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Pôst - čas sebaobnovy

19. februára 2006 - koncert Jiřího Zmožka



Pôst - čas sebaobnovy

A opäť je tu pôst. Dlhý, štyridsaťdenný. On 
len potvrdzuje, ako ten čas uteká. Prešiel 
január, mesiac doznievania vianočného 
posolstva a  taktiež február s  tuhou 
zimou,  dňami fašiangovej veselej nálady 
a  zimnej pohody na svahoch i  uprostred 
miest a  dedín. Každým dňom bude zima 
ustupovať a február pomaly odovzdá moc 
marcu. A prvého marca - popolcovou stredou 
- začneme čas prípravy na veľkonočné 
tajomstvo, najslávnejšie a  najdôležitejšie 
sviatky Pána. O  chvíľu tu budú sviatky 
Ježišovho utrpenia, smrti a  jeho slávneho 
zmŕtvychvstania.

Kým Veľká noc príde, je tu pôst. Pôst 
zvyčajne spájame s  jarou. Začína byť 
teplejšie, sneh sa roztápa, ukazujú sa prvé 
jarné kvety, jesenné opadnuté lístie, 
vyblednutá tráva, počujeme spievať vtáčiky, 
pomaly sa vychádza do záhrad na 
obchôdzku, ako v zime obstála a taktiež si 
púšťame do čistenia našich domov. Je to aj 
čas rozhodovania – čo ponechať a  čo 
vyhodiť, čo zasadiť a kde plieť.

Pre kresťanov je pôst časom sebaobnovy. 
Skúmame svoj spôsob života, svoje hodnoty, 
aby sme si boli istí, že vyjadrujú našu vieru 
a že v nej rastieme. Počas šiestich týždňov 
vám ponúkam šesť bodov, ktorými si 
môžeme svoj život obnoviť, oživiť. Môžete ich 
prijať aj ako pôstne predsavzatia.

•Buďte k  sebe priateľom namiesto 
kritikom. Kritik posudzuje, znemožňuje. 
Priateľ potvrdzuje, čo je v nás dobré a chápe 
naše obmedzenie.

•Buďte vlastníkom a nie zvaľovačom viny. 
Majiteľ má plnú zodpovednosť za svoj život aj 
s chybami. Zvaľovač prenáša zodpovednosť 
na iných.

•Buďte tým, kto sa delí a nie tým, kto si 
necháva všetko pre seba. Darované veci nás 
nemôžu poraniť. Držané veci hnisajú ako 
„zadretá trieska v koži“.

•Odpúšťaj a nenos v sebe nevôľu. Nevôľa 
ruší spánok, trávenie a všeobecné zdravie. 
Odpustenie nás vyslobodzuje z reťazí odporu.

•Tešte sa zo života; netrpte ho len. Pred 
spaním sa rozpomeňte na radosti dňa: 
pohľady, zvuky, chute, hudbu, poéziu, smiech 
a ľudí. 

•Urobte z modlitby ústrednú časť svojho 
života. Pán sľubuje, že bude s  nami. 
Najťažšie v živote je byť a robiť všetko sám. 
Z modlitby vychádza pokoj, sila a uvedomenie 
si prítomnosti Boha v  našom živote.                                           
duchovný otec
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12. februára 2006 - odpust sv. Valentína v Krížovanoch
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SPEKTRUM

Členité polia
Kríž potrebuje lásku. To je pre človeka chlieb 

na stole. Syn Boží ho tiež mal.
Kalvárie niet menej, keď jej vyhýbame 

a neobmäkčíme ju, keď stonáme.
Na skaly padať; udrieť sa – to bolelo aj Krista. 

Otec nebeský chcel, aby bolelo.
Za cenu našich životov.

Vstup na Golgotu sa nikomu nepodarí 
pomocou vtáčích krídel. 

Vtáčkom sa netreba vykúpiť z hriechu.
Nie vo sne si to odtrpíme ako Pilátova žena. 

V zemi to musí dunieť, keď nás bičujú.
A keď nám tlčie kríž o tŕne na hlave, 

to je len kúsok z hory umučenia. 
Ona má viac štácií.

Vrážajú do nás klince, ale neplačeme. 
Láska neplače pred človekom od bolesti.

Rudolf Dilong, zo zbierky Vidíte zrnko

snímka: M. Magda ml.
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Eucharistia je nielen Kristova 
prítomnosť, ale je to obetná 
prítomnosť, je to Ježišova prí-
tomnosť v úkone jeho obety 
na kríži, je to prítomnosť vo 
chvíli prejavu najväčšej odda-
nosti Bohu a najvyššej lásky 
k ľuďom. Slová, ktoré vyjadru-
jú Ježišov úkon záchrany nás 
všetkých v obete kríža: „Vezmi-
te ... Toto je moje telo, ktoré 
sa obetuje za vás.“ 

Keď hovoríme o obete, neho-
voríme ani dnes o niečom, čo 
by bolo cudzie nášmu životu. 
Človek a obeta, ľudstvo a obeta 
patria spolu. Čím dokazujeme, 
že nejaký človek znamená pre 
nás čosi drahocenné? Tým, že 
vieme za neho veľa obetovať. 
Najušľachtilejší ľudia sú ľuďmi 
obety. Vedec sa obetuje za nové 
poznanie, výskumník za nové ob-
javy, vodca národov za ľud. Le-
kár a rehoľná sestra sa obetujú 
za chorých, misionár a rozvojový 
pracovník za život rozvojových 
národov. Matka sa obetuje za 
deti, muž za rodinu. V našich 
očiach je cenný ten človek, ktorý 
sa vie za niečo obetovať, ktorý 
je schopný obety.  

Čo značí obetovať niečo 
Bohu? Obeta nie je predo-
všetkým niečo bolestné, mrzu-
té, nie je to len zaprenie alebo 
popretie. Obeta – sacrificium 
– značí urobiť niečo posvätné. 
Značí vziať niečo z toho, čo 
máme najlepšie od Boha a po-
núknuť mu to ako dar. To urobil 
Ábel – dal Bohu najlepšie plo-
dy svojej práce. Obeta je dar, 
ktorý dávame Bohu ochotne 
a s láskou. Obeta nie je po-
trestanie seba samého, ani to 

nie je mučenie seba. Utrpenie 
má zmysel len vtedy, keď ním 
dávame prednosť druhému pred 
sebou z lásky, keď ním osved-
čujeme oddanosť.

Človek sa chcel od nepamä-
ti očistiť a zachrániť obetou, 
obetovaným prelievaním krvi. 
Ľudstvo od vekov prinášalo tie-
to obety, chceli sa očistiť obe-
tovanou krvou a túžilo prijímať 
posvätný pokrm obetovaných 
zvierat. Ale tieto obety nepri-
nášali ani pravú očistu, ani ne-
zmývali vinu, ani nedávali pravý 
pokoj svedomia. Cesta k čistej 
obete bola veľmi dlhou cestou 
ľudských dejín.

V Starom zákone sa prinášali 
obety, pri ktorých sa obeto-
val život obetovaných zvierat, 
veľmi často život baránka. To 
nebolo náhodné. Malo to svoje 
hlboké príčiny. Vyjadrovalo to 
čosi hlboko ľudské. Obetovanie 
živej bytosti zvieraťa privádzalo 
ľudí až kamsi na hranicu života. 
Človeku sa nevyhnutne vyná-
ra otázka vlastnej smrti. Tu 
človek cíti a prežíva, že nie je 
absolútny, že naplno nevlastní 
moc nad sebou a že podstatne 
závisí od Boha. Obetou zvierat  
a každou inou obetou to vyjad-
roval a dával najavo. V každej 
obete sa človek klaňal, ďako-
val, odprosoval a prosil, ponú-
kal svoje srdce a zasväcoval 
svoj život Bohu.

Všetky obety Starého zákona 
boli len predobrazmi. Ani jedna 
z nich nemohla dosiahnuť pod-
statný cieľ zmierenia s Bohom 
a obnovu spojenia s ním. Nijaká 
iniciatíva človeka nemohla na-
praviť neslýchaný pád hriechu. 

Boh sa sám postaral o obetu, 
ktorá vyváži všetku nevernosť 
ľudí. Ak Boh nedovolil, aby 
Abrahám obetoval syna Izáka, 
dovolil, aby sa za ľudí obetoval 
vlastný Syn – v obete na kríži. 
„Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“ 
(Jn 3,16). 

Biskup Meliot z 2. storočia 
v homílii na Veľkú noc pove-
dal: „V Knihe Exodus čítame o 
tajomstve obetovania baránka 
a o záchrane ľudí skrze neho. 
Je to tajomstvo nové i staré, 
večné i časné, smrteľné i ne-
smrteľné – staré podľa Záko-
na, nové podľa Slova, časné 
v predobraze, večné milosťou, 
porušiteľné zabitím baránka, ne-
porušiteľné v Kristovi, smrteľné 
v kríži a hrobe, neporušiteľné 
zmŕtvychvstaním ... Namiesto 
baránka Boh, namiesto ovce 
človek, v človekovi Kristus, 
ktorý všetko splnil ... Bol ve-
dený ako ovca na zabitie, ale 
nebol ovcou. Bol mlčanlivý ako 
baránok, ale nebol baránkom. 
Smrť a slávnosť veľkonočného 
baránka i písaný Zákon vyústili 
v Ježišovi Kristovi.“  

Každý oltár Cirkvi, každý oltár 
našich chrámov i v najzapadnu-
tejšej dedinke má predlhé dejiny 
úcty k Bohu a je nielen vyvrcho-
lením základného náboženské-
ho postoja človeka, ale aj vyvr-
cholením milosrdného Božieho 
postoja ku všetkým ľuďom cez 
obetu Ježišovho života na kríži. 
Na oltári sa sprítomňuje zachra-
ňujúca obeta Ježiša Krista.  
                           duchovný otec

Od oltárov národov po Golgotu
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V mesiaci február je svia-
tok Lurdskej Panny Márie. 
Iste vieme, že je to veľké 
Božie zjavenie, keď Pán Boh 
posiela Matku Pána Ježiša, 
aby upozorňovala  ľudí svojimi 
posolstvami. Zjavila sa mla-
dému chudobnému dievčatku 
menom Bernadeta. Koľko si to 
dievča vytrpelo, kým sa neob-
jasnilo, že je to zázrak.

 
Osemnásťkrát sa zjavila Ber-

nadete. Na tomto mieste vy-
tryskol prameň na znak toho, 
aby všetci ľudia poznali, že je 
Matkou Najvyššieho. Mnoho 
ľudí príchádza k nej a prosí 
o uzdravenie. Matka, Ty vidíš 
všetko trápenie a najmä tých, 
ktorí ťa o to vrúcne prosia, 
lebo Ty si jediná bez poškvrny 
počatá. Oroduj za nás, lebo 
sme všetci telesne aj duševne 
chorí. 

Matku Božiu si uctievame 
na Slovensku na mnohých 
miestach. Mala som možnosť 
ísť na púť s prešovskými sa-
leziánmi na Staré Hory. Cesta 
bola príjemná, s modlitbou sv. 
ruženca nám rýchlo ubehla. 
Bolo práve po vysviacke. 3. 
septembra 2005 vysvätil zre-
konštruovanú Studničku apoš-
tolský nuncius Henrich Jozef 
Nowacki. 

V dedinke je prekrásny kos-
tol zasvätený Panne Márii. Na 
hlavnom oltári je socha Panny 
Márie s malým Ježiškom. Kaž-
dý Matku Božiu o niečo prosí. 
Po sv. omši nám rozprával kro-
nikár, ako vznikla Studnička: 
za kuruckej vojny v 17. storočí 
celé okolie Starých Hôr bolo 

Lurdská Panna Mária, 
oroduj za nás!

v rukách protestanského voj-
ska. Obyvatelia sa báli, preto 
sochu z oltára zložili, zabalili 
ju do papierov a zakopali ju 
na kopec k terajšej Studničke. 
Keď nebezpečenstvo prešlo, 
sochu v roku 1711 vykopali 
a v radostnom sprievode ju dali 
na oltár. Na mieste, kde bola 
socha, vytryskol prameň vody. 
Zavesili tam obraz Panny Márie. 
Prameň bol dlho zanedbaný. V 
tom čase vážne ochorel tamojší 
kňaz. Dal si doniesť vodu z toho 
prameňa. Len čo vypil pohár 
vody, vyzdravel, neskôr tam dal 
postaviť kaplnku; tak sa rozšíri-
lo, že je to liečivý prameň. 

Okolie studničky je pekne 
upravené, voda tečie z piatich 
kohútikov, pri kaplnke sú la-
vice na oddych. Ku Studničke 
vedú ružencové schody, kde 
sa modlíme celý sv. ruženec, je 
tam kríž, kde môžeme odovzdať 
naše bôle a útrapy. 

Plán nášho života je on, 
Kristus, ktorý nás čaká, aby 
nás previedol cez hranice času 
do večného objatia s Bohom, 
ktorý nás miluje.
                  Helena Hudáková, Ovčie

Pôstna korešpondencia
Vyznanie: Vstúpili sme do obdobia 
pôstu. Máme možnosť v tomto obdo-
bí „ticha“ skúmať svoje vnútro, ale i 
priestor okolo nás o čosi viac. Svet 
nám podsúva svoje zaneprázdnenie 
a my prijímame jeho hru. Veľmi ľahko 
je povedať „mám toľko práce, že nič 
nestíham ...“ a nastáva akási izolá-
cia; no nie od sveta, ale od života. 
Človek sa obracia do svojho vnútra a 
utešuje si svoje svedomie: „aký som 
dobrý, veď nikomu nič nerobím“. A 
práve tu je možnosť zmeny. Mám 
niekomu niečo urobiť! Mám pomôcť 
chorým, chudobným, mám navštíviť 
trpiacich ...! 
  Toto ma trápi a ja osobne by som 
chcel toto predložiť Pánovi ako svoje 
„kajanie sa“. Buďte mi v tom nápo-
mocní!
Odpoveď: Aj my cítime, že pôstne ob-
dobie je treba viac prežívať, zadívať sa 
do svojho vnútra viac ako inokedy. Ale 
aj to, že keď skončí toto obdobie, aby 
boli z nás o trocha lepší ľudia.

Vekom si vážime viac, že naša 
viera v Ježiša Krista nám umožňuje 
žiť o stupienok vyššie. Bez nej by 
sme len tápali. Ježiš Kristus je ozaj 
svetlo sveta.  A predsa, akí sme ešte 
úbohí. Nevieme žiť tak, aby sme išli 
za tým svetlom. Koľkokrát kráčame 
potme. „Zlý“ nás ovláda. Vybočuje-
me z cesty. 

Na výstupe na horu Sinaj som 
obetovala všetky svoje životné vybo-
čenia a predsavzala si žiť v pravde a 
pravdu aj presadzovať. Neustupovať 
klamstvu, lebo klamstvo ťa vytlačí z 
cesty. Ozaj, len pravda oslobodzuje 
človeka od zlého ducha a on sa stá-
va slobodný. Zvíťaziť sám nad sebou 
znamená žiť s Kristom, lebo len s Ním 
sa nám to podarí. 

A tak si navzájom držme palce, 
aby sa nám všetkým darilo na ceste 
za pravdou odstraňovať prekážky s 
Božou pomocou.
                           prevzaté z emailovej pošty

snímka: M. Magda
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Na pozvanie nášho duchovného 
otca zavítal do našej farnosti skla-
dateľ, hudobník a spevák Jiří Zmo-
žek – autor pesničiek, ktoré svojho 
času interpretovali Karel Gott, Hana 
Zagorová alebo Michal Tučný, dnes 
zanietený evanjelizátor. 

Spolu so zaťom Igorom Mamojkom 
predstavili v nedeľný podvečer deťom 
nahrávku Maličký a po nej dospelým 
novinku Galilejskí rybári, doplnenú 
piesňami z albumov Nové písně, Ne-
sem vám požehnání či Andělé. 
Ako by ste sa predstavili ľuďom, 
ktorí ešte neboli na žiadnom vašom 
vystúpení?

Takéto predstavenie je najlepšie na 
cédečkách a kazetách „Jiří Zmožek 
na rádiu Lumen“, tam som povedal 
všetko. Je na nich trikrát 80 minút 
môjho osobného rozprávania. Pretože 
predstaviť v takom krátkom rozhovore 
môj divoký, pestrý život až po obráte-
nie a celú evanjelizačnú činnosť, to 
by bolo veľmi rozsiahle. Čo k tomu 
dodať? Narodil som sa na Morave, žil 
som v rodine, ktorá bola v podstate 
neveriaca. Jednu babičku som mal  
protestantskú, druhú komunistickú, 
takže som mal už od začiatku pestrý 
život. 
Ako sa pozeráte spätne na obdo-
bie, keď ste písali hity pre známe 
osobnosti?

Vôbec sa na to už nepozerám, vô-
bec sa tým nezaoberám. Často si ani 
nepamätám, čo som napísal. Bol som 
v Norimberku u jednej ženy, ktorá má 
na platniach asi všetky moje nahrávky. 
Vždy vytiahla nejakú platňu a poveda-
la, „to ste tiež napísal vy“. Ja som sa 
tomu čudoval a ona mi stále púšťala 

nejaké pesničky, ktoré som napísal... 
V starom živote som napísal okolo 
500 piesní a asi 100 z nich boli veľké 
hity, ktoré sa hrávali od rána do veče-
ra. Dnes si na to ani nespomeniem. 
Ako hovorí Pán Ježiš, „kto stojí za 
pluhom, nech sa už neobzerá späť“. 
Takže keď už pracujeme na Božom die-
le, nemáme sa pozerať na takéto veci 
... Na druhej strane hovorí Pán Ježiš 
o zákonníkoch, že „dobrý hospodár 
vyberá zo starých vecí to dobré“. Keď 
som dnes zaspieval pesničku Lásko, 
moja lásko, videl som, že srdcia ľudí 
boli naladené presne na tú lásku, kto-
rú vlastne priniesol Pán Ježiš. 
Mohli by ste popísať vaše obráte-
nie?

Uskutočnilo sa vo dvoch fázach. 
V roku 1971 som počul kázeň, ako 
Pán Ježiš prišiel k rybníku Betsaida 
a to ma hrozne zasiahlo. Nevedel 
som, že obrátenie znamená obráte-
nie ku Spasiteľovi v mene Spasiteľa, 
že keď vyznám Pána Ježiša svojimi 
ústami, tak to spasenie vlastne vyjde 
z obrátenia v Kristu Ježišovi. Prijatie 
obety na kríži, prijatie obety Jeho krvi 
a hlavne Ducha Svätého, ktorý prináša 
oslavu, oslavuje Pána, oslavuje Ježiša 
- to všetko boli veci, ktoré som v tej 
dobe nevedel. Ale potom som v roku 
1994 prešiel veľkou krízou. Osobnou, 
rodinnou, finančnou, manželskou 
a všetkými vecami, ktoré boli veľmi 
ťažké. Ale urobil som radikálne rozhod-
nutie, kričal som do neba a vravel: „už 
nechcem žiť takýto život“. To bolo to 
obrátenie – už nechcem žiť ten život, 
chcem žiť nový život s Kristom. 
Vyplynulo z toho automaticky, že bu-
dete ako hudobný skladateľ a textár 
robiť evanjelizačné piesne? 

Nad tým som nikdy nerozmýšľal, tie 
piesne som začal písať spontánne. 
Uchýlil som sa na jednu faru v Českom 
Tešíne, starala sa o mňa manželka 
tamojšieho evanjelického farára a ja 
som tam tri týždne nahrával a písal. 
V tej dobe som sa od skladania veľmi 

izoloval, veľa som sa modlil, bol som 
tak trošku v celibáte. Vtedy ma man-
želka vyhlásila za blázna a odmietla 
so mnou žiť. Uvedomujem si, že som 
vtedy tú izoláciu potreboval, aby som 
vytvoril veci, ktoré spievam dodnes. 
Mnoho pesničiek som písal v izolácii, 
keď som žil trošku iný život, iba pre 
Pána. 
Niektoré piesne s vami nahrala 
manželka, hrať a spievať chodí te-
raz s vami zať. Obrátila sa postupne 
aj celá rodina alebo boli veriaci už 
predtým? 

Celá tá genéza je veľmi zložitá, pod-
statu som vysvetlil na spomínaných 
nahrávkach. Deti sa obrátili, ale ako 
som povedal, rodina sa rozdelila a ja 
som ostal sám. Trvalo to osem rokov. 
Bolo to ťažké, ale vďaka Bohu, že mi 
pripravil nové manželstvo, lebo som 
prechádzal takou krízou, že to smero-
valo takmer k ukončeniu života.  Teraz 
žijeme všetci v komunitnom dome. Je 
nás vlastne osem, chválime, spieva-
me, nahrávame a veľa koncertujeme 
... Máme evanjelizačný tím. Vďaka 
Bohu, že je to v súčasnej dobe tak 
veľmi intenzívne a že medzi tými, ktorí 
žijú priamo v dome, nie je nikto taký, 
kto by mohol  s ostatnými fungovať 
len vlažným spôsobom alebo bez za-

Jiří Zmožek
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NÁZORY a SVEDECTVÁ
pálenia. Ale vždy tomu tak nebolo. Než 
som založil túto novú Božiu rodinu, tak 
to bolo trochu podobné situácii Pána 
Ježiša, keď ho jeho príbuzní vyhlásili 
za blázna.
Posledné dve vaše nahrávky sú na-
spievané po slovensky. Čo vás pri 
tom oslovilo?

Na jar 2005 sme nahrali titul Ma-
ličký. Naspievali ho slovenské deti. 
Dve pesničky tam má 19-ročný Michal 
Slováček zo Skalice, zvyšok spievajú 
deti. A na jeseň sme nahrali album Ga-
lilejskí rybári, robili sme ho vlastne na 
Vianoce. Spievame mnoho slovenské-
ho repertoáru. Aj predtým, ako sme 
vydali tieto nahrávky, sme spievali 
po slovensky a tak z toho spontánne 
vyplynulo, že ľudia chceli, aby sme po 
slovensky spievané piesne aj nahrali. 
Mne to ani nenapadlo, že by som mo-
hol nahrávať po slovensky, ale keď to 
bolo v srdciach slovenských veriacich, 
tak sme to veľmi radi urobili. 

Na záver by som chcel poďako-
vať vášmu duchovnému otcovi za 
pozvanie:

„Drahý p. Oliver! Pozdravujem Vás 
v mene Pánovom. Veľmi chcem ešte 
raz poďakovať Vám i všetkým vašim 
farníkom. Teším sa, že sa ešte nie-
kedy stretneme“. 

V Ježišovej láske Jiří Zmožek
                                       upravil: MM

                                     snímka: M. Magda

Stalo sa to pred dvadsiatimi 
rokmi. Mal som dobrú prácu. 
Bola mi aj koníčkom, záľubou, 
ale vtedy veľmi slabo platenou. 
Ak som chcel, aby mohli deti 
študovať a aby som si udržal 
skromný štandard, rozhodol 
som sa nájsť si prácu ako mon-
tér na veľkej stavbe na Morave. 
Bol to pre mňa šok - z čistej do 
špinavej práce na stavbe elek-
trárne, kde vtedy pracovalo 
vyše dvetisíc ľudí..

Dnes s odstupom času som 
presvedčený, že to bol Pánov 
plán so mnou. Keďže je po-
trebné nastúpiť v pondelok, 
v nedeľu poobede sa už musí 
cestovať. Ráno prezlečenie do 
montérok a práca minimálne 12 
hodín a viac. Večer na ubytovni 
(pri stavbe bolo 40 ubytovacích 
barakov) urobiť si nejakú večeru, 
sprchu a do rána je voľno; kaž-
dý ho užíva po svojom. Ubehne 
týždeň, príde nedeľa - deň Pána. 
Doma som si obliekol sviatočné 
šaty a pekne s rodinou som sa 
šiel poďakovať Pánovi za jeho 
dobrodenia. Tu znova do mon-
térok a pracovať do večera, tak 
to ide celé dva až tri týždne. Kto 
bol ďalej, aj dlhšie.

Nedeľa na stavbe. Pracuješ, 
ale mysľou si stále doma, ako 
si ju prežíval. Raz to už nevydr-
žim. Podvečer si oblečiem civil 
a idem aspoň na prechádzku. 
Za dedinou nájdem udržiavanú 
kaplnku Panny Márie. Kľakám 
a moje vrúcne Zdravas, Má-
ria ... a prosba „Pros za nás 
hriešnych, ktorí sa k Tebe utie-
kame“ je onedlho vypočutá. 

Bližšie sa spoznávam s veriacim 
Jožkom a ten mi pomôže prího-
vorom a informáciami, ako sa 
dostať k ubytovaniu v meste. 

Ďalšia nedeľa. Po práci idem 
do pre mňa neznámeho mesta. 
Nájdem ešte otvorený chrám 
a vidím, ako ma víta ukrižovaný 
Pán. Na kríži v životnej veľkosti, 
s ranami po bičovaní, špinavý 
od prachu, s tŕňovou korunou 
na hlave. Na ten kríž nikdy ne-
zabudnem. Pane Ježišu, až tak 
veľmi si ma miloval, že si za mňa 
toľko vytrpel. A aj tu len preto, že 
chcem zarobiť peniaze, znesvä-
cujem Tvoj deň? Pane, pomôž 
mi, aby som aj ja mohol sláviť 
deň, keď si vstal z hrobu. 

A On znova pomôže. Zariadi, 
že pracujem na smeny a tak 
v nedeľu hneď ráno alebo večer 
môžem byť na sv. omši. Pr-
výkrát v živote stretávam pátra 
v hnedom habite, prepásaného 
bielym cingulom a za ním veľký 
ruženec. Jeho slová „Děkujte, 
neustále děkujte Pánovi za 
každý okamžik života“ sa mi 
vrývajú hlboko do srdca. Vďaka 
Ti, Pane, už mám kam ísť aj cez 
týždeň. 

Prvý piatok večer. Stihol som 
prísť na sv. omšu. Po laviciach 
sú rozložené papiere. Uchvacu-
je ma nádherná melódia a ešte 
krajšie slová piesne, ktorú aj ja 
spievam:

Na celém Božím světe jen 
jedno místo znám,
kde slasti nadpozemskou vždy 
v srdci zaplesám.
Tam stan ať zbudovaný jest 
touhou duše mé,

Vyznanie „montéra“
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[: před tichým svatostánkem 
mám místo milené :]
Tam přemocný a tklivý mne 
často vábil hlas,
však nedbal jsem já hlasu, ach 
drahný, drahný čas. 
O, Jezu nejmilší, jak mohlo jen 
tak být,
[: že v tichém svatostánku 
Sám často muselo dlát? :].

Ďalej nemôžem. Neudržím 
slzy, stekajú mi po tvári a ani 
sa im nebránim. Môj Pane, 
hľadal som Ťa, Ty si ma však 
našiel prvý a objal. Tá slasť sa 
nedá opísať. Nevyspytateľné sú 
Tvoje cesty, Pane, so mnou. Po 
sv. omši poprosím pátra o svia-
tosť zmierenia. Som neskonalé 
šťastný, keď mi páter Antonín 
podá Jeho Telo. 

Bol to začiatok mojej duchov-
nej dospelosti, novej cesty 
s Pánom. Tú nádhernú pieseň 
som si vypýtal aj s notami od 
tamojšieho pána kantora a čas-
to sa k nej vraciam, najmä ku 
poslednej strofe:
„Keď nebudem môcť k Nemu 
v posledný večer ísť, 
On iste vo svojej láske má príde 
navštíviť.
Ó, Ježišu, láska moja, vďaka Ti 
za milosť,
[: milostivý Pane, prijmi ma na 
večnosť :].

Skončila práca na veľkej stav-
be. Nachádzam Ťa v každom 
mieste, kde pracujem a Ty mi 
vždy ukážeš cestu do Tvojho 
domu. Mária, pomocnica, úto-
čisko hriešnikov, ďakujem Ti, 
že si ma priviedla k svojmu 
Synovi. Vďaka Ti, Otče, že 
si poslal na zem svojho mi-
lovaného Syna, že mi skrze 
Jeho smrť a zmŕtvychvstanie 
odpúšťaš viny a prijímaš ma 
ako svojho márnotratného 
syna.                    
                  Tvoj bývalý montér F.

V dňoch 16. až 19. 2. 2006 
sme si vykonali duchovné cvi-
čenia v Exercičnom dome sv. 
Ignáca v Prešove, ktoré viedol 
páter Humbert Virdzek a pani 
Marta Uchálová z Inštitútu 
Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie z Košíc. 

Hneď na úvod sme boli oboz-
námení s programom. 
Ako je potrebný vzduch 
na dýchanie, tak je v du-
chovných cvičeniach 
potrebné tzv. „silen-
cium“ – úplné ticho 
- pomáha človeku 
vniknúť do svojho 
vnútra, rozoznať 
pravdu od nepravdy 
a podľa poznanej prav-
dy žiť a stať sa novým 
človekom. 

Cez tieto požeh-
nané dni sme sa 
zamýšľali nad témou 
„Večeradla s Pannou 
Máriou“ za prítom-
nosti Pána Ježiša 
v Eucharistii. 

Náš  denn ý 
program sa začí-
nal rannými chvá-
lami a modlitbou 
Anjel Pána. Čas od 
raňajok po obed vy-
pĺňala rozjímavá modlitba 
sv. ruženca všetkých štyroch ta-
jomstiev, ako si to želala Panna 
Mária vo Fatime.

Poobede sme opäť pokra -
čovali modlitbami sv. ruženca 
vo večeradle s Pannou Máriou 
a sv. omšou. Medzitým sme 
mali prednášky z knihy proroka 
Izaiáša, ktoré viedol páter Hum-
bert a pani Marta. Povzbudzovali 
nás aj k rodinným a detským 

večeradlám. Pripomínali nám, 
že sa nemáme nechať odradiť 
od večeradiel, ktoré za pomoci 
Panny Márie si vykonávame už 
10. rok, hoci boli aj útoky zvon-
ku. Zdôraznili nám ich hlavnú 
myšlienku: víťazstvo Nepoškvrne-
ného Srdca Panny Márie – druhé 
Turíce. Našou úlohou je modlitba 
sv. ruženca, zasvätenie sa Panne 
Márii a žiť podľa zasvätenia. Ro-
zoberali nám aj čítanie z Modrej 
knihy, kde nás Panna Mária cez 

otca don Gobiho napomína, 
aby sme sa modlili za 
kňazov, ktorí sú tak veľmi 
skúšaní. 

Večer sme zakončie-
vali večernými chválami 
a osobitným eucharistic-
kým požehnaním, ktoré 
sme prežívali s plným do-
jatím a slzami v očiach. 
Program pokračoval cez 
noc až do rána tichou 
adoráciou, kde sme sa 
všetci vystriedali. 

V sobotu počas celé-
ho dňa sme mali mož-
nosť pristúpiť k sviatos-
ti zmierenia a tak si 

vykonať generálnu 
sv. spoveď, ktorá 

je vyvrcholením 
duchovných cvi-
čení. 
Nakoniec v ne-

deľu ako poďakovanie sme za-
spievali Te Deum a dostali sme 
záverečné požehnanie.

Občerstvení po chutnom obe-
de a plní duchovných zážitkov 
sme sa vrátili domov. Čo nám 
to dalo? 

„Nie je to svätuškárstvo, to 
je reálna pravda života.“                  

                        Alžbeta Uličná, Víťaz

Naše duchovné cvičenia
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„Boh ťa miluje a ponúka ti 
nový život.“

Po celý týždeň od 12. do 19. 
2. 2006 sme sa spoločne, vedení 
Duchom Svätým a bratmi kapucín-
mi, zamýšľali nad týmito slovami. 
V tomto týždni boli v Hnúštianskej 
farnosti misie.  

Čas misii bol Božím darom pre 
celú farnosť, časom povzbudenia 
a obohatenia vo viere. Bol to čas 
spoločnej modlitby, bohoslužby, 
zdieľania skúseností s Pánom. 
Ďakujem bratom kapucínom za 
prežitý týždeň medzi nami a ostáva-
me v spojení cez modlitbu v Božej 
láske. Misie boli ukončené prekrás-
nym koncertom bratov kapucínov 
a Stanleyho v kinosále kultúrneho 
domu, na ktorý prišli aj evanjelici 
a neveriaci. Bol to krásny zážitok 
po celý týždeň. 

Keď sa pán farár opýtal veriacich 
v kostole, či chcú misie, veľa z nich 
sa pýtalo, čo to je? Veď posledné 
misie tam boli v roku 1939. Aj 60- 
roční sa pýtali, čo to bude. Hnúšťa 
a okolie - to nie je Ovčie alebo Víťaz, 
jedna viera. 

Začal sa čas prípravy pred misia-
mi; bolo aj strachu, či ľudia budú 
chodiť celý týždeň, ale Duch Svätý 
robí zázraky, len ho treba o to pro-
siť. Prišli ľudia aj z iných farností. 
Myslím si, že ľudí veľmi potešila 
veselosť, úsmev a spev kapucí-

nov. Veľký zážitok bol vo štvrtok 
doobeda, keď po sv. omši bolo po-
mazanie chorých a starých. O 17. 
hodine bola sv. omša s poklonou 
pred Sviatosťou Oltárnou. Pred 
každého prišiel misionár s Pánom 
Ježišom a modlil sa pri ňom. Cítila 
som sa ako v Lurdoch, keď som 
bola s chorými a otec biskup chodil 
a každého žehnal. 

V Hnúšti je šesť škôl. Kapucíni 
každú z nich navštívili a doniesli 
zákusky a cukríky, čo tam ľudia 
tam podonášali. Navštívili chorých 
a nevládnych. Všetci mali radosť z 
ich návštevy a ďakovali im za ich 
obetavosť. Kapucíni sú stále veselí, 
preto sa ľuďom nechcelo isť domov, 
hoci bola zima. Boli aj starosti s 
prípravou, ale vďaka obetavým ľu-
ďom bolo všetko načas pripravené 
až na písmená na kríž, ktoré sme 
nevedeli zohnať. Zavolali sme bra-
tovi Michalovi do Ovčia a pýtali sme 
sa, kto urobil písmená na misijný 
kríž. Dozvedeli sme sa, že Martin 
z Víťaza. O dva dni boli písmená 
už v Hnúšti. Vďaka ti, Martin, za 
tvoju ochotu. 

Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, 
synovi Michalovi a našim kapucí-
nom: Jozefovi, Mariánovi, Milanovi 
a Damiánovi spolu s ich spievajú-
cim spolubratom.    

                  Barbora Jenčová, Ovčie        

                                        snímka: autor

Ľudové misie v Hnúšti

Keď trpíme

Keď trpíme, nechceme toho,
kto nad nami stojí ako lekár,
kto sa nás dotýka, ako sa kliešte 
dotýkajú horúcich uhlíkov,
kto sa po kontakte umýva septikom
a kto opakuje: „Hlavu hore!“

Chceme toho, kto zanechal stopy
v tmavom lese – aby sme ich mohli 
nasledovať.
Chirurga, ktorý skôr než bude rezať,
hovorí: „Mal som to isté – pozri sa  
na moje jazvy!“
Niekoho, kto sa potkýnal 
smerom k Trónu
a padajúc kráčal na Vrch.

Chceme toho, ktorý na otázku:
„Vie vlastne Boh, 
čo znamená trpieť?“
môže ukázať na prebodnutý bok 
a otvorené srdce
hovoriac: „Neboli by ste 
šľachetnejší než ja,
keby ste mohli trpieť pre lásku, 
a ja by som nemohol?“

Áno! Kristus je Sudca. 
Ale kým príde to
veľké súdne konanie, 
keď sa prinesú nebeské knihy,
hovorí: „Odsudzujem ťa na smrť –
ale ja zaplatím ten trest
a oslobodím ťa.“

Ježiš nie je len tvojím modelom
ako model na plátne.
Nie je ako olej v tvojej krstnej vode,
ale ako krvná transfúzia 
do tvojich žíl,
ako slnečný svit, ktorý tancuje
na vitrážnych oknách 
v gotickom chráme,
ako krehké sklo, 
ktoré sa lomí v súzvuku
s rozochvenými hlasivkami 
spriaznenej harmónie. 

Neposiela bolesť, 
posiela ju sám sebe,
tak ako matka ochutnáva 
trpký dúšok,
skôr než ho podá detským perám.

Pokiaľ myslíš na Krista 
mimo svojich bolestí,
nikdy nebudeš súčasťou 
zachraňujúceho kríža.
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dobrotivý, ak nás miluje a je v jeho 
moci zmeniť naše postavenie, ne-
dovolil by, aby sme trpeli, však?“
,,Máte deti, nadporučík?  Predstav-
te si, že máte osemročného syna, 
milovali by ste ho?“
,,Pravdaže.“
,,Urobili by ste všetko, čo je vo vašej 
moci aby netrpel?“
,,Pravdaže.“
,,A dovolili by ste mu jazdiť na ska-
teboarde?“
,,Áno, asi áno,“ odvetil. ,,Ale 
povedal by som mu, aby si dával 
pozor.“
,,Takže by ste dali synovi niekoľko 
rád a nechali by ste ho odísť, aj 
keby sa dopustil chýb?“
,,Určite by som nebežal za ním 
a nevodil ho za ručičku.“
,,A keby spadol a udrel sa?“
,,Sám by zistil, že si musí dávať 
pozor.“ 
Camerlengo sa teda usmial. ,,Aj 
keby ste teda mali moc zasiahnuť 
a predísť tomu, aby vaše dieťa trpe-
lo, rozhodli by ste sa prejaviť svoju 
lásku tým, nech sa učí sám?“
,,Pravdaže. Bolesť je súčasťou do-
spievania. Vďaka nej sa učíme.“
   Každý z vás, ktorý pochopil teraz 
vie, že Boh nezakáže, ale usmerní 
a napomenie aj cez svoju Cirkev; 
poukazuje na to aj samotný autor 
v tejto stati, ktorého pri písaní tejto 
druhej knihy do istej miery ovplyvni-
la audiencia u pápeža. Preto zodpo-
vednosť za každé naše rozhodnutie 
si nesieme sami a to platí aj pre to, 
čo čítame, čo počúvame čo pozerá-
me. Toto všetko má na nás vplyv, 
či si to priznáme alebo nie a to 
prispieva k nášmu vnútornému for-
movaniu a utváraniu osobných ná-
zorov. No nezabúdajme, že napriek 
všetkým pokušeniam a pádom je 
nám Boh stále nablízku a trpezlivo 
čaká na náš návrat k nemu.
                    spracovala Lucia Galdunová

u pevne veriaceho človeka môže po 
prečítaní takejto knihy k vedomému 
či nevedomému zaváhaniu a aj keď 
si to nechce pripustiť, červík v jeho 
mozgu či presnejšie v duši nahlo-
dá viac či menej hlboko a začne si 
klásť otázky, v ktorých si bol ešte 
prednedávnom istý z vlastného 
presvedčenia. A ako to často býva, 
tento varujúci ohlas mnohých nielen 
priviedol do Ríma ako zvedavých 
turistov, ale znásobil aj zvedavosť 
mnohých z nás; tak sa aj tu potvr-
dilo, že „zakázané ovocie najviac 
chutí“. Ja osobne som túto prvú 
knihu nečítala a ani sa nechystám, 
no tento článok je výsledkom mno-
hých názorov a ohlasov, ktoré som 
počula a ktoré mali na mnohých, 
tak ako na mňa, istý vplyv. Vzala 
som to ako isté varovanie a aj keď 
je moja viera pevná a neochvejná, 
v čo verím aj u mnohých z našej 
farnosti, povedala som si, že sa 
nebudem vystavovať pohoršeniu 
a pokušeniu. No aby som sa mohla 
aj patrične vyjadriť, dočítala som od 
tohto autora jeho druhú knihu, v kto-
rej ide o dávny súboj medzi vierou 
a vedou a priznávam, že ma veľmi 
upútali najmä kapitoly s duchovným 
vnímaním nielen vedy, ale aj Božej 
lásky k nám. Preto chcem na záver 
stručne ponúknuť rozhovor kňaza 
Camerlenga, pápežského komorní-
ka a vojaka príslušníka Švajčiarskej 
gardy:
„Nerozumiem tomu protirečeniu 
medzi všemohúcnosťou a dobroti-
vosťou Boha.“
,,Ale to značí iba toľko, že Boh doká-
že všetko a myslí to dobre.“
„Tým pojmom rozumiem, no zdá 
sa, že si protirečia.“
,,Áno. Protirečenie značí bolesť. 
Utrpenie, vojny, choroby ...“
,,Áno, Na tomto svete sa dejú 
strašné veci. Ľudské utrpenie 
je akoby dôkazom toho, že Boh 
nemôže byť všemohúci a zároveň 

Všemohúci a dobrotivý Boh – na 
prvý pohľad rozporuplné spojenie, 
no pri hlbšom zamyslení sa zistí-
me, aký dobrý a láskavý je k nám 
náš Nebeský Otec. Napriek všet-
kej ľudskej slabosti nám nechce 
nič zakazovať, len nás usmerniť 
a napomenúť cez svoju Cirkev, 
presnejšie cez biskupov a kňazov. 
Jednoducho On dokáže všetko 
a myslí to dobre.

Nedávno sa na trhu objavil román 
od Dana Browna Da Vinciho kód, 
ktorý do značnej miery rozvíril hla-
dinu kritiky tak pozitívnej zo strany 
médií i samotných čitateľov, ale aj 
negatívnej najmä zo strany Cirkvi 
a samého Vatikánu. Dej románu 
navádza čitateľa na pohľad nevinnú 
a fantastickú dejovú líniu faktov, 
smerujúcim ku kódu na Da Vinci-
ho obraze Poslednej večere Pána, 
ktorá postupne privedie dej k inému 
ako k priateľskému a učeníckemu 
vzťahu Ježiša Krista k Márii Mag-
daléne. Mnohí z vás by si možno 
povedali, že je to len neškodná 
fikcia, ktorá nemôže nijako ublížiť. 
Ak by to však bolo také jednoduché 
aj z hľadiska naivity a pochybností 
mnohých kresťanov, tak by Cirkev 
nezaujala k tomuto románu taký 
názor, ba priam výstrahu veriacim, 
aby sa snažili istým spôsobom ten-
to román bojkotovať alebo aspoň 
nečítať a nešíriť v podstate opováž-
livosť a rúhanie, v ktorom vrcholia 
tvrdenia v tejto knihe. Samozrejme 
je len na nás, ako sa k tejto výzve 
a napomenutiu postavíme každý 
z nás osobne. Nejde o odsúde-
nie samotného autora alebo len 
knihy, ide o vážne podkopávanie 
viery niektorých slaboverných alebo 
pochybujúcich kresťanov. Veď aj 

Možnosť 
voľby
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Žijú
medzi nami

Jedno slovenské príslovie hovo-
rí: „Nikdy nie je neskoro začať.“ 
A preto aj ja by som v tomto člán-
ku Vám, vážení čitatelia, chcel 
priblížiť človeka, ktorého túžbou 
od detstva bolo zaoberať sa his-
tóriou našej obce. Keď dovŕšil 75 
rokov svojho života, mal nazbie-
rané mnohé poznámky – začal ich 
spájať do jedného celku.

Je to človek nenápadný, zbožný 

a veľmi priateľský – náš rodák 

Valent Magda, ktorého môžeme 

nazvať „pamätník“. Pochádza z 11 

detí, je najmladší. Ako 12-ročný 

stratil svojho milovaného otca, 

ktorý niekoľkokrát prebrodil „veľ-

kú mláku“ za prácou. Chcel svoju 

rodinu zabezpečiť do budúcnosti. 

Prežil tam 32 rokov. Keď mal na-

šetrené nejaké peniaze, prišiel 

domov, kúpil pole a odišiel späť. 

V tom čase ako maloletému otca 

nahrádzal brat Ondrej. 

Roky rýchle ubiehali, prišla doba 

mládenectva, keď sa aj on poobze-

ral po dievčine, ktorá by bola jeho 

srdcu milá. Zobral si za manželku 

Apolóniu. V rodinke pribudli dve 

ratolesti, z ktorých obaja rodičia 

mali veľkú radosť. Deti v škole 

dobre prospievali a tak dosiahli 

obaja vysokoškolské vzdelanie. 

Dnes sa teší z piatich vnúčat.

Iba v krátkosti sme načreli do 

doby, ktorú pán Valentín preží-

val. Jeho veľkou túžbou bolo a aj 

je študovať históriu obce Víťaz. 

Pomáhala mu v tom jeho dnes 

už nebohá manželka Apolónia, 

s ktorou prežil 51 rokov spoloč-

ného života.

K samotnému písaniu ho viedla 

veľká túžba, avšak nemal žiadne 

konkrétne podklady, ktoré postu-

pom času získaval.

Dnes sa na jeho stole nachádza 

úctyhodná kôpka materiálov. Vo 

svojej prvej kapitole sa zameral 

na históriu kostola sv. Ondreja. 

Bola to práca vyčerpávajúca, pre-

tože bolo potrebné zozbierať rôzne 

materiály a štúdie. Táto časť práce 

je pred ukončením. 

Druhá kapitola obce je zamera-

ná na výstavbu kostola sv. Jozefa, 

robotníka. Každý, kto navštívi našu 

obec, hovorí o „skvoste obce“, 

ktorý bol postavený v ťažkých 

časoch. Aj keď si sám dobre pa-

mätá na realizáciu tejto stavby, 

bolo potrebné aj tu vynaložiť úsilie 

a zbierať rôzne poznatky, ktoré 

predchádzali jeho realizácii. Sú 

to veľmi cenné doklady: stavebné 

povolenie, zháňanie potrebného 

materiálu, vedenie evidencie od-

pracovaných dní, vedenie stavby 

až po samotné ukončenie. Pán 

Valentín sa nezaoberá iba sta-

vebnou časťou, ale zaujímal sa 

aj o rôzne doplnky, ktoré zdobia 

interiér kostola, samozrejme aj 

obrazov, ktoré tvoria výzdobu. Dal 

si tú námahu, aby zistil, kedy a za 

akým účelom ich určitá osoba ale-

bo rodina zakúpila. 

Aj v budúcnosti vám budeme 

predkladať ďalšie poznatky: odke-

dy sa datujú kostoly, kedy bola zru-

šená fara v našej obci, kto postavil 

kaplnky v našej farnosti a zároveň 

komu prináležia kríže, ktoré sú na 

začiatku našej obce, kedy sa zača-

la datovať poklona pred Sviatosťou 

Oltárnou na Veľkú noc. 

Čo na záver? Nuž, pán Magda, 
len to, aby vám slúžilo zdravie 
a aj pamäť, aby to, po čom ste 
od detstva túžili, sa vám v sta-
robe splnilo.                   

                        Imrich Jenča, Víťaz

repro: Spektrum
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Slávnostnú sv. omšu slúžili 
pomocný biskup Bernard Bo-
ber, duchovní otcovia Juraj, 
Peter a Oliver. Pekne nás priví-
tali a spoločne sme prosili sv. 
Valentína o zdravie a Božie po-
žehnanie. V kázni otec biskup 
prízvukoval, ako sa má správať 
partner k partnerke, aká je lás-
ka opravdivá – je to obeta, čis-
tota srdca a nie vášeň založená 
na telesnej príťažlivosti partne-
rov, ktorá časom vždy pominie; 
opravdivá láska má pôvod v 
Ježišovi Kristovi. Vyviera z du-
ševnej príťažlivosti partnerov, 
to znamená, akí sme vo vnútri 
a nie ako vyzeráme. Slobodné 
dievča má odovzdať svojmu 
manželovi panenstvo, aby si ju 
vážil a miloval po celý svoj život, 
že si zachovala najcennejší po-
klad. Aj svojim deťom sa týmto 
stáva statočnou matkou. 

Odpust sv. Valentína

Ďakujeme Mons. Bernardovi 
za otvorené, veľmi pravdivé a 
otcovské slová. Nech sú po-
vzbudením pre nás, ale hlavne 
pre našich birmovancov. Určite 
mnohí z nich počuli takú otvo-
renú reč po prvýkrát. 

Ďakujeme aj bývalému du-
chovnému otcovi Jurajovi Riš-
kovi, že sme sa s ním mohli 
stretnúť.

Ďakujeme za pohostenie du-
chovnému otcovi Petrovi, nech 
mu to ich patrón sv. Valentín 
stonásobne vynahradí. 

V čase pôstu buďme k sebe 
slušní, správajme sa tak, ako 
sa na kresťanov patrí, nie 
tak, ako čaká od nás dnešný 
„svet“. Nech Pán Ježiš má z 
nás radosť, On nás za to určite 
odmení. 

             Mária Tobiášová, Ovčie    

             snímka: Martin Magda

V nedeľu 12. februára 2006 sme spolu s birmovancami z Ov-
čia a Víťaza cestovali autobusom do Krížovan na odpustovú 
slávnosť sv. Valentína. Je to obnovená tradícia, len v minulosti 
sme chodievali vo väčšom počte. 

Prečo som si vybrala práve meno 
Mária? V dnešnej dobe sa do popredia 
dostávajú oveľa exotickejšie mená. No ja 
si myslím, že práve v jednoduchosti je krá-
sa a týchto päť písmeniek v sebe skrýva 
neobyčajný symbol môjho života.

Obdivujem na nej, že jej poslanie ne-
skončilo smrťou, stále sa snaží pomôcť 
a usmerniť nás zjaveniami a zázrakmi, 
a to aj napriek tomu, v akom stave sa 
ocitol svet. Sú tiež dôkazom toho, že 
Ježišova Matka nepripomína svojmu 
Synovi potreby ľudí iba v Káne Galilej-
skej, ale že tak robí aj na iných miestach 
sveta a v iných obdobiach dejín až po 
naše časy. 

Osud dievčiny, čo sa nebála povedať 
Bohu „áno“, čoraz väčšmi priťahuje pút-
nikov do chrámov a kaplniek, zasvätených 
práve tejto patrónke. V nich si uctievame 
nielen mimoriadne omilostenú osobu, ale 
aj najbližšiu a vernú spolupracovníčku 
na diele vykúpenia. Panna Mária nám 
nesprostredkuje len vieru a nádej, ale aj 
duševnú silu v dobrých a zlých chvíľach, 
lebo srdce má dôvody, o ktorých rozum 
nič nevie. Hovorí sa: „Koho Boh miluje, 
toho krížom navštevuje.“ Dôkazom je 
množstvo kníh o svätých, z ktorých ani je-
den z nich nemal ľahký život. A tak to bolo 
aj s Pannou Máriou. Napriek tomu, akej 
pocty sa jej dostalo, to nemala v živote 
ľahké. No napriek tomu nikdy neľutovala, 
ako sa rozhodla. Ukázala nám nádherný 
príklad toho, že Bohu nezáleží na tom, či 
sme bohatí, zruční ... Miluje nás podľa 
toho, aké hodnoty nosíme v srdci.

A vďaka daru milosti, v ktorom sa 
stala Matkou Božieho Syna, značne 
prevyšuje všetky pozemské i nebeské 
stvorenia.                         

                                           Jana Baluchová

Moje birmovné meno
Príbeh o tom, ako jednoduchá chudob-

ná dievčina, od ktorej nik nič neočakával, 
zmenila svet a jeho hodnoty, snáď pozna-
jú všetci. Len málokto si uvedomuje, že 
tým nám ukázala, ako dokázať skutkami 
to, čomu veríme aj srdcom. 
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ktorý ti zožiera vnútro túžbou po 
tom druhom, ktorý aj keď je skoro 
neznámy, je celým tvojím svetom 
a nevidíš nič len jeho, nemyslíš na 
nikoho len na ňu, urobíš všetko 
len pre tvoju lásku. Jednoducho 
zamilovaný až po uši, no pri tom 
zabúdaš nielen na seba, na to, čo 
je krásne, ale zabúdaš aj na reali-
tu. Láska ti padne priamo z neba 
a dá ti všetko, čo chceš, niekedy 
je to len materiálne, no nič viac zo 
seba samej. Lietaš v oblakoch ilúzií 
a snov a keď sa ti po čase otvoria 
oči a partner ti odrazu povie nie, 
vtedy sa láska otrasie v základoch: 
on nie je taký, ako si si ho predsta-
vovala, ona nie je perfektná a tak 
to ide ďalej, až kým si nevyhodíte 
na oči svoje chyby, znechutenie a 
sklamanie sa v partnerovi ... Toto 
ale nie je skutočná láska, veď 
tá miluje aj chyby toho druhého, 
nehľadá len perfektnosť, ktorá v 
podstate neexistuje a vyprchá 
hneď s prvým problémom. Láska 
odpúšťa a neuráža sa, nevyužíva 
toho druhého k vlastnému pro-
spechu a nemiluje telom a kvôli 

telu, to často lásku sprzní a ob-
ráti ju len na vášeň a rozkoš z 
telesných pôžitkov. A práve toto 
sa často označuje ako láska, veď 
keď sa dvaja milujú telom, tak k 
sebe musia niečo cítiť a mnoho 
podobných poznámok. Ale opak 
je pravdou: keď je duša milovaná 
ako prvá a telo, až keď sa sama 
láska posvätí, potom to už nie je 
milovanie, ale posväcovanie – to je 
základom manželstva a rodiny, nie 
smilného užívania si mladosti len 
kvôli sebeckosti. Preto sa často 
páry rozchádzajú, lebo nemienia 
akceptovať chyby alebo ich nechcú 
naprávať a tak sa kvôli druhému 
človeku zmeniť k lepšiemu. Keď by 
to bolo vo vzájomnej akceptácii a 
pomoci v ťažkostiach, o predman-
želskej zdržanlivosti a sebapozná-
vaní bez klamstiev a idealizácie, 
bolo by v našej spoločnosti oveľa 
viac šťastných manželstiev. Ako sa 
môžu dvaja ľudia naozaj opravdivo 
milovať, ktorí nie sú zosobášení; 
veď skutočná láska nepotrebuje 
„zadné dvierka“ na útek z prob-
lémov, nepotrebujem sa viazať a 

Dlho som hľadala slová, ktoré 
by začali vhodne opisovať tému 
verejnú priam spoločensky akcep-
tovanú, no zároveň odsudzovanú, 
nábožensky amorálnu až povrch-
ne tabuizovanú. Reč je o akomsi 
prechodnom pobyte a spoločnom 
nažívaní pred manželstvom, teda 
o nadmernej partnerskej istote v 
oblasti osobných predmanželských 
„rodinkárskych“ a sexuálnych akti-
vít mladých párov.

Každý z nás túži po láske, každý 
túži lásku dostávať, ona sama túži 
byť opätovaná. Nepozná čas, vek, 
prekážky či zábrany, ak je pravá, 
no sama láska je svätá, lebo je 
od Boha a čo je od Neho, je čisté, 
nepoškvrnené a pravdivé. Čo je 
vlastne láska, je naozaj taká čis-
tá a pravá? Predsa je všade okolo 
nás, spievajú o nej v piesňach, 
čítame o nej v knihách, či v tlači, 
vidíme a prežívame ju na obrazov-
kách spolu s filmovými hrdinami a 
pritom sami spomíname na to, čo 
bolo kedysi dávno v časoch našej 
mladosti. Alebo ju stále čakáme, 
že si nás nájde sama. Lásky je 
akosi priveľa a pritom si vôbec ne-
uvedomujeme, že pravá láska má s 
tou filmovou či románovou zvyčajne 
len málo spoločného, možno len 
svojou idylickosťou, povrchnosťou 
až fyzickosťou. 

Niekto by povedal, že láska je 
nádherným vzplanutím citov, vzá-
jomných hlbokých sympatií alebo 
akýmsi „ošiaľom“ zmyslov. Áno, 
aj tak sa prejavuje láska v čírom 
ľudskom ponímaní, je ako oheň, 

Predmanželská 

Svätosť a čistota je výslednicou 
dvoch zložiek: Božej milosti a ľud-
skej spolupráce

istota

snímka: M. Magda ml.
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Flirtovanie 
a zvrátenosť

Prelietavá predstava medzi 
osobami mužského a ženského 
pohlavia bez úprimného úmyslu 
uzavrieť manželstvo sú len aké-
si bezduché vrtochy či preludy 
priateľstva. Takéto priateľstvo 
je len pochabosť tela, ktorá už 
vyúsťuje do hriechu telesného, 
podvádza jedného z  partnerov 
a popiera Boha. 

Boh stvoril muža a ženu pre 
život a Ježiš tento zväzok po-
výšil na sviatosť manželskú. 
Človek pohlcovaný okolnosťa-
mi každodenného života stále 
hľadá a chce nájsť niečo nové, 
nepoznané. Nezrelým a slabším 
povahám sa mnoho ráz zdá, že 
medzi tými prejavmi vzájomnej 
lásky, ktorej sa im dostáva, už 
nemôžu nič nové očakávať a ich 
vzťah sa stáva nedokonalý, ba 
je len prekážkou. Na rad prichá-
dza nedôvera, žiarlivosť, nepo-
koj duše a nakoniec nenávisť.

Čo robiť? Pýta sa často takýto 
človek sám seba. Lásku roz-
dávať neviem a prijať ju, je mi 
ešte ťažšie. Je vôbec možné z 
takejto situácie nájsť východis-
ko? Začína to tým, že si chcem 
len trochu zaflirtovať. Potom 
málo užiť, veď ďaleko nezájdem. 
Človek klame sám seba. Tento 
navonok neškodný plamienok 
sa premení na ničivý živel, kto-
rý krotiť je veľmi ťažké. Srdce 
je zachvátené vášňou. Plány a 
predsavzatia sa razom preme-
nia  na dym a popol. Ako ťažko 
je vyhrabať sa z nerestného 
života a začať žiť životom člo-
veka - kresťana. Pretože človek 
„uštipnutý“ zamilovaním sa z 
tejto vášne veľmi ťažko uzdra-
ví, ak žije v blízkosti toho, ktorý 

prečo, to neviem - lebo nechceš 
vedieť, lebo klameš sám seba, 
samú seba a bozkami zrádzaš a 
klameš toho, o kom hovoríš, že 
ho ľúbiš; veď nad vami visí ne-
ustále Damoklov meč rozchodu a 
sklamania.

Existuje aj opačný problém a 
tým je spoločné „chodenie“, čo 
je samo o sebe úplne v poriadku 
až po prespávanie chlapca v dome 
rodičov svojho dievčaťa a nielen 
raz za čas, ale pravidelne aj celé 
roky a naopak, aj keď je to zried-
kavejšie. Nie nadarmo sa vraví, 
že sexuálnu morálku spoločnosti 
držia v rukách ženy, lebo ak muž 
nie je asociálny so sklonmi k 
násiliu alebo inej sexuálnej devi-
ácii, dovolí si k žene, respektíve 
k partnerke len toľko, čo mu ona 
sama dovolí. Preto by si samotné 
ženy mali uvedomiť, že ak dovolia 
viac ako je dovolené, môže sa to 
zvrátiť na vedomé akceptovanie 
predmanželského nažívania, aj 
keď nemusí dôjsť k fyzickému 
kontaktu mladých ľudí. Mnohí si 
dovolia viac už len z titulu zásnub, 
kde ospravedlnením je blížiaca sa 
svadba a teda predsvadobná alebo 
predmanželská istota snúbencov. 
Ak povieme, že je to proti Božím 
príkazom a že mladí smilnia, lebo 
spolu spávajú, povedia, že tomu 
nerozumieme, lebo sme to alebo 
nezažili alebo sme starí a mravo-
kárski - „dnes to tak robia všetci 
mladí na celom svete“. Návodom 
je nielen túžba, ale aj veľa sexu-
álnych podnetov a narážok okolo 
nás; potom sa niet čo čudovať, že 
v ľuďoch úplne vyhaslo náboženské 
a mravné povedomie. V spoločnos-
ti sa to akceptuje a aj v katolíckych 
rodinách len s tým rozdielom, že to 
pokrytecky nahlas pred priateľmi 
alebo staršími odsúdime, no ak 
mladí sú zaľúbení, tak to akceptu-
jeme. Ak má otec ako hlava rodiny 

autoritu, presadí svoju vôľu a povie 
striktné nie, tak to musí prestať, 
no ak otec alebo mama hoc aj 
ticho privolia, tak má jeden alebo 
druhý zo zaľúbencov tzv. prechodný 
domov u toho druhého, čo často 
vyhovuje aj samotným rodičom; 
hlavne keď je o ich ratolesť v rodine  
budúcej svokry dobre postarané a 
ich dieťa má kde spať a najesť sa. 
Po čase je to na ťarchu, lebo sa na-
rúša rodinná harmónia a rovnováha 
častou alebo neustálou prítomnos-
ťou cudzieho človeka v rodine, aj 
keby sa mal stať jej súčasťou o pár 
dní po svadbe. Ak má syn či dcéra 
veľa dovolené, neprekričí a nena-
pomenie ju rodič v poslednej chvíli, 
je už neskoro. Ba počúvam aj také 
zdôvodnenie, že pred manželstvom 
sa to vyskúšať musí, aby obaja zis-
tili, či si rozumejú ako partneri aj v 
posteli alebo či jeden z nich nemá 
nejaký problém a podobne.

Závažnosť tejto témy sa nedá 
bagatelizovať tichým akceptovaním 
alebo skrátiť pre nezáživnosť a za-
starané názory. Ja neodsudzujem, 
len vyjadrujem nesúhlas s niečím, 
čo je v spoločnosti už normálne. 
Niekedy musíme mlčať, lebo sme 
to nezažili, nie je to naša starosť. 
Zamilované dvojice žijú takto len 
sami sebe a ostatní musia mlčať, 
či je to priateľ, kamarátka, stará 
mama alebo brat či sestra, lebo oni 
vedia a my nie a keby aj, tak nás 
do nich nič. Ale toto predsa nie je 
láska, ale ako jeden filozof povedal 
„najvyššie sebectvo“.

Ospravedlniť sa dá všetko ľud-
ské, ak sa to ukryje za lásku, no 
nedá sa ujsť pred pravdou – ak sa 
nezriekneme seba samých a ne-
bojujeme so svojím Ja a Mne; na 
lásku sa len hráme, kým nám ne-
zovšednie, kým sa jeden druhého 
nepresýtime, lebo to čo, je pravé, 
neuteká pred zodpovednosťou.                                        

   Alžbeta
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Stalo sa niečo, čo sa stať 
nemalo. Chrumka je chorá, ale 
na všetkých myslí a pozdravuje 
vás. Tak na ňu myslíte aj vy, 
aby sa vám skoro prihovorila. 
Preto vám teraz píšem ja - Eva 
v.z. Viete, čo to znamená? No 
predsa v zastúpení. 

Mám pre vás jednu rozpráv-
ku, ktorá je o radosti a smút-
ku. Sú našimi každodennými 
spoločníkmi. A na záver ako 
vždy úlohu. Tak vám prajem 
príjemné čítanie.

MILÉ DETI!

Rozprávka 
o radostnom smútku

Bola raz radosť – a bol i smú-
tok. Objavili sa akosi naraz. Pozre-
li na seba. Najprv opatrne, tichuč-
ko. Potom smelšie. „Ó, akú máš 
krásne usmiatu tvár!“ – povedal 
smútok radosti. „Ách, aká prie-
zračná slza steká po tvojej tvári!“ 
– tichučko zašepkala radosť.

V tom neďaleko prechádzal za-
myslený človek. Radosť a smútok 
vhupli do jeho srdca. Človek sa 
zastavil. Pocítil zvláštnu bolesť, 
pri ktorej sa usmieval. Inokedy 
zase zacítil radosť – a na tvári 
sa mu objavila priezračná slza. 
Človek bol rád. Tak trochu pre-
nikol do tajomstva života – tu na 
zemi, kde radosť pláva na malej 
bielej plachetnici po krištáľovom 
jazierku sĺz.
A je im spolu dobre ...

doby, doby veľkého pokroku. 
Život na skúšku. Homose-

xuálne a lesbické manželstvá. 
Klonovanie či vraždy nenarode-
ných detí. To všetko súvisí s 
dobou, ktorá tu už bola zhruba 
pred štyritisíc rokmi za čias 
Abraháma. Lot, ktorý so svojou 
rodinou práve žil v jednom z 
týchto miest v Sodome (homo-
sexualita). „Keď dvaja anjeli 
došli do Sodomy, Lot sedel v 
bráne Sodomy. Ale skôr, ako 
si ľahli, mužovia mesta Sodomy 
od chlapca až po starca, celé 
mesto do posledného chlapa 
obkolesili dom, vyvolali Lota a 
povedali mu: „Kde sú mužovia, 
čo  prišli dnes večer  k tebe? Pri-
veď  ich k nám, aby sme s nimi 
obcovali!“ (Gn 19,1,4-5)

Zvláštna láska. Láska, ktorá 
odporuje Bohu a jeho zákonom. 
Láska, ktorá nemá nič spoloč-
né so šťastím a už vonkoncom 
nie s pokojom duše. 
                                       Ján Jenča

ten jed už v sebe má. Zmena 
miesta je veľmi prospešná k 
utíšeniu ohňa a nepokoja, či 
pochádza zo zamilovania alebo 
z utrpenia.

Dá sa vzdialiť od takejto situ-
ácie? Je treba vylúčiť rozhovor 
s tým, čo mi trápi dušu a trhá 
srdce. Veď stretávania nepriná-
šajú nič osožné a poškuľovania, 
úsmevy či flirty tento oheň len 
rozdúchavajú.

Ľuďom, ktorí uviazli v týchto 
sieťach, nech je svedectvo 
sv. Márie Magdalény. Hriešni-
ce Magdalény, ktorú nám dal 
Kristus za vzor - vzor toho, ako 
sa dá oslobodiť od hriechu a 
stať sa svätým. Kristus sa pre-
dovšetkým stýkal s hriešnikmi, 
aby nám dal najavo, ako mu na 
každom z nás záleží. Pretni, 
Pane, nite nečistého života 
v tejto dobe, kde slušnosť a 
pravda už nemajú miesto. Man-
želstvo, láska, tolerancia stá-
vajú sa výsmechom modernej 

koláž: M. Magda
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Trampoty v manželstve
Čo musia mať manželia? 
- dobrú hlavu, pretože ju často stratia,
- dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,
- dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,
- dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,
- dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých 
miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia 
nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.

III. Môže byť manželstvo hrobom lásky?
Poklad viery, nádeje, pokoja 

a lásky máme v hlinených ná-
dobách. A preto bývame veľmi 
krehkí. Uvedomme si, aký vzácny 
a prepotrebný poklad je dobré 
manželstvo! Dobre počúvajme: 
„Beriem si Ťa za manželku a 
sľubujem pred všemohúcim Bo-
hom, že Ti budem verným man-
želom a že Ťa nikdy neopus tím, 
ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v 
zdraví, ani v chorobe a že Ťa bu-
dem milovať a ctiť po všetky dni 
svojho života.“ Takto odriekajú 
novomanželia manželskú prísahu 
v kostole pri cirkevnom sobáši. Je 
to zaiste záväzok veľmi náročný a 
z oboch strán zodpovedný. Vzhľa-
dom na množstvo manželstiev, 
ktoré stroskotajú, vyzerá až príliš 
náročný.

A prečo tak často stroskotajú? 
Zjednodušene by sa dalo povedať: 
preto, že tí dvaja sú pred sobášom 
príliš málo kritickí a po sobáši 
zasa až prí liš kritickí, a to skoro na 
všetko. Je to preto, že pred sobá-
šom im nikto nepovedal, že láska 
je skutočné umenie a  musia sa 
mu učiť už pred manželstvom po-
čas známosti a potom po celý svoj 
spoločný manželský život.

S prvým krokom lásky - zamilo-
vanosťou - to ide ešte dosť ľahko. 
Je to vzplanutie dosť mohutné, ale 
zároveň aj slepé ako práve vyliah-
nuté mačiat ko. Zamilovanosť je 

bezstarostná ako každé mláďa, o 
nič sa nestará, na nič sa neobze-
rá, len sa hrá. Lenže mláďatkom 
je len kratučké obdobie života. 
Nemôže ním zostať po celý život. 
V prvej našej úvahe sa podotklo, 
že k dozretiu v láske má dôjsť ešte 
počas známosti. To preto, aby sa 
tí dvaja mohli rozísť, keby sa uká-
zalo, že jeden alebo druhý nie je 
schopný obetovať sa alebo nie je 
schopný hlbšieho vzťahu.

Lebo keď slepé mačiatka začnú 
vidieť, uvidia na partnerovi aj jeho 
chyby. Sú schopné pokojne zvážiť 
a vyskúšať, či tie chyby budú po 
celý svoj život tolerovať, pretože 
sú väčšinou dobrými vlastnosťa-
mi partne ra. Už počas známosti 
sa treba učiť láske, ktorá radšej 
dáva, ako berie, láske, ktorá vie 
zavše povedať „Ďakujem!“, láske, 
ktorá vie odpúšťať, láske, ktorá je 
trpezlivá a vie poskytnúť druhému 
čas a priestor na také to dozretie. 
A až po takomto vyzretí je namies-
te potvrdiť tento vzťah po dobrom 
uvážení verejne - uzavretím svia-
tostného manželstva.

Prekážkou sobáša popri iných 
nie je len duševná choroba alebo 
zdravotno-telesná chyba, ale aj 
osobná nezrelosť, nedospelosť. 
Keď to mladí nerešpektujú a 
namiesto toho, aby poriadne za-
pracovali na svojej sebavýchove, 
hrnú sa predčasne a rýchlo do 

Prajem vám požehnané dni. 
Prežite pôst tak, aby vo vás na-
plno mohla zažiariť veľkonočná 
radosť nielen na Veľkú noc, ale 
každý deň.
                        Chrumka v.z. Eva

Vyriešením tejto úlohy zistíte, 
čo môže byť priateľom i nepria-
teľom človeka. Vylúštenie pri-
neste na žiacku sv. omšu.

1. Označenie parkoviska
2. Osobné zámeno
3. Nápoj pre každého
4. Rybie vajíčko
5. Rytmický pohyb
6. Chlapčenské meno
7. Zvieratko s drahým kožuškom
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Stalo sa: 
- aj v tomto roku sme sa 
zúčastnili už na 2. valen-
tínskej púti v Krížovanoch 
(12. 2.), kde sme sa stretli 
s biskupom Boberom, kto-
rý poukázal na čistú lásku 
Boha k ľuďom a vyzval mla-
dých k takejto zodpovednej 
a čistej láske. 
- 18. februára sa uskutočnil 
koncert Jiřího Zmožka a je-
ho priateľov. Jeho piesne 
oslovili deti aj dospelých. Ich 
piesne len potvrdzovali pra-
vidlo: „Kto spieva, dvakrát 
sa modlí.“  
- 25. februára sa birmovan-
ci opäť dali dokopy a ta-
nečnou zábavou zavŕšili 
fašiangový čas. Na tanečnú 
zábavu bolo možné prísť iba 
v šatách a oblekoch.    

Stane sa:
- 20. marca budeme sláviť, 
sv. Jozefa, ženícha Panny 
Márie.
- 25. marca – Zvestovanie 
Pána – taktiež prvá skúška 
birmovancov. Ďalší termín 
skúšky je 1. apríla.

manželstva, potom na to kruto do-
plácajú. Manželstvo nie je hračkou 
pre nezodpovedných a nezrelých 
„výrastkov“ a ani pre nedospelé 
a naivné „skoroslečny“. Pre tých 
je manželstvo bez serióznej a zod-
povednej prípravy na manželstvo 
skutočne „hrobom lásky“. Ako 
vidíme, nikdy nezlyháva sviatosť, 
ale človek, ktorý je nepripravený 
prijať ju. Toto všetko nie je potreb-
né vysvetľovať tým mladým, ktorí 
vyrástli v dobrej rodine, v dobrom 
rodinnom spoločenstve, tam, kde 
rodina stála nielen na láske, ale 
aj na viere a nádeji, na všetkých 
troch skutočne božských cnos-
tiach. Tak to počujú snúbenci, 
ktorí sú zodpovedne pripravova ní 
počas snúbeneckej prípravy a na-
koniec to počujú znova v kostole z 
úst kňaza pri cirkevnom sobáši.

Schopnosť viery v partnera spo-
číva vo viere v Boha Stvoriteľa, 
ktorý človeka urobil mužom a 
ženou. V tom spočíva aj vzájomná 
úcta muža k žene a ženy k mu-
žovi. Schopnosť nádeje spočíva v 
dôvere, že životný partner sa ne-
chá viesť darmi Ducha Svätého, 
že bude dozrievať do stále väčšej 
plnosti ducha a že bude celý život 
spolupracovať s Božím duchom. 
Schop nosť lásky spočíva v stá-
lom kultivovaní nežnosti a jem-
nosti prejavovania pozitívnych 
citov. Milovať niekoho znamená 
poskytnúť mu plnú dôveru, čo 
znamená naplno mu uveriť.

Uzavrieť manželstvo, to nemô-
že byť náhoda, je to ako „štart 
veľkej hry“, kto rá má svoje jasné 
a zodpovedné pravidlá. Nepo-
znať ich sa nevypláca. Ešte viac 
sa nevypláca „švindľovanie“ a 
špekulácia. Milenka sa má stať 
manželkou a milenec manželom. 
Veno, ktoré si mladí priniesli do 
svojho manželstva z domova, 
to je to, čo doma odpozorovali: 

zvyky, návyky, aj zlozvyky. Chtiac-
-nechtiac každý preberá spôsoby 
a konanie svojich rodičov aj celej 
rodiny, teda dobré, aj zlé. Tomu 
sa nedá vyhnúť, ani za brániť. Ale 
zlé návyky treba strážiť a dobré 
rozvíjať.

Novomanželia sú „učňami“ 
manželstva. Kým spolu ešte 
chodili - mali známosť, stačilo na 
pre konanie ťažkostí privierať oči 
- slepá láska. Teraz je potrebné 
pri dať k obetujúcej sa láske aj 
rozum a vôľu. Keď po svadbe 
manželka vyčíta manželovi, že 
ju už nemá dostatočne rád, je to 
konanie rovnako detinské, ako 
keby mu vyčítala, že nemá dosť 
modré oči ako predtým. Je treba 
urobiť oveľa viac než len vyčítať. 
Aby sa manželstvo dobre vy víjalo, 
je potrebné kultivovať manželskú 
lásku, upevňovať vieru v druhého, 
stáť pevne v nádeji, že obojstran-
ná snaha prinesie vytúžený výsle-
dok - pohodu domova pre oboch 
manželov a pre ich deti.

A že toto kresťanské šľachti-
teľské úsilie prináša výsledky, 
potvrdzujú aj štatistiky. Udávajú, 
že medzi neveriacimi sa rozvádza 
každé druhé manžels tvo, medzi 
vlažnými kresťanmi každé tre-
tie. Medzi skutočne a opravdivo 
veriacimi kresťanmi sa rozvádza 
až každý päťdesiaty pár, iba dve 
percentá.

Kristus by nebol ustanovil svia-
tosť manželstva, keby to bol 
„hrob lásky“. Kristus je pre život 
v láske. Kristus je pre život v 
hojnosti. Poďme sa od neho, 
brat, sestra, učiť žiť. Nechajme 
mu priestor v našich životoch, 
nechajme mu priestor a čas 
v našich rodinách, dajme mu 
šancu, aby nás formoval a vie-
dol naše kroky za Ním a k sebe 
navzájom.                                  

                        MUDr. Vaščák Blažej

Ja
 č
ak

ám
!
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

6. 3. Pondelok

7. 3. Utorok 17:00 + Albín I., Ján a Mária M.

8. 3. Streda 17:00 + Ján, Mária Kočíkovci

9. 3. Štvrtok 7:00 + Filip, Margita, Peter

10. 3. Piatok 18:00 za požehnanie detí Dobrej noviny 17:00 za požehnanie Leony a AnnyMárie 

11. 3. Sobota 7:00 prístrešie Galdunová

12.3.
2. pôstna 
nedeľa

7:30 za požehnanie rodiny Cyrila Čecha 9:00 za farnosť

10:30 70: Margita Vlachová

13. 3. Pondelok

14. 3. Utorok 17:00 za požehnanie Marty Čakurdovej

15. 3. Streda 17:00 + Ondrej Kollár

16. 3. Štvrtok 7:00 za prístrešie Lesníkovcov

17. 3. Piatok 18:00 + Andrej, Žofia Uliční 17:00 + Jozef, František Uliční

18. 3. Sobota 7:00 za požehnanie rodiny Jozefa Gregu  

19. 3.
3. pôstna 
nedeľa 

7:30 + Peter Petko (výročná)   9:00 za farnosť

10:30 70: Albína Čechová

20. 3. sv. Jozef 18:00 + Jozef B., Florián U. 17:00 + Mária, Jozef Francovci

21. 3. Utorok

22. 3. Streda 17:00 + Jozef, Helena Hudákovci

23. 3. Štvrtok 7:00 + Michal, Mária Popadičovci

24.3. Piatok 17:00 za členov Ružencového bratstva

25. 3. Zvestovanie 7:00 85: Mária Magdová

26. 3.
4. pôstna 
nedeľa 

7:30 za farnosť 9:00 60: Cyril Baloga

10:30 50: Marta Ungvarská 

27. 3. Pondelok

28. 3. Utorok 17:00 za zdravie Žofie a Ladislava Gregovcov

29. 3. Streda 17:00 + Valent, Barbora Jenčovci

30. 3. Štvrtok 7:00 + Jozef, Anna,Veronika Galdunovci  

31. 3. Piatok 18:00 + Štefan, Helena Čechovci 16:45 60: Elena Kollárová 

1. 4. Sobota 7:00 za členov Ružencového bratstva

2. 4.
5. pôstna 
nedeľa

7:30 + Božena, Jaroslav, Vladimír 9:00 + Štefan, Karolína, Ondrej Balogovci

10:30 za farnosť



Pôst - čas sebaobnovy

A opäť je tu pôst. Dlhý, štyridsaťdenný. On 
len potvrdzuje, ako ten čas uteká. Prešiel 
január, mesiac doznievania vianočného 
posolstva a  taktiež február s  tuhou 
zimou,  dňami fašiangovej veselej nálady 
a  zimnej pohody na svahoch i  uprostred 
miest a  dedín. Každým dňom bude zima 
ustupovať a február pomaly odovzdá moc 
marcu. A prvého marca - popolcovou stredou 
- začneme čas prípravy na veľkonočné 
tajomstvo, najslávnejšie a  najdôležitejšie 
sviatky Pána. O  chvíľu tu budú sviatky 
Ježišovho utrpenia, smrti a  jeho slávneho 
zmŕtvychvstania.

Kým Veľká noc príde, je tu pôst. Pôst 
zvyčajne spájame s  jarou. Začína byť 
teplejšie, sneh sa roztápa, ukazujú sa prvé 
jarné kvety, jesenné opadnuté lístie, 
vyblednutá tráva, počujeme spievať vtáčiky, 
pomaly sa vychádza do záhrad na 
obchôdzku, ako v zime obstála a taktiež si 
púšťame do čistenia našich domov. Je to aj 
čas rozhodovania – čo ponechať a  čo 
vyhodiť, čo zasadiť a kde plieť.

Pre kresťanov je pôst časom sebaobnovy. 
Skúmame svoj spôsob života, svoje hodnoty, 
aby sme si boli istí, že vyjadrujú našu vieru 
a že v nej rastieme. Počas šiestich týždňov 
vám ponúkam šesť bodov, ktorými si 
môžeme svoj život obnoviť, oživiť. Môžete ich 
prijať aj ako pôstne predsavzatia.

•Buďte k  sebe priateľom namiesto 
kritikom. Kritik posudzuje, znemožňuje. 
Priateľ potvrdzuje, čo je v nás dobré a chápe 
naše obmedzenie.

•Buďte vlastníkom a nie zvaľovačom viny. 
Majiteľ má plnú zodpovednosť za svoj život aj 
s chybami. Zvaľovač prenáša zodpovednosť 
na iných.

•Buďte tým, kto sa delí a nie tým, kto si 
necháva všetko pre seba. Darované veci nás 
nemôžu poraniť. Držané veci hnisajú ako 
„zadretá trieska v koži“.

•Odpúšťaj a nenos v sebe nevôľu. Nevôľa 
ruší spánok, trávenie a všeobecné zdravie. 
Odpustenie nás vyslobodzuje z reťazí odporu.

•Tešte sa zo života; netrpte ho len. Pred 
spaním sa rozpomeňte na radosti dňa: 
pohľady, zvuky, chute, hudbu, poéziu, smiech 
a ľudí. 

•Urobte z modlitby ústrednú časť svojho 
života. Pán sľubuje, že bude s  nami. 
Najťažšie v živote je byť a robiť všetko sám. 
Z modlitby vychádza pokoj, sila a uvedomenie 
si prítomnosti Boha v  našom živote.                                           
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12. februára 2006 - odpust sv. Valentína v Krížovanoch
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Kostol sv. Jozefa robotníka Časopis zo života rímskokatolíckej farnosti Víťaz

Pôst - čas sebaobnovy

19. februára 2006 - koncert Jiřího Zmožka




