohlo to ovplyvniť aj môj život, že
bola od dvoch rokov sirotou. Do
pätnástich rokov mala macochu,
lebo dedo sa ešte raz oženil. V
pätnástich rokoch išla slúžiť a
tam sa naučila veľmi veľa vecí
do domácnosti, naučila sa dobre
variť, rada čítala. Bola to mamina
zásluha, že keď ma niekedy chcela k učeniu dotlačiť, tak mi hovorila, aby som jej prečítal nejaký
článok, lebo už dobre nevidela.
Takouto zámienkou ma donútila,
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že som to prečítal a potom som
už pokračoval sám pre seba, lebo
tie články ma zaujali. Mama bola
síce jednoduchá dedinská žena,
ale bola dobrá pedagogička. Už
tým nás viedla ku škole, nenaháňala nás na učenie a hovorila:
„Keď sa budeš v živote učiť, tak
sa budeš mať lepšie, keď nie, tak
budeš len s lopatou robiť“. To boli
moji rodičia. Zosobášili sa v roku
1935. Dosť sa v živote natrápili,
lebo zostala ešte nejaká ťarcha na
majetku po maminej strane, takže
museli to veľmi ťažko prežívať, aj
keď sme mali čosi, bola to bieda.
Duchovný otec Jerga zasvätil celú
našu rodinu Božskému srdcu,
bol to vtedy zvyk, keď chodil kňaz
po domoch, tak ich aj konkrétne
zasvätil pod ochranu buď Božské-

8

8/2014

mu Srdcu, alebo Panne Márii. My
sme mali na čelnej stene domu
kríž a Božské Srdce a ešte Matku
ustavičnej pomoci. Vždy sme sa
pred tým obrazom modlili, aj otec
tam kľačal na kolenách spolu s
nami. Myslím si, že ten duchovný
základ som dostal tam, lebo to
Božské Srdce a pohľad na neho u
mňa tak silno zapôsobili, že sme
mali všetci veľkú úctu k Božskému
Srdcu aj ku kostolíku. Potom sa to
všetko v živote človeka odrazilo,
mali sme dobrý základ.
Vrátil by som sa k vašim súrodencom. Koľko vás bolo detí?
Boli sme traja dvaja a dve dievčatá, jedno nám zomrelo. Volala
sa Helenka, zomrela ako dvojročná, na dnes už liečenú chorobu
šarlach. Brat Mirko bol tiež tak

chorý. Keď pochovávali sestru,
zostal so synom krstných rodičov.
Na kar mali prichystaný alkohol,
jednu fľašu a oni si z nej potiahli.
V tom zaspal a vypotil sa. Keď prišiel lekár a pýtal sa, čo sme mu
dali, tak mu povedali, čo sa stalo:
Povedal, že ho to vyliečilo a tak sa
zachránil, lebo mal takú istú chorobu. Aj druhá sestra Katka v detstve
dosť chorľavela, ja som mal zápal
pľúc a krvácanie do žalúdka. Brat
Jano nebol nikdy chorý, zomrel po
alergickej reakcii po poštípaní včely. Rodičia mali s nami aj trápenie.
Porozprávajte nám o vašich zážitkoch z detstva.
Keď som hovoril o úcte k Božskému Srdcu, chodil som pravidelne na prvé piatky aj zásluhou
sestry. Chodili sme do Širokého.
Ráno bolo treba skôr vstať a niekedy sa aj nechcelo. Potom sme boli
hrdinovia, pretože keď sa už človek
rozbehol, tak hneď išlo všetko ľahšie. Základom tejto aktivity bol duchovný otec Adamčák, u neho som
bol aj na prvom svätom prijímaní.
On nás dokázal udržiavať vo viere.
Aj ste miništrovali?
No pravdaže. Ja som bol dosť
vzorný miništrant. Vtedy nás bolo
veľa miništrantov, stáli sme pred
sakristiou viac ako pol hodiny,
aby nás vybrali. Prišiel kostolník
pán Bialončík a už vyberali: „Ty
pôjdeš, ty pôjdeš“. Bol som často
vybraný, jednak preto, lebo som
vždy bol dosť skoro a svedomito
som chodil a rád som miništroval.
Najkrajší zážitok mám pri posviacke veže nového kostola, hlavne si
pamätám chlapov, čo tam robili.
Vzťah k učeniu ste už spomínali.
Porozprávajte nám o svojich školských rokoch.
Prvú až piatu triedu sme chodili
do školy tu vo Víťaze. Po piaty
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ročník som sa dobre učil, ale v
šiestom ročníku, keď sme prišli do
Širokého, učili sme sa po domoch,
lebo terajšia škola ešte nebola postavená. V šiestom ročníku sa to
pokazilo, to sme už boli hrdinovia.
Ale vďaka učiteľom, od nás Kollár
Edo, prišla taká mladá skupina učiteľov. Pani učiteľka Galeová nám
bola triedna. Zvláštne bolo, že som
sedel s bratrancom v zadnej lavici,
bol som o hlavu vyšší, lebo mne
roky zle vychádzali, tak som chodil
o rok neskoršie s ročníkom 1950.
Raz sa stalo, že ma podpichol
bratranec a to vtedy tak buchlo
po lavici. Ja som mu to išiel vrátiť,
ale ten rachot upriamil pozornosť
všetkých a ja som ho čapol. Učiteľka nám povedala: „Poďte, loptoši,
do prednej lavice.“ Odvtedy som už
stále sedel v prednej lavici. Bolo to
moje šťastie, pretože som bol vždy
v kontakte s učiteľom, takže mne
sa učiť doma už nebolo treba, alebo len veľmi málo. Hovorila mojim
rodičom aby ma nedávali na učňov-
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ku. Rodičia spolu s ňou rozmýšľali
a nakoniec ma dali na SVŠ-ku,
hlavné bolo to, že som mohol byť
doma, nie na internáte. Z Prešova
som prestúpili do Krompách a tak
som sa tam udržal.
V tom čase bol už tvrdý komunizmus a vy ste boli gazdovská rodina. Poznačili tieto časy váš život
aj vo vzťahu ku škole a štúdiám?
Poznačili možno aj v dobrom.
Otec nepodpísal vstup do družstva. V skupine chlapov, v ktorej
sa posilňovali, že nepodpíšu do
družstva, sa zaprisahal, že nepodpíše, lebo ho každý podpichoval,
že prvý podpíše. A on to statočne
a svedomito dodržal. Hovorilo sa,
že si budú gazdovia navzájom
pomáhať, ale práve opak sa stal
pravdou - kto nepodpísal, stal sa
čiernou ovcou. Aj keď mali moji
rodičia nejaký majetok, museli
sa splácať splátky, ktoré ešte
dedo ako ručiteľ podpísal. Takže
tam bola bieda stále. Keď vzniklo
družstvo, otec odišiel do Čiech,

potom celá rodinka aj súrodenci.
Ale sestra nedostala sprievodku
cez miestny národný výbor. Odtiaľ
sa dostávali potvrdenia, ktoré
sme volali sprievodka. Sestra ju
teda nedostala a nedostal ju ani
brat Jano, lebo nám povedali:
„Keď ste nechceli podpísať do
družstva, tak vám ich nedáme,
nech robia tu na roliach.“ Otec
povedal: „Keď nám nedáte sprievodku do škôl, tak nech robia tu
na našich roliach.“ Otec sa potom
snažil dostať k svojmu majetku,
aby nám ho po pár rokoch vrátili.
Ale boli aj také obdobia, že nám to
družstevníci zorali. Bola kríza, otec
musel odísť do Čiech, vtedy som
rástol s mamou. Boli to pre mňa
najťažšie roky, pretože bratia boli
s otcom. Mirko nebol v kasárňach
pol roka, mali ho zlomiť posudkom
cez deti. Robili v lesoch v Prahe.
Keď som sa už učil, tak ma nemal
kto podržať. Keď sa neskôr vrátili,
uchádzali sa o svoj majetok. V
škole to bolo zvláštne, nevedeli,
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čo so mnou. V druhom ročníku na
strednej škole som z určitých predmetov nebol odpovedať ani raz za
rok. Keď bol diktát, tak áno. Keď už
bolo ku koncu roka a bolo mi treba
dať nejakú známku, učitelia rozhodovali nie podľa toho, ako som sa
učil, ale či mi dajú alebo nedajú
prejsť. Až potom, keď ma riaditeľ
školy zobral raz do kancelárie, lebo
ja som nebol konfliktný typ, skôr
taký utiahnutejší, úprimne sme sa
porozprávali. Povedal som mu, že
pôjdem na banícku vysokú školu.
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Odvtedy som mal pokoj a mohol
som už bez problémov pokračovať
ďalej. Malo to aj pozitívny charakter, pretože spolu sme museli aj
domáci žiť aj s rodičmi a pomáhať
im. Keď mali rodičia ťažkosti, tak
nezatvrdzovali sa, skôr naopak.
Vedeli pochopiť, vedeli byť citliví,
otvorení. Či nám niekto pooral, alebo iné, nevedeli sa nikdy hnevať. A
mnohokrát sa nám to v živote vrátilo. Po rokoch ľudia, o ktorých sme
si mysleli, že nám uškodili, nám
naopak pomohli v iných veciach.

A počas štúdia teológie, lebo
ako všetci vedia, študovali sme
vtedy viacerí: Janko Biroš, Janko
Kundrik, Viktor, mali problémy. Ja
som, vďaka Bohu, nemal žiadne
problémy: Povrávalo sa, ktovie, či
budem vysvätený, ja som o ničom
nevedel. Ale Pán Boh to riadil, lebo
po skončení školy tej SVŠ-ky som
ochorel a krvácal som do žalúdka.
Raz sa mi to stalo ako dieťaťu a
druhýkrát v mladosti. Nemohli mi
zistiť príčinu toho krvácania, takže
ma nechali v nemocnici a nemohol som nastúpiť do školy. Ležal
som v nemocnici 177 dní. Primár
MUDr. Zavřel mi povedal, že ma
musia mať pod kontrolou, lebo
každé opakované krvácanie bolo
silnejšie. Takže som tam za tie
dni bol ako taký sanitár. Pomáhal
som v pyžame na operačnej sále,
či položiť pacientov na stôl, pripraviť ich. Potom poslúžiť im, keď boli
po operácii. Keď som tam ležal
a niečo vypadlo, napr. žiarovka,
bol som po ruke. Keď bol niekto
po operácii, sedel som pri jeho
posteli, takže aj toto ma citovo
obohacovalo a rozvíjalo. Dalo by
sa to nazvať, že to bolo predkolo
mojej budúcej profesie a služby,
lebo tam som sa naučil spolucítiť s
ľuďmi a byť tu pre nich. Hovorím, že
moja choroba bola jedným dobrým
semestrom.
Poďme k vášmu kňazskému povolaniu. Spomínate si, kde vznikla
tá túžba, alebo ako vzniklo vôbec
vaše kňazstvo? Čo bolo prvotným
impulzom?
To je zvláštne. Prvé bolo to, čo
som už spomínal - úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu ešte z
detstva, keď som videl aj otca
kľačať a modliť sa. Tiež vzťah ku
kostolíku, ktorý bol úprimný. A k
jedným z takých silných zážitkov
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patrí aj to, že sme mali uja, volal
sa Iskra, bývali na „Zamostku“,
ujko Jožko. Ten ujo malý veľký rešpekt u detí. Mal som asi jedenásť
rokov, vždy som mu pozdravil. On
sa raz zastavil a hovorí: "Chlapče,
a ty si čí?" Tak som povedal meno
mamy, neviem, či boli rodina. Povedal mi, že zo mňa by mohol byť
aj duchovný otec. Ja som to zobral ako naozaj, že to tak má byť.
Na jednej strane som chcel byť
kňazom a na druhej strane som o
tom nechcel ani počuť. A potom,
keď sme chodili na tie prvé piatky,
ako som spomínal, tam sa vytvorila taká skupina, chodili sme cez
leto ku svätej Anne. Požičali sme
si v Ovčom kľúče od kostolníčky,
čo tam bola. Chodili sme viacerí:
od nás sestra, Viktor Grega, Laco
Franc, Vikta Novotná, Jaroš a taká
väčšia skupina z Ovčia, sestra Loreta, vtedy ešte Stašíková, viacej
bolo ľudí. Vyzdobili sme kostol,

Spektrum

vyumývali oltár, nazbierali sme
kvety. Laco nám niekedy kázal z
kazateľnice a vyzval nás, aby sme
sa za neho modlili, za jeho povolanie, aby ma zobrali. V duchu som
si povedal: Čo by som sa za teba
modlil, ja sa môžem modliť za
seba. A odvtedy som sa skutočne
modlil za kňazské povolanie. Toto
mi vydržalo a bolo to úprimné.
Nedával som to najavo, len sme
vytvorili dobrú atmosféru, pridali
sa aj starší. Neskôr prišiel ten čas
a možnože práve udalosti okolo
zakladania družstva, problémy pri
presviedčaní. Človek mal pri tom
mnohé zážitky, to všetko ovplyvnilo
moje cítenie. Lebo človek túžil po
pravde. Nikdy som necítil pomstu,
alebo zlobu, len vedieť odpustiť,
vedieť vychádzať s ľuďmi. To bolo
také silné, že som si na sto percent povedal, že to je úlohou kňaza
- prijať človeka takého, aký je. A
toto ma poznačilo, aj tou citlivos-

ťou, aj prístupom k ľuďom, že som
nemal nikoho, koho by som nemal
rád, aj iného vierovyznania. Nikdy
som nepochyboval o tom, žeby Pán
Boh nemal som mnou plán, takže
som nezaváhal ani na škole, ani
pri tých prihlasovaniach. To bolo
to silné, čo tvorilo základ môjho
kňazského povolania.
A nemali ste problém s prihláškou
na vysokú školu? Toto obdobie
bolo práve charakteristické tým,
že mnohí chlapci mali problém
dostať sa na teologické štúdiá.
Bolo to zvláštne, lebo som po
tom spomínanom rozhovore s
riaditeľom strednej školy musel
podať si prihlášku na banícku vysokú školu. Zaujímavé je, že vtedy
na strojnícku išli viacerí z ročníka,
išli sme spolu vlakom. Okrem tej
baníckej vysokej školy som mal aj
prihlášku cez farský úrad na teológiu. Išli sme spolu až po katedrálu,
zrazu som zabočil do kostolíka. Na
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banícku som nešiel. Bolo to tesne
pred maturitou, učitelia sa o tom
ani nemohli dozvedieť. Dozvedeli
sa to až po maturite, keď už bolo
po všetkom. Takže hovorím, že to
bolo Božie riadenie. To by nikto z
ľudí nebol vymyslel. Lebo s tým posudkom, čo som mal, nás musela
evidovať polícia. Keď nám poorali
role, tak nás vyšetrovali, museli
sme vypovedať. Držali nás tam celý
čas, aby sme sa doma neukázali.
V škole boli prekvapení, prečo
musím odísť s políciou.
Ako si teda spomínate na život
v seminári?
Mal som nejakú predstavu v
otázkach viery. Ako ma mamka
viedla k čítaniu, dostal som sa,
neviem odkiaľ, ku knihe Apologetika, to je filozofia. Mal som živú
predstavivosť, určité veci som si
predstavoval a teológia rozvinula
tie moje predstavy. Takže potom
som sa len obohacoval vedomos-
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ťami a určitými svojimi víziami.
Mám z toho všetkého krásny zážitok. Keď som bol v jubilejnom roku
vo Svätej zemi, tak to len potvrdilo
alebo zväčšilo moju predstavu.
Ako keby tam už človek bol, ako
keby tomu rozumel. Za celých päť
rokov na teológii som nikdy nechýbal ani na jednej prednáške,
okrem toho, že som bol predvolaný
na vojenskú správu, lebo som bol
operovaný na žalúdok. Mal som
odloženú vojenskú službu, počas
štúdia na teológii som musel ísť
na odvod ešte raz. Práve vtedy
som na dvoch hodinách chýbal, ale
profesor vtedy chýbal tiež.
Spomínali ste, že medzi vašimi
spolužiakmi sú aj terajší otcovia
biskupi. Ktorí to sú?
Z nášho ročníka máme nášho
arcibiskupa Bobera, žilinského
biskupa Gálisa, spišského pomocného biskupa Imricha, s ním
som sedel v jednej lavici päť ro-

kov. Vtedy nás bolo okolo 120
bohoslovcov. Tí, ktorí už mali nejakú vysokú školu, mali zrýchlené
štúdium. Mohli si urobiť skúšky za
rok, takže potom nás bolo menej,
okolo 93. Ale vo štvrtom ročníku
nás rozbili tak, že kto nemal urobenú vojenčinu, musel sa dobrovoľne prihlásiť, urobiť si vojenčinu
a o dva roky dokončiť školu. Mne
pomohla moja choroba k tomu, že
som nemusel ísť na tie dva roky,
lebo som dostal modrú knižku a
mohol som byť vysvätený.
Boli ste vysvätený za kňaza v
roku 1974.
Áno, 8. júna 1974.
Potom prišli primície vo Víťaze.
Bolo to slávnostné. Aj keď otec
nebol družstevník, tak nám dali z
družstva teliatko, ako to bolo tu
zvykom. Každý sa zapojil, nikto
nič nevyčítal. Bolo to nádherné v
tom zmysle, že viera bola prioritou, že tu spolucíti a spolužije to
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duchovno.
Dostávame sa k prvej kaplánke.
Nevedeli, čo majú s nami robiť,
lebo boli sme sedemnásti z ročníka a boli sme veľmi potrební.
Problém bol v tom, že nám zdržiavali štátny súhlas. Dostal som
ho až v novembri. Takže na prvé
moje pôsobisko som nastúpil 19.
novembra. Cez prázdniny som musel byť doma. Nemohli sme nikam
ísť na fary, alebo k rehoľným sestričkám, kontrolovali nás. Výhoda
bola v tom, že tu bol duchovný otec
Adamčák. Bol prvýkrát na dovolenke pri Čiernom mori v Soči a ja som
ho zastupoval. Vtedy som mal prvé
sobáše a prvé krsty, takže som sa
tu „rozbiehal“.
Prvou kaplánkou bola Zborov.
Tam som mal vynikajúceho duchovného. Predtým bol tiež dlhé
roky kaplánom, bol veľmi zhovorčivý. Uviedol ma do praxe, či už to
bolo pri náukách s manželmi, učil

Spektrum

som sa praktickej pastorácii. Mali
sme tam taký prípad, že dievča
sa po piatich týždňoch chodenia
s chlapcom rozišlo, predtým sa
rozišlo s predchádzajúcim chlapcom. Našla si tú novú známosť z
Čiech. Ukázalo sa, že ju klamal,
lebo už bol rozvedený. Stalo sa
to v stredu, dievča sa rozplakalo
a utieklo domov. V piatok nám
prišli oznámiť, že svadba nebude.
Priniesli nám koláče a sliepky, čo
mali na svadbu prichystané. Také
praktické veci som sa tam naučil.
Aké pôsobisko nasledovalo?
Odtiaľ som išiel po dva a pol
roku. Kvôli Pacem in terris nás rozbíjali, lebo tí, čo sme tam nechodili, prekladali nás. Na moje miesto
prišiel terajší arcibiskup Bober, ja
som išiel do Prešova. Ako kaplán
som bol v Prešove jedenásť mesiacov. Neskôr vznikla kaplánka,
alebo fara, ale nechceli ju vo vranovskom okrese osamostatniť,

tak ma dali prvýkrát za kaplána do
Sečovskej Polianky. Bol som tam
samostatným kaplánom 9 rokov. V
Prešove ma striedal náš duchovný
otec Milan Balica.
Nasledovalo nádherných deväť
rokov v Sečovskej Polianke. Mal
som možnosť pracovať s mládežou, s deťmi, hrával som hokej s
dospelými, aj s deťmi, nikto nebol
proti mne. Tam sa ma niektorí zastali, lebo prišli listy na školstvo,
že sa venujem deťom, kupujem im
hokejky a korčule. Vypomáhal som
aj sačurovskému duchovnému,
lebo som mal len jeden kostolík,
ale bol som samostatným kaplánom, tak som chodil ako kaplán
dookola. Keď niektorý kňaz marodoval, alebo vypadol či zomrel,
chodil som za tých deväť rokov
každú nedeľu niekedy aj tridsaťtri
kilometrov.
(pokračovanie v budúcom čísle)
pripravili: M. Magda a Bc. M. Gondová
snímky: súkr. archív d. o. F. Stahovca
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Rok od Národného pochodu za
život – čo sme
dosiahli a čo nás
čaká
Dnes je to už viac než rok, čo
sa v Košiciach uskutočnil prvý
Národný pochod za život. Potrebu
ochrany každého ľudského života,
ľudskej dôstojnosti o rodiny prišlo
vtedy vyjadriť 80 tisíc občanov z
celého Slovenska.
“Národný pochod za život, ktorý
sa uskutočnil v minulom roku v
Košiciach ukázal, že na Slovensku
žije mnoho ľudí, ktorým záleží na
ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny
a manželstva. Sme povzbudení
svedectvami, ktoré denne vydávajú
mnohí statoční ľudia pri výchove
detí, obrane života, manželstva a
rodiny v celej našej vlasti.” – napísala vo svojom vyhlásení zo dňa
17. 9. 2014 Konferencia biskupov
Slovenska.
Národný pochod za život bol
impulzom, ktorý mal vplyv aj na
ďalšie dianie. Z podnetov formulovaných na pochode čerpala pri
svojom vzniku Aliancia za rodinu,
ktorá uskutočnila úspešnú petíciu
za referendum o ochrane rodiny,
ktorú podporilo 420 tisíc občanov.
Národná rada SR prijala novelu
ústavy, v ktorej definovala manželstvo ako zväzok medzi mužom
a ženou – táto požiadavka tiež
zaznela v Manifeste Národného
pochodu za život. V apríli sa v Bratislave uskutočnil pochod za život
pod názvom Bratislava za život,
na ktorom sa zúčastnilo niekoľko
násobne viac ľudí ako v predchádzajúcich ročníkoch. V priebehu
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snímka: Martin Magda

marca a apríla zasa Fórum života
zorganizovalo v krajských mestách
občianske zhromaždenia s názvom
Slovensko za život, na ktoré prišli
tisíce ľudí za tie isté ideály, ako
pri celonárodnom pochode v Košiciach. To je len niekoľko aktivít,
ktoré naplnili odkaz Národného
pochodu za život, aby úsilie za život
nebolo „jednorazovým počinom,
ale pevným rozhodnutím vytrvať
v úsilí“.
„Sme veľmi radi, že téma ochrany života a rodiny sa dostala do
celospoločenskej debaty. Taktiež
sa veľmi tešíme silnej pozitívnej
reakcii verejnosti na prvý Národný
pochod za život a mnohé podujatia, ktoré sa po ňom uskutočnili s
cieľom chrániť život človeka a rodinu. Je dôležité, že celé Slovensko

počulo a vie o potrebe chrániť každého človeka, mladého, staršieho
aj toho nenarodeného,“ povedal
hovorca Národného pochodu za
život, Tomáš Kováčik.
Napriek mnohým pozitívam,
ktoré národný pochod priniesol,
legislatívne podmienky ani spoločenská klíma nezaznamenali výraznejší progres k ochrane života.
Napríklad do prípravy dokumentu
stratégie ľudských práv, ktorý do
vlády pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí SR, sa nedostali
kapitoly o práve na život nenarodených, ba ani len téma výhrady
vo svedomí. Naopak, veľkú pozornosť venuje stratégia tzv. právam
LGBTI ľudí. Ozývajú sa tiež hlasy za
legalizáciu eutanázie, stále nebola
zrušená registrácia nezákonných

8/2014
potratových tabletiek a cez verejné
inštitúcie sa financujú programy na
presadzovanie rodovej ideológie,
ktorá sa snaží ignorovať prirodzené
rozdiely medzi mužom a ženou.
Toto všetko a najmä podnety od
ľudí viedli k tomu, že KBS ohlásila
konanie II. Národného pochodu za
život: „Na základe podnetov mnohých osôb a mimovládnych organizácii sme sa rozhodli spolu s nimi
pozvať všetkých veriacich a ľudí
dobre vôle na II. Národný pochod
za život. Uskutoční sa v nedeľu
20. septembra 2015 v Bratislave.
Pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, mimovládne organizácie,
farnosti a spoločenstvá, aby svojou účasťou na príprave a priebehu
II. Národného pochodu za život vyjadrili svoj postoj a podporu týmto
prirodzeným hodnotám.”
„Pokračujeme v overenej forme
pochodov, ktorá je v zahraničí už
dlhodobo etablovaná. Chceme
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v 21. storočí ísť ako moderná
spoločnosť k úcte a ochrane života každého človeka – mladého,
staršieho, chorého, postihnutého
aj toho nenarodeného. Prostriedky
na to táto spoločnosť má – technické aj finančné. Ide už len o naše
srdcia, aby sme opustili stredovek
potratov, eutanázie, neúcty a ďalších proti životu a rodine zameraných anti-hodnôt,“ uzatvoril Marek
Michalčík z organizačného výboru
pochodu.
Misiou Národného pochodu za
život je na celoslovenskej úrovni
a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá
by sa prejavila v ochrane života
každého človeka od počatia po
prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.
Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú
presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne

chránený počas celej jeho dĺžky a
mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala
byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a
ženy, pretože v rodine sa vytvárajú
ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.
Pochodom vyjadrujeme požiadavky, aby zákon:
• chránil ľudský život od počatia
po prirodzenú smrť
• chránil a podporoval rodinu založenú manželstvom muža a ženy
• chránil rodičovské práva na
výchovu detí
Národným pochodom za život sa
chceme vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane
práva na život a dôstojnosti pre
každého človeka od počatia po
prirodzenú smrť. Potrebu týchto
zmien pociťujeme predovšetkým v
oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií.

Z našej Cirkvi
KBS vydala vyhlásenie k II. ročníku Národného pochodu za život
Marianka 17. septembra (TK KBS) Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie o konaní II. ročníka Národného
pochodu za život. Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave. Pri tejto príležitosti prinášame
vyhlásenie v plnom znení.

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o konaní II. Národného pochodu
za život
Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v minulom roku v Košiciach ukázal, že na Slovensku
žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny a
manželstva. Sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí,
obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti. Podpisy státisícov ľudí v petícii za referendum
o ochrane rodiny, ktorí vo svojom svedomí rozoznávajú význam prirodzených hodnôt, nás zaväzuje
usilovať sa, aby každý človek v tejto krajine mohol žiť pokojne a dôstojne bez vplyvu ideológii, ktoré
sú proti kultúre života.
Na základe podnetov mnohých osôb a mimovládnych organizácií sme sa rozhodli spolu s nimi pozvať
všetkých veriacich a ľudí dobre vôle na II. Národný pochod za život.
Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave.
Pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, mimovládne organizácie, farnosti a spoločenstvá, aby
svojou účasťou na príprave a priebehu II. Národného pochodu za život vyjadrili svoj postoj a podporu
týmto prirodzeným hodnotám.

15

Spektrum

8/2014

Púť mužov - Gaboltov 2014
Homília o. acibiskupa Bernarda Bobera
Milí bratia v kňazskej službe, drahí
mužovia – otcovia rodín, synovia a vnukovia – drahí bratia v Kristovi!
Aké ťažké je v dnešnej dobe byť
človekom pokoja! Hovorí sa, že človek je korunou tvorstva. Aj ôsmy žalm
ospevuje človeka stvoreného Bohom:
Urobil si ho len o niečo menšieho od
anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil,
všetko si mu položil pod nohy… (Ž 8,
6). Mohli by sme mať z toho pocit, že
človek je pánom a vládcom, kráľom nad
všetkým stvorením, že jeho prvenstvo
medzi stvorením ho tak vyznačuje, že
si môže dovoliť všetko. A toto je pokušenie hlavne pre nás – mužov – keď
sa staviame do pozície vodcov a kráľov
tohto sveta.
A predsa, najviac bola naša ľudská
prirodzenosť povýšená až vtedy, keď
sa sám Boží Syn stal človekom. V Jeho
poníženosti sme boli povýšení. V Jeho
smrti sme dosiahli pokoj a zmierenie.
Našťastie, práve Ježiš Kristus nám ľuďom ukázal ten najlepší návod k tomu,
ako správe kraľovať nad stvorením.
Nie silou, ale službou. Nie krutosťou,
ale láskou. Nie nárokmi na iných, ale
obetou vlastného života. To je skutočná sila správneho muža, manžela,
otca rodina, alebo mladíka, ktorý hľadá
svoje zaradenie v živote.
Dnes sme po roku prišli do Gaboltova, aby sme sa blízko pri Márii nechali
osloviť takouto Božou logikou obetavého kraľovania. A naozaj, Panna Mária,
ako prvá z ľudí dostala veniec slávy a
korunu víťazstva práve za to, že počas
života na zemi nebola prísnou panovníčkou, ale v prvom rade skromnou
služobnicou.
Panna Mária sa nestala veľkou
využívaním moci a násilím, ale tým,
že sa celá dala k dispozícii Bohu a
jeho plánom. Ona sa naplno oddala

16

službe pokoja. A podobne, každý kto
sa v živote dá k dispozícii Bohu a slúži
životu a spáse svojich blížnych, vytvára a rozmnožuje pokoj. Ten je doslova
najžiadanejším tovarom medzi ľuďmi
dnešnej doby.
Európa v týchto dňoch prežíva jubileum, ktoré stojí za hlbšie zamyslenie.
Presne pred 100 rokmi začala Prvá
svetová vojna. 1. augusta 1914 začala všeobecná mobilizácia. Státisíce
mužov niekde až neuveriteľne naivne,
narukovalo do vojny, ktorá nakoniec
stála život niekoľko miliónov vojakov.
Každá vojna je totiž porážkou a prehrou
pre všetkých ľudí. Aj napriek tomu,
že nechýbali varovné hlasy pápežov,
hlasy mocných mužov tohto sveta boli
silnejšie.
Keď sa nakoniec národy v roku 1917
ocitli v hlbokom vyčerpaní z vojny,
vtedajší pápež Benedikt XV. pridal do
Loretánskych litánií zvolanie: Kráľovná pokoja, oroduj za nás! Chcel, aby
práve Panna Mária pomohla tým, čo
spravujú národy, nájsť dobrú vôľu a
snahu o pokoj.
Tu by sme si mohli položiť otázku:
Naozaj pomohla Panna Mária svetu
nájsť pokoj?! A ako sa prejavila jej
pomoc v našich vojnou poznačených
dejinách a v našich rodinách?!
Ešte v tom istom spomínanom roku
– 13. mája 1917 – dosvedčili traja malí
pastierikovia na samom kraji Európy vo
Fatime, že sa im zjavila Panna Mária a
vyzývala ľudí k obráteniu a modlitbám
za pokoj. Predpovedala obrátenie
Ruska a to ešte predtým, než tam
vypukla Októbrová revolúcia. Vojna sa
v tom čase skončila, ale Európa sa začala ocitať v područí politického systému, ktorého základom bolo popieranie
Boha, prenasledovanie kresťanov a
potláčanie akéhokoľvek náboženského

života na verejnosti. Kde teda zostala
pomoc Kráľovnej pokoja?!
O pár desaťročí neskôr začala Druhá
svetová vojna. Tá bola ešte hroznejšia
a zomrelo ešte viac ľudí ako v tej prvej.
Po roku 1945 sme sa ocitli v obkľúčení
veľkej beznádeje a zdalo sa, že viera
a kresťanské hodnoty sa raz a navždy
vytratia zo života spoločnosti. Komunizmus sa s nami nemaznal. Teda
ešte raz: Kde zostal mocný príhovor
našej Nebeskej Matky?! Ako sa v tom
všetkom prejavil nebeský patronát
Kráľovnej pokoja?!
Drahí bratia a sestry! Iba pred niekoľkými mesiacmi bol v Ríme svätorečený
pápež Ján Pavol II, ktorý začal svoj pontifikát v roku 1978. Jeho heslom bolo
otvorené priznanie sa k Márii. Veľké M
pod krížom – Totus tuus – Celý Tvoj,
Mária! Ňou podporovaný sa postupne
svojimi návštevami stal symbolom a
upevňovateľom pokoja vo svete. I vo
svojom rodnom Poľsku, kde sa stal
hrozbou pre celý vtedajší politický
systém. Stal sa nielen milovaným, ale
i nenávideným a obávaným mužom.
Vzbudil odpor u mocných tohto sveta.
A práve tu sa silno prejavila pomoc
Božej Matky.
V deň atentátu, práve 13. mája
1981, vo výročný deň Fatimy, bola
Kráľovná pokoja na námestí sv. Petra
a postarala sa o to, aby svätý pápež
prežil a dokončil dielo slobody. Z vďaky za záchranu sa neskôr guľka, ktorá
tesne minula pápežovo srdce, dostala
do korunky na soche Božej Matky vo
Fatime. Keď ste boli vo Fatime, iste ste
si všimli, že tam stojí aj ďalší veľavravný symbol – kúsok berlínskeho múru,
ktorý padol i pričinením svätého Jána
Pavla II. Loď totality tu narazila na skalu, na ktorej Kristus založil svoju Cirkev.
Panna Mária pomohla, Kráľovná pokoja
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zasiahla cez pápeža, ktorý sa jej úplne
odovzdal a zasvätil.
Mária pôsobí nenápadne, isto a dlhodobo, možno ináč, ako by sme čakali. Pomohla nám tým, že nám pred oči
postavila príklad svojej odovzdanosti
Bohu a tiež, že nám v našich časoch
darovala príklad pápeža, aby sme tak
ako on urobili všetko, čo nám povie
Syn Ježiš – dôverujte Bohu, ohlasujte
vieru vhod či nevhod, neustále sa učte
slúžiť Bohu i ľuďom a upevňujte tak
pokoj medzi sebou!
Aj dnes ešte prežívame veľa vojen vo
väčšej i v menšej miere. Koľko nepokoja prinášajú do duší a vzťahov obyčajné
hádky, vypravdovanie sa kvôli majetku
či dedičstvu?! Koľko nepokoja prežívajú otcovia a matky, čo z neuváženosti
podstúpia potrat počatého dieťaťa?!
Aj toto je násilie a následný teror na
duši i vo svedomí. Aké rany si spôsobia
manželia, keď sa rozvádzajú a ako trpia
ich deti?! Aj toto je novodobá forma krutých vojen, veď každé tretie manželstvo
sa rozpadá. Kto prinavráti týmto ľuďom
istotu, kto ich pohladí na duši a znova
ich privedie na cestu pokoja?!
Bez viery v Boha, ktorý je darcom
pokoja, nie je možné upevňovať pokoj
medzi ľuďmi. Bez Boha si človek veľmi
rýchlo pomýli svoje miesto a keď zacíti
moc, postavenie, peniaze či slávu, veľmi rýchlo sa z neho môže stať príšera,
ktorá má ďaleko od koruny tvorstva.
Ľudstvo samo od seba nedokáže nájsť
cestu k trvalému pokoju! Lebo zlo a
nepokoj pochádzajú z ľudského vnútra,
v srdci človeka sa môže zlo zakoreniť
na dlhé roky a človek sám ho nevie premôcť. Aj samotné vojny sa rodia ponajprv v prasknutých ľudských srdciach.
A pokoj vo svete je preto neustále
ohrozovaný. Najnovšie je to Ukrajina.
Toľko nevinných ľudí už zomrelo! Sme
otrasení a zhrození z vývoja situácie na
Blízkom a Strednom východe. Skľučuje
nás prenasledovanie a núdza kresťa-
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nov v Iraku, kde sú ľudia zabíjaní kvôli
svojmu presvedčeniu a viere.
Nedávno sme sa celý týždeň modlili
za pokoj vo svete. V modlitbe a v rozhovore s Bohom, vedení Božou Matkou
Máriou – Kráľovnou skutočného pokoja
– sa môžeme naučiť, ako slúžiť pokoju
v našich rodinách, medzi susedmi,
medzi kolegami či priateľmi. Panna
Mária nám vždy ukazuje svojho Syna
a pripomína nám, že iba v ňom nám
bol darovaný Boží pokoj. Ba čo viac:
Kristus je náš pokoj!
Takto sa teda prejavuje mocný príhovor Kráľovnej pokoja! Ona nás vedie
k prameňu pokoja – k svojmu Synovi!
On spája to, čo bolo znepriatelené.
On rúca múry rozdelenia, odstraňuje
ostrú nenávisť a zaháňa vojny. A keďže
Mária zasvätila celý svoj život službe
Ježišovi svojmu Synovi, všetci veriaci k
nej začali volať a prosiť ju, aby nám pomáhala vyprosovať a upevňovať pokoj,
ktorý pramení z jej Syna Ježiša Krista.
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

Tu, v tejto svätyni, blízko pri Matke,
je miesto pokoja, tu ho môžeme všetci
získať v plnosti, tak ako ho svet dať
nemôže. Buďme Márii, našej patrónke,
vďační za tento Boží pokoj. Spolupracujme s ňou na šírení tohto pokoja vo
svete. A prosme ju, aby na jej príhovor
tento pokoj prenikol aj srdcia iných,
predovšetkým mladých ľudí, ktorí sú
neraz dezorientovaní.
Máme za čo ďakovať našej Kráľovnej. Tohto roku si totiž pripomenieme aj
iné výročia: 25 rokov od pádu železnej
opony a skoro 70 rokov relatívneho
pokoja v našich končinách, od konca
druhej svetovej vojny. Toto je dôvod
k vďačnosti! To nie je samozrejmosť!
Pokoj je veľmi krehká hodnota.
Drahí pútnici! Staňte sa mužmi pokoja, zmierenia a odpustenia vo svojich
rodinách. Vo všetkom sa odovzdajte
Bohu a spoľahnite sa na neho. Tak
sa i vaši blízki budú môcť spoľahnúť
na vás a nájdu vo vás prameň istoty a
pravého pokoja. AMEN.
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začiatku tu bolo ešte trochu svetla
a boli to svetlá ako včelie plásty.
U niektorých veriacich môže niekedy vzniknúť A tiež sa to tu hemžilo ako v úli,
slabá chvíľa, keď zapochybujú o existencii Boha. bolo tu toľko ľudí. Dospelí, starí,
Ponúkame vám svedectvo kolumbijskej lekárky muži, ženy, a s hlasným krikom,
Glorie Polo, ktoré nám naše pochybnosti vyvráti. šupinatí a s divokou hrivou, škrí(3. časť)
pali zubami. A bola som vťahovaná
A tieto strašné, temné postavy Moja duša sa vzpierala a triasla a stále hlbšie do zeme a pohybovala
krúžia okolo mňa a je jasné, že ja som okamžite pochopila, že to som sa nepretržite dolu, aj napriek
prišli len s jedným cieľom, aby boli démoni. Pochopila som, že tomu, že som sa stále snažila doma vzali so sebou. Nemáte prav- tu boli kvôli mne, pretože som im stať sa stadiaľ von. Svetla stále
depodobne žiadne poňatie, čo to niečo dlhovala, pretože hriech nie ubúdalo a bolo stále temnejšie,
bolo za hrôzu a strašný strach, že je zadarmo. To je naozaj najväčšia a ja som sa hnala v tomto tunemi v tejto situácii vôbec nebol nič diablova podlosť a lož, že robí, aby li ďalej, až nastala mimoriadna
platný celý môj intelekt, moja du- ľudia verili, že vôbec neexistuje. To tma. Bezbranne som sa ponorila
chaplnosť, moja vedeckosť, moje je jeho stratégia, potom s nami do tejto temnoty, pre ktorú jedakademické tituly a moje ukonče- môže robiť všetko, čo chce tento noducho neexistuje prirovnanie.
né odborné vzdelanie. Boli úplne klamár. A teraz som so zdesením Tá najtemnejšia temnota na tejto
bezcenné. Tieto hriechy nás teda videla: Ó, áno, oni existujú! A už zemi je proti tomu ešte jasné potiahnú do hlbiny, dolu, k „otcovi začali okolo mňa krúžiť, chceli ma ludnie. Ale tam táto temnota spôlži". Ak ale svoje poľutovaniahod- odniesť. Dokážete si predstaviť sobovala strašné bolesti, hrôzu
né zlyhania a hriechy (ktoré musí- moje zdesenie? Môj strach, moju a hanbu - a príšerne zapácha. Je
to žijúca temnota, nič tam nie je
me zaplatiť) prednesieme Bohu vo hrôzu?!
sviatosti zmierenia, potom „Vy, úbohé duše v očistci, prosím vás, vezmite ma mŕtve alebo nehybné. Keď
Boh platí túto cenu. On ju stadiaľto preč, pomôžte mi von! Prosím, pomôžte som sa takto bez pomoci
zaplatil svojou vlastnou mi!" Keď som tak kričala, naplnila ma spaľujúca a bezbranná kĺzala týmito
Krvou a smrťou na kríži. bolesť. Tu som si všimla, ako milióny a milióny tunelmi, nečakane som doA On platí zakaždým, keď ľudí plakalo a stenalo. Naraz som uvidela, aké tu spela k nejakému rovnému
hrešíme, znovu. On za bolo nespočítateľné množstvo ľudí. Mladiství, pre- miestu. Tu som teraz bola
nás vytrpel pekelné muky, dovšetkým ľudia mladí, všetci v nevysloviteľných úplne zúfalá, ale posadnutá
železnou vôľou, aby som
ktoré sme si mali sami od- bolestiach.
sa stadiaľto dostala preč.
pykať a ktoré nás zaväzujú
majiteľovi hriechov (satanovi). Boli
Celá moja veda, múdrosť a spo- Bola to tá istá vôľa ako predtým,
sme vykúpení Ježišom Kristom. ločenské postavenie mi teraz ne- aby som v živote niečo dosiahla,
Teraz máme nárok na Jeho Krá- bolo vôbec na nič. Začala som sa čo mi teraz a tu nebolo vôbec na
ľovstvo, na Jeho život, pretože On váľať po zemi a vrhať sa na svoje nič - pretože som bola tu a nebola
nás urobil „Božími deťmi".
telo, pretože som chcela vojsť do som schopná sa oslobodiť. Z veľA sem teraz prišli oni, títo temní svojho tela, ale moje telo ma už kých predstáv a snov z doby predpomocníci, aby zinkasovali svoj neprijalo. A toho som sa strašne tým nezostalo už nič. Stala som
majetok - mňa. Videla som ich zľakla. Začala som utekať a chce- sa naraz proste len úplne malou,
teraz vystupovať zo steny a vstu- la som zmiznúť. Neviem ako, ale úplne nepatrnou. A potom som
povať do operačnej sály. Bolo to prenikla som cez stenu operačnej naraz uvidela, ako sa otvorila zem.
veľmi veľa osôb, ktoré tu naraz sály. Nechcela som nič iné ako Vyzeralo to ako obrovské ústa, ako
stáli okolo. Navonok vyzerali naj- dostať sa preč, ale keď som pre- príšerne veľká tlama, ako pažeprv normálne, ale pohľad každé- nikla stenou - hľa - urobila som rák. Tá zem žila, ona sa chvela!!!
ho z nich bol plný nenávisti. Plný skok do ničoho. Bola som poslaná Cítila som sa strašne prázdna
diabolskej nenávisti. A boli tak dovnútra jedného z tých tunelov, a podo mnou táto skľučujúca,
bezduchí, akoby vo vnútri vyhoreli. ktoré tu naraz boli a viedli dolu. Na strašná priepasť, ktorú ľudskými
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slovami jednoducho nie je možné
opísať. Najstrašnejšie bolo, že tu
už človek necítil absolútne nič z
prítomnosti a lásky Božej. Tu už
nebolo nič, ani kvapôčka nádeje.
Táto diera v seba mala niečo, čo
ma nasávalo dolu, bez toho, aby
som sa mohla postaviť na odpor.
Kričala som ako pomätená. Vydesila som sa na smrť, keď som
spozorovala, že tomuto pádu nemôžem zabrániť, naopak, že som
nepretržite ťahaná dolu. Vedela
som, že ak sa už raz zrútim dolu,
tak sa už nedostanem späť. A budem padať bez konca stále hlbšie
a hlbšie. To bola duchovná smrť
mojej duše, bola by som neodvolateľne navždy stratená.
Ale v priebehu tejto strašnej hrôzy, na okraji tej priepasti, som náhle pocítila, ako ma svätý archanjel Michal pevne drží za nohy. Moje
telo padalo do tejto diery, ale bola
som pevne držaná za nohy. Bol to
okamih desivej bolesti a tiež príšerného strachu. Ale keď som tak
visela nad priepasťou, démonov
dráždila tá trocha svetla, ktoré
som ešte mala v duši, a tak sa
všetky tieto netvory na mňa vrhli.
Tie strašné tvory boli ako larvy,
ako upíry, aby toto svetlo vo mne
s konečnou platnosťou zhasili.
Predstavte si môj odpor a hrôzu,
keď som sa videla pokrytá týmito
odpornými tvormi. Kričala som,
kričala som ako pomätená. Tieto
veci horeli. Ó, moje sestry a bratia,
jedná sa o žijúci temnotu, je to
nenávisť, ktorá tak páli, ktorá nás
pohlcuje, ktorá nás vykorisťuje a
vysáva. Neexistujú slová, ktorými
by som opísala túto hrôzu.

ÚBOHÉ DUŠE
Je potrebné, aby ste vedeli, že
som bola bezbožníčka, prakticky
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ateistka. Už som neverila v existenciu diabla a potom už ani v
existenciu Boha. Ale tu - za týchto okolností - som začala kričať:
„Vy úbohé duše v očistci, prosím
vás, vezmite ma stadiaľto preč,
pomôžte mi von! Prosím, pomôžte
mi!" Keď som tak kričala, naplnila
ma spaľujúca bolesť. Tu som si
všimla, ako milióny a milióny ľudí
plakalo a stenalo. Naraz som uvidela, aké tu bolo nespočítateľné
množstvo ľudí. Mladiství, predovšetkým ľudia mladí, všetci v nevysloviteľných bolestiach. Pochopila
som, že na tomto strašnom mieste, v tejto žumpe a bahne plnom
nenávisti a bolesti, škrípu zubami
a vyráža z nich kvílenie a bolestné výkriky, ktoré ma roztriasli a
na ktoré už nikdy nezabudnem.
Chápete? To je vzdialenosť od
Boha, to je hriech, to sú následky
hriechov. Chápete, čo je hriech?
Celkom protichodný Bohu, ktorý je
nekonečná Láska. Niečo tak strašné je hriech, že má také šialené
dôsledky. A my si z toho robíme
vtipy. Vtipy o hriechu, o pekle a
o démonoch. Pritom nanešťastie
nevieme, čo robíme.
Od tej doby, čo som to zažila,
uplynuli roky, ale vždy, keď na to
myslím, musím plakať nad bolesťami týchto mnohých, mnohých
ľudí. Boli to sebevrahovia, ktorí sa
zabili v okamihu zúfalstva a teraz
boli v týchto mukách, v tejto biede,
v tomto trýznení: obklopení týmito
príšernými vecami, obklopení démonmi, ktorí ich trápili. Ale to najstrašnejšie na celom tom mučení
bolo: neprítomnosť Boha, úplná
neprítomnosť Boha, pretože tam
človek Boha nepociťuje.
A pochopila som, že tí, ktorí si
berú život, tam musia zostať tak
dlho, toľko rokov, koľko by boli bý-

vali ešte mali žiť na zemi. Pretože
sebavraždou vypadli z poriadku
Božieho, preto k nim mali prístup
démoni. V očistci sú „úbohé duše"
inak uchránené pred každým zlým
vplyvom, sú už Božími svätými a s
démonmi už nemajú nič spoločného. Môj Bože, toľko úbohých ľudí,
väčšinou mladých, toľko, toľko
plačúcich, trpiacich, nevysloviteľne trpiacich! Keby vedeli, čo ich
po sebevražde čaká, iste by sa
radšej zmierili s väzením atď., ako
niečo takéto.
Viete, aké zvláštne utrpenie
musia ešte znášať okrem všetkého ostatného?
Musia vidieť, ako ich rodičia alebo blízki príbuzní, ktorí ešte žijú,
kvôli nim trpia, znášajú hanbu,
majú komplexy viny: Keby som ho
len bol vychovával prísnejšie, keby
som ho len bol potrestal, alebo:
Keby som ho nebol trestal... Keby
som mu bol povedal... keby som
urobil/neurobil to alebo ono... Tieto výčitky svedomia sú veľmi veľké
a ťaživé, sú peklom na zemi. To,
že musia hľadieť na toto utrpenie
svojich príbuzných, im spôsobuje
najviac utrpenia. To je pre nich
najväčším trápením a démoni sa
z toho radujú a ukazujú im všetky
tieto scény: Pozri sa, ako tvoja
matka plače. Pozri sa, ako tvoj
otec trpí, akí sú zúfalí, plní strachu, ako sa obviňujú, ako diskutujú a vzájomne sa obžalovávajú.
Pozri sa na to utrpenie, ktoré si im
spôsobil. Pozri sa, ako teraz rebelujú proti Bohu. Pozri sa na svoju
rodinu - to všetko je tvoja vina!
Tieto úbohé duše predovšetkým
potrebujú, aby pozostalí začali
lepší život, aby svoj život zmenili,
aby konali skutky lásky, aby navštevovali chorých. A aby nechali
slúžiť sväté omše za zomrelých a
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sami sa týchto omší zúčastnili.
Tieto duše by z toho načerpali
veľmi veľa dobra a útechy. Duše,
ktoré sú v očistci, nemôžu samé
pre seba urobiť už nič. Nič, vôbec
nič. Ale Boh môže niečo robiť pre
nesmierne milosti obety svätej
omše. Mali by sme im týmto spôsobom pomáhať.
Ja, plná strachu, som teraz tiež
pochopila, že mi tieto duše nemohli pomôcť. A v tomto strachu
a príšernej panike som začala
znovu kričať:
„Kto sa tu zmýlil? To musí byť
omyl! Veď sa sem predsa pozrite,
ja som svätá, všetci ma v mojom
živote svätou nazývali! Nikdy som
nekradla a nikdy som nevraždila.
Nikomu som nespôsobila utrpenie. Skôr, ako som bola finančne
zruinovaná, som ošetrovala zuby
zadarmo a často som nežiadala
žiadne peniaze, keď nemohli zaplatiť. Nakupovala som pre chudobných. Čo tu len robím?"
Dupala som na svoje „právo"!
Ja, ktorá som predsa bola tak
dobrá a mala som ísť rovnými nohami do neba. Čo tu robím? Každú nedeľu som chodila na svätú
omšu, aj keď som sa vydávala za
ateistku, a nič som nedbala na to,
čo pán farár hovoril.
„Nikdy som nezmeškala obetu
svätej omše. Ak som za celý svoj
život zameškala na svätú omšu
päťkrát, tak je to veľa. Čo teda
robím tu? Pusťte ma stadiaľto!
Vezmite ma stadiaľto preč!"
Pokračovala som v kriku a reve,
pokrytá týmito odpornými stvoreniami, ktoré na mne boli nalepené. Som rímskokatolíčka, som
praktizujúca katolíčka, prosím,
vysloboďte ma stadiaľto!"
pripravil: M. Magda
(pokračovanie)
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Svätý Michal
Boh je stvoriteľom neba a
zeme. Nebo, teda hlavný stan
Boží, nedá sa ani predstaviť,
aby nemal sluhov. Aj keď Boh
nepotrebuje službu, lebo si je
sám sebestačný, predsa jeho
nekonečná hodnosť vyžaduje, aby
bol obklopený sluhami, ktorí budú
plniť jeho rozkazy.
Pán si tak stvoril veľký počet
sluhov, ktorých my voláme anjelmi. Zaplnenie neba anjelmi bolo
prvým činom tvoriacej Božej ruky.
Vatikánsky koncil hovorí, že Boh
stvoril na počiatku časov dvojaké
tvory: duchovné a hmotné, anjelov
a svet a až potom stvoril do stredu
zeme človeka, ktorý dostal telo
a dušu. O anjeloch hovorí písmo
ako o posloch, ktorých Boh vysielal k ľuďom, aby ich upozornil na
nejaký vážny problém, alebo im
doručil odkaz. Boh tak posiela
anjelov k zbožnému Lótovi, aby
ho zachránil od pohromy, ktorou
strestal Sodomu a Gomoru. Boh
posiela anjela k Danielovi, aby ho
zachránil od smrti v jame levovej.
Posiela anjela do rozpálenej pece,
aby zachránil troch mládencov.
Boh posiela anjela k Zachariášovi,
aby mu oznámil, že sa mu narodí
syn, ktorému má dať meno Ján.
Boh posiela svojho anjela, aby
šiel oznámiť Panne Márii vtelenie
Mesiáša. Anjel prichádza do väzenia k svätému Petrovi a neskôr aj
k ostatným apoštolom, a mnoho
ďalších návštev až do usnutia
Panny Márie.
Keď prišiel deň skúšky, Lucifer
jeden z najpoprednejších anjelov,
ktorý bol nesmierne zaľúbený do
svojej neobyčajnej krásy a do svojich duchovných schopností, ktoré

dostal od Boha, odmieta poslušnosť stvoriteľovi a strháva tak na
svoju stranu veľké množstvo anjelov, s ktorými chcel zasadnúť na
jeho trón. Bohu verní anjeli vedení
sv. Michalom, archanjelom sa mu
postavili na odpor a porazili jeho a
aj jeho spoločníkov. Po tomto boji
nasledoval Boží súd. Bol to súd
Božej spravodlivosti, ktorá odsúdila Lucifera a jeho prívržencov na
večné väzenie v pekle. Lucifer sa
tak už nevolá anjelom svetla, ale
stáva sa Satanom, anjelom tmy,
podsvetia.
Dobrých anjelov odmenil nebom
a priviedol ich pred Božiu tvár.
Opísať stav blaženosti anjelov nie
je možné človekom, lebo nie je
schopný pochopiť duchovný svet
ľudským rozumom. Svätý Ján,
apoštol chcel opísať slávu Božiu,
ktorú videl, ale nemohol pochopiť.
Podobne aj svätý Pavol, apoštol
nevedel vykresliť obraz, ktorý mu
Boh ukázal.
Čo sa týka počtu odbojných
anjelov, ten bol veľký, ako tvrdia
vizionári na základe súkromných
zjavení. Tvrdia, že Lucifer strhol
na svoju stranu asi tretinu anjelov.
Nebo tým nič nestratilo. Ich miesta
neustále zapĺňajú duše verných
kresťanov, mučeníkov, ktorí žili
v slzavom údolí a prešli do slávy
božej. Aké služby nám preukazujú
anjeli, nám na to odpovedá písmo
sväté.
Aj traja významní anjeli, ktorí
sa nazývajú archanjelmi, majú významné postavenie pred Bohom.
MICHAL v hebrejskej reči znamená otázku: „Kto, ako Boh?! “Je
to možno aj výkrik, ktorým vodca
nebeského vojska porazil Lucifera
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a jeho prívržencov. V knihe Apokalypsa, čiže Zjavenie sv. Jána,
apoštola čítame „V nebi začal boj.
Bojoval Michal a jeho anjeli proti
drakovi.“
Michal je vodca a knieža nebeského vojska. Sám Boh mu dal
hodnosť nad všetkých ostatných
anjelov. On je anjelom Božej slávy.
On je aj bielym rytierom Márie, našej nepoškvrnenej Kráľovnej. Preto
je ochrancom katolíckej cirkvi, poslaním ktorej je zvelebovať Boha.
Preto je aj anjelom súdu a anjelom
duší v očistci. Vždy sa zúčastňuje
na osobnom súde, pre Božiu slávu
utešuje umierajúcich a pomáha
im vydržať v poslednom boji proti
diablovi, ktorý v tejto chvíli zúri a
reve. Michal kráča pred našou
Nepoškvrnenou Kráľovnou, keď
navštevuje duše v očistci, keď
sprevádza vyslobodené duše do
neba. On sprevádza svätých do ich
príbytku. Svätý Michal vždy kráča
pred našou nebeskou Matkou,
keď prichádza na návštevu na
zem. Michal sa vždy zúčastňuje
na mariánskych zjaveniach, aj keď
jeho prítomnosť nevidia vizionári.
Danielova prorocká kniha nám
ho opisuje ako Danielovho pomocníka. Michal ako jeden medzi
prvými archanjelmi, ktorý prišiel
mi na pomoc. Inde je opisovaný aj
ako osobitný ochranca vyvoleného
národa. „V tom čase povstane
Michal, veľké knieža, čo stojí nad
synmi tvojho národa. V prvom liste
Solúnčanom sa svätý Pavol, apoštol zmieňuje: „Keď Pán zostúpi z
nebies na povel hlas archanjela
a božej trúby, najprv vstanú z
mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi
Ježišovi.“
O archanjelovi Gabrielovi sa v
písme hovorí štyri razy. Dva razy v
Danielových proroctvách: „I počul
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Obraz sv. Michala ako patrocínium filiálneho kostola v Chmiňanoch. Snímka: M. Magda

som nad Ulainom ľudský hlas, ktorý volal: Gabriel, vysvetli tamtomu
videnie“! (Dan 8,16.) Ešte som hovoril v modlitbe, keď rýchle priletel
muž Gabriel, ktorého som predtým
videla vo videní. Dva razy spomína
tiež Lukášovo evanjelium, keď sa
v prvej kapitole hovorí o zjavení
sv. Jána krstiteľa a o zvestovaní
narodenia Ježiša Krista.
Rafael - ak si otvoríme Tobiášovu knihu, tak tam je napísané,
akú službu konal archanjel Rafael
starému, ale aj mladému Tobiá-

šovi. Je sprievodcom, ochrancom
a uzdravovateľom. Jeho meno je
uvádzané niekoľkokrát.
Úcta k svätým archanjelom sa
rozšírila v Cirkvi už v stredoveku. V
staršom liturgickom kalendári mal
každý z nich vyhradený osobitný
deň. V novom cirkevnom kalendári
majú spoločný sviatok 29. septembra. Kedysi to bol sviatok sv.
Michala, archanjela, ktorý pripadal
na výročný deň posvätenia baziliky
sv. Michala pri rímskej Via Salaria.
Ján Jenča
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Naša púť do Šaštína a Velehradu
Už dlhší čas v našom ružencovom bratstve rezonovala
myšlienka navštíviť Šaštín a Velehrad. Pri príležitosti slávneho
1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov sv. Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu sme
sa ju rozhodli uskutočniť. Toto
slávne výročie sa prelína aj so
450. výročím prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne.
Krásnu myšlienku a iniciatívu
duchovného otca Mareka a
hlavnej horliteľky pani Emílie Uličnej sme v rámci Roka
Sedembolestnej uskutočnili v
dňoch 6. a 7. augusta.
Odcestovali sme ráno o 2:30
za spevu mariánskych piesní a
modlitieb sv. ruženca. Okolo 11.
hodiny sme prišli do Šaštína,
kde nás privítal kostolník baziliky a oboznámil nás s históriou
tohto chrámu. Niektorí z nás tam
boli po prvý raz a tak sme s úžasom obdivovali mohutnosť chrámu, veľkú vieru našich predkov a
mocnú ochranu našej patrónky,
Sedembolestnej Panny Márie.
Vidieť „naživo“ bolesť našej
Matky ako drží v náručí mŕtveho
syna, zobrazeného v Šaštínskej
Piete, pobáda citlivé srdcia k
hlbokej vďačnosti.
Nasledovala spoločná sv.
omša so skupinou pútnikov,
ktorí prišli na bicykloch spolu
s ich duchovným otcom. Osobitnou nezaslúženou milosťou
pre mňa bolo čítanie Božieho
slova.
Po sv. omši sme sa radostne zvítali s naším rodákom
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Martinom Bialončíkom a jeho
manželkou. Aj pre nich bola sv.
omša s naším spevom hlbokým
zážitkom, za ktorý nám ďakovali. Kúpou oblátok sme podporili
ešte stále aktuálnu opravu našej
národnej svätyne a odišli sme do
cieľa našej púte - do Velehradu.
V krásny letný podvečer sme
prišli do cieľa, do rehoľného
domu Stojanov. Milé rehoľné
sestričky nám dali kľúče od izieb,
zložili sme sa a mali sme do
večera čas poobzerať si okolie
baziliky. Kto chcel, mohol pobudnúť v ich priestrannej kaplnke na
tichú adoráciu.
Ráno sme mali v kaplnke sv.
omšu s naším duchovným otcom
Marekom. Po raňajkách sme si
zbalili veci do autobusu a o 9.
hodine sme už boli prvými návštevníkmi Baziliky Nanebovzatia
Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na Velehrade.
Pri vstupe do baziliky Minor v
nás už prvý pohľad vzbudil úžas
nad jej veľkosťou a bohatou výzdobou. Ochotná sprievodkyňa
nám vysvetlila význam všetkých
24 kaplniek po oboch stranách
hlavnej lode baziliky spolu s jej
ponurou históriou, keď ju husitské vojská takmer zbúrali. Keďže som tu bol aj ja po prvýkrát,
s úžasom a vďačnosťou som v
duchu ďakoval za ľudí, ktorí s
nezlomnou vierou, zápalom a
citom pre krásu stavali tento
chrám. A stavali ho celé desaťročia.
Prešli sme celou bazilikou.
Vedľa hlavného oltára baziliky sa

nachádza kaplnka, kde sme sa
zapísali do pamätnej knihy. Za
hlavným oltárom je v krásnom
sarkofágu pochovaný Jeho Eminencia Tomáš kardinál Špidlík,
ktorý zomrel v Ríme, ale túžil
byť tu pochovaný. Nad hlavným
oltárom je nádherný veľký obraz
Nanebovzatia Panny Márie a
vedľa sú umiestnené sochy sv.
Cyrila a Metoda a sv. apoštolov
Petra a Pavla. Túto vzácnu chvíľu
sme si zvečnili fotografovaním
po skupinkách. Na rozlúčku celou bazilikou zaznel spontánne a
mohutne náš Magnifikat. Z baziliky sme odišli plní krásnych dojmov a vďaky za všetko, čo sme
tu videli a počuli. Ešte spoločná
fotka a nastúpili sme na cestu
späť. Dohodli sme sa, že sa na
spiatočnej ceste zastavíme na
Skalke pri Trenčíne. Kostol bol
otvorený a oproti nemu je na
kopci vystavaná nová krížová
cesta. Striedajúc sa pri nesení
kríža sme sa ju spoločne pomodlili.
Čo dodať na záver? Mali by
sme byť veľmi vďační Pánu Bohu,
že nám Slovanom pred 1150
rokmi poslal vierozvestov, sv.
Cyrila a Metoda, za ich dar viery
a písma.
Vštepujme vieru v Trojjediného Boha a úctu k Sedembolestnej Panne Márii našim deťom a
vnúčatám, lebo ako raz povedal
už nebohý duchovný otec Peter
Adamčák: „Rodičia, nie ste
povinní dať deťom majetky, ale
ste povinní zanechať im vieru v
Trojjediného Boha.“
Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane!
Pútnik František Štofaňák
P.S.: Šaštínskej bazilike je venovaná
aj príloha KN č. 36. Snímky: účastníci púte
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Vírusová kríza

Pán pripomenúť, akým veľkým darom
je naše zdravie a že ho väčšinu roka
berieme ako samozrejmosť. Netreba v
chorobe hromžiť na všetko a všetkých,
pretože aj takéto chvíle sú Bohom
požehnané. Keď ostaneme v tichosti
svojej izby sami, máme odrazu čas
na premýšľanie. A ak nám pri tom
premýšľaní zaletia myšlienky k Bohu,
cieľ bol splnený. Porozprávať sa so
svojím Stvoriteľom skrze modlitbu, je
to najkrajšie a najlepšie, čo môžeme
počas choroby robiť. V životopise svätej Terézie z Avily sa môžeme dočítať
ako sa posťažovala: „Ľudia hľadajú
pomoc kdekoľvek. Keby len pochopili,
aká sila je v jednom Otčenáši, ktorý
nie je len odhovorený, ale naozaj
pomodlený a premodlený...?!“ A táto
svätica naozaj vedela, o čom hovorí.
Veď vieme, koľko chorôb za svojho
života musela prekonať.
Aj u nás je to častokrát tak. Pomodlíme sa síce niečo, ale je to len
odhovorené, v chvate dňa, v myšlienkach, ktoré nám lietajú kade-tade, v
množstve každodenných povinností, v
únave a polospánku, lebo sme Pána
Boha odsunuli na posledné minúty
dňa. On dáva človeku toľko dobra a

ilustračná snímka: archív Spektrum

Každého človeka, vari aj toho s
najsilnejšou imunitou a zdravého ako
repa, postihne aspoň raz za rok nejaká nepríjemnosť. Môže ísť o chorobu,
možno virózu, zápal, chrípku, či žalúdočnú nevoľnosť. Máme jeseň a práve takýchto ochorení v tomto čase
pribúda o niečo viac ako počas leta.
Aj mňa čosi také neobišlo a musím
konštatovať, že práve takéto núdzové
situácie si vyžadujú núdzové prostriedky. Niekedy je na tom celom najťažšie
uveriť, že momentálne od nás Boh
chce, aby sme nerobili nič. Zvlášť pre
nás, ktorí sme perfekcionalisti, ľudia
činu a vodcovské typy, je najväčšou
obetou nechať veci len tak plávať.
Zostať ležať v posteli, uvariť nanajvýš
polievku zo sáčka, alebo prenechať
varenie iným, zmieriť sa s myšlienkou, že práca musí chvíľu počkať, že
termíny sa dajú presunúť, že ma môže
aj v práci niekto zastúpiť. Naša pýcha
dostáva ranu pod pás, ak si priznáme,
že sme bezmocní. Spoliehanie sa na
pomoc iných nás môže znechutiť, ale
niekedy jednoducho nemáme na výber. Ba čo viac, keď ochorejú matky
rodín, ich manželia, deti a príbuzní
majú obrovskú príležitosť preukázať
svoju trpezlivosť a službu lásky. Nezabúdajme, že v utrpení sa ukrýva obrovská moc. Môže nám veľmi pomôcť v
našom duchovnom raste. Spomeňme
si na toľko svätých, ktorí prežili svoje
posledné roky života v pretrvávajúcej
chorobe. Prečo to Boh dopustil? Lebo
vie, že utrpenie je pre naše duše hodnotou. Boh ako náš dobrotivý otec sa
stará o každého jedného z nás. On
vidí aj to, čo my prehliadame. Keď
sústavne prepíname svoje sily, keď
ideme a fungujeme na hrane svojich
možností. Ako inak by nás mal donútiť,
(aj keď toto slovo nerada používam)
aby sme sa na chvíľu zastavili, pouvažovali o svojom živote, o svojom
vzťahu k Bohu. Takto nám chce náš
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požehnania počas celého dňa a človek mu venuje posledných päť minút
z tohto dňa, keď vyčerpaný a unavený
líha do svojej postele. Je to tým, čo
by malo nášho nebeského Otca tešiť,
je toto opravdivý rozhovor s Ním? Ak
by sme každé slovíčko z obyčajného
Otčenáša naozaj precítili a pochopili,
že nám ho dal sám Ježiš Kristus, o čo
bližšie by sme mali k nášmu Pánovi.
A práve cez chorobu a bolesť máme
takúto obrovskú príležitosť spájať
svoje drobné utrpenie s Pánovým
utrpením. Buďme vďační za to, že
môžeme trpieť tu na zemi, kde naše
drobné bolesti, majú väčšiu hodnotu
než si dokážeme predstaviť, pretože
aj cez ne nám Boh ponúka možnosť
ako byť spasení a netrpieť po smrti vo
večnom zatratení.
Ak aj vás práve skolila nejaká viróza, skúste počas nej popremýšľať
či nejaká vírusová kríza nenapadla
aj vašu dušu a už dlho sa jej drží.
Najlepším liekom na ňu je „tabletka“
skutočne pomodleného Otčenáša,
ktorú nám na túto zem priniesol
najmúdrejší lekár a najskúsenejší
lekárnik Ježiš Kristus.
Bc. Martina Gondová
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ÚVODNÉ MOTTO:

Čo znamená sloboda pre dospievajúcich?
chovnými a sociálnymi podmien-

tejšia odpoveď: „Môžem robiť, čo

kami, v ktorých žili? Väčšinou žili

chcem!“ Keď túto odpoveď tak

v podmienkach násilia a trápenia,

trochu rozvinieme, prečo vlast-

ktoré museli vydržať a ktoré boli

ne nemôžeme robiť to, čo sa mi

pre nich príležitosťou, aby si v

páči? Ale vždy nás niekto – na

nich zocelili ducha vytrvalosti,

nebi alebo na zemi posudzuje?“

ktorý dával prednosť hľadaniu

Musím priznať, že odpoveď ma

pravdy pred vlastným životom.

stále trochu prekvapuje. Nie však

Preto ich dnes vnímame ako slo-

natoľko jej naivná povrchnosť,

bodných mužov i ženy.

...

Na túto otázku zaznieva najčas-

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
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

tovala alternatíva zla, nemohli
by sme si zvoliť dobro. Človek

ako skôr to, že mladým pripadá

Poznáme aj iné formy ovplyvňo-

objavuje drámu svojej slobody vo

taká normálna, že ani na okamih

vania, ktoré môžu obmedziť alebo

výzve Boha, ktorou ho vyhlasuje

nezapochybujú, že taká sloboda

potlačiť dobrovoľnosť ľudských či-

za zodpovedného za svoj osud.

neexistuje! A tak považujú za

nov: nevedomosť, omyly, nátlak,

Ľudská sloboda je pozitívne ale-

samozrejme niečo, čo naozaj

zneužitie, násilie, úzkosť...Ako

bo negatívne podmienená. Koľ-

neexistuje.

si môžeme myslieť, že v týchto

kokrát sa stane, že tá najlepšia

Mám podozrenie, že týmto

podmienkach môže existovať

dobrá vôľa v praxi zle dopadne! V

mladým ľuďom nielenže chýba

priestor pre naozaj slobodné roz-

najhlbšom jadre našej osobnosti,

reálna skúsenosť so slobodou,

hodnutia?

kde sa rozhoduje medzi dobrom a

ale že im ani nikto nikdy nestál

Myslím si, či je už naše sprá-

po boku, aby si uvedomili svoje

vanie viac alebo menej zámerné,

rozhodnutia a čo ich podmienilo.

sme jeho subjektmi a ako takí

Vychovávať sa k dobru je viac

Na otázku Kto z osobností ne-

musíme zaň prevziať zodpoved-

ako konať dobré skutky, je to

dávnych dejín môže byť považo-

nosť. Ale často potrebujeme, aby

robiť a chcieť dobro a chcieť to

vaný za príznačnú postavu naozaj

v našom svedomí Boh prebudil

z vlastnej vôle. Morálny život je

slobodného človeka? odpoveď

tento princíp slobody. Nemusí

vo svojej pravej podstate vnútor-

znie: "Gándí, Mandela, Matka

nás trestať, veď Boh vie o našej

ný život – väčšmi láska k dobru

Tereza..." Sú to osobnosti, ktoré

subjektívnosti.

– ako jej vonkajšia realizácia.

zlom, tam sa odohráva podstatná

ilustračná snímka: Martin Magda ml.

sloboda voľby.

vydobyli slobodu pre seba a pre

Všetci sme predsa slobodní,

Nútené opakovanie dobra nemá

ostatných a draho za ňu zaplatili.

lebo v situácii, keď máme pred

význam. Nie je možné pôsobiť

Ako súvisí sloboda týchto ľudí s

sebou dobro a zlo, máme možnosť

priamo na slobodu – znamenalo

kultúrnymi, psychologickými, vý-

zvoliť si dobro. Keby teda neexis-

by to potlačiť ju.
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Podobenstvo o dvoch džbánoch
Predavač s
vodou vykonával každé ráno
rovnaký rituál –
na rameno si položil žrď a na
každý koniec pripevnil džbán.
Potom išiel k rieke, džbány
naplnil vodou a doniesol ich
zákazníkom do mesta. Jeden
z džbánov mal však veľa trhlín
a strácal množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný na
svoju prácu, lebo jeho majiteľ
získaval z predaja vody, ktorú
nosil, mnoho peňazí. Po určitom čase začal mať popraskaný džbán komplexy a cítil sa
pred druhým menejcenný. A
tak sa raz rozhodol prehovoriť
s majiteľom. Navrhol mu, aby
ho odložil, keď mu už takmer
neslúži.„Vieš,“ povedal mu
veľmi smutne, „som si vedomý svojich obmedzení. Veľmi dobre viem, že kvôli mne
prichádzaš o veľa peňazí. Som
samá trhlina a kým prídeme
do mesta, som už poloprázdny. Nedá sa nič robiť. Odpusť
mi, prosím, moju slabosť. Kúp
nový džbán, ktorý odvedie
lepšiu prácu, a mňa odlož pri
ceste. Už ti neslúžim...“„Dobre,“ povedal majiteľ, „no zajtra
sa o tom ešte v pokoji porozprávame.“ Na druhý deň sa
cestou k rieke predavač otočil
k popraskanému džbánu a
povedal: „Pozri sa pozorne na
okraj cesty a povedz mi, čo
vidíš.“„Nikdy som si to nevšimol,“ odpovedal popraskaný
džbán, „no až teraz vidím, že
okraj cesty je zarastený kveti-
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nami. To je krása!“„Tak vidíš,
milovaný džbánik,“ odpovedal
predavač s úsmevom, „okraje
cesty sú krásne ako záhrada
a je to vďaka tebe, pretože ich
zavlažuješ každý deň cestou
od rieky. Už dávno som si
všimol, že strácaš veľa vody,
preto som nakúpil semienka
kvetín každého druhu a popri
ceste k rieke som ich pozdĺž
okraja zasial. Na spiatočnej
ceste, bez toho, aby si to
tušil alebo si to prial, si moju
sadbu polial. Každý deň sa
tak vďaka tvojim trhlinám prebudilo mnoho semien, otvorili sa púčiky a ja ich môžem
odtrhnúť, zviazať do kytice a
ponúknuť Stvoriteľovi.“ A ten
dobrý muž sa sklonil a začal
vyberať najkrajšie kvetiny,
ktoré v ten deň vyrástli, aby
ich ponúkol Tvorcovi všetkého.
Tentoraz džbán pokropil cestu
ešte lepšie – vodou z trhlín a
tiež slzami vďačnosti.
Svoj článok som tentoraz
začala netradične - príbehom,

snímka: www.keramikag.sk

a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Začal sa október, ktorý
má mnoho prívlastkov, no ten
najvýraznejší sa skrýva v úcte
k starším. Starí rodičia sa
často cítia nepotrební nielen
pri bežných prácach, ale aj pri
výchove svojich vnúčat. Často
prepadajú depresiám a úzkosti len preto, lebo sa v dnešnej
modernej spoločnosti cítia
neužitoční a slabí. No pritom
si ani nevšimnú, akí sú pre
nás mladých dôležití. Vďačíme
im predsa za veľa. Za lásku,
výchovu, nenahraditeľné skúsenosti a spomienky. Sú to
tie spomínané kvety z príbehu.
Dajme našim starým rodičom
preto nielen počas októbra
najavo, že ich máme radi a že
sú v našich životoch nenahraditeľní aj napriek podlomenému zdraviu. Skúsme im
venovať viac zo svojho času
a počúvajme ich trpezlivo a s
láskou. Zaslúžia si to.
Lenka Novotná
(príbeh je z knihy Príbehy na uzdravenie
duše od J.C. Bermeja)
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Ahoj deti!
23. september je dátum, ktorý vyhnal
slnečné letné počasie aj z nášho kalendára.
Prišla k nám jeseň a spolu s ňou sa
môžeme tešiť aj na všetky jej farby v záhrade, na poli,
školských nástenkách...
V tomto sychravom počasí nezabúdajte na teplé oblečenie a doplňovanie vitamínov, najlepšie z ovocia a zeleniny,
ktoré podporia vašu imunitu. Budete potom zdraví a prekonáte aj toto chladnejšie obdobie bez problémov. A hlavne, nevynecháte veľa hodín vo vašej milovanej škole :-D
Po stopách svätých...
Aj tento mesiac venujeme túto stránku jednému zo
svätcov. Napoviem vám. Bol to pápež, ktorý bol za svätého vyhlásený v apríli tohto roku, pochádzal z Poľska a
viackrát navštívil aj Slovensko. Už vieš?
Áno, je to svätý Ján Pavol II., pápež, ktorý sa vlastným
menom volal Karol Józef Wojtyła.
Detstvo a mladosť
Narodil sa vo Wadowiciach v Poľsku 18. mája 1920. Vo
veku deväť rokov mu zomrela mama, neskôr brat a keď
mal 21 rokov aj otec.
Počas štúdia na gymnáziu sa venoval aj divadlu a básňam. V ťažkých časoch pracoval aj vo fabrike a dozrela v
ňom túžba po kňazstve. Tajne začal študovať na seminári
v Krakove.
Kňaz, biskup, kardinál, pápež
16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma
a prijal meno Ján Pavol II..
Mal obrovskú lásku k mladým ľuďom. Zaviedol tradíciu
svetových dní mládeže, ktorej cieľom bolo zvestovať Ježiša
a evanjelium mladým ľuďom z celého sveta. Bol známy
aj svojím hlbokým vzťahom s Božou Matkou. Díval sa na
svet cez oči Panny Márie.
Zomrel 2. apríla v roku 2005. Spomienka na tohto
svätca sa slávi 22. októbra.

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

snímka: www.zivotopisysvatych.sk

Bludisko!
Pomôž mravcom nájsť cestu ku svojej kráľovnej!
Inak vedeli ste?
Vedeli ste, že aj mravce sa pripravujú na zimný
spánok? Áno, je to skutočne tak. Robotnice v jeseni
prinášajú do mraveniska posledné zásoby, uzatvoria
všetky vchody do mraveniska a pod zemou alebo v
najširšej časti mraveniska prezimujú spolu.

Zdroje: bludisko: http://detske.napady.net/
J.P. II. obrázok: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-pavol-ii/
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Trampoty v manželstve
86. Treba sa nám oprieť o Božiu lásku
Môžeme vždy prosiť
Boha vždy, aby uzdravil náš pocit straty a
pozvať ho k sebe ako
dokonalého rodiča, aby
nám dal istotu, ktorú
sme nedostali od vlastných rodičov.
Prísľub, ktorý nám
dal: „Láskou od vekov
som ťa miloval, preto
som ti zachoval priazeň.“ (Jer 31, 3) Jeho
láska dokáže naplniť
naše najhlbšie potreby
prijatia, bezpečnosti,
pozornosti, povzbudenia atď. Rodičovská
láska je dokonca aj v
tom najlepšom prípade
iba slabým odrazom
mocnej, nemennej a
bezpodmienečnej lásky, ktorou nás miluje
Boh.
Boh nás pozýva, aby sme sa
stali súčasťou jeho rodiny a
zažívali Ho ako Otca: „Ale tým,
ktorí ho prijali, dal moc stať sa
Božími deťmi; tým, čo uverili
v Jeho meno.“ (Jn 1, 12) Keď
vložíme naše životy do Božích
rúk, On nám dá svojho Ducha,
ktorý nás naplní istotou lásky:
„A nádej nezahanbuje, lebo
Božia láska je rozliata v našich
srdciach skrze Ducha Svätého,
ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5).
Je potrebné veriť bezpodmienečnej Božej láske voči nám.
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Keď odpustíme svojim rodičom,
možno si uvedomíme, že práve
tento neviditeľný motív súvisiaci s nenaplnenými potrebami z
detstva spôsobuje, že občas
konáme iracionálne a vyvádzame z rovnováhy iných, najmä
tých, ktorých najviac milujeme.
Môžu to byť výbuchy hnevu voči
nášmu manželovi alebo manželke bez viditeľného dôvodu
alebo odmietnutie, sebaľútosť
a odpudzovanie tých, ktorí sa
nás snažia milovať a zblížiť sa
s nami.
Možno svojich rodičov navštevujeme príliš často, alebo im príliš často telefonujeme, aby sme
im povedali o našich úspechoch
v túžbe počuť slová: „Výborne si
chlapík! Super šikovná!“, ktoré
nám chýbali v detstve. Toto
správanie môžeme s Božou pomocou a podporou nášho manžela či manželky alebo aj iných
zanechať, hoci sa nám to môže
zdať neuskutočniteľné. Zmena
však spôsobí, že sa budeme cítiť neistí. Ak niektorí z partnerov
musí znášať bremeno iracionálneho správania, nesmie hneď
očakávať zmenu. Chce to čas,
kým sa staré reakcie nahradia
novými. Buďte láskaví, trpezliví
a povzbudiví. Hoci členovia rodín
majú ďaleko od dokonalosti –
predsa každý má v sebe pevné
základy z detstva, na ktorých
môžeme stavať svoje vlastné
manželstvá.
V prípade, že je naša minulosť bolestná, nemusí to ohroziť
naše manželstvo. Manželstvo
samo o sebe môže byť v sku-

točnosti uzdravujúcim vzťahom.
Jedna naša priateľka rozprávala, aké bolo pre ňu zraňujúce,
keď sa ako dieťa dozvedela,
že je adoptovaná. Nemohla sa
zmieriť s tým, že nepozná svoje
pokrvné zväzky. No keď si založila vlastnú rodinu a otehotnela
zistila, že jej zranenie sa vyliečilo. Uzdravenie sa uskutočnilo
prostredníctvom jej manželstva
a prežívania rodinného života.
Iný muž, ktorý mal problematický vzťah so svojím otcom
hovoril o vzrušujúcom zážitku z
budovania zdravého a láskyplného vzťahu so svojim svokrom.
Na základe neho konečne spoznal, že je s ním vlastne všetko
v poriadku. Takto sa stal akceptovaným človekom.
Tí, ktorí mali nedbanlivých
alebo krutých rodičov, majú niekedy problémy sami byť dobrými
rodičmi. Ale keď objavia, akou
radosťou je mať vlastné deti a
milovať, ich minulosť sa môže
vyliečiť.
Pre každého z nás môže
byť manželstvo uzdravujúcim
vzťahom. Je to miesto, kde sa
neistota a pochybovanie o nás
samých, ktoré so sebou nesieme z minulosti, môžu vyplaviť
na povrch a obrátiť sa na dobré.
Prostredníctvom Božej lásky a
lásky nášho manžela alebo manželky sa dajú vyplniť medzery,
vyhlásiť za neplatné zraňujúce
slová a naša dôvera v to, kým
sme, sa môže prebudovať. „Ctite si svojich rodičov, ale nenechajte sa nimi ovládať.“
MUDr. B. Vaščák
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Stalo sa:
- 2. 9. sme začali nový školský
rok svätými omšami o 8:00 h
vo Víťaze a o 9:00 h v Ovčí
- 8. 9. sviatok Narodenia Panny
Márie o 10:30 h; svätú omšu na
Doline celebroval Marek Eliáš,
farár v Krížovanoch
- 15. 9. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie o 10:30 h - na
Doline, svätú omšu celebroval
rodák z Víťaza, Mikuláš Uličný, farár v Budyni nad Ohří v
Čechách
- 5. 10. bola o 10:30 h slávnostná svätá omša v Doline - za
poľovníkov, ktorú slávil Jozef
Humeňanský, misionár v Rwande, rodák z Ovčia

Stane sa:

ilustračná snímka: Martin Magda

- 19. 10. zbierka na misie
- 2. 11. v nedeľu, v deň Spomienky na všetkých zosnulých
bude popoludní pobožnosť na
cintoríne: v Ovčí o 13:30 h; vo
Víťaze o 14:30 h

Ohlášky
- sobáš 11. októbra vo Víťaze o 14:30 – Ján Javor, syn rodičov Jozefa a Jozefíny rod. Galdunovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Lucia Bednárová, dcéra rodičov Jána a Ľubice rod. Marušákovej,
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 11. októbra v Ovčí o 16:00 – Jaroslav Goč, syn rodičov Jaroslava a Márie rod. Grejtákovej,
narodený v Prešove, bývajúci v Hermanovciach a Erika Haľková, dcéra rodičov Jozefa a Jozefíny rod.
Magdovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí
- sobáš 18. októbra vo Víťaze o 15:00 – Pavol Kočiš, syn rodičov Pavla a Žofie rod. Pavlíkovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Zuzana Stašiková, dcéra rodičov Jána a Margity rod. Galdunovej,
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 25. októbra vo Víťaze o 15:00 – Peter Grohoľ, syn rodičov Jozefa a Ireny rod. Čurillovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Krompachoch a Anna Uličná, dcéra rodičov Petra a Danky rod. Birošovej,
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 25. októbra v Ovčí o 16:30 – Juraj Májek, syn rodičov Viliama a Márie rod. Záreckej, narodený
v Bratislave, bývajúci v Svätom Jure a Lucia Viazanková, dcéra rodičov Jána a Jarmily rod. Humeňanskej,
narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

11. 10. Sobota
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.

28. nedeľa
cez rok - A
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

18. 10. Sobota
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.

29. nedeľa
cez rok - A
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

24. 10. Piatok
25. 10. Sobota
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.

30. nedeľa
cez rok - A
Pondelok
Utorok
Streda

30. 10. Štvrtok
31. 10. Piatok
Všetkých
1. 11.
svätých
Pamiatka
2. 11.
zosnulých
3. 11. Pondelok
4. 11. Utorok
5. 11. Streda
6. 11. Štvrtok
7. 11. Piatok
8. 11. Sobota
32. nedeľa
9. 11.
cez rok - A

30

18:00 † Terézia Magdová
7:00
18:00
7:00
14:30
7:30
10:30

† Richard a Václava
† Žofia a sr. Vojtecha
na úmysel bohuznámej osoby
sobáš: J. Javor - L. Bednárová
60: Jozef Jenča
† Jozef a Mária Kovaľovci

Ovčie
17:00 za ZBP rodiny Jána Jenču
18:00 † Justína a Jozef
17:00 † Don Kočík, kňaz
16:00 sobáš: J. Goč - E. Haľková
9:00 za farnosť

18:00 † Jozef, Mária a František Balogovci
18:00 † Juraj, Margita, Jozefína a Jozef Šimčíkovci
7:00
18:00
7:00
15:00
7:30
10:30

† Alžbeta a Jozef Pacovskí
za ZBP Antona Eštočáka
40 r. manž.: František a Mária Hudákovci
sobáš: P. Kočiš - Z. Stašíková
za farnosť
† Richard Galdun

17:00 za ZBP Marienky a manžela
9:00 † Anna Uličná (výročná)

18:00 † Stanislav Uličný
18:00 † Anna a Ján Bednárikovci
7:00 na úmysel bohuznámej osoby
18:00 † Richard a Jozef Galdunovci
7:00
15:00
7:30
10:30
18:00
18:00

za ZBP Márie Forišovej ml. (222)
sobáš: P. Grohoľ - A. Uličná
za ZBP Františka Kuruca a jeho rodiny
za farnosť
60: Milan Čech
50: sr. Mária Alma

17:00

† Alžbeta Sajdáková,
† Marta, Agnesa a Jozef Baranovci

16:30 sobáš: J. Majek - L. Viazanková
9:00 † Ján, Anna, Terézia, Jozef a Peter

18:00 † Anna a Martin Ungvarskí
7:00
18:00
7:30
10:30
7:00
10:30

za ZBP kňazov, rehoľníkov
a rehoľných sestier z našej farnosti
† Jozef a Františka Jenčovci
za ružencové bratstvo
za farnosť
za všetkých zosnulých
† Karol Miháľ

17:00 † Margita a Štefan Sabolovci
9:00 80: Veronika Čigarská
9:00 †Matúš a Žofia Jenčovci

18:00 za ZBP Imricha a Heleny Ungvarských
18:00 za ZBP Heleny a Dášy Šimčíkových
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

za ZBP kňazov Juraja, Viliama, Olivera
a Štefana
† Stanislav Kovaľ (výročná)
55: Mária Ľutterová
60 r. manž.: Mária a Andrej Blizmanovci
† Apolónia Novotná (výročná)

17:00 † František, Anna, Jozef a Štefan Kollárovci
9:00 za farnosť

2. 9. 2014 - slávnostné Veni Sancte
na začiatku nového školského roka

8. 9. 2014 - narodeniny Panny Márie; odpust v Doline
slávnostný kazateľ Marek Eliáš, farár v Krížovanoch

15. 9. 2014 - sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Doline
slávnostný kazateľ Mikuláš Uličný, farár v Budyni nad Ohří

