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Otec biskup Stanislav Stolárik:
„Rád Vás všetkých žehnám.“

Pravda o nás
Ak ste čítali knihu „Malý princ“, možno si
spomeniete, ako malý princ v knihe prosí, aby
mu autor knihy nakreslil ovečku. Jeden kňaz
spomína, že ešte ako bohoslovec raz poprosil
svojho spolužiaka, ktorý mal veľký talent, dokázal za pár sekúnd na papieri obrázkom vystihnúť
situáciu, aby mu nakreslil hriešnika. Obrázka
sa však nedočkal. Ale to, čo mu spomínaný
umelec povedal, bolo zaujímavé: „Autoportréty
nerobím“. Takto vyznal a nezaprel pravdu o sebe.
Pravdu o tom, že keď sa pýtame na hriešnika,
tak sa pýtame na seba. Že keď sa povie hriech,
tak to je o mne.
Vedomie hriechu je dobre a potrebné, ale
týmto to nekončí. Musí ísť ďalej, má prerásť
do vedomia, že potrebujeme Ježiša. Kto nemá
vedomie hriechu, ten si myslí, že Ježiša nepotrebuje. A pôst je najlepším časom na uvedomenie
si hriešnosti i na prežitie toho, že potrebujeme
Ježiša. Lebo bez vedomia hriechu niet pôstu, bez
pôstu niet Veľkej noci a bez Ježišovho veľkonočného víťazstva niet radosti. Pekne o tom hovorí
chválospev veľkonočnej vigílie: „Veď čo by nám
osožilo, že sme sa narodili, keby nás Kristus
nebol vykúpil.“ Preto ak budete mať pokušenie
vykresľovať hriešnosť druhých, spomeňte si na
to, že hriešnik a hriech, to sa týka predovšetkým
nás. Keby sme nemali hriech, nepotrebovali by
k prehĺbeniu vzťahu s Kristom cez osvedčené
a odskúšané prostriedky, ktoré nám Cirkev už
po stáročia predkladá: modlitbu, pôst a skutky
lásky. Využijeme ich?
duchovný otec Marek

meditačná snímka: M. Magda

sme robiť pokánie. Pôstne obdobie je výzvou
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Krv mučeníkov omýva brehy Európy
Či videli ste obraz?
Strašný obraz – odsúdencov na smrť...
Obraz dnešných – novodobých mučeníkov...?
Jak dôstojní víťazovia
hrdo stoja pred popravou...
Bo mi na um zišlo...
...zrovnať,
v sebe prežiť... – prežuť!
svoju vieru,
túžbu svedčiť...;
Jedným slovom – naše
kresťanstvo –
uzákonené...
viac už
ľudským poriadkom
od rôznych nástrah,
najmä od tých zvonku,
kresťanstvo
„zákonom chránené“...
Preto stuhlo
na mohylu bronzovú,
stuhlo v srdciach ľudí
na kameň...
Čerstvou krvou,
takou, čo sa v mori pení,
nie je schopné
zrosiť zem.
Tak i ona hynie,
zjalovela, schne...
Hoc v samom centre,
v Európe sme,
v impotentnej Európe...

Povstal,
monštrum znova stojí!
skamenelý, staroveký
Rím...
Vztryskol prameň,
plameň čerstvej krvi
krvi svätej...!
Živý Kristus
po zemi kráča
krajmi nových Palestín...
Najvernejší
spolu s ním –
tí, čo menej rečnia
a viac žijú...
A zazdalo sa mi,
že z perí som mu čítal:
„odpusť im,
lebo nevedia čo činia...“
Prívaly vĺn,
more príboja
i do našich brehov
živú, svätú...
...mučeníkov krv...
i do našich brehov
život prinesú...
Krv mučeníkov omýva
brehy Európy
umýva a lieči jej rany,
kriesi údy
na umŕtvenom
Svätom Tele...
Paľo Ondrík
V Kluknave 17. februára 2015
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Mons. Bernard Bober (homília)

Ďakovná sv.omša
k 60. výročiu života Mons. Stanislava Stolárika
Drahý jubilant, milý
Stanislav – brat v
biskupskej službe, arcibiskup Alojz, bratia
kňazi a diakoni, milé
rehoľné sestry, seminaristi, príbuzní a priatelia nášho jubilanta,
drahí bratia a sestry v
Kristovi!
Vždy, keď slávime jubileum nejakého kňaza, alebo biskupa, vždy
je to istý prejav chvály a vďaky voči
Najvyššiemu kňazovi a pastierovi
Ježišovi Kristovi. Ježiš je pre každého biskupa najväčším príkladom
a vzorom, podľa ktorého sa snaží
formovať celý svoj život. A nielen
my sa formujeme v jeho škole,
ale predovšetkým on formuje nás,
lebo on si nás vybral a sprevádza
nás celým životom.
Neustále pripodobňovanie sa
Večnému kňazovi a Dobrému
pastierovi sa má pre každého
biskupa stať motívom k napredovaniu – byť ako on – vo všetkom!
Aj v dnešnom Evanjeliu nás Ježiš
vyzýva, "aby sme boli dokonalí ako
je dokonalý náš Nebeský Otec!"
(Mt 5, 43-48)
Milý Stanislav, Boh Ti dal život.
A celým životom Ťa sprevádza s
veľkou starostlivosťou. Priväzuje
si Ťa k sebe lanami dôvery už od
začiatku. Narodil si sa 27. februára
pred 60-timi rokmi. Tvoji rodičia –
otec a mama – Ťa prijali ako Boží
dar, ako siedme z ôsmych detí.
Tvoji súrodenci sú v tejto chvíli
tu pri Tebe. Mladé roky si prežil v
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Košiciach a tu sa v Tebe zrodilo i
povolanie. Pán stál pri Tebe, keď
si sa rozhodoval pre kňazstvo. On
bol s Tebou, keď si 11. júna 1978
v Dóme sv. Martina v Bratislave
prijal kňazskú vysviacku. Posilňoval Ťa pri Tvojom pôsobení na kaplánkach v Trebišove, Humennom,
Prešove a na farách v Obišovciach,
Čani, Humennom, v Prešove vo
Farnosti Kráľovnej pokoja a tiež v
prešovskej Farnosti sv. Mikuláša.
Vtedy ešte nikto netušil, čo Pán
pre Teba chystá ďalej. On stál pri
Tebe vo chvíli Tvojho menovania
i biskupskej vysviacky v košickej
katedrále 20. marca 2004, kde
Tvojim svätiteľom bol pán arcibiskup Alojz a spolusvätitelia – pán
kardinál Tomko a apoštolský nuncius Nowacki.
Boh si Ťa pripravoval a sprevádzal Ťa až k biskupskej službe,
lebo celý ten čas si mu vo svojom
živote vedel urobiť priestor a dať
mu prvé miesto. Deus semper
maior!
A preto sa od začiatku svojej
služby snažíš pridŕžať slov svätého pápeža Gregora Veľkého o
bohumilých vlastnostiach biskupa:
"Biskupovu česť nespoznávame
ani tak v nádhere jeho odevu, ako
skôr v lesku jeho duše. Biskup má
byť preto neúnavný v horlivosti a
horlivý duchom! Nech sa mu prieči
povýšeneckosť. Nech si zamiluje
pokoru a pravdu a nech sa ich
nikdy nevzdá!" (Regula pastoralis
II, 2-4)
Nielen z týchto odporúčaní
svätého pápeža, ale i z vlastnej
skúsenosti vieme, že pre službu

biskupa sú nevyhnutné najmenej
tri podstatné prvky: pravda, pokora
a láska. Služba biskupa je preto
službou pravdy (officium veritatis),
službou pokory (officium humilitatis) a službou lásky (officium
amoris).
Officium veritatis – služba pravdy
je počas Tvojej biskupskej služby,
drahý Stanislav, spojená predovšetkým s ohlasovaním. Všetci
poznáme Tvoj príznačný postoj
odvahy a nebojácnosti. Vo svojich
príhovoroch sa nebojíš konkrétne
poukázať na hriechy spoločnosti,
novodobé prenasledovanie kresťanov a neúprimnosť médií. Táto
Tvoja vlastnosť iste súvisí aj so
štúdiom a prednášaním filozofie.
Z nej čerpáš podnetné argumenty
na obhajobu pravdy o človeku a
o Bohu. Ako profesor filozofie si
prednášal na Prešovskej univerzite
a stále prednášaš na našej Katolíckej univerzite – na Teologickej
fakulte tu v Košiciach.
Okrem toho Ti bola v rámci
Konferencie biskupov Slovenska
zverená Liturgická komisia. Tu tiež
doslova bdieš nad správnosťou a
pravdivosťou posvätnej liturgie,
aby sa slávila v pravde pred Bohom, pred vlastným svedomím
i pred veriacimi – a to všetko v
jednote s celou Cirkvou.
A popritom na našom úrade vybavuješ veci spojené s katolíckym
školstvom. Tu si svedkom toho, s
koľkými problémami i prekážkami
sa musia boriť naše katolícke školy!? Ako musia zápasiť v nerovnosti
podpory a v nepriaznivej propagande. Často si osobne prítomný
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v teréne, medzi učiteľmi a žiakmi.
Povzbudzuješ ich a dodávaš im
odvahu k svedectvu o Božej pravde
pred týmto svetom.
Toto je teda aspoň časť mozaiky
Tvojej služby pravde!
Officium humilitatis – služba pokory. Duch poslušnosti, vernosti a
pokory je Ti blízky. Tento postoj je
neoddeliteľne spojený s duchom
modlitby, precitnutia v Božej prítomnosti. K takémuto postoju vyzývaš a privádzaš aj iných, hlavne
pri duchovných cvičeniach, ktoré
si už toľkokrát viedol – pre kňazov,
učiteľov, rodiny i vojakov.
Svedectvo, ktoré o Tebe po
jedenástich rokoch spolupráce
dnes môžem vydať, sa opiera o
tento Tvoj postoj pokory, jednoty
a vernosti. Iste, silu k tejto svojej
spoľahlivej službe čerpáš vo chvíľach, ktoré tráviš pred Pánom.
Modlitba učí človeka skutočnej
pokore srdca.
Čím je človek pokornejší, tým
viac sa snaží byť aj milosrdnejší.
A výzvou k prejavom milosrdenstva
je Božie milosrdenstvo. Všetci Ťa
poznáme ako propagátora Božieho
milosrdenstva. Často Ťa vídavam,
ako sa okolo tretej hodiny popoludní utiahneš do našej kaplnky a
modlíš sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Svätá sestra Faustína a
svätý Ján Pavol II. našli v Tebe horlivého pokračovateľa ich odkazu.
A napokon, je tu služba lásky
– Officium amoris. Milý jubilant,
už väčšiu časť svojho života si
kňazom. Nielen vysluhuješ, ale i
sám žiješ z Eucharistie. Láska k
eucharistickému Kristovi prenikla
Tvoj život.
Okrem toho vyzrela v Tebe i
úprimná láska k Panne Márii. Si
veľkým mariánskym ctiteľom. Obišovská Matka Božia pre Teba čosi
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znamená! Hlavne počas totality Ti
dodávala veľa síl a odvahy. Preto je
aj Tvoje biskupské heslo poznačené hlbokou úctou k Božej Matke:
Mocou Ducha Svätého a s Máriou!
Láska k Bohu – ku Kristovi a k
Panne Márii sa napokon završuje
v láske k Cirkvi – teda ku všetkým
jej deťom. Cirkev nie je len naša –
máme za ňu zodpovednosť všetci,
nielen diecézny biskup.
Preto si Ťa vážim ako spolubrata
a verného spolupracovníka a ďakujem Ti za Tvoju službu pre dobro
Košickej arcidiecézy i celej Cirkvi.
Ťažko si viem predstaviť chod
arcidiecézy bez Tvojej pomocnej
ruky a služby.
Ďakujem Ti za Tvoju službu pravdy, službu pokory a službu lásky!
Kto Ťa pozná, vie, že svoje jubileum, by si najradšej slávil potichu
a bez ovácií. Nechcel si z toho robiť
žiadnu veľkú oslavu. No všetkým
tým ľuďom, ktorí Ťa rôznym spôsobom sprevádzali na ceste životom,
a ktorí stáli po Tvojom boku – tým
všetkým si dlžný – aby si ich pripojil k oslave a chvále Boha za
Tvoj život! Preto sme sa tu dnes
zhromaždili s veľkou radosťou a
vďačnosťou.
K dnešným čítaniam sme pridali
ešte jedno čítanie z listu sv. apoštola Pavla Galaťanom: "Neste si
vzájomne bremená!" (Gal 6, 2) V
tejto súvislosti, keď hovorím o tom,
ako si mi nápomocný pri spravovaní diecézy, spomínam si na Tvoj
výrok, zachytený v rozhlasovom
vysielaní v relácii Na čom záleží.
Vtedy si tam vyslovil jednu vzácnu
myšlienku: "Záleží na tom, aby vo
chvíľach, keď človeka v živote bolí
duša, aby vedel, že v tom nie je
sám…, aby nebol sám so svojou
bolesťou."
To isté môžeme povedať i o

radostných chvíľach nášho života.
Je dobré, ak máme s kým zdieľať
starosti i radosti! Preto sa dnes chceme s Tebou potešiť a spoločne s
Tvojimi príbuznými a priateľmi volať
k Bohu i prosiť o jeho neustále
sprevádzanie a účinkovanie v ďalších rokoch Tvojho života.
Drahý jubilant, zachovaj si vernosť Kristovi, Božej Matke a Svätému Otcovi! Čo iné Ti dnes, pri
Tvojom životnom jubileu možno
zapriať a zaželať!? Nech Ti Pán
zachová Tvoj priateľský charakter,
usmievavú tvár, trpezlivosť i miernosť, dobrotu otcovského srdca
a vernosť! Prajem Ti, aby Kristus
mal cez Tvoje pastierske pôsobenie vždy viac a viac priestoru
v srdciach i vo vzťahoch tých, ku
ktorým si poslaný.
Teš sa z Božej blízkosti, motivuj
i povzbudzuj k životu s Ježišom.
Stavaj mosty medzi Cirkvou a
kultúrou, medzi Ježišom a ľuďmi i
medzi našimi kňazmi.

Milý Stanislav, Nech
Ti Pán k Tvojim rokom
pridá aj ďalšie a nech
Ti dopraje v zdraví, v
dôvere, v úprimnosti a
odovzdanosti prežívať
najrozvážnejšie roky
života. Nech Ťa Obišovská Panna Mária svojím
mocným príhovorom
chráni od všetkých
nebezpečenstiev tela i
duše a Tvoji svätí patróni
na čele so svätým mučeníkom Stanislavom nech
Ti pomáhajú zachovať
Tvoje zmysly i srdce vždy
mladé a živé v Ježišovi
Kristovi. Amen.
5
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HOMÍLIA

na 4. pôstnu nedeľu cez rok B

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.

Nikodém pochopil a uveril. Pochopíme to aj my?
Predveľkonočné týždne boli v v sídle nepriateľa, s mužom, ceste, keď hovorí ženám: „Dcéprvotnej cirkvi dobou katechu- ktorý rozhodoval o svojej viere, ry jeruzalemské, neplačte nado
menátu, čiže dobou prípravy či nevere v Krista, s učencom mnou, ale plačte nad sebou a
dospelých na svätý krst. Pre svojej doby, ktorému to myslelo nad svojimi deťmi.“ Alebo azda
nás, ktorí sme boli pokrstení už a pátral po pravde, ktorý sa pre chcel Ježiš na kríži vyburcovať
v detstve, je to každoročne sa určité ľudské ohľady neodvážil spravodlivosť, aby sa za ním
opakujúca škola živej a žitej vie- ešte verejne ku Kristovi priblížiť. hrnuli všetci, ktorí to myslia
ry. Po Noemovi, Abrahámovi a
Pán Ježiš sa tomuto človeku čestne a nájdu si v kríži určitý
Mojžišovi stoja proti nám proro- otvára. Ale čo je na tom zau- symbol? Nie. Hoci Kristova smrť
ci, ktorých Boh posiela, pretože jímavé, otvára mu tajomstvo na kríži bola vrcholom bezprámá sústrasť so svojím ľudom. kríža, nového prameňa života a via, predsa ani toto nemalo sa
Chce ho varovať a zachrániť. V svetla. „Syn človeka musí byť stať magnetom pre ľudstvo. Čo
dnešnom evanjeliu počujeme pozdvihnutý, aby nik kto v Neho teda malo byť tým magnetom?
časť nočného rozhovoru Pána uverí nezahynul, ale mal život „Boh tak miloval svet, že dal
Ježiša s Nikodémom. Nikodém večný.“ Aký to magnet ide vložiť svojho jednorodeného Syna,
pochopil a uveril. Pochopíme Ježiš do kríža, aby tento nástroj aby nik, kto v neho uverí, nezato aj my?
smrti, strachu a odporu odrazu hynul, ale mal život večný.“ To
Drahí bratia a sestry,
vedel toľkých pritiahnuť?!
sú slová samého Pána Ježiša,
evanjeliá nám uchovali niekoľZo skúseností vieme, že pri- ktoré sme dnes z jeho úst poko hlbokých, vážnych a dôčuli. A táto veta spolu s
Hoci Kristova smrť na kríži bola vrcholom
ležitých rozhovorov, ktoré
inými podobného obsahu
bezprávia, predsa ani toto nemalo sa stať
mal Ježiš Kristus s niekoľjasne dokázala a dokazumagnetom pre ľudstvo. Čo teda malo byť tým
kými jednotlivcami svojich
je, v čom je príťažlivá sila
magnetom? „Boh tak miloval svet, že dal svojčias. Hoci tieto slová boli
kríža, alebo lepšie povedaho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho
povedané medzi štyrmi
né ukrižovaného Krista na
uverí, nezahynul, ale mal život večný.“
očami, predsa raz sa mali
ňom. Je to Láska. Čistá,
čítať verejne v celej cirkvi. To, čo ťahuje súcit. Veď len bezcitný nezištná, obetavá, úprimná lássa vpíjalo do duše toho-ktorého človek – sadista dokáže prejsť ka, ktorá podstupuje smrť, aby
šťastného človeka, má sa vpíjať pri trpiacom bez toho, aby sa darovala život. Hoci sú na svete
a vstrebávať do duší všetkých pri ňom zastavil, pomohol mu rozličné hodnoty, za ktoré sa
nás. Medzi takéto vážne dialógy a ujal sa ho. Či aj Kristus chcel dá kúpiť celý človek, alebo iba
patrí i rozhovor medzi Ježišom využiť iba túto hlbokú citovú časť z neho, ľudstvo, alebo iba
a Nikodémom, z ktorého sme stránku človeka a ľudí k tomu, jeho časť, predsa láska zostáva
pred chvíľou počuli jeden krát- aby si získal masy sveta? Či sa menou, za ktorú sa dá získať a
ky, ale veľmi významný úryvok. majú k nemu hrnúť ľudia len pritiahnuť každý a za každých
Odohral sa za priam romantic- preto, že je hodný súcitu? Túto okolností. Sám Nikodém bol
kých okolností – uprostred noci, možnosť vylučuje na krížovej pádnym dôkazom tejto pravdy
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krížu, ku Kristovi? Je to sila jeho
obetavej lásky, ktorá sa najrukolapnejšie prejavila práve v smrti
za nás. Kristus svoje rozhovory
s ľuďmi neukončil pri nanebovstúpení. Sú chvíle, kedy sa
mimoriadne hlasno prihovára k
nám, najčastejšie v tichej chvíli úzkeho spojenia, modlitby,
či rozmýšľania. Najviac však
prejavuje svoju túžbu hovoriť s

nami vo chvíli svätého prijímania, kedy s ním prichádzame do
najužšieho spojenia, aké len je
tu na zemi možné. Príďme za
ním v týchto pôstnych dňoch,
vyhľadajme ho, aby sa prihovoril
k nám a povedal nám slová večného života. Nezastavujme sa
na ceste k nemu a počúvajme,
čo nám hovorí tu a teraz. Amen.
Mgr. Ján Biroš

ilustračná snímka: Martin Magda

na Veľký piatok. Je krásne pomyslieť na to, že nás má niekto
rád. Je krásne pomyslieť na to,
že pre niekoho niečo znamenám. Je však úžasné pomyslieť
na to, že niekto z lásky za mňa
zomrel, za pokoj mojej duše,
za moje zmierenie s Bohom, za
môj večný život.
Bratia a sestry, už chápete,
prečo a čo nás to tak ťahá ku
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Mons.

Stanislav
Stolárik,
pomocný košický
biskup

Otec biskup, vek šesťdesiat rokov je vážnou
hranicou v živote každého človeka.
V našom svetskom pohľade sa sústreďujeme
viac na zanechávanie
silnejších a väčších
stôp. Viac hodnotíme
prežité obdobie. Do
života svojich detí a
okolia sa snažíme silno
presadiť svoje životné
„normy“, ktoré sme si
úspešne "odžili".
Ako je to v živote otca biskupa?
Aj ja, najskôr ako pastoračný
kňaz, teraz biskup a stále i ako
profesor sa vždy teším zo svojich
farníkov, diecézanov i študentov,
keď rozvíjajú vo svojom živote
všetko, čo dostali od rodičov i od
ďalších dobre zmýšľajúcich ľudí. A
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možno aj cezo mňa vstúpil Boh do
ich života a dnes z toho čerpajú.
To spôsobuje radosť.
Prerozprávajte nám svoju životnú
cestu. Predstavte nám svoju rodinu, rodinné prostredie, v ktorom
ste vyrástli, jej vplyv na Vaše
formovanie, ktoré vyústilo do
sviatostného kňazstva.
Narodil som sa 27. februára
1955 v Rožňave ako siedme z
ôsmych detí mojich rodičov, pochádzajúcich zo Stropkova, Štefana Stolárika a Júlie r. Kočišovej,
avšak vyrastal som v Košiciach.
Viete si predstaviť, že keď nás
bolo viacero detí, tak bolo aj veselo. Samozrejme, že sme mali aj
povinnosti a starosti a keď sme
niečo povystrájali, tak sme za to
museli aj niečo zniesť, ale bolo to
krásne obdobie. Odkedy sa moja
mama vydala, modlievala sa, aby
mala syna kňaza. Sama mala brata kňaza a sestru rehoľníčku. Aj z
ďalšieho príbuzenstva, z otcovej
strany boli duchovné povolania.
Takže duchovná niť bola v našej
rodine veľmi živá. Zo strany rodičov som cítil veľkú podporu. Keď
som sa rozhodol stať sa kňazom aj
pod vplyvom okolností vtedajšieho
času, niektorí moji súrodenci sa
na to dívali s obavami, či mi nebudú komunisti a eštebáci škodiť.
Ale aj od nich som vždy cítil podporu až po dnes.
Pamätáte si na momenty zo základnej, alebo strednej školy, na
svojich spolužiakov? Mali ste
vzory vo svojich učiteľoch, profesoroch?
Myslím, že to bola taká celkom
normálna, bežná cesta, podobná
toľkým iným školákom. Na základnej škole sa náboženstvo začalo
učiť, až keď som bol po prvom
sv. prijímaní a birmovke, takže

spolužiaci nedokázali pochopiť,
prečo tam ešte chodím. Počas
strednej školy sa asi zrodilo moje
povolanie ku kňazstvu. Bolo veľa
učiteľov, ktorí sú dodnes pre mňa
príkladom, zvlášť, keď aj vtedy žili
svoju vieru, čo predovšetkým pre
učiteľov nebolo jednoduché.
Vaše smerovanie ku sviatostnému kňazstvu ovplyvňovalo aj vaše
výsledky v škole?
Myslím, že to nebolo o mojich
výsledkoch v škole, to bolo o Pánovom zavolaní.
Ako ste sa dostali na vysokú
školu? Som Váš rovesník a viem,
že existovali „sily“ v čase normalizácie, ktoré zastrašovali, kládli
podmienky a veľmi silno vplývali
na rodiny a smerovanie ich detí.
Študoval som na SVŠ na Šmeralke, dnešná Poštová ulica v
Košiciach. Od spolužiakov som
v súvislosti s mojím záujmom o
štúdium teológie necítil nič zlé.
No treba brať do úvahy fakt, že
vtedy sa prihláška na teológiu
podávala cez biskupský úrad. Cez
školu som si podával prihlášku na
prírodné vedy, na geografiu do Bratislavy. Pravdaže, moja prihláška
na teológiu mala spätnú reakciu –
na školu prišiel cirkevný tajomník
a eštebáci. Našťastie to však v
škole v rokoch vrcholnej normalizácie (1973) zobrali normálne. Aj
za mojím otcom prišiel cirkevný
tajomník s návrhom, že ak si vyberiem akúkoľvek inú vysokú školu,
dostanem sa tam. Ja som však
trval na svojom, že chcem ísť len
na teológiu. A keď sa už prevalilo,
že som ani nebol na prijímačkách
na prírodné vedy v Bratislave, ale
na teológiu, dozvedel som sa, že
jeden spolužiak stretol druhého v
autobuse a kričal naňho: „Vieš,
kam išiel Stano? Išiel sa učiť za
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biskupa!“ Aké prorocké slová.
(Smiech)
Pamätáte sa na svoje primície?
Primície som mal v nedeľu 18.
júna 1978 v katedrále v Košiciach.
Ráno pršalo, takže celé mesto
bolo „vyumývané“. Celý deň bol
krásny a silný na stretnutia a dojmy, takže večer som nemohol zaspať od únavy. Ale taký slávnostný
deň býva iba raz v živote.
Prvá kaplánka je ako prvá láska. Kam Vás Vaši predstavení
poslali?
Prvým kaplánskym miestom bol
Trebišov. Cítil som sa tam veľmi
dobre, okúsil som čaro „prvej lásky“ (porov. Zjv 2, 4). Keď po 14
mesiacoch prišlo lúčenie, ťažko sa

mi odchádzalo. Ale naša služba je
taká. Pánovi som vďačný za každé
miesto môjho pôsobenia.
Kde všade ste ako kňaz pôsobili?
Po kňazskej vysviacke roku
1978 som pôsobil ako kaplán v
Trebišove (1978), potom v Humennom (1979) a v Prešove (1981).
Neskôr ako farár a po čase aj ako
dekan som pôsobil v Obišovciach
(1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti
Kráľovnej pokoja (1995) a vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove
(2001-2004).
Vyjadrite svoje vnútorne duchovno, keď ste sa dozvedeli, že si
Vás Cirkev v rámci našej diecézy
vybrala za najvyššieho pastiera.

Neboli to ľahké chvíle. Bolo to
pre mňa veľké prekvapenie, i keď
som vedel, že som medzi kandidátmi. V modlitbe som veľmi
prosil o silu, aby som túto službu
dokázal prijať. Trocha som sa
ukľudnil, keď som na nunciatúre
v Bratislave, kam ma zavolal pán
nuncius arcibiskup Mons. Nowacki, zbadal v kaplnke relikviu bl.
Zdenky Schelingovej, ktorá tak veľmi pomáhala kňazom. Odvtedy ma
sprevádza spolu s ďalšími svätými
a blahoslavenými.
Čo sa všetko muselo zmeniť?
To je veľká zmena v živote.
Ak som dovtedy (po 27 rokoch
kňazskej služby) bol navyknutý na
pravidelnú pastoráciu v konkrét-
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nej farnosti a určitým spôsobom
so stabilnými veriacimi, teraz
nastúpila pastorácia v diecéze.
To znamenalo vnímať radosti i
problémy biskupstva, ale tiež byť
vždy na inom mieste, stretávať
stále nových ľudí, a takmer vždy
pri nejakej slávnosti. Táto služba
má tiež svoju krásu, ale vyžaduje
i veľa síl (napr. sám si šoférujem).
Ako vplýva sila zodpovednosti za
zverené na rozhodovanie sa vo
Vašom živote?
Mám určitú „výhodu“, že som
„len“ pomocným biskupom, t.j.
ťarcha zodpovednosti leží na pleciach arcibiskupa-metropolitu. Ako
generálny vikár mám však svoje
kompetencie a, okrem iného, je
mi zverená starostlivosť o cirkevné
školstvo v arcidiecéze. Ale môžem
zodpovedne povedať, že radosti a
starosti arcibiskupstva mám za
svoje, napomáham ich riešiť a
zahŕňam ich do svojich modlitieb.
Otec biskup, vnímame Vás ako
pastiera, ktorý veľmi citlivo
vníma svoje okolie a tento čas.
Nebojíte sa tieto časy pomenovať, dať im „pravé meno“. Je to
ťažké, keď „spoza každého roha“
na Vás, otcov biskupov, číhajú
médiá?
Jedným zo znakov biskupskej
služby je berla (palica), ktorú dostáva biskup nie na strašenie košiara (stáda), ale na jeho ochranu.
„Pomenovať“ veci patrí nutne k
pastierskej službe biskupa. Nikdy
nechcem útočiť na niekoho, nikdy
neprajem inému zle. Mojou úlohou
je tých, ku ktorým som poslaný,
chrániť, vystríhať, usmerňovať, povzbudzovať, ale príležitostne "hovoriť i vhod či nevhod" (porov. 2
Tim 4, 2). V rámci hierarchického
odstupňovania je to úloha Svätého
Otca, biskupa, kňaza, otca, mamy,
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učiteľa..., každého, kto vychováva,
kto je povolaný k zodpovednosti za
zverených. Výziev k zodpovednosti
za formáciu iných je veľa v Starom
i Novom zákone a v priebehu cirkevného roka ich môžeme počuť
v rámci liturgie Božieho slova pri
sv. omšiach (napr. Ez 3, 17-21).
Ale môžeme si ich aj individuálne
vyhľadať vo Svätom písme.
Čo čaká našu miestnu Cirkev
do budúcna? Vzhľadom na to, že
Cirkev je hierarchická, dá sa to
„naprojektovať“?
Čo sa týka budúcnosti Cirkvi,
stále treba do hĺbky prežívať Ježišov prísľub: „Hľadajte teda najprv
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete
navyše“ (Mt 6, 33). Ak sa budeme toho držať, budeme v sebe
posilňovať istotu dôvery v Boha,
ktorý sa neustále stará o Cirkev.
Predsa dal aj iné prisľúbenie: „Hľa,
ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).
Život Cirkvi a nás veriacich, ktorí
tvoríme Cirkev, je o viere a nie o
politických kalkuláciách.
Keď to rozmeníme na drobné,
ako vnímate našu „mladú“ farnosť Víťaz?
Farnosť Víťaz vnímam ako značne dynamickú. Prajem vám, aby
ste si túto dynamiku nielen zachovali, ale i neustále rozvíjali a
vždy smerovali „na hlbinu“ (porov.
Lk 5, 4).
Ste pravidelným čitateľom nášho
farského časopisu. Ako vnímate
farské časopisy v našej arcidiecéze?
Veľa farských časopisov má
charakter skôr informatívno-bohoslužobný. Vy ste zameraní viac
tematicky a máte solídny tvorčí
tím. Vychovávajte si i naďalej spolupracovníkov a nástupcov, aby

váš časopis rástol kvalitatívne i v
budúcnosti.
Na záver Vás chcem poprosiť o
duchovné povzbudenie, duchovný
odkaz pre našich veriacich, pre
našich čitateľov.
Všetkým vám na čele s vaším
duchovným otcom Marekom chcem popriať to, čo sa mi vidí ako
veľmi dôležité v dnešnej dobe.
Svet nás zvádza k tomu, aby sme
svoj život prežívali len tak povrchne, len „akože“. Nahovára nám:
netreba brať vážne rodinu, vzťahy,
výchovu, starosť o chorých, vieru,
modlitbu ..., všetko berte bez hĺbky, bez záväzkov, len nakrátko...
Prajem vám, aby ste nešli touto
cestou. Naďalej, ako je to o vás
známe, si vážte rodinu, vzťahy,
dedičstvo otcov, čo ste prejavili
i svojim pozitívnym postojom k
referendu o rodine (7.2.2015).
Sami viete veľmi dobre, že keď
sa základy domu urobia len tak
povrchne, nekvalitne, taký dom
bude mať skôr-neskôr problémy a
možno i spadne. O to viac to platí
o povrchnom, nekvalitnom štýle
života, keď sa napokon všetko
zrúti a človek ostane sám vo svojom sklamaní a bolesti. Nestavajte
život na povrchnosti, ale naďalej
ho budujte na osvedčenom „uholnom kameni, na Kristovi“ (porov.
Ef 2, 20).
Otec biskup, ďakujeme za rozhovor a prosíme o Vaše otcovské
požehnanie.
Prajem vám požehnané prežitie
zvyšku pôstneho obdobia a radostnú Veľkú noc. Rád vás všetkých
žehnám v mene X Otca i X Syna
i X Ducha Svätého. Pokoj Boží
nech zostáva vo vašich srdciach
po všetky dni vášho života.
pripravili: M. Magda a Bc. M. Gondová
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Manželstvo a rodina – inštitúcia odsúdená na zánik?
Muž a žena sú od prírody obdarení prirodzenou požiadavkou spojiť sa, žiť v určitom spoločenstve lásky
a rodinného života. Táto ich najhlbšia prirodzenosť je taká silná, že ich vedie k túžbe vzájomne vytvoriť
spoločenstvo, ktoré nazývame manželstvom a neskôr, ak pribudnú deti, aj rodina. Takáto rodina, ktorá
vzniká zo vzťahu muža a ženy, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti a svojím historickým významom predchádza aj samotnú spoločnosť - štát.
Rodina a manželstvo však začínajú mať v posledných desaťročiach inú pozíciu v spoločnosti. Sú vystavené
novým faktorom, ktoré ovplyvňujú jej kvalitu, ale aj samotnú existenciu. Globalizačnými tendenciami, rozvojom informačných technológií, zmenou politickej klímy, mobilitou a migráciou sa rodina na Slovensku mení.
hrám komorným (hra s bábikami,
na domácnosť a pod.) Práve tieto
hry majú za cieľ uľahčiť deťom ich
identifikáciu pohlavia a poskytnúť im
vzor adekvátny k danému pohlaviu.
Preto je nesmierne dôležité, aby
dieťa vyrastalo v úplnej rodine.
„Pre vývoj dieťaťa je dôležitá úplná
rodina, najmä štyri typy rodinných
rolí – matky, otca, sestry a brata
– a podsystémy vznikajúce z ich
vzájomného prepojenia. Podľa odborných štúdií každý člen rodinnej
skupiny provokuje špeciálne formy
správania sa ostatných a absencia
každého z nich narúša systém vzá-

jomného pôsobenia. Identifikácia
vo sfére pohlavia je jedným z veľmi
významných procesov socializácie.
Nesprávna identifikácia vyvolaná
tým, že chýba osobný vzor patričného pohlavia, môže mať negatívne
následky v neskoršom sexuálnom
živote, môže viesť k poruchám napr.
k homosexualite, impotencii, frigidnosti. Je tiež príčinou neúspechov
pri výchove vlastných detí...“
To, že v dnešnej dobe tak veľmi
pribúda gayov a lesbičiek, je výsledkom žitia doby minulej. To, že
neúmerne stúpa rozvodovosť, že
deti žijú v neúplných rodinách, často

ilustračná snímka: Martin Magda

3.3 VÝCHOVNE PÔSOBIŤ, ZDÔRAZŇUJÚC POHLAVIE DIEŤAŤA
Je samozrejmosťou, že rozdielne
sa pristupuje k výchove chlapca a
k výchove dievčaťa. Častokrát si
to rodičia ani neuvedomujú, ale aj
tento aspekt hrá veľmi dôležitú rolu
pre budúce formovanie osobnosti,
pre budúce možné homosexuálne, či
lesbické správanie sa detí. Už dva a
polročné deti sa pri voľbe hry či zábavy riadia svojim pohlavím. Chlapci
dávajú pri hre prednosť pohybovým
hrám (napr. manipulácia s autíčkom,
vláčikom, lezú po stromoch, bijú sa)
a dievčatká dávajú prednosť skôr
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pri výchove absentuje jeden z rodičov. Výsledok sa musí nevyhnutne
dostaviť. Darmo budeme hľadať a
bádať v génovom inžinierstve, hľadať
príčinu v genetických a prenatálnych
hormónoch. Nič nenájdeme, nič
nevyskúmame. Je nutné iba vrátiť
sa k tradičnej rodine, k tradičnému
vzoru rodiny. Otec, mama a traja
súrodenci. To je liekom na pomýlené
a zvrátené názory, že aj muž a muž
môžu vychovávať deti a môžu si ich
adoptovať. Takto neprežije ľudstvo,
takto neprežije rodina.
3.4 HĽADANIE HODNÔT V MANŽELSTVE A RODINE
Manželstvo a rodina sú ustanovizne prirodzeného práva a majú svoj
pôvod v Bohu, či sa to niekomu páči,
alebo nie. Nemali by teda podliehať
zmenám, ktoré chce zaviesť nezdravá spoločnosť. Ku katolíckej cirkvi sa
u nás na Slovensku pri poslednom
sčítaní ľudu roku 2011 prihlásilo
viac ako 60 % celkovej populácie.
Ako je tento údaj viditeľný v našich
manželstvách, v našich rodinách?
Je potrebné, aby sa v kresťanských
rodinách všetci jej členovia spolu
modlili a pestovali rodinné čnosti,
aby boli vzorom a príkladom pre
ostatné rodiny. V kresťanských rodinách, a nielen v nich, by sa malo
často diskutovať o aktuálnych ohrozeniach a ťažkostiach manželstva a
rodiny, mali by sa hľadať riešenia a
formy pomoci manželstvám a rodinám v kríze.
„V posledných desaťročiach sa
mimoriadne zdôrazňuje kultúra sexuality a kultúra lásky za ňou ďaleko zaostáva. Časopisy priam chrlia
správy, články, otázky, rady a diskusie o sexualite. Knihy s touto tematikou by mohli zaplniť celé knižnice.
Na túto tému sa konajú kongresy a
schôdze. Sexualita predstavuje najjednoduchší zdroj rozkoše. Úspechy
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sa tu ľahko dosiahnu. Naproti tomu
lásku nemožno tak ľahko zachytiť a
narábať ňou. Milovať znamená čosi
božské, zažiť Boha samého, mať
účasť na božskej prirodzenosti. Človek sa nedá pomýliť ani puklinami a
trhlinami na nej, ani jej všednosťou.
Láska – to je čosi viac. Siaha až k
rozmerom božského. Ku kultúre lásky patrí aj táto viera v jej hodnotu,
viera v to, že sa v nej uskutočňuje
čosi ideálne, ba až božské.
Vráťme sa teda ku kultúre lásky,
k hodnotám ako je manželstvo a
rodina, to bude našou záchranou,
vráťme sa k hodnotám, ktoré pripravia naše deti na budúci život, aby
mohli vytvárať zdravé rodiny a zdravé
manželstvá. Ani tie najvyberanejšie
maškrty, najluxusnejšie oblečenie,
najprepychovejšie zariadený byt,
hračky od výmyslu sveta, auto za
maturitu. To všetko je nič, ak rodičia
týmito vecami zahlušia svoje svedomie, že ako rodičia, ako otcovia
a matky zlyhali, že ich manželstvo
sa rozpadlo.
3.5 SEXUÁLNA VÝCHOVA – VÝSADA RODÍN
Je potrebné vzdať sa historky „o
bocianovi“ a je potrebné o sexualite
deťom hovoriť s prihliadnutím na ich
vek a rozumovú vyspelosť. Deti sa
skôr, alebo neskôr dozvedia pravdu
od iných detí a budú sa nazdávať,
že ak im ich rodičia hovorili historku
o bocianovi, tak tým chceli zakryť
niečo hriešne a hanebné. Napriek liberalizmu, ktoré dnešná spoločnosť
tak s hrdosťou hlása, sa o sexualite
zdráhame hovoriť so svojimi deťmi
a odpovedať im na zvedavé otázky.
Túto tému hádžeme na školu a často odmietneme svojim deťom čo-to
na túto tému povedať a odbijeme ich
odpoveďou: „To sa naučíš v škole.“
A čo urobí škola? Dôraz v danej téme
podloží na odprednášanie anato-

mických, fyziologických a funkčných
faktorov, predebatuje tiež spôsoby,
ako predísť neželanému tehotenstvu
metódami prerušenia tehotenstva.
Avšak dostatočne morálny aspekt
sexuality ani jasné uvážené hľadisko
to všetko ponechá nepovšimnuté.
Preto je pri sexuálnej výchove úloha
rodiny nezastupiteľná.
„Rodina je školou plnšej ľudskosti
a je tiež najlepším prostredím, kde
je povinnosť zabezpečiť postupnú výchovu sexuálneho života. Sexualita
je často poznačená a oklieštená iba
na úroveň niečoho všedného, keď
sa predstavuje a často praktizuje
ponižujúcim a ožobračujúcim spôsobom prostredníctvom spájania
tejto otázky výhradne so sexom a
sebeckou rozkošou.
Je potrebné a zvlášť deťom v predpubertálnom a pubertálnom období
hovoriť o sexualite ako o obohatení
ľudského tela ako celku, emócii a
duše cez lásku, ktorá vedie k sebaodovzdávaniu. Taktiež je potrebné
v rodine v tejto súvislosti hovoriť o
čistote, ktorá ako cnosť ďalej rozvíja
zrelosť osobnosti.
Čiže, ak to zhrnieme, zdravý postoj k sexualite má prebiehať v rodine, kde deťom poskytneme správne
a veku primerané informácie, ktoré
budú zároveň odrazom morálnych
zásad, súvisiacich s touto oblasťou. Nikdy by však tieto posolstvá
nemali byť sprevádzané hrozbami,
trestami, alebo inými zahanbujúcimi
situáciami.
V úplnom závere už iba jedna
veta. "Ak budeme my mlčať, tak
kamene budú kričať." Nechajme sa
preto viesť zdravým „sedliackym“
rozumom, osvedčenou skúsenosťou
a pritom však majme veľkú lásku,
trpezlivosť a vytrvalosť.
(dokončenie)
spracovala: Bc. Martina Gondová
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Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv.
Františka pod ochranou Svätej Rodiny v Brne

snímka: Martin Magda

Na snímke zľava: † S. M. Expedita - Helena Gregová; † S. M. Samuela - Helena Gregová; † S. M. Anselma - Žofia Uličná

Sestra Marie Expedita – Helena Gregová
Narodila se 30. června 1919 ve Víťaze okres Prešov na východním Slovensku.
Pokřtěna byla 19. července, biřmována v květnu 1931 v Širokom.
Do Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny vstoupila 14. února 1937 mezi prvními sestrami z Víťazu, kterých v Brne bylo
celkem šestnáct. 17. srpna 1938 měla obláčku a začala svůj noviciát. 19. srpna
1939 složila 1. řeholní sliby za přítomnosti pana biskupa Kupky.
Nemocniční službu vykonávala nejprve na chirurgické klinice U sv. Anny. V r. 1942
byla přeložena do Domu útěchy na Žlutý kopec. Věčné sliby složila 1. srpna 1945. V
r. 1948 byla poslána do Jihlavy na interní oddělení a zároveň studovala ošetřovatelskou školu, kterou ukončila diplomovými zkouškami v červnu 1949.
Byla poslána zpět do Brna na Žlutý kopec na onkologii do Domu útěchy, kde byla od
r. 1951 staniční sestrou. Bylo to pro ni těžké, protože byla ještě mladá, nezkušená. V Domě útěchy obětavě
sloužila až do 31. července 1956, kdy byly všechny naše sestry propuštěny z nemocniční služby. V době,
kdy pobývala v mateřinci, chodila ošetřovat jednu nemocnou paní do její domácnosti a dosloužila jí k smrti.
Koncem září byla poslána do Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou, kde sloužila ležícím pacientům.
V ošetřování nemocných byla velmi pečlivá a vždy usměvavá. V roce 1961 se účastnila svěcení kostela sv.
Josefa, dělníka ve Víťaze – svém rodišti. V prosinci 1989 byla povolána z Rokytnice nad Jizerou do Lechovic,
kde nastoupila službu nemocným sestrám, kterou vykonávala velmi obětavě ještě i v Brně po návratu sester
z Lechovic zpět do kláštera až do r. 1999. Dokud mohla, ráda pomáhala u nádobí a různých prací. Velmi
ráda se modlila, celé dny trávila v kapli až do jara minulého roku, kdy onemocněla. Léčila se v nemocnici
a po návratu již zůstala na lůžku. Nemoc přijímala klidně a s úsměvem, s příkladnou trpělivostí a tichostí,
nikdy si na nic nestěžovala. Až do posledního dne a hodiny všechno s klidem a důvěrou odevzdávala Pánu.
Zemřela pokojně v neděli 22. února ve 14:45 hod. ve věku nedožitých 96 let po 77 letech prožitých v
klášteře. Děkujeme Bohu za její příkladný řeholní život.
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Kríž náš každodenný...
Koľko ľudí už odhodilo
kríž? Najprv možno zo
svojich príbytkov. Raz
som bola svedkom
toho, ako si jedna
pani v predajni s náboženským tovarom
pýtala krížik na stenu.
Predavačka jej ochotne ukazovala množstvo krížov, no ona
stále nebola spokojná:
„Viete, ja chcem taký
moderný krížik, lebo
my máme moderné
zariadenie v byte.“
Usmievam sa pritom
tak, ako vtedy mi to
bolo smiešne. Existuje
moderný a nemoderný kríž? Nie, existuje
iba Kristus, ten istý
včera aj dnes, ktorý
bol pribitý za naše,
moje, tvoje hriechy a
neustále sa obetuje
znova a znova, aby
sme s ním mohli žiť
naveky.
Aj tie kríže (krížiky), ktoré sa
nosia na krku, už ľudia odhadzujú,
vraj je to také „out“, také nemoderné, v kurze je dnes iná bižutéria.
Áno, iste, odhadzujeme krížiky a
postupne odhodíme aj Krista s
jeho krížom úplne. Avšak, dá sa
žiť bez kríža?
Apoštol Pavol píše: „Teraz sa
radujem v utrpeniach pre vás“ (Kol
1,24). Keď porozumieme zmyslu

14

utrpenia, zažijeme radosť, akú zažil
Pavol z Tarzu, ktorého slová opisujú osobný zážitok, ale vzťahujú sa
aj na iných. Apoštol nám svojím
postojom hovorí, že je dôležité
nabrať odvahu a neunikať pred
bolesťou, nechať ju tam, kde je.
Teraz prežívaná bolesť má za cieľ
spojiť sa s miestom, ktoré najviac
potrebuje uzdravenie.
Utrpenie je také vznešené ako
človek sám. Bolesť sa musí stať
súčasťou ľudského „ja“, aby priniesla úrodu v srdci toho, kto trpí, v
srdciach tých, ktorí sa s ním stretávajú. Toto mal Ježiš na mysli, keď
žiadal svojich učeníkov, aby niesli
svoj kríž. Niesť kríž znamená pokoru, pripustiť si svoju zraniteľnosť a
prijať ju ako pravdu o sebe. Ten,
kto je citlivý na svoj kríž a vezme
ho, jasne vidí aj kríže, ktoré nesú
jeho blížni a bude im môcť tiež
ukázať cestu k radosti, k pokoju a
k slobode Božieho dieťaťa. Ale toto
sa protiví dnešnému svetu tak, ako
Ježiš so svojím krížom bol postavený na odpor Jeruzalemčanom.
Ak však pochopíme, že práve cez
kríž vedie cesta k dokonalosti a
svätosti, pochopíme aj zmysel odriekania a celého nášho životného
duchovného boja.
Ježiš nepovedal, kto pôjde za
mnou, toho zavediem do paláca,
uložím do bavlnky a nedovolím
žiadnemu utrpeniu, žiadnej chorobe, žiadnemu protivenstvu, aby
ho zasiahla. Nie, Ježiš povedal:
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a
nasleduje ma.“ A toto má byť tým
dobrom, ktoré máš pre nás, Pane?

Zaprieť seba samého, vziať na
seba kríž...? Tieto slová majú byť
evanjeliom – radostnou zvesťou
pre mňa? Je cieľom života človeka
mať sa úboho?
Toto však nie je zmyslom Ježišových slov. Pozorne čítajme Bibliu,
rýchlo to pochopíme. Problém
vzniká až vtedy, keď Božia vôľa a
vôľa človeka prichádzajú do konfliktu. Vtedy často víťazí práve vôľa
človeka. Vziať svoj kríž – Ježiš to
formuloval jasne, tu je akákoľvek
diskusia nepotrebná. Avšak táto
jeho požiadavka stojí v príkrom
rozpore so životným štýlom, ktorý
charakterizuje dnešnú spoločnosť
presýtenú reklamou, konzumom a
postmodernou filozofiou.
Keď chceme vyskočiť z lietadla,
je dôležité, aby sme poznali rozdiel
medzi padákom a batohom. Keď
Ježiš hovorí o zapretí seba samého, hovorí o našej záchrane, o záchrane nášho života. Zaprieť seba
samého sa podobá situácii, keď
ideme vyskočiť z lietadla, z veľkej
výšky a dáme si na seba padák.
Mnohí ľudia si však radšej vyberú
batoh, ktorý je naplnený všetkým
možným, len nie padákom. Ak
chceme nasledovať Ježiša, rozlišujme medzi padákom a batohom.
Lebo ľudia si dnes vyberajú svoju
vieru, svoj svetonázor podľa toho,
či im umožňuje žiť život tak, ako
sami chcú. Preto majú východné
filozofie a rôzne sekty taký nárast
vo svete. Ľudia chcú žiť život, kde
nie sú žiadne hranice, vyberú si
vieru, kde nie je kríž. Chcú žiť príjemný život bez záväzkov, nikto im
nesmie rozprávať, čo sa smie a čo
nesmie. A takto sa vyvíja kultúra,
v ktorej je Boh mŕtvy.
Vziať svoj kríž sa nám javí, ako
keby nás Pán Ježiš odrádzal od
cesty ísť za ním. Koľko ľudí by dnes
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reagovalo na výzvu ísť za ním, ak
by Ježiš dnes reálne fyzicky prišiel,
čo ja viem, do Bratislavy? Ježiš by
ti povedal: „Poď, nasleduj ma, ale
stratíš priateľov, rodinu, výhodný
biznis, kariéru a nakoniec možno
aj svoj život!“ Či by sme nepovedali
tak, ako povedali Rimania, že je to
bláznovstvo? A predsa, aj dnes si
mnohí ľudia volia radšej prenasledovanie, ako by mali stratiť Kristov
kríž. Je to realita v Sýrii, Iraku,
Egypte či v iných častiach sveta.
Prijať kríž s pomocou Božej milosti je niečo úplne iné, než prijať
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kríž bez Božej milosti. Tí, ktorí
prijímajú s milosťou každý deň,
čoraz väčšmi závisia na Bohu
a nachádzajú v ňom zásobáreň
sily, dôvery a oddanosti. Vedia,
že to nepochádza od nich, ale od
láskyplného a milosrdného Boha.
Nezaoberajú sa svojím utrpením,
ale láska ich pobáda k službe
ľuďom, hoci sami znášajú bolesť
a ťažkosti. Skrátka, čoraz viac sa
podobajú Ježišovi. Poznáte to,
stretnete sa s človekom, ktorý je,
dajme tomu, pripútaný na vozíček
a po pár vetách cítite, že ten člo-

vek vám dodal energie, že vás to
naplnilo láskou. Toto je ten paradox kríža. Prijímajme utrpenie nie
preto, lebo je dobré, lebo ho máme
radi, ale prijímajme ho ako súčasť
svojho povolania - byť nasledovníkmi Ježiša Krista.
Nájdime si čas aj v tomto pôstnom období, aby sme požehnali
každého, kto nesie ťažký kríž v
svojom živote. A ak aj v tvojom
živote príde situácia, kedy budeš
čeliť voľbe - Ježiš, alebo pohodlie
tohto života -, čo si vyberieš?
Bc. Martina Gondová

ilustračná snímka: Martin Magda
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Nikdy nezúfať
V nedávnej dobe sme si pripomenuli päťdesiate výročie smrti
Winstona Churchilla – prozreteľného muža, ktorý viac ako
ktokoľvek iný zabránil Hitlerovej
Tretej ríši pokračovať v jej dlhom
a vražednom ťažení. Okrem toho
vo svojej slávnej reči vo Fultone
v štáte Missouri prvýkrát pomenoval železnú oponu a studenú
vojnu. Už dlho nám chýbajú lídri
s takou odvahou a jasnozrivosťou.
Máme však aj hlbšie dôvody
spomínať na Churchilla. Stačí si
prečítať napríklad túto prednášku,
ktorú minulý štvrtok predniesol môj
priateľ Leon Kass. Tento lekár a
etik (bývalý predseda Prezidentovej
komisie pre bioetiku) a dlhoročný
profesor na Chicagskej univerzite
ponúka úchvatné čítanie Aristotelovej Etiky Nikomachovej, pričom
tvrdí, že ak hľadáme kandidáta
na Aristotelovho „veľkodušného
človeka”, mali by sme sa obzrieť
po Churchillovi.
Samozrejme, celková predstava,
že by niekto mal byť „veľkodušný“,
sa v našej kultúre stretáva so
značným odporom, lebo len málo
veríme v dušu a možno ešte menej,
že by niekto mohol byť veľký. Jedno
z ústredných Kassových tvrdení je,
že demokracie sú možno niekedy
hodnotné, no majú sklon odmietať,
že by niekto bol lepší než ktokoľvek
iný. A táto demokratická závisť, aby
sme ju nazvali jej pravým menom,
nám ochromuje dušu.
Aristotelova Etika spolu s tradíciou cnosti, ktorú pomohla rozvinúť, dlho utvárala morálnu diskusiu
v Cirkvi i na západe (a prostredníctvom Maimonida a al-Farábího
aj medzi Židmi a moslimami). Akvinského komentár k Etike uvádza
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pohanskú a kresťanskú tradíciu do
krásneho súladu. Dnes ho však pozná len málokto. Preto niet divu, že
kresťania aj nekresťania sa dnes
už len zriedka snažia spolu s Aristotelom – a Churchillom – o veľkosť.
Práve naopak, kresťania sa
často pozerajú na takéto snahy s
podozrením. Niektorí si z falošnej
skromnosti (ktorú už pohan Aristoteles chápal ako neresť) myslia,
že robenie veľkých vecí by nemalo
byť cieľom pre tých, čo nasledujú
Ježiša (hoci on sám robil mnoho
veľkého). Preto sa stretávame s
takmer automatickým odmietaním
ľudí, čo sa snažia o veľké veci, či už
v politike, podnikaní alebo umení.
Toto odmietanie vychádza z
takmer nepostrehnuteľného nedorozumenia: že kresťanstvo je
nad takéto veci povznesené v podobnom zmysle, akože kresťania
by mali zostať ponížene pod nimi,
akoby v kresťanskom živote nebolo miesta pre svet. Je pravda, že
kresťan by sa nemal snažiť len o
slávu a uznanie. Takúto snahu o
chválu Ježiš odsudzuje.
Každý kresťan by sa však mal
snažiť robiť veľké veci, lebo sme
povolaní nasledovať veľkú Cestu.
Bol to práve sv. Ján Pavol II. – tiež
veľkodušný muž –, ktorý často vyzýval mladých ľudí, aby sa neuspokojili s priemernosťou. Vyjadrené
pozitívne: kresťan sa musí snažiť
nie o nízku pasivitu, ale o vyššie
veci než ostatní, dokonca aj v
tomto svete.
Dnes často počúvame, žiaľ,
dokonca aj z kazateľníc, že „Boh
nás miluje takých, akí sme“. Keď
sa táto veta chápe správne, je
to ústredná kresťanská pravda a
znamená, že Kristus nás prišiel

zachrániť, aj keď sme (boli) vo
svojich hriechoch.
Zjavne to však neznamená, že
Boh miluje to, akí sme. To vie
každý, kto má čo i len štipku sebapoznania a schopnosti rozmýšľať.
No vďaka akejsi diabolskej sofistickej škole tu máme učenie, nevídané počas celých svetových dejín:
že každý je v poriadku taký, aký je
(možno s výnimkou podnikateľov a
neokonzervatívcov).
Tu nám môžu pomôcť postavy,
ako bol Churchill – nehovoriac už
o svätcoch a mudrcoch. Takmer
všetci boli mužmi a ženami schopnými nielen kontemplácie, ale aj
veľkých praktických činov. Ako hovorí Chesterton o sv. Františkovi
z Assisi:
"Ak pod praktickosťou chápeme to, čo je okamžite uskutočniteľné, vlastne ide o len to, čo je
najľahšie." V tomto zmysle bol sv.
František veľmi nepraktický a jeho
konečné ciele ani zďaleka nepatrili
do tohto sveta. No ak pod praktickosťou chápeme, že dával prednosť rýchlej a energickej činnosti
pred pochybnosťami a váhaním, v
skutočnosti to bol veľmi praktický
človek.
Napriek všetkej našej povrchnej
činnosti sa zdá, že veľkodušnejšie
chápanie praktickej potreby nám
dnes predsa len trochu chýba.
Churchill bol veľký muž činu. Prv
než sa stal premiérom, zastával
niekoľko vysokých funkcií v britskej
vláde. Svojou usilovnou prácou a
pozornosťou k detailu takmer v
každej chvíli zápasil s lenivou byrokraciou a nútil ju slúžiť veľkým cieľom. To, ako viedol krajinu počas
vojny, nemá v moderných časoch
obdobu. Čiastočne preto, že tak
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vášnivo veril v to, čo robí, a tiež,
že je potrebná ľudská snaha a odvaha, aby sa to mohlo uskutočniť.
To bolo vidieť aj na jeho prejavoch, z ktorých dnes poznáme slávne citáty. Koho by nedojali slová,
ktoré povedal po páde Francúzska:
„Pustime sa teda do plnenia svojich povinností a držme sa tak, že
keby Britské impérium a jeho Spoločenstvo trvali tisíc rokov, ľudia
by stále povedali: ‘Toto bola ich
najlepšia hodina.’” Anglický jazyk
nepozná nič heroickejšie od dôb
Dňa sv. Krišpína v Shakespearovom Henrichovi V.
Churchill bol však aj plodný mys-
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liteľ a spisovateľ: jeho veľkolepé
dejiny 2. svetovej vojny sú takmer
dvakrát také dlhé ako Gibbonov
Úpadok a zánik Rímskej ríše. A
okrem tisícov článkov a 500 rečí
v parlamente napísal viac než štyridsať kníh. Dobrých kníh. Celkom
slušný výkon na jedného človeka,
ktorý navyše venoval toľko času
a energie vojenskej a verejnej
službe.
Pri všetkých svojich činnostiach
Churchill pracoval vytrvalo a neúnavne, a to aj napriek záchvatom
depresie – zvláštna kombinácia,
ktorú, zdá sa, mal spoločnú s
Matkou Terezou. Mal mimoriadnu

schopnosť prijať svoje vlastné chyby, zlyhania a neúspechy a netrápiť
sa nimi. Naopak, s dobrou náladou
a s veľkým zmyslom pre humor
rýchlo prešiel na ďalšiu výzvu.
Podľa rozprávaní odišiel pokojne,
ako je to len človeku možné. Ako
raz povedal, „nikdy necúvnuť, nikdy
sa nedať znechutiť, nikdy nezúfať“.
Samozrejme, sú aj iné, dokonca
vyššie cnosti. Veľkodušnosť vysoko
presahuje tieto svetské krútňavy,
ako by povedal Hamlet. No väčšina z nás by sa predsa len mohla
zobudiť a snažiť sa aspoň o trochu
viac.
Robert Royal
ZDROJ: postoy.sk

ilustračná snímka: Martin Magda
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Anneliese Michel
(skutočný príbeh)

Tento reálny príbeh o vyháňaní
diabla sa stal v 70. rokoch minulého storočia, kedy nemeckú
študentku Anneliese Michal začalo prenasledovať niečo temné.
Podľa niektorých lekárov trpela
len epilepsiou. Tomu však neverili
rodičia, ani samotná Anneliese,
ktorá po dlhoročných útrapách
trvala na exorcizme.
Do svojich šestnástich rokov
bola Anneliese Michal úplne
obyčajným dievčaťom, ktoré sa
nelíšilo od väčšiny spolužiačok.
Tesne pred šestnástymi narodeninami však Anneliese v škole
z ničoho nič odpadla. Učitelia aj
rodičia to považovali len za únavu. Nasledujúcu noc však cítila,
akoby sa do jej izby vkrádalo niečo
tajomné. Začala sa modliť, ale v
tom ju akási neviditeľná sila tlačila
k matracu, až sa nemohla vôbec
pohnúť. Strachom sa v noci pomočila, prehrýzla si jazyk a zistila, že
má zlomené zápästie aj niekoľko
rebier. Presne o rok sa to opakovalo a preto Anneliese podstúpila
neurologické vyšetrenie, ktoré
však žiadnu chorobu neodhalilo.
Podľa lekára bola úplne v poriadku. Záchvaty lekári vysvetlili ako
svalovú slabosť v kombinácii s
kŕčmi. Všetko toto sa však zopakovalo ešte o ďalší rok a udalosti
nabrali rýchly spád. Anneliese bola
presvedčená, že je v nej niečo zlé.
Intenzita záchvatov sa postupne
zvyšovala a kŕčovitá bolesť bola
stále silnejšia. Vo svojej izbe počula neustály šramot a akési záhadné zvuky, ktoré zaregistrovali aj jej
rodičia. Všetci boli presvedčení, že
v ich dome prebýva niečo tajomné.
Dievča nakoniec absolvovalo de-
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siatky vyšetrení u tých najlepších
odborníkov, ale nikto nedokázal
zistiť príčinu záchvatov. Doktori
jej predpísali silné lieky na epilepsiu, napriek tomu, že ju nemala.
Záchvaty však pokračovali ďalej
a pridali sa aj démonické vidiny
a dokonca aj zápach, ktorý cítila
len ona. Útechu preto hľadala čoraz viac vo svojej viere v Boha. V
roku 1972 preto odišla na púť do
významného pútnického mestečka
San Damiano neďaleko Assisi v
Taliansku. Anneliese však na púti
zistila, že nie je schopná pozrieť
sa na obrazy znázorňujúce Ježiša
Krista a že nemôže vstúpiť do žiadnej kaplnky, či kostola. Rodičia
boli bezradní. Pri záchvatoch Anneliese totiž neuveriteľne vrešťala,
na všetko okolo seba útočila veľkou silou, škriabala, hrýzla steny,
pila zo zeme vlastný moč a k tomu
pridávala aj vulgarizmy. Nemohla
pri sebe cítiť žiadne náboženské
predmety, trhala si pritom šaty
a raz bola dokonca dva dni pod
kuchynským stolom bez jedla a
spánku a stále len stonala.
Rodičia preto požiadali miestneho kňaza o vyhnanie diabla z
dcérinho tela. O oficiálne povolenie exorcizmu preto požiadal kňaz
Ernst Alt, s ktorým sa Anneliese
pravidelne stretávala. Alt požiadal biskupa Dr. Josefa Stangla o
povolenie. Ten nakoniec povolil a
exorcistom bol poverený skúsený
exorcista Arnold Renz. Vyháňanie
diabla sa začalo 24. septembra
1975 a otcovi Arnoldovi Renzovi
asistoval aj Ernst Alt. Anneliese sa
exorcizmu podrobila až 67-krát a v
priebehu 10 mesiacov bolo nahratých až 40 pások audiozáznamu.

Počas vyháňania hovorila zmeneným hlasom a niekoľkokrát aj
cudzími jazykmi, ktoré sa nikdy neučila. Raz v bezchybnej hebrejčine
povedala: „Sme tí, ktorí prebývajú
vo vnútri.“ Hlasy sa pri exorcizme
rýchlo menili, akoby z Anneliese
hovorilo niekoľko démonov.
Každý vyháňač diabla musí pri
exorcizme najprv zistiť, s akým démonom má tú „česť“. Keď sa počas rituálu opýtal, kto je v jej tele,
hlasy odpovedali: „Šesť.“ Kňaz
preto vydal príkaz, aby sa démoni, sídliaci v jej tele, pomenovali.
A prišla šokujúca odpoveď, ktorá
je aj na audiozázname. „Kain,
Nero, Judáš, Hitler, Fleischman,
Lucifer!“ Zdravotný stav Anneliese
sa síce zhoršil, tá však odmietala
hospitalizáciu a naopak trvala na
vyháňaní. O mesiac neskôr sa dokonca cítila lepšie a mohla si vyjsť
so svojim priateľom na prechádzku. A práve na tejto prechádzke
sa jej údajne zjavila Panna Mária,
ktorá jej povedala, že bola vybratá, aby svojím utrpením vykúpila
hriešne duše z očistca. A dávala
jej na výber, buď vydrží trpieť do
konca, alebo to vzdá. Anneliese
sa po zjavení uľavilo a rozhodla sa
trpieť ďalej. Za nejaký čas sa na jej
tele objavili dokonca stigmy. Otec
Arnold Renz musel po mesiacoch
vyháňania prijať prehru. Pri jednom
vyháňaní zistil, že démoni v jej tele
to vzdávajú, keď ich kňaz prinútil
pozdraviť Pannu Máriu slovami
Zdravas Mária s tým, aby z tela
odišli. To aj urobili. Všetko vyzeralo na dobrej ceste, pretože aj
Anneliese už začala hovoriť svojím
hlasom a povedala, že je konečne
slobodná. V tom sa však z diev-
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„Mamička, ja sa bojím.“
Správa o tomto exorcizme šokovala celú kresťanskú verejnosť
a ľudia preto chceli, aby súd odsúdil nielen rodičov, ale aj dvoch
kňazov, ktorí sa na exorcizme
podieľali. Súd zakázal zverejniť
audionahrávky, na ktorých bolo
všetko zdokumentované. Arnold
Renz, Ernst Alt a rodičia dievčaťa
Josef Michal a Anna Michal boli
odsúdení na podmienečný trest
odňatia slobody vo výške troch
rokov za zabitie z nedbanlivosti.
Dva roky po smrti Anneliese prišla za rodičmi neznáma rehoľná
sestra, ktorá im tvrdila, že mala

videnie o tom, že telo ich dcéry je
neporušené. Rodičia sa rozhodli o
exhumáciu, ale do tohto prípadu
sa vložila nemecká vláda, ktorá
nikomu nedovolila nahliadnuť
do rakvy a fotografie z exhumácie neboli nikdy zverejnené. Čo
chceli nemecké úrady skryť pred
verejnosťou? To sa zrejme už
nikto nikdy nedozvie. Jej hrob je
významným pútnickým miestom
pre tisícky ľudí. Podľa tejto udalosti boli neskôr natočené dva filmy.
„Rekviem“ a „V moci diabla“. Bola
Anneliese skutočne posadnutá,
alebo išlo len o epilepsiu?
spracoval Pavol Majerník ml.

ilustračná snímka: Martin Magda

čaťa ozval silný rev so slovami:
„Ona prichádza, ona prichádza!
Veľká pani!“ Renz a Alt si mysleli,
že to bola práve Panna Mária a
tak verili, že sa všetko na dobré
obráti. Opak bol však pravdou.
Démoni z tela totiž kričali: „Chceme vyjsť, ale nemôžeme, pretože
on to nedovoľuje!“ Otec Renz sa
ešte opýtal: „Chceš povedať, že
Spasiteľ?“ Odpoveď znela: „Áno!“
O štyri mesiace začiatkom júla
1976 Anneliese Michal zomrela v
spánku na dehydratáciu, podvýživu a nepredstaviteľné bolesti, ktoré za posledné mesiace musela
podstúpiť. Jej posledné slová boli:
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Milí priatelia, modlitbu Otčenáš,
ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus,
sa my kresťania modlíme často. Až
tak často, že sa nám stáva, že ani
nerozmýšľame o význame slov, ktoré vyslovujme. Priznávam, že mne
sa to stáva tiež. Ústa vravia jedno
a myseľ je úplne inde. Zamyslela
som sa nad tým, ako to napraviť,
lebo ma to znepokojovalo. Vieme,
že modlitba je rozhovor s Bohom.
Keď sa s hocikým rozprávam,
mám byť sústredená na to, čo
vravím, aj čo mi kto odpovedá,
inak by bol rozhovor trápny, možno
komický a určite neužitočný. A pre
toho, s kým sa rozprávam, je to aj
urážlivé. Môže mať právom pocit,
že mi nestojí za to, aby som sa mu
plne venovala. Ak sa rozprávam
so svojím nadriadeným alebo s
niekým, koho si veľmi vážim, ani
na um mi nezíde venovať sa popri
tom niečomu inému. Prečo si to
dovolím pri rozhovore s mojím Nebeským Otcom???
Nechcem sa tak modliť. Meditáciou nad touto modlitbou, som si
vytvorila pomôcku, ako sa ju sústredene a s úctou k Otcovi modliť.
Preto nám ju zanechal Boží Syn,
aby sme ňou Otca oslavovali, uctievali, prosili a zverili sa Jeho láske.
Zamyslela som sa nad každou
vetou tejto modlitby a snažila
som sa ju do hĺbky rozobrať. Moja
skúsenosť je, že keď si občas
prečítam svoju meditáciu, viem
sa potom oveľa lepšie do modlitby
vložiť a tak sa ozaj prihováram k
nášmu Nebeskému Otcovi. Chcem
sa o ňu s vami podeliť, možno aj
vám pomôže. Tu je:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, - Ty si aj môj otecko, a
aj keď Ťa teraz nevidím, cítim a
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Môj Otčenáš

verím, že si pri mne vždy, keď Ťa
potrebujem a zahŕňaš ma svojou
nekonečnou láskou a milosrdenstvom. Sleduješ moje kroky a
skutky tu na zemi a stále mi pomáhaš vstať, keď padnem. Verím,
že ak sa všetci dáme Tebou viesť
v tomto živote, dovedieš nás do
nebeského domova.
...posväť sa meno tvoje, - daj
mi schopnosť dávať Tvojmu menu
úctu a miesto v mojom srdci aké
si zaslúži a aké mu patrí.
...príď kráľovstvo tvoje, - verím
a s nádejou a radosťou očakávam,
že pri druhom Ježišovom príchode,
bude celá zem patriť do Tvojho
kráľovstva.
...buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak
i na zemi! - lebo Tvoja vôľa v nebi
je samozrejmá a neobmedzená a
ja verím, že skrze moje(naše) mod-

litby a skutky na Tvoju slávu, bude
platiť Tvoja vôľa i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám
dnes - Ty sa staráš o všetky svoje
deti a o všetky ich ľudské potreby,
aj o moje. S dôverou prosím, zachovaj mi svoju otcovskú priazeň
v mojich časných potrebách, kým
budem žiť na zemi.
...a odpusť nám naše viny, ako
i my odpúšťame svojím vinníkom,
- Ty, Otče, odpustíš každému svojmu dieťaťu, keď úprimne vyzná a
oľutuje svoje previnenie voči Tebe,
nech je akokoľvek veľké. Daj mi
silu odpúšťať každému, kto mi vo
svojej slabosti a nedokonalosti
ublížil, či ešte len ublíži, aby som
si stále udržala nezaťaženú dušu
hnevom a zaslúžila si vždy Tvoje
odpustenie.
...a neuveď nás do pokušenia, -
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Ty, náš Otec, podrobuješ nás, svoje deti, skúškam, ktoré nám majú
pomôcť, aby sme rástli vo viere a
v čnostiach, potrebných pre našu
spásu. Prosím Ťa, daj mi dosť síl a
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pomáhaj mi zvládnuť Tvoje skúšky
tak, aby ma posúvali k svätosti a
približovali k Tebe.
...ale zbav nás Zlého. - daj mi
rozoznať, keď Satan útočí na moju

dušu a vyzbroj ma darmi Tvojho
Ducha. Prosím, buď stále v mojom
srdci prítomný, Otče, a žiadne Zlo
ma nepremôže. Amen.
Danka Skačanová (Velčoková)

Ruský parlament navrhuje takmer úplný zákaz potratov
V Rusku sa podnikli prvé kroky
na schválenie návrhu zákona o zákaze potratu s výnimkou prípadov,
pri ktorých by bol v nebezpečenstve život matky. Rusko je pritom
krajinou, v ktorej bolo 90% žien
nad 30 rokov aspoň na jednom
potrate a vykonáva sa v ňom viac
než 900 000 potratov ročne.
Medzitým sa do konfliktu s
ruským zákazom potratových
reklám dostal vyhľadávač Google a
mohol by byť právne stíhaný.
Dimitry Baranov, prezident hnutia Bojovníci za život (Warriors
for Life), nazval návrh zákona o
zákaze potratu „prelomom v oblasti ochrany života“, hoci uznáva,
že výnimka, ktorá sa vzťahuje na
„ohrozenie života matky“ je „plná
všelijakých ťažkostí a môže zahŕňať čokoľvek. Lepšia možnosť však
nateraz nie je k dispozícii.“
Podľa Alexeja Fokova (tiež z
hnutia Bojovníci za život) predstavil Eugen Fedorov, člen vládnucej
Zjednotenej ruskej ľudovej strany,
minulý mesiac premiérovi Dmitry
Medvedejovi návrh zákona v ruskej
Dume (čiže parlamente).Tento
návrh zákona musia preskúmať
odborníci na zdravotníctvo a parlamentný výbor pre zdravotníctvo rozhodne, či návrh postúpi do Dumy.
Fokov pre LifeSiteNews povedal,
že aj keď Medvedev povolil, aby
zákon prešiel, neznamená to, že
ho podoprí aj Spojený ruský výbor.
„Myslím, že jeho manželka Svetlana je pro-life. Usporiadala niekoľko
konferencií, ale nemyslím si, že by

bola veľmi pevná.“
Pevný postoj, ktorým je úplný
zákaz, zastáva hnutie pro-life a
ruská pravoslávna cirkev, ku ktorej sa minimálne papierovo hlási
väčšina Rusov.
Fokov je presvedčený, že proti
potratom je až polovica Rusov,
ale len 10% je proti nim až do tej
miery, že by ich chceli zakázať.
„Pre mnohých ide o veľmi osobnú
záležitosť. Na potratoch bolo asi
90-95% žien nad 30 alebo 35
rokov. Mnoho ruských žien počas
sovietskej éry bolo aj na deviatich
potratoch. Preto sú najviac proti
potratom mladí ľudia.“
Pokiaľ ide o dumu, výslovne prolife nie je žiadna zo strán, keďže
spoločensky konzervatívna strana
Jednotné Rusko je rozdelená, uviedol Fokov. Ministerka zdravotníctva, Veronika Skvortsova, je za potraty. Vedenie - vrátane prezidenta
Vladimira Putina - však identifikovalo neutešenú mieru pôrodnosti
v národe ako zásadný problém.
Hoci silné vládne opatrenia na
podporu veľkých rodín zastavili v
národe pokles pôrodnosti, tá sa
ustálila pod úrovňou potrebnou na
zachovanie populácie (tesne nad
dve deti na jednu ženu) a počet
obyvateľov stále klesá o niekoľko
stotisíc ročne.
„Na jednej strane,“ povedal
Baranov, „sa úrady obávajú demografického problému. Na druhej
strane sa úrady boja akýchkoľvek
sociálnych nepokojov. Kladú si
otázku, čo spôsobí v spoločnosti

viac pokoja: Zákaz potratu či iné
riešenie?“
Vláda už zriadila tehotenské
centrá, zakázala potraty v prvom
trimestri a zakázali tabletky vyvolávajúce potrat (v ten istý deň ako sa
užijú), ako aj reklamu na potraty.
Ako informovali Bojovníci za život
práve kvôli porušeniu tohto druhého zákona vyšetrujú ruský Google,
pretože priniesol reklamy a odkazy
na dve potratové kliniky.
„Nikto nemá právo porušovať
zákazy ustanovené právnymi predpismi kvôli akejkoľvek reklame,“
poznamenala Irina Vasilenkova z
Federálneho protimonopolného
úradu. Vláda vydala rozkaz, aby
Google prestal prinášať reklamy
a zvažuje obvinenie.
Medzi zástancami pro-life je
nezhoda v tom, či je dobrý nápad
snažiť sa o právny predpis s úplným zákazom teraz, bez mohutnej
podpory verejnosti. Alexey Komov,
predseda Ruskej patriarchálnej
ortodoxnej komisie pre rodinu a
ochranu matiek a detí, pre LifeSiteNews povedal, že sa domnieva,
že s takýmtom pokusom by mali
počkať aspoň dva roky. Dúfa, že do
tej doby by mohli získať podporu
dvoch tretín populácie.
Bojovníci za život sa však domnievajú, že lepší čas ako je teraz
už nebude. „Potrat by mal byť zakázaný okamžite,“ povedal Baranov.
„Na verejnej mienke musíme popracovať; životy detí by sme však
nemali ponechať na niečí názor.“
ZDROJ: LifeSiteNews.com
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Homosexualita nie je vrodená
Iniciatívy, ktoré pretláčajú homosexualitu ako vrodenú, sa stále v čase vracajú s pokusom meniť legislatívy.
Človek sa ako homosexuál narodí, alebo len kvôli nešťastným okolnostiam v jeho živote odmietne heterosexualitu a k homosexualite sa "uchýli"? Aj teraz, pred referendovým hlasovaním národa, mnohí vynášajú na
povrch túto "osudovú" otázku tvrdiac, že určite existuje nejaký vrodený homosexuálny gén, ktorý sa z času
na čas na niekom prejaví. Teória o tom, že homosexualita je vrodená, sa po istých obdobiach vracia, a to aj
napriek tomu, že už bola veľakrát vedecky vyvrátená a jej šíritelia sa ňou snažia zmeniť mnohé legislatívy.
K tejto téme sa najnovšie vyjadrila aj organizácia PFOX, ktorá združuje rodičov a priateľov gejov a bývalých
gejov, ktorí sa z homosexuality vyliečili a v USA, v štáte Virginia spustila k tomu vzdelávaciu reklamnú kampaň,
ktorou chce šíriť reálne vedecké dáta, týkajúce sa výskumov homosexuality. Ich billboardy obzvlášť upozorňujú na skúmané prípady jednovaječných dvojčiat - teda jedincov, ktorí sú geneticky identickí, a predsa nebola
homosexuálna orientácia u oboch - v prípade, že sa u jedného prejavovala.

Nik sa ako gay nenarodil
Ukázalo sa, že aj napriek absolútne rovnakému DNA mali dvojčatá iné sexuálne tendencie. Dnes už je
známych minimálne osem dôležitých a podrobných vedeckých štúdií, ktoré sa uskutočnili v Austrálii, USA a
Škandinávii za posledné dve desaťročia a ktoré preukázali, že homosexuáli sa ako homosexuáli nenarodili.
Genetika je pri "voľbe" sexuálnej orientácie irelevantná
Doktor Neil Whitehead, ktorý 24 rokov pracoval ako vedecký výskumník pre vládu Nového Zélandu, taktiež
v OSN a v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu a ktorý dnes pôsobí na viacerých japonských univerzitách, podčiarkuje, že úloha genetiky pri voľbe sexuálnej orientácie je irelevantná: "ak vôbec má genetika na
to nejaký vplyv (o ktorom ešte nevieme), tak je to určite len sekundárny". Jednovaječné dvojčatá pochádzajú
z jediného oplodneného vajíčka, čo znamená, že sú vystavené rovnakým prenatálnym podmienkam a zdieľajú
presne ten istý genetický materiál.
Z toho vyplýva, že ak by homosexualita bola vrodenou tendenciou, ktorú nastolili gény, tak by výskyt tejto
orientácie musel byť vždy prítomný u oboch z jednovaječných dvojčiat a nielen u jedného. Ako poznamenáva
Doktor Whitehead: "od momentu, kedy majú identické DNA, musia byť identickými na 100%." Túto hypotézu
však popierajú skutočnosti, ktoré preukázali, že "ak jedno z identických dvojčiat cíti príťažlivosť k rovnakému
pohlaviu, tak pravdepodobnosť, že jeho dvojčia bude taktiež homosexuál je len približne 11% u mužov a 14%
u žien." Doktor Whitehead kategoricky odmieta teóriu, že homosexualita je geneticky daná. "Nikto sa ako gej
nerodí. Prevládajúce faktory, ktoré spustia homosexualitu u jedného z jednovaječných dvojčiat a u druhého
nie, musia byť faktormi post partum" - teda faktormi, ktoré jej vznik ovplyvnili až po pôrode.
Podľa odborníka príťažlivosť k jedincovi toho istého pohlavia teda podmieňujú faktory, ktoré spolu dvojčatá
nezdieľajú - niečo, čo sa prihodí jednému dvojčaťu, ale druhému nie, alebo z dôvodu rozdielných osobných
reakcií na špecifické udalosti. Pornografia alebo sexuálne zneužívanie, nejaká zvláštnosť v rodinnom prostredí či škole - toto všetko sú faktory, ktoré môžu jedného z nich ovplyvniť tak, druhého inak. Vieme predsa, že
dvojčatá môžu vystupovať pri spoločenskom kontakte rozdielne. Jedno z nich sa môže cítiť osamelo, čo ho
môže priviesť k potrebe byť akceptovaný nejakou skupinou osôb a v niektorých prípadoch sa z tejto skupiny
môže stať komunita LGBTI. Podľa doktora Whiteheada "tieto individuálne a svojrázne odpovede jedinca na
svoje bežné udalosti ako aj faktory prostredia sú tým prevládajúcim faktorom".
Prvý významný výskum o jednovaječných dvojčatách sa uskutočnil v Austrálii v roku 1991, za ním nasledovala rozsiahla americká štúdia v roku 1997. Podľa odborníka sú dnes hlavným nástrojom pre biomedicínsky
výskum národné registre o dvojčatách: "registre o dvojčatách sú na báze moderných štúdií o dvojčatách.
Dnes sú tieto registre obrovské a sú v mnohých krajinách. V súčasnosti je v pláne ďalší, gigantický európsky
register, ktorý bude obsahovať 600 000 osôb, no zatiaľ sa ten najväčší vyskytuje v Austrálii. Je v ňom zaregistrovaných vyše 25 000 dvojčiat".
Najväčšou zaujímavosťou štúdie bolo zistenie, že počet bývalých homosexuálov je omnoho vyšší než počet
aktuálnych homosexuálov.
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V roku 2002 americkí sociológovia Peter Bearman a Hannah Bruecknerová publikovali štúdiu, ktorá sa týkala 5 552 párov dvojčiat. Všimli si, že medzi jednovaječnými dvojčatami bola prítomná homosexualita v 7,7%
u mužov a 5,3% u žien. Tá istá štúdia však pozorovala tiež zmeny sexuálnej orientácie počas života týchto
dvojčiat a vedci si všimli, že väčšina týchto "prirodzených" zmien v orientácii (teda aj bez zásahu terapeutov)
viedla k výlučnej heterosexualite, pričom 3% z nich mali v minulosti bisexuálne či homosexuálne cítenie. Tieto
dáta priniesli jeden zaujímavý fakt. Počet osôb, u ktorých sa upravila sexuálna orientácia smerom k výlučnej
heterosexualite je omnoho vyšší než aktuálny počet bisexuálov a homosexuálov dokopy. Inými slovami, uzatvára Whitehead, "bývalých gejov, ktorí sa vyliečili, je viac, než súčasný počet gejov".

Realita opäť raz zavrela dvere pred nosom novej ideológie
Mánia a tendenčné snahy aktivistov LGBTI objaviť toľko očakávaný homosexuálny gén, ktorý by im potvrdil
normálnosť homosexuality však prudko naráža na nezvratné a konkrétne dáta, ktoré jasne potvrdzujú, že homosexualita nemá nič s genetikou ani prirodzenosťou. Skôr než o homosexuálnom géne by bolo korektnejšie
hovoriť o homosexuálnom víruse. Totiž, ak sa nik nerodí s génom homosexuality, tak potom všetci a obzvlášť
mladé generácie riskujú kontamináciu ideológiou gender, ktorú v západnej Európe nastolil etický diktát mainstreamovej dominantnej kultúry. Aj to je odpoveďou pre tých, ktorí sa pýtajú, ako LGBTI manželstvá či ich
výchova detí ovplyvní životy iných. Pred chorobou, ktorú nastolil vírus, sa treba chrániť.

ilustračná snímka: Martin Magda

ZDROJ: hlavnespravy.sk
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Tvrdohlavosť nie je liek
Keď nás premôže prechladnutie alebo chrípka, takmer okamžite si naordinujeme domácu medicínu. Do každého jedla pridávame cesnak, pijeme hektolitre čaju s poriadnou
dávkou citrónu alebo zázvoru a z domu odchádzame s takou zásobou vreckoviek, že
celý papierenský priemysel by skákal od radosti, keby to vedel.
Žiadnej viróze nedovolíme, aby
nás zrazila na kolená. Pretože
nemáme čas ležať v posteli.
Nemáme čas sa liečiť. Nemáme
čas na návštevu lekára. Jednoducho, v súčasnosti musíme stále
fungovať na plné obrátky a nemôžeme si dovoliť byť chorí.
Lebo nás to stojí veľa peňazí,
veľa energie a pár dní práceneschopnosti, počas ktorých
sme mohli toľko stihnúť. Túžime
rýchlo vyzdravieť a nevieme ako.
Sme tvrdohlaví a zaryto si myslíme, že dokážeme všetko sami.
Že našu nádchu premôže jedna
tabletka proti horúčke a prechladnutiu a že hrdlo prestane
bolieť len preto, že sme ho „obalamutili“ pastilkami na cmúľanie.
Iste, niekedy to všetko pomôže.
Ale len na chvíľu. Skôr či neskôr
sa nežiaduca viróza opäť objaví
a je dokonca intenzívnejšia a
agresívnejšia než na začiatku. A
tak pokúšame šťastie a vlastné
zdravie dovtedy, kým sa konečne
neodvážime a nezapíšeme sa do
poradia v čakárni. Potom nám
lekár už len strčí do rúk recept
na antibiotiká a verdikt je jasný.
Ležať a liečiť sa tak dlho, kým
nebudeme opäť zdraví.
Naše problémy však nemusia
mať stále len fyzický charakter.
Oveľa častejšie než choroby tela
sa objavujú choroby duše. Všetci
sa, predsa, občas cítime bez
nálady, možno dokonca prepadáme depresiám alebo nás hryzie
svedomie. Či si už tieto ťažkosti
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spôsobíme sami alebo nám k
nim „dopomôže“ niekto iný, ich
príčinou je v mnohých prípadoch
iba naše vlastné ego, naša
pýcha, hrdosť a túžba ovládať
všetko a všetkých. Ak niekoho urazíme, odvolávame sa na
slobodu prejavu, veď sme len povedali vlastný názor. Ale ak nás
niekto urazí tým, že nám povie
pravdu, okamžite ho presunieme
na zoznam ľudí, s ktorými za krátky čas prerušíme všetky kontakty. A to, paradoxne, nie je prejav
hnevu. Je to len naša tvrdá hlava
a neschopnosť odpúšťať.
Lenže, bolesť duše je ako
bolesť hrdla. Môžeme ju síce oblafnúť „pastilkami na cmúľanie“
v podobe čokolády, melancholickej hudby či hraného úsmevu,
ale ak s ňou nejdeme k pravému Lekárovi, onedlho sa vráti s
oveľa väčšou silou. Prinúti nás
obviňovať samých seba dovtedy,
kým z nás nevyžmýka aj posledný
kúsok lásky k ľuďom.
Bolesť duše nikdy neprekonáme sami. Ak sa aj všemožne
snažíme, stále sa objaví niečo,
čo nám príčinu našich problémov
pripomenie. Točíme sa v jednom
kruhu a nevieme z neho von. Nevieme sa úprimne tešiť, nevieme
sa usmievať a zabúdame na to,
čo nás kedysi robilo šťastnými.
Zdá sa nám, že len prežívame
zo dňa na deň a všetko sa nám
presýpa pomedzi prsty.
Na takéto ťažkosti potrebujeme niečo silnejšie. Potrebujeme

v niečom vidieť a cítiť oporu,
podporu a lásku. Naša zranená hrdosť potrebuje vedieť, že
existuje náplasť, pomocou ktorej
sa všetky jej odreniny rýchlo zahoja. Tou náplasťou je modlitba.
Nemusí byť dokonalá, veď len
málokedy takou naozaj je. Modlitba je úprimný rozhovor s niekým,
komu na nás záleží. Modlitbou je
aj nevypovedané želanie dobra
pre niekoho v našom okolí. Je
ňou aj nádych čerstvého vzduchu
po namáhavom dni v práci. Je to
okamih, keď aj v navonok obyčajných veciach dokážeme nájsť výnimočnosť, radosť a začneme sa
na svet pozerať optikou dieťaťa.
Vnímať ho tak, akoby sme ho uvideli po prvýkrát. Pohľadom, ktorý
nie je zaslepený vlastnými požiadavkami a prehnanými nárokmi,
ale otvorený jednoduchosti.
Tvrdohlavosť nikdy nebola liekom. Stále je len akousi „domácou medicínou“, ktorá ťažkosti
síce nachvíľu zmierni, ale len
zriedka ich úplne vylieči. Ani
obvodní lekári nie sú na to, aby
opäť zlepovali dokopy zlomené
srdcia a rozbitú dôveru.
Je tu však jeden, ktorý všetky naše problémy tela aj duše
už dávno vyliečil. Svojou veľkonočnou obetou na kríži a zmŕtvychvstaním nám dokázal, že Božia láska je silnejšia ako všetky
lieky na svete. Nepremôžu ju ani
problémy, ani smútok, ani smrť.
A stačí jej dôverovať, aby sme
naozaj vyzdraveli...
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Nedôverujem ľuďom, čo mám s tým robiť?

...
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

visieť budúcnosť mnohých ľudí, aj
samotná inštitúcia rodiny. Áno, budúcnosť je vo vašich rukách a najmä
záchrana rodiny je tiež vo vašich
rukách.
Pokúste sa vzájomne si dôverovať,
pomáhať a prizvať Pána Ježiša do
svojho života.

ilustračná snímka: Martin Magda

ného a dobrého.
Je už len na nás, aby sme postupne začali meniť ľudí. Nesporne to
môžeme dokázať, ak predovšetkým
zmeníme najprv seba. Lebo je zbytočné pokúšať sa zmeniť iných, ak
nezačneme sebou! Možno poznáte
čínske príslovie: „Pane, zmeň svet a
začni odo mňa!“
Namiesto odsudzovania skúste
pouvažovať, čo môžete urobiť vy.
No, urobte to všetko v Ježišovom
svetle! Ste mladí a budúcnosť máte
pred sebou.
Ste mladí a teraz je na vás, aby ste
dali znovu všetky veci do poriadku.
Mnohí budete politikmi zajtrajška,
podnikateľmi, od ktorých bude zá-

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:

„Viac dôverujem svojmu psovi než
hociktorému človeku. Ľudia sú príliš
egoistickí a bez lásky.“
Boh stvoril všetkých rovnako. Nezáleží na tom, či je pokožka biela,
čierna, hnedá alebo žltá. Nezáleží na
tom, či sú oči hnedé, modré alebo
čierne. Nezáleží na tom, či si chlapec
alebo dievča. Nezáleží na tom, či si
nízky alebo vysoký; koža a kosť alebo
tučný. Na týchto pohľadoch a veciach
záleží len človeku, ale nie Bohu.
Netreba pozerať na človeka, aký
je, akým sa stal. Treba pozerať na
človeka ako na bytosť, akú mal v
pláne Boh. On "stvoril človeka na
svoj vlastný obraz" - hodného lásky,
pokojného, radostného, mierumilov-

?
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25. marec je Dňom počatého dieťaťa
Tento deň si zaslúži zvláštnu pozornosť. Je to deň, kedy si máme uvedomiť, že ľudský život je potrebné
chrániť. Deti, pokúsim sa vám to vysvetliť na príklade, ktorý používajú aj samotní ľudia, ktorí sa rozhodli pomôcť chrániť nenarodené deti.
Predstavte si orlie hniezdo s vajíčkami. Od momentu, keď orol skalný znesie vajíčka do hniezda sa ráta
s tým, že z vajíčka sa vyliahne malé orlíčatko. Takisto je to aj s dieťatkom v brušku. Nemôžeme ho vidieť a
rozprávať sa s ním, no my vieme a aj rôzne prístroje nám ukážu, že v brušku matky rastie plod, dieťa.
Vedeli ste, že orlie vajíčka sú chránené aj zákonom? Človek sa môže za krádež týchto vajíčok dostať do
väzenia.
Je samozrejme správne, že chránime orlie vajíčka pred zlými ľuďmi, ktorí s vajíčkami obchodujú. Nie je však
život nenarodeného bábätka ešte vzácnejší? Určite je! ;)
Hodnota jedného vajíčka orla skalného sa šplhá k číslu 4 610 eur. Je to veľká suma, však? Život človeka
je ale nevyčísliteľná hodnota. Človek, dieťa je to najdokonalejšie a najkrajšie, čo Boh stvoril. Preto je také
dôležité chrániť nielen život zvierat, ale aj ľudský život.
Preto aj vy, milé deti, môžete túto snahu o ochranu nenarodeného života 25. marca podporiť tým, že si na
svoje oblečenie pripnete bielu stužku ako symbol čistého nenarodeného života.
Nezabudnite, že je aj pôstny čas. Možno je práve teraz tá najvhodnejšia chvíľa pomeriť sa so svojím kamarátom, s ktorým si sa prestal rozprávať kvôli maličkosti alebo chvíľa na ospravedlnenie sa niekomu, komu si
ublížil slovom alebo skutkom.
Nezabudni, na slová ako sú: prepáč, ďakujem, prosím, mám ťa rád/a, je stále ten najvhodnejší čas! ;)
Tomáš Magda ml.
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Ahoj, deti!

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Máme tu marec! Áno, áno, jar sa potichučky vkráda do našich záhrad,
do vône vetra, tráva sa začína zelenať. Neviem, ako vy, ale ja som dokonca
zazrel aj prvé snežienky vykúkať z ešte neprebudenej trávy.
Možno si poviete, že trošku predbieham, veď jar začína až 21. marca, no
všetko svedčí o tom, že predsa len príde trošku skôr.
Vašich starých rodičov určite počujete vravievať starú známu pranostiku: „Marec, poberaj sa starec!“ Starcom sa samozrejme myslí zima, starý čas, ktorý vládol prírode v
prechádzajúcom ročnom období.
Marec je mesiacom s množstvom prívlastkov. Každý predsa vie, že je mesiacom knihy.
V tomto mesiaci máme aj plno významných sviatkov. Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov,
Svetový deň vody, Deň počatého dieťaťa, slávime aj Sviatok zvestovania Pána, ale máme
mnoho ďalších významných dní, ktoré so sebou prináša tento mesiac.

25. marec je dňom Zvestovania Pána

zdroj obrázku: internet
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Trampoty v manželstve
91. Prístupnosť manželky je tajomstvom
citovej pohody jej manžela
Ak sa mužov spýtate
na ich sexuálny život,
mnohí odpovedia, že
ich manželka nie je
veľmi prístupná. Biblia hovorí o žene ako
o tajomnej záhrade:
„je zatvorenou záhradou..., zapečatenou
studienkou“ (Pies
4,12). Pieseň piesní
používa výraz záhrada
ako obraz manželkinej
sexuality, kde je stále
čo objavovať a tešiť
sa z tohto počas celého života.
Symbolika Piesne
piesní súzvučí s rozkošou a potešením
oboch milencov. Táto
žena si uvedomuje
svoju vlastnú sexualitu a je pri tom nádherne čistá vo svojom
sebavedomí alebo
zdržanlivosti. Je iniciatívna a pozýva svojho
manžela do svojej záhrady. „Vstaň, vetrík
severný! Zdvihni sa,
vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech
sa jej vôňa roznáša...!
Ó, keby prišiel milý
môj do svojej záhrady
a keby požíval jej znamenité ovocie!“ (Pies
4,16)
28

Prístupnosť manželky je tajomstvom citovej pohody jej manžela.
Manželka si môže veľmi ľahko
vysvetliť túžbu svojho manžela po
sexe buď ako čisto telesnú túžbu,
alebo ako necitlivú požiadavku.
Manžel zasa musí vedieť, že ho
manželka považuje za atraktívneho. Chce vedieť, ako veľmi túži
po jeho láske. Potrebuje od svojej
manželky počuť, aký je pre ňu
výnimočný (v telesnom i v inom
zmysle).
Manžel chce vnímať vzrušenie a
túžobné očakávanie jeho manželky
a všetku tú rozkoš, o ktorú sa chce
s ním podeliť. Ako to povedal jeden
manžel: „Keď povie ´nie´ súloži,

ako to môže vnímať ona. To je ´nie´
mne, takému, aký som. A ja som
zraniteľný, keď ju žiadam, alebo
keď prejavujem iniciatívu.“
Pre väčšinu žien – a rovnako aj
pre značný počet mužov – súlož
začína rozhodnutím a potom nasleduje vzrušenie. Byť prístupný
niekedy znamená urobiť slobodné
rozhodnutie a prejaviť iniciatívu.
Či o tom vie alebo nie, kľúče od
záhrady drží v ruke manželka. Ona
musí chcieť prebádať ju spolu s
manželom. No niektoré ženy nevedia, že ten kľúč, alebo aj samotná
záhrada existujú, iné majú obavy
z toho, čo sa nachádza za bránou,
a zasa pre iné sú ich minulé skúsenosti so záhradou negatívne a
traumatizujúce. V bezpečí a oddanosti manželstva sa možno týmito
otázkami zaoberať.
Žena musí byť presvedčená o
tom, že je možné dosiahnuť rozkoš

ilustračná snímka: Martin Magda
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a naplnenie skrze akt milovania.
V niektorých prípadoch je k tomu
potrebná veľká odvaha. Manželka
bude možno potrebovať pomoc a
podporu od trpezlivého, starostlivého a vnímavého manžela, aby sa
mu mohla slobodne a uvoľnene oddať. Vyžaduje to atmosféru dôvery.
Ideálne je, ak manžel a manželka
vstupujú do záhrady ruka v ruke a
začínajú ju skúmať a tešiť sa z nej
spoločne.

Neskôr v básni nevesta hovorí:
„Poď, milý môj, zájdime na vidiek,
nocujme v dedinkách! Včasráno
pôjdeme do viníc pozrieť sa na
vinič, či sa už rozvíja, či sa kvet
otvára, či kvitnú granátovníky. Tam
ti dám svoju lásku“ (Pies 7,12-13).
Väčšina manželov by sa vopred
tešila na príchod domov, ak by od
svojej manželky počuli takýto návrh
a pozvanie.
MUDr. Blažej Vaščák

Veľkonočná sv. spoveď 2015
Utorok - 24. 3. 2015

Víťaz
Široké

16:00 – 18:00
15:00 – 18:00

Streda - 25. 3. 2015
Zvestovanie Pána

Ovčie
Široké

15:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Štvrtok - 26. 3. 2015

Ovčie

15:00 – 18:00

Piatok - 27. 3. 2015

Víťaz

Sobota - 28. 3. 2015

Široké

Nedeľa - 29. 3. 2015

Sabinov

Biskupské jubileum
Mons. Alojza Tkáča
Významné jubileum - 25
rokov biskupskej služby - si
v nedeľu 15. marca dopoludnia o 10:30 h v Dóme sv.
Alžbety pripomína emeritný arcibiskup Mons. Alojz
Tkáč.
Ďakovnej slávnosti sa
zúčastnia arcibiskup Mons.
Bernard Bober, Mons.
Stanislav Stolárik, kňazi a
rehoľníci.
Jubilant srdečne pozýva
všetkých veriacich k modlitbám i účasti na nedeľnej
slávnosti.

09:00 – 12:00
14:30 – 18:00
09:00 – 12:00
14:30 – 17:30
14:00 – 18:00

Ohlášky
- sobáš 18. apríla v Ovčí o
16:00 h - Jozef Marušák, syn
rodičov Mariána a Ľudmily
rod. Majcherovej, narodený v
Prešove, bývajúci v Hrabkove a
Barbora Čarná, dcéra rodičov
Františka a Barbory rod. Jenčovej, narodená v Krompachoch,
bývajúca v Ovčí,
- sobáš 25. apríla v Ovčí o
16:00 h – Martin Adamkovič,
syn rodičov Imricha a Valérie
rod. Hudáčkovej, narodený v
Prešove, bývajúci v Prešove a
Mária Uličná, dcéra rodičov
Jána a Heleny rod. Bednárikovej, narodená v Ovčí, bývajúca
v Ovčí.

Stalo sa:
- 18. 2. – sme Popolcovou stredou
začali 40-dňové pôstne obdobie; v
tento deň bol prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
- 22. 2. bola po sv. omšiach jarná
zbierka na charitu
- 1. 3. bola po sv. omši v Ovčí voľba hlavného horliteľa ružencového
bratstva po reorganizácii ružencového bratstva, ktoré začalo 25. 1.
2015 duchovnou obnovou, ktorú
viedol P. Melichar Matis, OP,
provinčný promótor pre ruženec
na Slovensku
- 10. 3. v pondelok sa začal deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi
Panny Márie, ktorý je patrónom
našej farnosti ako robotník

Stane sa:
- 22. 3. v nedeľu prídu do našej
farnosti rehoľné sestry Božieho
Milosrdenstva z Nižného Hrušova; pri sv. omšiach sa k nám
prihovoria a priblížia nám pravdu
o milosrdnej Božej lásku ku každému človeku
- 29. 3. bude zmena času na letný! V noci zo soboty 28. marca na
nedeľu 29. marca sa mení čas z
02:00 na 03:00 h
- 30. 3. spoveď chorých pred veľkonočnými sviatkami
- 2. - 4. 4. veľkonočné Trojdnie - slávenie sviatkov, umučenia, smrti a
zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista, najväčšie sviatky našej spásy
- 3. 4. bude krížová cesta vo Veľký
piatok vo Víťaze o 11:00 h; začneme pred kostolom sv. Ondreja; v
prípade veľmi zlého počasia bude
krížová cesta v kostole
- 3. 4. Na Veľký piatok sa začne
deviatnik pred sviatkom Božieho
milosrdenstva
- 5. 4. slávime najväčší sviatok
- Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša

29

3/2015

Spektrum

Prehľad bohoslužieb
Víťaz
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.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.

30

Pondelok
Utorok
Streda
Sv. Jozef, ženích
Piatok
Sobota
5. pôstna
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Zvestovanie Pána
Štvrtok
Piatok
Sobota
Kvetná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Zmŕtvychvstanie
Pána
Veľkonočný
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
2. veľkonočná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
4. veľkonočná
nedeľa - B

Ovčie

18:00 za ZBP rodín prístrešia Anny Ondzíkovej
18:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Jozef Galdun
† Eduard, Valentín a Margita
za duše v ošistci
za farnosť
70: Marta Balogová

18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
18:00
7:00
18:30
15:00
20:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00

† Jozef, Helena, Matúš a Regína
za ZBP rodiny Ladislava Gregu
za ZBP rodiny Girčákovej
70: Ester Ľudmila Uličná
† Valent, Mária a Valent
60: Cecília Jenčová
70: Imrich Jenča
† Žofia Gregová
za ZBP rodiny Jozefa Miháľa

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

† Štefan, Štefánia a Ján
† Stanislav Kovaľ
† Ondrej, František a Kvetoslava
za farnosť
za ZBP rodiny Alberta Balogu

vlastný úmysel
–vlastný úmysel
za farnosť
za ZBP rodiny Čechovej
60: Ladislav Balucha
za ružencové bratstvo
70: Albert Miháľ

17:00 † Jolana Kriváková
17:00 † Juraj a Margita Šimčíkovci
17:00 Za ZBP Jozefa Bednárika, kňaza
9:00 † Štefan a Mária Kráľovci

17:00 † Ambroz Baloga a súrodenci
18:00 † Štefan, Mária, Helena a Františka Uliční
9:00 za farnosť

18:00
17:00
17:00
20:00
9:00

† Mária Holingová
vlastný úmysel
–vlastný úmysel
† Štefan a Apolónia Hudákovci

9:00 za ZBP Petra
18:00 50: Miroslav Jenča a za ZBP jeho rodiny
17:00 † Michal, Mária a Valent Jenčovci
9:00 † Viera a Jozef Hudákovci

18:00 † Marcel Baloga
18:00 50: M. Lazoríková a poďak. za 30 r. manž.
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Juliana a František Čechovci
85: Mária Stašíková
† Peter
70: František Štofaňák
40: Jozef a Alžbeta Novotní

17:00 za ZBP rodiny Eduarda Jenču
16:00 sobáš: J. Marušák - B. Čarná
9:00 za farnosť

18:00 † Žofia Vilmánová (výročná)
18:00 † Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

za ZBP rodiny Kandráčovej
† Žofia, Vojtech, Mária a Ladislav
† Terézia, Juraj a Berta
30: Martin Miháľ
88: Štefan Pavlík a za ZBP jeho rodiny

17:00 za ZBP Márie Magdalény Matiovej
16:00 sobáš: M. Adamkovič - M. Uličná
9:00 za farnosť
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