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Kostol sv. Jozefa robotníka Časopis zo života rímskokatolíckej farnosti Víťaz

Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu 
v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 
a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. 
Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“
                                                                  Mt 26, 3-5

Krížová cesta



Krížová cesta
Pôstne obdobie je aj časom pripomenutia si 

Ježišovho umučenia a  smr ti. Jednou 
z možností ako si Jeho utrpenie priblížiť je 
pobožnosť krížovej cesty.

Krížová cesta má pôvod na miestach, kde 

Pán Ježiš dobrovoľne trpel, počnúc od 

Kajfášovho a Pilátovho domu až po Kalváriu 

a hrob, kde Ježiša pochovali. Už od začiatku 

prichádzali na tieto miesta Ježišovi 

nasledovníci, aby si pripomenuli dejiny 

našej spásy. Neskoršie tu vznikali kaplnky 

i chrámy, ktoré pripomínali tieto tajomstvá. 

Dnes nenájdeme katolícky kostol a väčšiu 

kaplnku bez krížovej cesty. Aj na pútnických 

miestach i  vo voľnej prírode stoja 

samostatné zastavenia, ktoré znázorňujú 

pôvodnú bolestnú cestu Ježišovu.       
Pobožnosť krížovej cesty neprináša len 
pohľad do minulosti, ale dotýka sa 
prítomnosti a  dáva perspektívu do 
budúcnosti. V  jednom modernom kostole 
postavili veľký oltárny kríž. Nie však klasický. 
Tento kríž zhotovili zo všetkých nástrojov, 
ktorými sa ubližuje, raní a zabíja človek, pod 
ktorými človek plače a zomiera. Tento kríž je 
pozváraný a  pozbíjaný z  pušiek, granátov, 
nábojov, heliem, z  bičov a  revolverov, 
z pancierových pästí a kanónových rúr. Tento 
symbol utrpenia vyjadruje bez veľkých slov 
realitu každodenného života, ktorá nie je 
vzdialená od našich ľudských životov.

Cez jednotlivé tajomstvá prvej krížovej 

cesty môžeme cez postavy Piláta, 

plačúcich žien, Šimona, Veroniky, vojakov, 

davu, bolestnej Márie i ustráchaného Jozefa 

z  Arimatey vidieť život okolo seba, 

jednotlivých ľudí, s ktorými prichádzame do 

kontaktu v  dennom kolotoči, ba môžeme 

tam vidieť i seba. V akej úlohe – to by sme si 

samozrejme mali najlepšie odpovedať sami.       
Nezabúdajme, že tá prvá jeruzalemská, 
originálna krížová cesta viedla k  jasu 
Veľkonočnej nedele. Táto skutočnosť nás 
nemôže nikdy viesť k rezignácii a pesimizmu. 
Aj naša životná cestá, plná problémov 
a  ťažkostí, musí byť prežiarená nádejou, 
ktorú nám ponúka On sám: „A ja, až budem 
vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem 
k sebe“ (Jn 12,32).                    
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JUBILATE DEO v Malej Ide

Krížová cesta

Popolcová streda



3

2006 apríl • Spektrum

OBSAH
ÚVODNÍK
Krížová cesta ..................... 2
Kto bol Ján Pavol II.? ........ 3
KATECHÉZA
Veľkonočný odkaz J. Pavla II. ... 4
Za milovaným Otcom .............. 4
ROZHOVOR
Vdp. Anton Srholec ................. 5
Reality šou ............................ 6
Sluha Malchus ...................... 7
NÁZORY A SVEDECTVÁ
Stopy zmŕtvychvstania ............ 8
Ukrižovaný Ježišu .................. 8
Kríž je znakom spásy ............... 8
Zabíja choroba a nie hanba ....... 9
História našej farnosti ............ 9
Tam, kde je náš domov ........... 11
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Andrej Jenča ...................... 12
MILÉ DETI!
Ježiš vás drží za ruku ................ 13
SPEKTRUM MLADÝCH
Moje birmovné meno ............ 14
Jamajský lev ....................... 14
Každé stretnutie spája .......... 15
Pozdrav z USA ................. 16
Trampoty v manželstve ......... 16
Stalo sa, stane sa ................. 17
Prehľad bohoslužieb 
apríl 2006 .................. 18
SNÍMKY
Titulka: M. Magda
Vnútorná zadná: M. Magda
Vonkajšia zadná: M. Magda

Vydáva:  
Rímskokatolícky farský úrad 
vo Ví�aze pre vnú tor nú potrebu 
Za vydanie zodpovedá: 
Mgr. Oliver Székely s ko lek tí vom redakcie 
Jazyková úprava: Anna Blizmanová 
Grafika: Mar tin Magda 
Kontakty: 
Telefón: 051/791 62 35; 791 61 16 
www.vitaz.rimkat.sk
e-maily: 
vitaz@rimkat.sk, spektrum@rimkat.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy 
textov.

SPEKTRUM

Kto bol Ján Pavol II.?
Človek plný Boha;

človek plný milosti, milosrdenstva;
človek plný lásky;

človek spolupracujúci s utrpením a preto schopný 
prijímať trpiacich;

človek citlivo vnímajúci sociálnu problematiku 
iného človeka;

človek obranca života;
človek milujúci iného až do krajnosti, do krajnosti 
odpustenia tomu, kto ho chcel pripraviť o život;
človek, ktorý bol neúnavným zástancom pokoja 

medzi jednotlivcami a národmi;
človek, ktorý obetoval seba, aby zachránil iných.

Človek, ktorý dal svoj život, ako to videl 
u svojho Majstra Ježiša Krista.

Človek, ktorý bol naozaj dôstojným zástupcom 
Ježiša Krista na zemi, 

 apoštol, ktorý Krista nielen ohlasoval, ale aj sám žil. 
                                                   Daniel Dian
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Pri svojej druhej návšteve rím-
skej farnosti v nedeľu 26. marca, 
Benedikt XVI. pripomenul jadro 
hlásania evanjelia, ktoré rozpraco-
val vo svojej encyklike DEUS CA-
RITAS EST - že kresťanská viera 
nie je ideológiou, ale stretnutím 
s osobou, s Kristom.

V novom kostole amerického 
architekta Richarda Meiera v po-
dobe plachetnice v Tor Tre Teste 
na predmestí Ríma Svätý Otec v 
homílii povedal: „Dnes, ako vtedy, 
nám evanjelista pripomína, že je-
diným znamením je Ježiš vyvýše-
ný na kríž: zomrelý a vzkriesený 
Ježiš je absolútne dostačujúcim 
znamením. V ňom môžeme po-
chopiť pravdu života a dosiahnuť 
spásu. To je ústredné posolstvo 
Cirkvi, ktoré po stáročia zostalo 
stále nezmenené. Kresťanská 
viera nie je teológiou, ale osob-
ným stretnutím s Bohom. Z tejto 

skúsenosti, ktorá je osobná a 
komunitná, vyviera nový spôsob 
myslenia a konania. Začína sa - 
ako to dosvedčujú svätci - láskou 
preniknutý život. Toto tajomstvo 
vystupuje vo farnosti, ktorá je 
zasvätená milosrdnému Bohu Ot-
covi, zvlášť výrazne.“

„Keď premýšľam o Pánovom 
milosrdenstve, ktoré sa úplne a 
definitívne zjavilo v tajomstve krí-
ža, prichádza mi na myseľ text, 
ktorý pripravil pápež Ján Pavol 
II. pre svoje stretnutie s veriacimi 
3. apríla, na Veľkonočnú nedeľu 
minulého roka, ktorý už nemohol 
predniesť, pretože v predvečer 
tohto sviatku odišiel k Pánovi:
„Nech vzkriesený Pán dá ľud-
stvu, ktoré sa občas zdá byť 
stratené a ovládané mocou zla, 
egoizmu a strachu, dar svojej 
lásky - lásky, ktorá odpúšťa, 
zmieruje a otvára dušu nádeji. 

Veľkonočný odkaz Jána Pavla II.

V nedeľu 2. apríla 2006 si 
s nesmiernou láskou a úctou 
pripomenieme úmrtie najväčšie-
ho pápeža našich čias, milova-
ného Svätého Otca Jána Pavla 
II.. S veľkou bázňou v týchto 
pôstnych dňoch beriem do rúk 
jeho knihu „Moje modlitby“ 
a nech otvorím na hociktorom 
mieste a zahĺbim sa do poézie 
jeho modlitieb, pociťujem niečo 
nedefinovateľné, nesmierne po-
vznášajúce ducha.

Táto vzácna kniha sa začína 
krížovou cestou. Texty a medi-
tácie napísal na Veľký piatok 
r. 1984. Je to modlitba, ktorú 
nemôžete prerušiť (nedá Vám 
to) až do 14-eho zastavenia. 
Keď prídem k poslednému za-

Je to láska, ktorá obracia srdcia 
a dáva pokoj. Ako veľmi svet po-
trebuje pochopiť a prijať Božie 
milosrdenstvo!“                  - re -

Za milovaným Otcom
staveniu, túžim byť v utrpení ďalej 
s Pánom Ježišom. 

Nádherné myšlienky sú v kapitole 
„Kríž, naša spása“. Uvediem krátke 
úryvky: „Otče, prijmi všetkých nás 
v Kristovom kríži ... Kriste, oslov 
nás jazykom Tvojho kríža. Povedz 
nám prostredníctvom svojho ukri-
žovaného tela, aká je nekonečná 
hodnota našich duší ... A za čo 
môže človek vymeniť svoju dušu? 
... Ave, Kristov kríž. Všade, kde 
sa nachádza Tvoj znak ... Kristus 
vydáva svedectvo Veľkej noci ... 
a vydáva svedectvo lásky, ktorá 
je silou života ... Ave, kríž, kdekoľ-
vek sa nachádzaš, na poliach, pri 
cestách, na miestach, kde ľudia 
trpia a skonávajú ... Na miestach, 
kde pracujú, študujú, tvoria ... Na 

každom mieste, na hrudi každého 
muža a ženy, chlapca alebo diev-
čaťa a v každom ľudskom srdci. 
Ave, Kristov kríž.“

Je to len malá ukážka z jeho kni-
hy modlitieb. Je ako mobil, ktorým 
si zavolám, keď ju otvorím. Sú tam 
ďalej nesmierne krásne vyznania 
Panne Márii, veď on bol „Totus 
Tuus“. S otcovskou nehou oslovuje 
mladých, modlí sa za pokoj, prosí 
za rodiny, modlí sa za národy, prosí 
o jednotu.

„Ó, Mária, zornička nového 
sveta, Matka živých, zverujem 
Ti problematiku života. Pozri, 
ó, Matka, na nesmierny počet 
dietok, ktoré sa nesmú narodiť, 
chudobných, ktorým je ťažko žiť, 
na mužov a ženy, ktoré sú obeťa-
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mi neľudského násilia, starých 
a chorých usmrtených ľahostaj-
nosťou alebo z údajného súcitu. 
Daj, aby Tí, ktorí veria v Tvojho 
Syna, vedeli zvestovať s otvo-
renosťou a láskou ľuďom našej 
doby evanjelium života. Vypros 
im milosť, aby ho prijímali vždy 
ako nový dar ...“

V spomienkach ho vidím na 
stretnutiach, na ktorých som mal 
milosť byť. Bratislava Vajnory, Ko-
šice, Levoča, Rožňava a potom 
kľačím pri mieste jeho posled-
ného odpočinku v krypte chrámu 
sv. Petra v Ríme. Milovaný Ján 
Pavol Veľký, milujúci krajinu pod 
Tatrami a jej obyvateľov, oroduj 
za nás!
                           S úctou jeden z nich.

26. marca zavítal do našej 
farnosti vdp. Anton Srholec. Pri 
tejto príležitosti sme ho poprosili 
o rozhovor.
1. Čo Vás priviedlo do našej far-
nosti?

Už 45 rokov chodievam do Ovčia 
a do Víťaza. Zakaždým je to návšte-
va môjho priateľa z väzenia Štefana 
Balogu z Ovčia. Boli sme spolu vo 
väzení, spolu sme sa modlievali 
a snívali o tom, že raz budeme slo-
bodní. Priateľstvo trvá a je tak uku-
té, že trvá aj cez hranice tzv. smrti 
- on nás už opustil, jeho deti našli 
vo mne priateľa a ja v nich. Vďaka 
tejto rodine som sa dostal do Ov-
čia. Potom tuná z Víťaza som bol vo 
väzení s pánom Jánom Blizmanom. 
To sú priateľstvá ukuté nielen pod 
tlakom veľkého odlúčenia, izolácie, 
deprivácie a komunistických tres-

tov, ale ešte aj tam bolo pozitívne 
to, čo nás hrialo – spoločná viera 
v dobro, v lásku, v pravdu, v spra-
vodlivosť.  
2. Odkiaľ pochádzate a kde pô-
sobíte?

Ja pochádzam z druhého konca 
republiky zo Skalice, Je to staré 
kráľovské mesto. Pochádzam z chu-
dobnej rodiny, bolo nás sedem detí. 
Študoval som v Šaštíne u saleziá-
nov. Tam som vstúpil do rehole. 
Ako študenta a ešte len kandidáta 
na teológiu ma hneď po maturite 
zatvorili za to, že som odmietol 
vstúpiť do už komunistami riadené-
ho seminára a chcel som utiecť za 
hranice. Za to som dostal 12 rokov 
väzenia. 10 rokov som si odsedel 
- tam so stretol práve týchto vzác-
nych ľudí, s ktorými som nadviazal 
priateľstvo. 

Teraz žijem v Bratislave ako dô-
chodca. Mám už 77 rokov. Venujem 
sa v dobe, keď sa nám zopsul život 
a v mestách v bytoch majú ľudia 
psov a starajú sa o psov, tak ja 
sa starám o skupinu bezdomov-
cov. Nazýva sa to resocializačná 
komunita a má dva stupne: tí, čo 
k nám chodia z ulice - dostanú  u 
nás jedlo, oblečenie, osprchujeme 
ich, očistíme, prípadne im urobíme 
dezinsekciu. Majú u nás spolo-
čenstvo. Zafajčia si a niekedy sa 
pomodlíme a zaspievame. Máme 
veľmi pekné pesničky upravené pre 
nás bezdomovcov. Druhí, asi 60-ti, 
bývajú pod našou strechou, sú ako 
moja veľká komunita. Je to niečo 
ako pokus urobiť rehoľu, ktorá žije 
v inom, v zmenenom svete, rehoľu, 
ktorá nemá písané pravidlá, ale 
zachováva až príliš horlivo staré 
čnosti. Sme takí chudobní, že nie-
kedy nemáme ani na cigarety. Sú 
to samí chlapi a ja som mal strach, 
že tam bude problém so ženami. Je 
to pokus o taký postmoderný vzor 
rehoľného života, kde pod jednou 

strechou v skromných podmienkach 
žijú všelijakí ranení, chorí, opustení 
a frustrovaní muži. My nemáme 
nijakú inštitúciu, nijakú organizá-
ciu, nijaké upratovanie, všetko si 
robíme sami a žijeme a prežívame 
v skromných podmienkach. Je to 
taký môj dar veľkému mestu, kde 
tento fenomén marginalizovných 
ľudí rastie, starám sa o nich, aby 
neboli na uliciach. Keď sú títo ľudia 
bez dozoru a bez toho základného, 
čo človek potrebuje na prežitie, tak 
sa často už v zúfalej situácii uchýlia 
k novým formám teroru a násilia 
– ku krádežiam, prepadaniu a ohro-
zovaniu druhých ľudí, znečisťovaniu 
prostredia a podobne. U nás je to 
spojené s výchovou.Takže je to taká 
služba tomuto mestu. 

Každý týždeň tam mám sv. omšu. 
Väčšinou k nám chodia naši rómski 
chlapci a dievčatá. Medzi bezdo-
movcami je viac nábožných ako 
medzi milionármi. Bezdomovci sú 
menším nebezpečenstvom pre 
našu spoločnosť ako milionári ale-
bo veľkí zbohatlíci; bezdomovci žijú 
ako myšičky jednoducho a skrom-
ne, neohrozujú a uskromnia sa. 
Aspoň podľa toho, ako ich vidím ja, 
ako žijú u mňa; kým veľmi bohatí 
ľudia rozhadzujú, ničia, devastujú, 
sú proti ekológii, ekonómii a aj 
proti Pánu Bohu. 
      (pokračovanie v ďalšom čísle) 

snímka: M. Magda
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1. Komu slúžia médiá?
Keď bežala v rádiu diskusia 

na tému psychodopadu reality 
šou v médiách na človeka, bol 
katolícky kňaz a riaditeľ Tla-
čovej konferencie KBS Jozef 
Kováčik väčšinou poslucháč-
mi napádaný ako osoba i ako 
predstaviteľ Cirkvi a zástanca 
staromódnych hodnôt.

Ak sa Slovensko pokladá za 
kresťanskú krajinu, tak sa ne-
pochybne s vierou ľudí niečo 
deje a posúva vlažným, svet-
ským, nesprávnym smerom bez 
Božieho svetla. A nejde tu len 
o otázku viery, ale i o kvalitu 
umenia a kultúry u nás vôbec. 
Postrehli to aj naši kvalitnejší 
umelci a, samozrejme, tieto 
novodobé, umelo vyrobené „ce-
lebrity“ neberú vôbec vážne.

Nie je to vhodný trend ani pre 
život mladých ľudí. Vidia svojich 
rodičov ťažko a čestne praco-
vať v rôznych podnikoch za pár 
korún, ktoré vystačia sotva na 
dva šeky a pokladajú ich nie za 
„celebrity“, ale s prepáčením 
za chudákov, ktorí si nevedia 
zariadiť život. Ironicky zhadzujú 
slovami svojho otca či matku 
za ich čestný život, ktorí si oni 
takto čestne, ten svoj, ani zďa-
leka nepredstavujú. “Celebri-
tou“ sa v našej spoločnosti 
môže stať prakticky i človek, 
ktorý pre túto spoločnosť nič 
poriadne ešte ani neurobil. Je 
to cesta široká, lákavá a hlavne 
nenáročná, čím si mladého člo-
veka získava takmer okamžite 
a preto je samozrejme i nebez-
pečná.

Riaditeľ Radošínskeho naiv-
ného divadla Štefan Štepka sa 

vyjadril na túto tému takto: „Je 
mi ľúto človeka, zvlášť mladé-
ho, že jeho duša je hladná po 
hodnotách a niet kultúry, čo 
by nasýtila.“

Vzniknutý problém aj on dob-
re vidí v tom, že proti sebe tu 
stoja ľudská mravná hodnota 
a krása a finančný zisk tele-
víznych spoločností. Rozhodne 
každý z nás tým, čo do svojej 
obývačky cez TV vpustí alebo 
nie. Kresťan nemá plávať po 
prúde masovosti, má byť „vlno-
lamom“. Kresťania nikdy nepo-
nechali svet svojmu osudu.

2. Ľudská osobnosť
Moderná spoločnosť takmer 

všetko považuje za vykonateľné 
a preto často pri výsledkoch 
zostáva bezradná, pribúdajú 
poradne pre duševne smutných 
ľudí. Viera dáva človeku správ-
nu silu a chuť žiť vo svete v Bo-
žom svetle, vnášať svetlo do 
všedných dní sveta, ktorý Boha 
väčšinou ignoruje. Potrebujeme 
katechézu, ktorá naučí mladých 
ľudí obstáť verne, vo svetle 
klamlivých reklám, na pravej 
ceste. Mladých ľudí, čo sa budú 
oduševnene hlásiť ku svojej 
katolíckej totožnosti a svojimi 
talentami vytvárať kultúru, čo 
je hodnotná a nasýti.

Ján Pavol II. tvrdil: „Od Cirkvi 
sa vyžaduje, aby vliala do žíl 
ľudskej spoločnosti večnú ži-
votnú a božskú silu evanjelia.“ 
Vidíme všetci, že sa je čoho 
báť. Človek, čo sa nebojí Boha, 
je schopný všetkého, nič ho ne-
zastaví pred konaním zla.Vidina 
veľkých peňazí vedie človeka 
k tomu, že je schopný predať 

seba samého. Český psychológ 
Max Kašparù hovorí: „K radosti 
ľudskej duše prirodzene patrí 
poriadok. Ten súvisí s hľada-
ním Božieho kráľovstva a jeho 
spravodlivosti, lebo všetko 
ostatné sa nám potom pridá. 
Vrátane zdravého rozumu. 
Lebo sme svedkami opaku:

volič komunistov 
slobodne podniká,

otec darebáka 
obviňuje učiteľa,

zástankyňa práv zvierat 
ide na potrat,

laik poučuje odborníka,
zločinec kritizuje zákony,
ateista túži po svadobnom 

obrade v kostole,
katolík sa riadi horoskopom,

vreckový zlodej sedí 
vo väzení, 

kým miliónový „tunelár“ 
si užíva slobodu,

odporca Cirkvi chodí 
na polnočnú,

cap robí záhradníka,
svet sa ešte točí, 

ale zdraví rozum stojí.“
A tak je to i s reality šou: pár 

ľudí sa finančne „nabalí“, ale 
kto spočíta škody na duši spo-
ločnosti? Žaba na dne studne 
je presvedčená, že nebo nie 
je väčšie ako prikrývka hrnca, 
ale my nemáme obzor „žiab“ 
21. stor. Sme viac. Sme po-
krstení. My vieme, že nebo 
je viac. My to vieme a sme 
zodpovední.

„Verím v Krista a verím, že 
800 miliónov kresťanov na 
svete dokáže obnoviť tvár tejto 
zeme.“ (H. Boll)
Spracoval a preložil: 

               ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Reality šou
alebo ako začal človek predávať seba samého ...
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Kajfáš, najväčší kňaz, mal dôver-
ného urasteného sluhu, ktorý  bol 
pyšný a domýšľavý. Rodák zo Sväté-
ho mesta, mal asi tridsať rokov. Syn 
chrámového strážcu, miláčik žien, 
ktorého sa báli aj Leviti, namýšľal 
si, že je pánom Jeruzalema a určený 
na veľké veci.

Malchus (vladár), vlastným menom 
Ezechiáš, chystal sa lapiť vodcu he-
retickej bandy, falošného Mesiáša, 
ktorý prišiel z Galiley s ozbrojencami, 
aby zboril chrám a pomohol ľudovému 
hnutiu v Jeruzaleme. Keď sa Malchus 
dozvedel, že vo štvrtok večer mali chy-
tiť Mesiáša, chcel byť v čele oddielu, 
ktorý ho pôjde zadržať. Zozbieral si 
ozbrojenú tlupu nemilosrdných vzbú-
rencov, mazaných rôznymi masťami. 
Odovzdal štyri lampy najmladším a 
zahalil sa do plášťa. Keď sa otvorili 
dvere a objavil sa Judáš, Malchus 
sa ho spýtal: „Môžeme ísť?“ Judáš 
prikývol rukou, v ktorej držal chlieb. 
Blízko Olivetskej hory Judáš zastal 
a povedal: „Nikto nech sa ho nedo-
tkne. Ja prvý položím naňho ruku a 
pobozkám ho na ústa. Teraz sa za-
čal odvíjať zradcov plán. Judáš hneď 
spoznal Ježiša a pobozkal ho. Tlupa 
ozbrojencov sa zbehla a obkolesila 
Ježiša. Prefíkaný Malchus zdrapil 
Pána za ruku, aby ho mohli zviazať. 
V tom okamihu sa z hmly vynorila 
postava muža, ktorý vytiahol spod 
plášťa dýku, priložil ju k Malchuso-
vej hlave a odrezal mu pravé ucho. 
Ježiš natiahol ruku k lícu a  zdalo sa, 
akoby Malchusa hladil. V tom sa krv 
zastavila, bolesť zmizla a rana sa mu 
zacelila. Malchus hmatajúc zodvihol 
ucho a zmizol. Nešťastník nebol pri 
procese, ani pri odsúdení, ale ani pri 
triumfe svojich pánov nad nevinným 
Baránkom.

Po Veľkej noci si spomenul Naj-
vyšší kňaz na Malchusa a dal ho 
hľadať. Nikto ho však nevidel, ani 

nič o ňom nepočul. Samotou trýz-
nený Malchus premýšľal, ako sa 
pomstiť tomu, ktorý ho takto ponížil. 
Myšlienkami blúdil, prečo sa Judáš 
obesil? Konečne sa odhodlal vyjsť 
von, no nenávisť ho stále bičovala. 
Odrezanie  ucha bolo v istých krajoch 
hanebným trestom. Otec mu už nežil, 
matka bola chudobná a úspory, ktoré 
mal, sa mu rýchlo minuli. Pretože bol 
poznačený, do práce ho zobrať nikto 
nechcel. Tak sa stal pyšný Malchus 
jedným z povaľačov, ktorý potulujúc 
sa po Svätom meste obťažoval ľudí. 
Ucho si  už nezakrýval, aby sa ľudom 
uľútostil, rozprával im vymyslené his-
torky, že prívržencov Mesiáša bolo 
viac ako sto, všetko ozbrojení. Sám 
ich niekoľko zabil, ale nakoľko Ježiš 
bol čarodejník, všetkých vzkriesil a 
umožnil im útek.

Peter posilnený Duchom Svä-
tým vkročil do Jeruzalema, hovoril 
o svojom Majstrovi a vysvetľoval 
s učeníkmi o opľúvaní, bičovaní a 
ukrižovaní. Malchus za ním sliedil. 
Keď Peter kázal, postavil sa pred 
neho a uprene sa pozeral. Keď Petra 
s Jánom uväznili, veril, že ho odsú-
dia na ukameňovanie a že si bude 
môcť hodiť kameňom. Ale Peter bol 
z väzenia zázračne oslobodený; to sa 
už Malchus nevedel uspokojiť. Jeho 
trpký objekt tak veľkej nenávisti 
zmizol z dohľadu. Vyhľadal Petrov 
dom a deň a noc ho pozoroval a 
strážil. Keď zbadal Petra, ukazoval 
mu na spánky. Lenže Peter ho ne-
porozumel a dal mu nejaké drobné. 
To Malchusa tak rozhnevalo, že mu 
mince hodil do tváre. Súcitní Židia 
vyzývali Malchusa, aby sa zmieril s 
údelom a nechal všetko tak.

Roky sa míňali, obaja zostarli. 
Túžba po pomste neochabla, ba 
naopak. No Peter zmizol a tulák ne-

vedel, kde ho má hľadať. Dopočul sa 
od viacerých svedkov, ktorí ho videli 
účinkovať v Ríme. Túžbou hnaný za 
svojím cieľom nalodil sa a dorazil v 
jedno májové ráno do Ostie. Odtiaľ 
putoval pešo do Ríma.

Prešlo 35 rokov od nešťastnej noci 
a písal sa 817. rok rímskej vlády. 
Už šedivý zhrbený Malchus nepri-
pomínal hrdého veľkňazovho sluhu. 
Teraz prišiel vytúžený cieľ. Nero sa 
rozhodol, že dá vykynožiť všetkých 
kresťanov. Zatkli aj vodcov. Peter 
mal byť ukrižovaný a Pavol sťatý. Dni 
a noci sa potuloval Malchus okolo 
väzenia. V jedno júlové ráno viedli 
vojaci zviazaného Petra, za nimi na 
voze viezli dubový kríž. „Ach, to je 
úľava,“ pomyslel si. Malý sprievod sa 
poberal k vatikánskemu lesíku. V tom 
Malchus podišiel bližšie. „Poznáš 
ma?“ Peter mlčal. „Nepamätáš sa na 
Malchusa? Kvôli tebe som ľuďom na 
posmech. Roky čakám na tento deň.“ 
„Máš pravdu, v tú noc som sa veľmi 
previnil. Aj Majster mi to vyčítal. Ja 
o chvíľu budem pri svojom učiteľovi. 
Odpusť mi, prosím ťa.“ Stotník, ktorý 
sa pozeral na tento rozhovor podišiel 
bližšie. Videl, ako si odsúdený pred 
neznámym kľaká. „Kto si?“, zdrapne 
Malchusa. „Zaiste budeš jedným z 
nich.“ „Ja k nim nepatrím, ja nie som 
kresťan.“ „Chyťte ho a zviažte“, káže 
stotník. „Keď budeme hotoví, dove-
dieme ho pred súd. Zaiste je otrok 
alebo zlodej, má odrezané ucho. Od-
režem mu aj druhé, aspoň uvidíme, 
ako sa bude škeriť ten smradľavý 
Žid.“ Malchus sa nechcel vzdialiť od 
kríža, na ktorom Peter dvíhal hlavu 
visiacu nadol. Vojak ho chytil. Otrhaný 
muž bežal smerom k lesíku. V tom sa 
potkol a spadol. Jeden z vojakov sa 
naň vrhol a odrezal mu druhé ucho. 
Krv pomaly stekala po líci pomstiteľa. 
A život zhasínal, život nenávisti.

Až tak ďaleko od svojej vlasti zo-
mrel Kajfášov sluha, hnaný pomstou, 
nazývaný Malchus.            Ján Jenča

Sluha Malchus
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NÁZORY a SVEDECTVÁ

Stopy zmŕtvychvstania
Sedím v čakárni u zubára. 

Predo mnou je hora ošú-
chaných časopisov. A okolo 
mňa čakajúci ako ja. Každý 
sa uzavrel do seba. Nepad-
ne ani slovo. Nepokojné die-
ťa mrnká pri svojej matke. 

Zrazu začne jeden starý 
muž šmátrať v taške, vy-
tiahne vreckovku, urobí na 
nej uzlík a strčí do nej prs-
ty, vreckovka sa premení 
na bábiku. Začína žiť, ide 
k dieťaťu a prihovára sa 
mu. Najprv sa usmeje dieťa, 
potom jeho matka. Prehodí 
sa prvé slovo. Ľudia vychá-
dzajú zo seba, poznávajú 
jeden druhého. Prejavujú sa 
stopy zmŕtvychvstania skrze 
starého človeka a jeho vrec-
kovku, skrze jeho úsmev 
a vynaliezavosť. 

Stopy zmŕtvychvstania 
môžeme objaviť a prebu-
diť v čakárni, v autobuse, 
v škole, na ihrisku, i pri bo-
hoslužbe. Všade, kde si vší-
mame blížneho, prichádza 
k slovu Ježišova dobrota.
                                     Mária P.

Prežívame pôstnu dobu. Za-
mýšľame sa nad jeho Ježišovým  
mladým životom, čo od svojho 
detstva prežil. On sa pre celé ľud-
stvo na svete dal trýzniť, aby nám 
dokázal, akú má lásku k nám; bol 
doráňaný piatimi ranami, trpel. 
Jeho pot a krv tiekli na zem, ne-
vzdal sa, aj keď sa mu vysmievali. 
To všetko znášal s pokorou, lebo 
nás miluje. 

Aké bolo jeho srdce? Samá lás-
ka. Aký bôľ prežívala Jeho Matka 
Panna Mária, keď videla svojho 
jediného syna, pribitého za živa na 
kríži. Srdce jej pukalo od žiaľu. A my 
cítime s ním? Aby sme boli lepší 
k blížnemu, aby sme urobili Ježišovi 
radosť, aby nadarmo netrpel. 

V tomto mesiaci bol sviatok sv. 
Jozefa. Chodili sme na deväť dňovú 
pobožnosť a prosili sme ho, aby 
ochraňoval nás a naše rodiny. Ďa-
kujeme mu, že bol pestúnom Pána 
Ježiša, že sa staral oňho. Chodie-
vame na krížovú cestu, aby sme 
prejavili úctu a lásku Ježišovi. On 
trikrát padol a trikrát vstal. Šimon 
mu pomohol niesť kríž, Veronika mu 
podala ručník. On jej dal ako odme-
nu vtlačenú tvár na ručníku. Ženy 
plakali, on im hovoril: „Neplačte 
nado mnou, ale samy nad sebou 
a nad svojimi deťmi.“ Vydržal do 
konca. Zomrel a tretieho dňa vstal 
z mŕtvych, ako predpovedal. 

V televízii vidíme záplavy, stre-
chy spadnuté z domov a iné ka-
tastrofy. Nebeský Otec nám pri-
pomína: „Kajajte sa!“ Modlime sa 
za svojich zosnulých i za tých, na 
ktorých si nikto nespomenie. Sv. 
Jozef, oroduj za nás!     

                  Mária Tobiášová, Ovčie

Ukrižovaný Ježišu, 
zmiluj sa nad nami!

Kríž je znakom spásy
Ježiš Kristus ma vedie na ceste 

kríža. On trpel prvý. Vedie nás utr-
pením a chce, aby sme mali život, 
ktorý nám Boh pripravil vo večnos-
ti. Ježiš a kríž – to je neodlučiteľná 
láska. Buď ho príjmeme s láskou 
alebo ho odmietneme. 

V našom kostolíku ma najviac 
upúta kríž, ktorý je na viditeľnom  
mieste - Ježiš na kríži v životnej 
veľkosti. Každý človek musí mať 
v sebe lásku k tomu, ktorý na ňom 
zomrel. V tomto pôstnom období 
chodíme na pobožnosť krížové ces-
ty a počúvame, čo náš drahý Ježiš 
vytrpel. Aj my máme kríže, niektoré 
sú veľmi ťažké, ale prosme Pána 
Ježiša, aby nám ich pomáhal niesť. 
Treba ich len znášať s trpezlivosťou 
a láskou. Príkladom je naša nebes-
ká Matka Panna Mária, ktorá všetku 
bolesť prežívala so svojím synom od 
narodenia až po hrob. Ona vedela, 
že po ukrutnej smrti príde vzkrie-
senie. Mária, ty si toľko vytrpela, 
všetko nám hovoríš vo sv. ruženci, 
preto tí, ktorí sa ho modlíme, máme 
nádej, že v poslednej hodine sa pri-
hovoríš u svojho Syna za nás. 

Prednedávnom bola akcia jastrab. 
Šli sme autom, ale stále, keď ideme 
dvaja alebo traja, berieme ruženec 
do rúk a  modlíme sa. Práve vtedy 
sme cestovali a zastavil nás poli-
cajt. Keď zbadal, že máme v rukách 
ruženec a  modlíme sa, zatvoril nám 
dvere a povedal: „Choďte ďalej.“ Či 
to nie je záchrana? Policajt mohol 
nájsť všelijaké chyby, ale Matka 
Božia nás sprevádzala. 

Na tomto svete sú všelijaké trá-
penia, nešťastia, choroby. Všetko 
zverme do rúk Sedembolestnej 
Pane Márii, ktorá so svojím synom 
Ježišom Kristom najviac vytrpela. 
Po veľkom utrpení svitlo veľkonočné 
ráno. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa 
nad nami!
                          Helena Hudáková, Ovčie
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Keď človek počuje slovo rakovi-
na, vybaví sa mu hneď operácia, 
hospitalizácia na onkológii, ba do-
konca koniec života. Medicína tak 
pokročila, že sa rakovina úspešne 
lieči, človek prežíva niekoľko ro-
kov. Úspech liečby závisí od toho, 
v akom štádiu sa nádor diagnos-
tikuje. Ku každej diagnostike pri-
spieva aj sám klient, a to tým, že 
pozoruje svoje telo, včas vyhľadá 
zdravotnícku pomoc, nielen vtedy, 
ak sa cíti zle. 

V priebehu štúdia na vysokej ško-
le som sa stretávala s pacientmi 
rôznych vekových skupín, ktorí trpeli 
touto zákernou chorobou; niektorí 
z nich prišli neskoro. Preto som sa 
rozhodla urobiť prieskum aj v mojej 
rodnej obci Ovčie, ktorý sa týkal pre-
vencie nádorového ochorenia prsní-
ka. Nádorové ochorenie prsníka patrí 
k najčastejším nádorom v ženskej 
populácii, v rebríčku má číslo jeden. 
Na Slovensku naň ochorie 1680 žien 
ročne. Úspech liečby závisí od skorej 
diagnostiky, ku ktorej prispieva sama 
žena a to tým, že si pravidelne raz 
mesačne vyšetrí prsníky sama.

Dňa 9. marca 2006 sa v Základnej 
škole konala prednáška o samo-
vyšetrovaní prsníkov v spolupráci 

s MUDr. Marekom Paľom. Apeloval 
na ženy, aby si vyšetrovali prsníky 
pravidelne raz mesačne, nehanbili 
sa. Zabíja choroba a nie hanba. Tvr-
denia „mám strach, že si nahmatám 
hrčku“, „nemám čas“ neobstoja.

Preto sa ťa žena pýtam: Máš čas 
chodiť ku kozmetičke, kaderníčke? 
Máš čas každé ráno stáť pred zr-
kadlom a maľovať sa? Vieš, kedy 
pocítiš strach? Ak v očiach tvojich 

blízkych uvidíš slzy.
Touto cestou chcem poprosiť 

ženy, ktoré sa zúčastnili prednášky, 
aby svoje skúsenosti odovzdali ďa-
lej, ďalším ženám. Informovanosť 
tiež patrí k úspechu vo výkone 
zdravotníckeho povolania. Neza-
budnite, že 7. apríl je dňom boja 
proti rakovine.
Anna Bednáriková, Jesseniova lekárska 

fakulta v Martine, 4. ročník

Zabíja choroba 
a nie hanba

repro: Spektrum

Po zmene režimu prišiel do bý-
valej širockej farnosti nový kňaz 
vdp. Jozef Dugas. „Hltal“ som jeho 
homílie. Zaviedol mnoho nové-
ho, aj anonymné voľby do farskej 
rady. Bol som zvolený za jedného 
z jej členov. Po takmer 30 rokoch 
Svätý Otec vymenoval A. Tkáča za 
nášho diecézneho biskupa, začal 
vychádzať časopis Posol. Bolo to 
nádherné nadýchnutie slobody, naj-
mä náboženskej. Ani sme netušili, 
že vdp. Magda a vdp. Bednárik sú 

kňazmi. Začala výstavba filiálneho 
chrámu v Ovčí. Pri prvej návšteve 
arcibiskupa A. Tkáča pred konsekrá-
ciou nášho chrámu pri jeho uvítaní 
z poverenia vdp. Dugasa som mu 
predložil pokornú žiadosť veriacich 
o samostatnú farnosť. Pán biskup 
prisľúbil problém riešiť o 3 – 4 
roky. Po miestnom referende (85 
% bolo za samostatnú farnosť), 
dosť ťažkých rokovaniach a prvom 
odmietnutí nakoniec sme získali 
súhlas na výstavbu „pastoračného 

centra“. No na posviacke v apríli 
1997 už to bola farská budova 
s prísľubom kňaza. 

Veriaci sa vrúcne modlili za bu-
dúceho kňaza a v júli sme privítali 
nového „nášho“ duchovného otca 
vdp. Juraja Riška, rodáka z Hu-
menného. Tento mladý 30-ročný 
kňaz počas svojho 6-ročného pô-
sobenia vykonal skutočne veľa. 
Vyoral prvú hlbokú brázdu na vý-
stavbe farnosti. Možno, že všetko 
nespomeniem, ale aspoň hlavné: 

Z krátkej histórie našej farnosti
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úprava liturgického priestoru, 
vymaľovanie svätyne, založenie 
speváckeho zboru Jubilate Deo, za-
loženie časopisu Spektrum, voľba 
do farskej ekonomickej rady, nové 
kúrenie a ozvučenie kostola, gene-
rálna oprava kostola sv. Ondreja, 
zavedenie celonočných adorácii na 
prvý piatok, prvá birmovka v histó-
rii našej farnosti. Za uskutočnenie 
ľudových misií po vyše 40 rokoch 
nech mu dá Pán prehojnú odmenu. 
Osobne vďačím za sprostredkova-
nie mnohých milostí, ktorých sa 
mi dostalo od Pána. 

No jeho Učiteľ a Pán ho chcel mať 
inde. Po šiestich rokoch neúnavnej 
a plodnej práce ho otec arcibiskup 
preložil do Hanušoviec nad Top-
ľou. Veľmi nás prosil, aby sme to 
prijali ako Božiu vôľu. Pri lúčení po 
sv. omši sa nik nemohol ubrániť 
slzám. Bol to náš dobrý a láskavý 
duchovný otec. 

V roku 2003 k nám prišiel nový, 
mladý 30-ročný usmievavý vdp. 
Oliver Székely, kaplán z Valalík, 
rodák zo Stropkova. Ako nový zod-
povedný správca sa zžíval s farnos-
ťou pomerne krátko. Je to oddaný, 
usmievavý, obetavý kňaz a po jeho 
3 rokoch pôsobenia som presved-
čený, že sa tu cíti ako doma. Z je-
ho homílií je skutočný duchovný 
zážitok. Sú ľudsky zrozumiteľné, 
adresné a poučné. Vie ľudí zapáliť, 
presvedčiť. Nemá problém hovoriť 
s deťmi ako dieťa, s mladými ako 
ich rovesník a so staršími úctivo 
ako syn s patričnou autoritou 
a múdrosťou, ktorá je mu ako Ježi-
šovmu kňazovi vlastná. Ku chrámu 
sa správa ako ten, čo miluje dom, 
v ktorom je stánok Pánovej slávy. 
Z jeho iniciatívy máme výborné 
osvetlenie a čo je najdôležitejšie, 
chrám má novú krytinu - medený 
plech. So svojimi spolupracovník-
mi pripravuje 80 birmovancov na 
prijatie sviatosti kresťanskej do-

spelosti, 40 detí na prvé prijatie 
Pána Ježiša do srdca a mladých 
snúbencov na prijatie sviatosti 
manželstva. Veľmi dôstojne sa 
lúči so zosnulými v pevnej nádeji 
na večný život.

Aj keď niekedy nevie, čo skôr, 
ochotne kedykoľvek vyslúži sviatosť 
zmierenia. Vďaka transparentnos-
ti hospodárenia s financiami vie 
povzbudiť veriacich k obete aj na 
tomto citlivom poli. S úctou sa 
skláňa k chorým, keď ich pravidelne 
navštevuje. Jeho najväčšou rados-
ťou je prijímanie nových kresťanov 
do sv. cirkvi. To, s akou láskou 
a nehou sa správa k mladým rodi-
čom a krstným rodičom, sa nedá 
opísať. Vrcholom jeho poslania je 
slúženie Kristovej obety – sv. omše. 
Aj keď množstvo miništrantov pred 
sv. omšou je priveľmi zhovorčivých, 
vie ich dôrazne upozorniť a ticho sa 
sústrediť. Každý, kto ho vidí zo svoj-
ho miesta a prežíva s ním zázrak 
premenenia, nesmiernej Kristovej 
lásky, musí byť vďačný, že máme 
„správcu božích tajomstiev“.

„Náš duchovný“ má vzácneho 
priateľa - kňaza Petra z Krížovan. Je 
radosťou ich pozorovať, ako sa do-
pĺňajú. Sú to praví bratia v kňazskej 
službe a je skutočným duchovným 

zážitkom aspoň raz v mesiaci vidieť 
a počuť otca Petra. Som presvedče-
ný, že je to aj naopak. 

A z čoho je duchovný otec smut-
ný? Nikdy to nahlas nepovedal, 
ale verím, že z toho, keď ide 10 
minút pred sv. omšou a vidí okolo 
kostola množstvo tých, ktorým sa 
nechce vojsť do chrámu. Niekedy 
sa len opýta, či bolo vonku veľa. 
Veď aj im chce sprostredkovať 
evanjelium. Určite sa za nich mod-
lí, aby našli odvahu urobiť tých pár 
krokov cez dvere. Najsmutnejší je, 
keď vidí otca so svojim veľkým sy-
nom pred kostolom. Nuž ale nikoho 
nenúti ani Pán Boh. Kňaz ich len 
pozýva na hostinu Baránkovu. Je 
to vraj problém väčšiny farností 
na vidieku. V meste je to jedno-
značné: buď idem alebo nejdem. 
Alebo si niekto myslí, že prestátím 
a prekecaním pri kostole si splnil 
kresťanskú povinnosť zúčastniť sa 
v nedeľu na sv. omši? K tomuto 
problému mal duch. otec homíliu 
na konci roka, no so „skalnými“ 
to nepohlo.

Modlime sa ešte viac a vrúcnej-
šie za nášho duchovného otca, aby 
mu Pán Ježiš dal zdravia a sily pre 
jeho zodpovednú službu nám, ktorí 
sme mu zverení.    František Štofaňák

snímka: M. Magda



11

2006 apríl • Spektrum

Rodina Hricových v kostole sv. Jozefa, robotníka 25. 4. 2004. 
Zľava: H. S., dcéra Štefania, Štefan Hric, syn Ján s priateľkou Šarlot.

V tomto krátkom poobhliadnutí 
vám chcem priblížiť rodinu Hricovú, 
žijúcu tohto času v Amerike. No aj 
napriek tomu, cítime jej blízkosť 
medzi nami, pretože o Víťaz sa 
stále živo zaujímajú.

Otec Peter Hric zo Štefanoviec 
ako mládenec spoznal Margitu 
Jenčovú z Víťaza a zobral si ju za 
manželku. Prisťahoval sa do Víťaza 
a založil si tu rodinu. Pán Boh im po-
žehnal dcéru Máriu a syna Štefana. 
Keď sa otec Peter rozhodol r. 1923 
odísť za prácou do Ameriky – ťažko 
pracovať v pote každodennom, aby 
zarobil na chlieb – rozlúčil sa s man-
želkou Margitou, 5-ročnou dcérou 
Máriou a 3-mesačným synom Šte-
fanom. Prešli dlhé ťažké roky, aby 
zarobil na cestu pre svoju rodinu. 
Práca bola nestála, čas neúprosne 
utekal, ale s Božím požehnaním sa 
po 14 rokoch doplavili 22. decem-
bra 1937 do Ameriky. Manželka 
Margita spolu so 14-ročným synom 
prišli pred Vianocami. Dcéra Mária 
sa vydala za obchodníka Totta z Ča-
ne, preto ostala vo Víťaze. Odces-
tovali za rodičmi až po 2. svetovej 
vojne. Otec dal syna Štefana do 
školy učiť sa anglicky. Doporučovali 
mu veľa rozprávať s ľuďmi a chodiť 
na filmy. Veľmi skoro sa naučil 
reč. Smutno mu bolo za sestrou, 
za rodnou dedinou Víťaz a dobrým 
kamarátom o 4 roky starším Štefa-
nom zo susedstva. Ako chlapci sa 
hrávali a v ťažkých chvíľach si veľmi 
pomáhali. Štefan sa v Amerike ože-
nil: na jednej svadbe sa zaľúbil do 
svojej družičky Márie. Ona mu svo-
je city opätovala. Mária bola milá, 
dobrosrdečná a pekná Slovenka. 
Pricestovala s rodičmi v perinke zo 
Spišských Maťašoviec od Červe-
ného Kláštora, ale detstvo prežila 

v Amerike. Pán Boh im požehnal tri 
zdravé deti – syna Laciho a dcéry 
Štefániu a Marienku. 

V roku 1963 prišiel Štefan na 
prvú návštevu Víťaza. Blízka ro-
dina vymrela, tak mal prianie ísť 
k svojmu kamarátovi Štefanovi. 
Otec s mamkou ho prijali. Manžel-
ke Márii sa tu veľmi páčilo. Aj ich 
rodný dom ešte stál, bývala tam 
rodina Poliščáková. Potom prešlo 
32 rokov, keď až v roku 1995 ich 
deti prišli spolu s rodičmi na náv-
števu pozrieť rodnú dedinu Víťaz. 
V Rakúsku si požičali auto a podľa 
mapy precestovali celé Slovensko. 
Navštívili pútnické miesto v Levoči 
a Spišský hrad. Deťom sa na Slo-
vensku veľmi páčilo. Otcov rodný 
dom už nenašli. Tvrdý režim ho 
dal zbúrať, hoci bol pevnejší ako 
remeselný dom. Privítali sme ich 
u rodičov. Ich prianie bolo ísť cez 
Vyšný koniec do starého kostola sv. 
Ondreja. Našli sme tam dosky na 
kostole a chátrajúci kostol. Veľmi 
ich to prekvapilo; vysvetľovali, že si 
máme vážiť históriu a starožitnosti 
Víťaza. Kamerovali všetko, veď 
bola tam pokrstená babka Margita 
a otec Štefan. V tom čase bola ro-

zostavaná fara. Pán Boh požehnal 
túto myšlienku: fara je postavená 
a kostol opravený. Keď sme mali 
rozlúčkové posedenie, prekvapilo 
ich, že našli vo Víťaze pohostinnosť 
na úrovni. Pri rozlúčke si dobrí ka-
maráti stiskom ruky sľubovali, aby 
sa ich deti navštevovali, aj keď 
nebudú medzi nami. Keď mi podali 
ruku, ich prianie bolo: „Helenko, 
keď budete robiť svadbu Jožkovi, 
volaj nás.“ 

Svadba sa blížila, prišli ujo Šte-
fan, dcéra Štefánia, syn Jakub a Ján 
s priateľkou Šarlot. Po svadbe v ne-
deľu bola za ich zdravie sv. omša, 
na ktorej sa zúčastnili. Páčil sa im 
spev ľudí a kroje. Po sv. omši nav-
štívili farský úrad. Náš kňaz Oliver 
Székely im ukázal farskú budovu, 
kde sa im veľmi páčilo. Cez Vyš-
ný koniec sme navštívili opravený 
kostol sv. Ondreja. V pondelok sme 
navštívili oddychové centrum Slaná 
voda. Prešli cez les, ukazovali, roz-
právali, kde na pastvinách pásli kra-
vy. Cez Solisko prišli na Košienky, 
kde sa vypína kríž nad obcou Víťaz. 
Ich vnuk Ján ich veľmi prekvapil, keď 
tu so snubným prsteňom požiadal 
priateľku Šarlot o ruku. Dedo Šte-

snímka: M. Magda

Tam, kde je 
náš domov
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fan a mama Štefánia vyronili slzy 
šťastia a oznamovali telefónom 
zasnúbenie svojim najbližším. Dedo 
Štefan plakal, nikdy nemyslel, že 
ich vnuk sa zasnúbi vo Víťaze tam, 
kde oni ako chlapci pásli kravy. 
Tešili sme sa s nimi, opekali sme. 
Hrali sme futbal mladí proti starším, 
starší vyhrali. Navštívil nás starosta 
p. Kovaľ a odovzdal upomienkový 
dar od Obecného úradu. V bare 
sme sledovali Majstrovstvá sveta 
v hokeji, hralo USA – Slovensko. 
Tipovali sme remízu, čo sa vyplni-
lo. V utorok odchádzali do rodiska 
mamičky a do Tatier. 

Ich manželstvo je požehnané. 
Podľa svojich možností s celou ro-
dinou podporujú dobré myšlienky, 
kostolné stavby, aj Obecný úrad. 
Sú veľkou oporou a svojím životom 
príkladom pre svoje deti aj vnúča-
tá, s radosťou sa u nich schádza 
celá rodina. Prajeme im do ďalších 
rokov veľa zdravia a Božích milostí. 
V tomto roku sa dožívajú 57 rokov 
spoločného manželstva, ujo Štefan 
83 rokov a manželka Mária 78 ro-
kov. Na budúci rok uplynie 70 rokov 
od ich odchodu do USA. Nech ich 
požehná Pán Boh v každodennom 
živote.                     Helena S., Víťaz

(Prevzaté zo spomienok oboch 
rodín a vlastných zážitkov)

Štefan a Mária Hricovci

Žijú
medzi nami
Písal sa rok 1949, nastalo obdo-

bie prenasledovania cirkvi: zatvá-
ranie kňazov, kláštorov a mnohých 
poctivých ľudí, ktorí to s vierou 
mysleli vážne. Chcel by som Vám, 
milí čitatelia, priblížiť človeka, 
ktorý na „vlastnej koži“ okúsil 
túto totalitnú moc. Je to náš rodák 
a priateľ pán Andrej Jenča. 

Dňa 21. júna 1949 tak, ako aj 
v dnešnej dobe sa mládež rada za-
bávala. Aj on so svojimi priateľmi sa 
zúčastnil zábavy v Širokom, keď tu 
niekto z prítomných zavolal: „Berú 
nám kňaza!“ Všetci sa rozutekali, 
aby mohli vlastnými telami chrániť 
svojho pastiera a nedovoliť jeho de-
portáciu. Všetko sa to odohralo veľ-
mi rýchlo – kňaz ostal aj naďalej na 
svojom mieste. Ani sám nevie, ako 
sa to všetko zomlelo, ale už o dva 
dni mal súd, ktorý ho odsúdil na 3 
roky väzby, aj keď sám nevedel, za 
čo, veď tam bolo veľa ľudí. Myslí si, 
že si ho nejaký „dobrodinec“ vytipo-
val, aby mu znepríjemnil jeho mladý 
život. Vtedy mal iba 20 rokov. 

Z Prešova bol deportovaný do 
Leopoldova a po troch týždňoch 
– smer Jáchymov. Tu sa jeho to-
tožnosť stratila a nastala doba, 
ktorá mu utkvela hlboko v pamäti: 
už nebol občanom, iba obyčajným 
číslom, akoby neexistoval. Aj keď 
sa aj dnes v jeho očiach objavia 
slzy, ovláda sa, aby si spomenul 
na dobu, ktorú prežil. Začal sa 
druhý súdny proces, ktorý bol 
„jemnejší“ – bol odsúdený na 1 rok 
prác v Jáchymovských uránových 
baniach. Zachránilo ho to, že naši 
občania pracovali zaň na výstavbe 
hotela Dukla v Prešove. V sústreďo-
vacom tábore pracoval na výstavbe 

strediska „Barbora“ pre väzňov, po 
krátkej dobe pracoval v podzemí. 
Bol zaradený na šachtu „Rovnosť“, 
ktorá sa spájala so spomínaným 
strediskom a tak sa jeho denná 
púť začala spojovacím koridorom 
k spomínanej šachte. Práca v bani 
bola ťažká - v dennej zmene trvala 
12, v nočnej 10 hodín. A kde pán 
Andrej pracoval? Nuž priamo na ťaž-
be uránovej rudy, ktorá sa priamo 
na pracovisku upravovala a čistá sa 
ukladala do debien, ktoré boli na 
mieste plombované a dopravované 
na povrch za prísneho stráženia. 
Hlušina, ktorá bola ako odpad, 
sa nechávala na pracovisku, aby 
sa vyrúbaný priestor mohol znovu 
zaplniť. Pracovalo sa aj v nízkych 
stojkách, kde bolo možné pracovať 
iba po ležiačky. Môžete si predstaviť 
tu namáhavú prácu, veď normu bolo 
treba plniť. 

Dni plynuli veľmi pomaly. Prišiel 
aj vytúžený deň návratu domov 
k svojim; aj keď rodičov už nemal, 
tešil sa na priateľov, strýka Jána 
a babky. Do svojej rodnej obce sa 
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vrátil v deň sviatočný, bola práve 
nedeľa. Domov ho doviezol strýko 
Ján na voze. Vystúpil na začiatku 
dediny, aby sa mohol zvítať s ro-
dákmi. Bol slnečný deň, gazdinky 
vysedávali na priedomí, každý mu 
chcel podať ruku a popriať veľa 
šťastia, veď si ho aj zaslúžil. V kos-
tole sv. Ondreja bola slávnosť na 
počesť, ktorú zorganizoval dnes už 
nebohý pán Štefan Bialončík. Vtedy 
si pán Andrej myslel, že je už všet-
ko zažehnané, ale mýlil sa; prišiel 
čas nástupu na základnú vojenskú 
službu a tu zasa len k pracovnému 
táboru do ostravských baní. Aj to 
vydržal. Bol aj zasypaný v podzemí, 
ale šťastne sa z toho dostal; Pán 
naňho nezabudol.

Dnes je rád, že je všetko za ním. 
Ako 23-ročný sa šťastne oženil a po 
jeho boku mu vždy verne stojí jeho 
manželka Mária. Do rodiny pribudli 
štyria synovia a jedna dcéra, dva-
ja synovia sú lekári. Z čoho starí 
rodičia majú veľkú radosť? Z jede-
nástich vnúčat. Pevne veria, že sa 
v živote nestratia. 

Čo na záver pánu Andrejovi po-
priať? Aby ho zdravie neopustilo, 
aby sa s manželkou aj naďalej rád 
zúčastňoval rôznych pútí. Aby jeho 
blízki mali život radostnejší ako on. 
Aj keď život bol ťažký, verí, že Naj-
vyšší ho nikdy neopustí, pretože on 
v Neho pevne verí.       

                        Imrich Jenča, Víťaz

KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH 
VÄZŇOV SLOVENSKA

MILÉ DETI!

Radi sa pozeráte na kvitnúce kvety? Predstavte si  
kvietok, ktorý rastie po studenej zime, tlačí sa cez 
studenú, tmavú a ťažkú zem a potom prelomí vrch 
pôdy a začne žiť krásny život aj pre Vás, aby ste sa 
z neho mohli tešiť.

Ukážte Ježišovi svoje 
srdce, ktoré žije, cíti ako 
ho slnko zalieva po dlhej 
chladnej zime.

Sú chvíle, keď sa Vám 
zdá, akoby Vaše srdce bolo 
na chladnom mieste, lebo 
sa niečo prihodilo vo Vašom 
živote? Povedzte o tom Je-
žišovi. A všetko chladné sa 
roztopí ako sneh.

Ježiš Vás drží za ruku a pomáha Vám v ťažkých chví-
ľach. Zostaňte s ním a povedzte mu, aké to je, keď vie-
te, že je s Vami.                               Vaša Chrumka 
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Volám sa Paľo a mám 18 
rokov. Chodím do 3. ročníka 
SPŠ elektrotechnickej v Pre-
šove. Za svoje birmovné meno 
som si vybral meno sv. Ireneja 
z Lyonu. 

Cirkev ho oslavuje ako mu-
čeníka 28. júna. Prečo som si 
vybral meno práve tohto svät-
ca, neviem ani ja. Hľadal som 
na internete nejaké zaujímavé 
a hlavne nie veľmi známe meno. 
Nuž a po takej hodinke hľadania 
som si vybral práve sv. Ireneja; 
bolo o ňom napísané len má-
ločo.

Z internetu o tomto svätcovi 
viem, že bol vzdelaným teoló-
gom a neskôr aj biskupom. Jeho 
meno v preklade z gréčtiny zna-
mená mierotvorca a práve toto 
slovo ma oslovilo. V dnešnom 
svete je málo ľudí, ktorých by 
sme tak mohli nazvať. Ale keď 
som videl pred Vianocami do-
kument o zosnulom pápežovi 
Jánovi Pavlovi II., presvedčil 
som sa, že aj v dnešnej dobe 
sú ľudia, ktorých by sme mohli 
nazvať mierotvorcami, pretože 
vedieť odpustiť človekovi, ktorý 
ho chcel zabiť, no zázrakom sa 
mu to nepodarilo. Ísť za ním do 
väznice tak, ako to urobil Ján 
Pavol II., to je pekný príklad 
mierotvorcovstva. 

To, že touto birmovkou kres-
ťansky dospejem, znamená 
pre mňa niečo nové, čo ešte 
neviem, ako dopadne, ale je 
len na mne, ako si vyberiem. 
Dúfam, že si vyberiem v živote 
vždy správne a budem sa riadiť 
vlastným rozumom (veď v ňom 
istotne niečo ostalo zo stret-
nutí birmovancov). A keď náho-
dou stroskotám, záchranný čln 
mám vždy „nad sebou.“   

                      birmovanec Paľo

Moje birmovné meno

Aj takmer po štvrťstoročí 
po smrti je odkaz jamajského 
speváka Boba Marleyho stá-
le aktuálny. Pre väčšinu ľudí 
v našich zemepisných šírkach 
takmer neznámy umelec, no 
pre väčšinu rozvojového sveta 
hrdina a idol. 

Robert Nesta Marley sa naro-
dil 6. februára 1945 na ostrove 
Jamajka v Karibiku. Keď mal 6 
rokov, presťahoval sa s matkou 
(otec ich opustil) do hlavného 
mesta Kingstonu, konkrétne do 
chudobnej štvrti Trenchtown. 
Tu sa zoznamuje s budúcimi 
spoluhráčmi skupiny Wailers. 
Skupina sa po počiatočných ne-
úspechoch stala známou nielen 
na Jamajke, ale aj v USA a Veľkej 
Británii, kde spropagovala štýl 
hudby zvaný reggae. 

Bob Marley vyrastal v chudob-
ných podmienkach, na uliciach 
zúrili ozbrojené nepokoje, čo 
sa odrazilo aj v jeho tvorbe. Na 
koncerte JAMAICA SMILE, na 
ktorom sa zúčastnili aj členo-
via jamajskej vlády, pozval na 

pódium jamajského preziden-
ta a lídra opozície, ktorý proti 
sebe bojovali vo vláde. Bob ich 
postavil proti sebe a spojil im 
ruky. Pre jeho politické aktivity 
sa v roku roku 1976 uskutočnil 
neúspešný pokus o jeho zavraž-
denie. V roku 1978 navštívil 
Afriku, kde usporiadal niekoľko 
mierových koncertov. Za huma-
nitárne aktivity v prospech Afriky 
dostal cenu Organizácie spoje-
ných národov. 

Bob Marley sa veľmi  zasadzo-
val za zjednotenie a povstanie 
afrických národov, aby spoločne 
mohli účinnejšie bojovať proti 
chudobe, chorobám, nevzdela-
nosti a vykorisťovaniu. Jeho pie-
seň Redemption song je neofici-
álnou hymnou tretieho sveta. 

Na vrchole tvorivých síl 11. 
mája 1981 zomiera na rakovinu 
na klinike v Miami. Jeho pohreb 
sa stal celonárodnou udalosťou, 
na ktorom sa zúčastnili tisíce 
ľudí. Odkaz Marleyho nie je ur-
čený len Afrike, ale aj celému 
svetu. Túžba po jednote, láske, 
bratstve, mieri je aktuálna v kaž-
dom historickom období.

Bob Marley však nezabúda ani 
na Boha, často sa k nemu obra-
cia vo svojich textoch.

„Človek nemôže byť bez Boha. 
Ako keď si smädný, potrebuješ 
piť vodu. Proste nemôžeš ísť 
bez Boha.“

V ére rôznych reality šou  
a umelo vytváraných hviezd, kto-
rých aktivita je bez hlbšej myš-
lienky, Bob Marley predstavuje 
osobnosť v pravom zmysle slo-
va. Svojou činnosťou a životom 
nebol len mlčiacim súčasníkom 
doby, ale aktívnym človekom 
snažiacim sa niečo zmeniť. 

História zhodnotí jeho snahu, 
no už teraz je jasné, že nežil zby-
točne.                        Stano Šimčík

Jamajský lev

repro: Spektrum
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V jedno nedeľné ráno sme sa 
hŕstka mladých vybrali spievať 
na sv. omšu do Šace, kde pôso-
bí náš rodák kňaz Vladimír Ba-
lucha. Spievali sme konkrétne  
v Malej Ide, ktorá je filiálkou 
farnosti Košice – Šaca. Veľmi 
sme sa tomu potešili, lebo 
jeho pozvanie spievať na sv. 
omši malo niečomu dopomôcť 
– pritiahnuť mladých spievať 
nie podľa nôt, ale srdcom, 
prežívať vieru a pracovať na 
svojom vnútri.

Sv. omša sa niesla v radost-
nom duchu, lebo aj výber pies-
ní bol daný Vladkom, citujem: 
„take šalene pešničky.“ Z tvárí 
ľudí bolo vidieť uvoľnenosť, 
úsmev a u niektorých aj plač. 
Príhovor Vladka sa niesol k úcte 
svojho chrámu. Každé prispie-
vanie či už finančné, spev na 
sv. omši, čítanie, výzdoba - to 
všetko buduje naše vnútro, náš 
vnútorný chrám. Chrám, v kto-
rom pôsobí Boží duch, sa nikdy 
nezborí. K našej radosti a určite 
radosti Vladka prispel aj Ľubo 
s Erikou, lebo sme mohli byť 
svedkami snúbeneckého obra-
du. Pri slovách obradu Vladko 
zdôrazňoval miesto Boha vo 
vzťahu chlapca a dievčaťa, 
zodpovedným správaní už pri 
chodení. Sv. omša sa zakončila 
vtipom tak, ako je to u Vladka 
zvykom.

Neskôr sme sa presunuli na 
faru, ktorá má historické črty, 
ale po rozhovore s Vladkom 
sme sa dozvedeli, že dosť chát-
ra. Podarilo sa im uskutočniť 
niektoré opravy aj kvôli bez-
pečnosti a zime – bolo tam 14 

oC. Po výbornom obede, ktorý 
pripravili naše gazdinky Marta 
a Žofia, sme zdieľali svoje zá-
žitky z dňa aj celkovo zo života. 
Tunajší farár nás tiež povzbudil 
k aktívnej činnosti v zbore a boli 
sme pozvaní spievať aj do väz-
nice. Pri odchode nás Vladko 
obdaril náboženskou literatú-
rou. Cestou domov sme všetci 
došli k záveru, že stretnúť sa 
v spoločenstve s Ježišom má 
význam. Boli sme naplnení ra-
dostným Božím Duchom, smiali 
sme sa, boli sme otvorení riešiť 
problémy, otvoriť srdcia, zdô-
veriť sa. A toto prináša každé 
stretnutie  na mládežníckej sv. 
omši, duchovné obnovy, výlety, 
návštevy inej farnosti. 

Čo by sme chceli my, členo-
via zboru Jubilate Deo, odkázať 
nielen mladým? To, čo zažijete 
v nejakých spoločenstvách, 

Každé

stretkách, hnutiach, nábožen-
ských speváckych zboroch vás 
silne pripúta k Bohu na celý 
život. Budete ozajstne prežívať 
vieru, cítiť Ježiša Krista v srdci 
a vidieť v bratovi Ježiša Krista. 
Stretnete veľa ľudí s dobrým 
srdcom a zažijete humor, ve-
selosť a to naplní vaše vnútro 
a budete sa viac smiať, brať 
veci s nadhľadom. 

„Každé stretnutie spája“,  
hovorí názov článku, tak Vás 
chceme povzbudiť, aby ste sa 
nebáli prísť do spoločenstva 
napr. aj speváckeho zboru. 

To všetko je nielen o spieva-
ní, ale aj spoločných priateľ-
stvách, zážitkoch, otvorených 
srdciach. Každý, kto príde spie-
vať, je povzbudením pre kňaza, 
pre ľudí, pre nás. Nebojte sa 
stretávať sa s Ježišom.
                                  Jubilate Deo

stretnutie 
spája

snímka: M. Magda
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Ešte začiatkom 20. storočia ho-
voril počas sobáša manžel svojej 
žene: „Stala si sa mojou manžel-
kou a preto ťa budem milovať.“ 
V tejto našej dobe to platí skôr 
opačne. Dnešný ženích hovorí: 
„Mám ťa rád a preto si ťa beriem 
za manželku.“

Skôr sa bral ohľad na vzájomné 
sympatie snúbencov, na ich city a 
príťažlivosť. Ľudia sa nebrali preto, 
že sa vzájomne mali radi. Brali 
sa preto, že tak rozhodli rodičia a 
príbuzní. Hospodárske záujmy boli 
pritom prednejšie a prvoradé. A lás-
ka medzi snúbencami? „Však oni si 
nav zájom zvyknú,“ hovorievalo sa. A 
v rodinách šľachty a panovníkov to 
bolo tiež tak - tam však ešte boli v 
popredí aj záujmy politické.

Dnes teda vedú dvoch mladých 
ľudí do manželstva vzájomné sym-
patie, potreba byť spolu, no najmä 
láska. A od tohto citu a milujúceho 
vzťahu záleží kvalita, vzájomné 
obohacovanie sa po telesnej, du-
ševnej a duchov nej stránke a tiež 
trvalý manželský vzťah. Hlboký a 
kvalitný vzťah oboch partnerov 
veľmi záleží od Božej prítomnosti 
v rodine. Božia láska, ak ju ľudia 
berú, manželský vzťah upevňuje a 
utužuje po každej stránke.

Lenže ľudské city sú často pre-
menlivé a pominuteľné. Preto je 
dnešné manželstvo miestom, kde 
sa odohráva tak veľa rôznorodých 

vecí a udalostí; panuje stabilita 
alebo rozpad, pohoda alebo rozvrat, 
pokoj aj nepokoj, radosť alebo veľké 
ticho, humor alebo tragédia. A príliš 
často býva v jednom manželstve z 
každého kúsok a teda celkom zaují-
mavý „manželský guláš“. V každom 
manželstve sa striedajú a neraz 
opakujú rôzne situácie, ktoré treba 
vedieť prijať, postupne zvládnuť a 
vedieť ich aj rozumne riešiť. Táto 
úvaha nám snáď pomôže hlbšie si 
uvedomiť, aká vratká je stabilita 
manželstva z lásky. Bol by to iba 
hotový zázrak, keby manželstvo, 
opiera júc sa iba o city, vydržalo v 
dobrom kvalitnom vzťahu po celý 
život.

Mladí ľudia si musia byť vedo-
mí toho, že so stabilitou svojho 
manželst va musia zaobchádzať 
veľmi ohľaduplne. A navyše je po-
trebné používať všet ky opory, ktoré 
Boh Stvoriteľ dal ľuďom na pomoc 
v manželstve. Aby to ne dopadlo 
napríklad takto: Dve mladé rodiny 
s deťmi sa navzájom navštevujú. 
Deti sa spolu hrajú v kuchyni, do-
spelí sa rozprávajú v obývačke. Z 
kuchy ne počuť stále väčší krik a 
hluk, nakoniec údery a búchanie 
dverami. Dos pelí vybehnú: „Čo sa 
stalo?“ „Nič, hráme sa na mamič-
ku a otecka, a to sa potichu hrať 
nedá. Mamička kričí a plače, otecko 
vrieska a búcha dve rami ...“ Drahí 
rodičia, takto vnímajú a prežívajú 

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.

IV. Opustenie rodičov je potrebné

Pozdravujem Vás, duchov-
ný otec Oliver, z ďalekých 
Spojených štátov. Ako sa 
má naša farnosť? Dúfam, že 
rastie do neba ako to bolo, 
keď som odchádzala. Dnes 
som telefonovala s ockom: 
rozprával mi o futbale, že 
on veľa gólov chytá a vy ich 
veľa strieľate. A tiež, že na 
Valentína ste mali s birmo-
vancami spoločný výlet tak 
ako minulý rok; tak to ide 
rýchlo, že už moji spolužiaci 
o chvíľu zložia skúšku kres-
ťanskej dospelosti.

Ja sa tu mám skvele, 
mám už za sebou jeden 
semester náboženstva, tak 
dúfam, že nezaostávam za 
rovesníkmi v náboženských 
vedomostiach. Vraciam sa 
až po vašej birmovke, takže 
mi to ujde, ale dúfam, že 
všetko Vám vyjde ako má.

Pomaly som sa naučila 
modliť po anglicky; dúfam, 
že mi to pôjde v slovenčine, 
keď sa vrátim. Američania 
prijímajú Telo Kristovo do 
rúk a niekedy ho máčajú 
do vína – Krvi Kristovej. Je 
to trochu iné ako u nás. V 
nedeľu je to na svätej omši 
pestrejšie - máme tu zbor, 
v ktorom tiež hrám aj spie-
vam.

Je tu nádherné prostredie, 
veľa zvierat, blízko aj veľké 
jazero, úžasní hosťujúci rodi-
čia, usmievaví ľudia ... Veľmi 
sa mi to tu páči ...

Pozdravujem všetkých bir-
movancov nech sa im darí.
GOD BLESS YOU ALL!
Boh Vás žehnaj!
                   Bernadeta Pribulová

Pozdrav z USA
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Stalo sa:
- 19. marca sme si pripomenuli 
49. výročie posvätenia základ-
ného kameňa a začatia výstavby 
kostola sv. Jozefa, robotníka
- 25. marca sme slávili sviatok 
Zvestovania Pána. Je to deň boja 
za náboženskú slobodu,  deň 
modlitieb za úctu k počatému 
životu a za nenarodené deti. Celú 
noc sme adorovali pred Najsvä-
tejšou sviatosťou a prosili sme 
Pána života a smrti o odpustenie 
hriechov proti životu a o múdrosť 
a vytrvalosť pre všetkých, ktorí sú 
v službách života.
- 25. marca sa uskutočnila zá-
verečná skúška birmovancov. 
Absolvovali ju všetci. Z birmo-
vancov sa tešíme a modlime 
sa za nich, aby ich Duch Svätý 
napĺňal múdrosťou a vytrvalosťou 
v dobrom.  
-   2. apríla uplynul rok od smrti 
nášho veľkého pápeža, priateľa 
nášho národa, Svätého Otca Jána 
Pavla II.. Nezabúdame naňho 
a ďakujeme Bohu za taký veľký dar 
- dlhé roky viedol Cirkev a otváral 
srdcia pre Krista. Všetkých nás 
vyzýval: Nebojte sa! Otvorte dvere 
Kristovi!  

Stane sa:
- čaká náš Veľký týždeň – Kvetná 
nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký pia-
tok, Biela sobota a Veľkonočná 
nedeľa – čas oslavy Ježišovho 
utrpenia a jeho slávnostného 
zmŕtvychvstania
- 19. apríl – prvé výročie zvolenia 
nového pápeža Benedikta XVI.
- 1. máj – odpustová slávnosť sv. 
Jozefa, robotníka. Slávnostným 
kazateľom bude michalovský 
dekan Mgr. Pavel Kaminský.
- 7. mája – prvé sväté prijímanie 
v Ovčí  

deti našu nelásku.
Nie je to ako výsmech, keď na 

prvých stranách Biblie čítame: „Nie 
je dobre byť človeku samotnému. 
Nuž učiním mu pomocnicu, ktorá 
mu bude podobná“ (Gn 2,18). Nie 
je to výsmech ľudských vzťahov - je 
to múdry Boží zámer. Ale len keď sa 
človek oboznámi aj s nasledujúcimi 
veršami Biblie a riadi sa podľa nich. 
Tieto slová Písma je potrebné brať 
vážne. Je tam napísané, že Stvo-
riteľ neurobil mužovi pomocnicu 
z jeho hlavy, aby mu vládla; nie z 
nohy, aby po nej šliapal, aby ňou 
pohŕdal, ale z jeho boku, aby mu 
bola rovná, aby bola chránená 
jeho rukami a blízka je ho srdcu. 
Tu je obrazne vyjadrené všetko, 
čo je potrebné vedieť o správnom 
vzájomnom vzťahu muža a ženy 
v manželstve, ako to treba reš-
pektovať.

A ďalší verš Biblie rovnako struč-
ne a zrozumiteľne určuje vzťah 
manže lov k ďalším ľuďom, k svojim 
rodičom: „Preto muž opustí otca i 
matku a pripúta sa k svojej man-
želke a budú dvaja v jednom tele.“ 
Tento verš sa opakuje v Novom 
zákone ešte trikrát. (Mt 19,5; Mk 
10,7-8; Ef 5,31)

Čo je tu také dôležité, že sa to 
toľkokrát opakuje? Aby nové man-
želstvo, nová rodina, nový domov 
mohli vzniknúť, musia tí dvaja svoj 
starý domov skutočne opustiť. 
Mladí musia teda mať svoj vlastný 
samostatný byt. Dnešný nedosta-
tok a drahota bytov to väčšinou 
nedovolia. Mladí sú radi, keď im na 
začiatok jedni alebo druhí rodičia 
dajú k dispozícii časť svoj ho bytu. 
Aby sa tým neohrozila stabilita 
mladého manželstva, je potrebné 
dôsledne zachovávať určité zásady: 
1. Musia vzniknúť dve oddelené 
sa mostatné jednotky a domáci ne-
smú behať k mladým kedykoľvek, 
ako to bolo predtým - teraz to nie 

je len ich byt! 
2. Rodičia nesmú mladým stále 
vy hadzovať na oči, ako sa oni mu-
sia uskromňovať, keď ich prijali.* 
3. Rodičia musia rešpektovať, že 
mladí majú právo žiť podľa svojich 
pred stáv, svojich potrieb a samo-
statne.

Sobášom sa mladí osamostatnili. 
Otecko a mamička ich majú a musia 
sku točne prepustiť a svoju pomoc 
- bytovú a finančnú - nezaväzovať 
žiadnymi podmienkami. „Vyzeráš 
akási unavená - zaobchádza s tebou 
ten tvoj dobre?“ „My sa teraz cítime 
takí opustení, a ty sa u nás ani ne-
zastavíš. Keď ideš z práce, rýchlo 
sa ženieš za tou svojou!“ „Cítim, že 
tá tvoja zase spá lila večeru, poď sa 
najesť ku mne!“ Tieto slová sa tvá-
ria matersky, ale napriek všetkému 
sú diabolsky plné jedu, vraždiaceho 
nový zväzok.

Múdri rodičia dávajú rady len 
vtedy, keď sú o ne požiadaní, 
najlepšie však v prítomnosti obi-
dvoch mladých. Obaja si to potom 
veľmi cenia. Opustiť otca a matku 
znamená pre ženícha opustiť aj 
mamičkinu kuchyňu a pridŕžať sa 
svojej manželky, aj keď tá ešte 
nevie tak dobre variť, ako vedela 
mamička. Opustiť otca a matku 
znamená pre nevestu pridŕžať sa 
svojho muža, aj keď zistí, že zďa-
leka nie je taký poriadkumilovný, 
ako bol otecko.

Láska podľa Biblie je krajšia ako 
zamilovanosť vo filmoch a romá-
noch. Svätý Pavol zhrnul jej podo-
bu do známych viet (1 Kor 13,4-8) 
„Láska je trpezlivá ...“ Ľahšie by 
prebiehalo „zabehnutie“ mladého 
manželstva, keby mladí poznali tie-
to slová naspamäť, aby si ich mohli 
v napätej chvíli v duchu povedať. 
Keby ich mali v izbe na stene, aby 
si ich mohli stále znova opakovať. 
Nevyskúšate celkom dobrú radu od 
svätého Pavla?   MUDr. Vaščák Blažej
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

4. 4. Utorok 18:00 † Pavlína Kovaľová (výročná) 17:30 † Žofia Jenčová

6. 4. Štvrtok 7:00 za požehnanie Petra, Veroniky a Lucie

7. 4. Piatok 18:00 † Štefan Baňáš 16:30 † Mária, Valent Uliční

8. 4. Sobota 17:00 † Ondrej Stašík

9. 4. Kvetná nedeľa
7:30 za farnosť 9:00 † Ondrej Bednárik

10:30 † František Baloga

11. 4. Utorok 17:00 za požehnanie Erika

12. 4. Streda 17:00 † Ján, Justína Pribulovci

13. 4. Štvrtok 19:00 Zelený štvrtok 17:30 75: Helena Balogová

14. 4. Piatok 15:00 Veľký piatok 17:00 Umučenie Ježiša Krista

15. 4. Sobota 20:00 Biela sobota 20:00 Veľkonočná vigília

16. 4.
Veľkonočná 
nedeľa

7:30 za farnosť   9:00 60: František Bednárik

10:30 50: Anna Čechová

17. 4.
Veľkonočný 
pondelok

7:30 za farnosť 9:00 50: Milan Ondria

10:30 70: Rudolf Uličný

23. 4.
2. veľkonočná 
nedeľa

7:30 za požehnanie Heleny Baluchovej 9:00 za pož. Jozefa, Františka Humeňanskí

10:30 za farnosť

25. 4. Utorok 17:00 30: Juraj Andrejkovič

26. 4. Streda 17:00 za požehnanie rod. Ladislava Miháľa

27. 4. Štvrtok 7:00 † Katarína Balogová

28. 4. Piatok 18:00 za požehnanie Jána Andrejkoviča

29. 4. Sobota 15:00 sobáš: Pendrák - Liptáková

30. 4.
3. veľkonočná
nedeľa

7:30 za farnosť 9:00 za požehnanie Miroslavy, Anny a Jána

10:30 † Štefan J., Jozef O.

1. 5.
sv. Jozef,
robotník

7:30 75: Andrej Blizman

10:30 odpustová slávnosť

3. 5. Streda 17:00 † Ondrej Kočík

4. 5. Štvrtok 7:00 za zdravie rodiny Malindžákovej

5. 5. Piatok 18:00 † Štefan, Karolína Štofilovci 16:30 † František, Anna, Jozef Kollárovci

6. 5. Sobota 7:00 za členov Ružencového bratstva

7. 5.
4. veľkonočná
nedeľa

7:00 † Jozef, Margita, Jozef Strakovci 10:30 1. sv. prijímanie

9:00 za požehnanie rod. Heleny Forišovej



Krížová cesta
Pôstne obdobie je aj časom pripomenutia si 

Ježišovho umučenia a  smr ti. Jednou 
z možností ako si Jeho utrpenie priblížiť je 
pobožnosť krížovej cesty.

Krížová cesta má pôvod na miestach, kde 

Pán Ježiš dobrovoľne trpel, počnúc od 

Kajfášovho a Pilátovho domu až po Kalváriu 

a hrob, kde Ježiša pochovali. Už od začiatku 

prichádzali na tieto miesta Ježišovi 

nasledovníci, aby si pripomenuli dejiny 

našej spásy. Neskoršie tu vznikali kaplnky 

i chrámy, ktoré pripomínali tieto tajomstvá. 

Dnes nenájdeme katolícky kostol a väčšiu 

kaplnku bez krížovej cesty. Aj na pútnických 

miestach i  vo voľnej prírode stoja 

samostatné zastavenia, ktoré znázorňujú 

pôvodnú bolestnú cestu Ježišovu.       
Pobožnosť krížovej cesty neprináša len 
pohľad do minulosti, ale dotýka sa 
prítomnosti a  dáva perspektívu do 
budúcnosti. V  jednom modernom kostole 
postavili veľký oltárny kríž. Nie však klasický. 
Tento kríž zhotovili zo všetkých nástrojov, 
ktorými sa ubližuje, raní a zabíja človek, pod 
ktorými človek plače a zomiera. Tento kríž je 
pozváraný a  pozbíjaný z  pušiek, granátov, 
nábojov, heliem, z  bičov a  revolverov, 
z pancierových pästí a kanónových rúr. Tento 
symbol utrpenia vyjadruje bez veľkých slov 
realitu každodenného života, ktorá nie je 
vzdialená od našich ľudských životov.

Cez jednotlivé tajomstvá prvej krížovej 

cesty môžeme cez postavy Piláta, 

plačúcich žien, Šimona, Veroniky, vojakov, 

davu, bolestnej Márie i ustráchaného Jozefa 

z  Arimatey vidieť život okolo seba, 

jednotlivých ľudí, s ktorými prichádzame do 

kontaktu v  dennom kolotoči, ba môžeme 

tam vidieť i seba. V akej úlohe – to by sme si 

samozrejme mali najlepšie odpovedať sami.       
Nezabúdajme, že tá prvá jeruzalemská, 
originálna krížová cesta viedla k  jasu 
Veľkonočnej nedele. Táto skutočnosť nás 
nemôže nikdy viesť k rezignácii a pesimizmu. 
Aj naša životná cestá, plná problémov 
a  ťažkostí, musí byť prežiarená nádejou, 
ktorú nám ponúka On sám: „A ja, až budem 
vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem 
k sebe“ (Jn 12,32).                    
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JUBILATE DEO v Malej Ide

Krížová cesta

Popolcová streda



Ročník 7                  
Apríl 2006
Číslo 4

Kostol sv. Jozefa robotníka Časopis zo života rímskokatolíckej farnosti Víťaz

Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu 
v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 
a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. 
Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“
                                                                  Mt 26, 3-5

Krížová cesta




