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Vstúpili sme do jesene - krásneho 
obdobia plného spektra farieb našich 
lesov, vône pálenej zemiakovej vňate, 
ranných hmie l  so  s t r iebornými  
pavučinami, chladných rán a večerov, 
a taktiež do obdobia radosti z úrody, ktorú 
nám dobrotivý Boh požehnal. 
Mesiac október je aj mesiacom úcty 

k  starším, skôr narodeným, ktorým 
vďačíme za život, výchovu a vieru, ktorú 
nám odovzdali svedectvom vlastného 
života. V mesiaci október vidíme našich 
starších bratov a  sestry veľakrát 
s  ružencom v  rukách. Modlia sa ho za 
seba a  za svojich blízkych, za deti, 
vnúčatá, ale aj za potreby univerzálnej 
Cirkvi. Už nemajú síl robiť na poli a okolo 
domu ako za mlada, ale za to majú 
dostatok síl modliť sa. A modlia sa ho 
radi tak pred sv. omšou, doma hneď za 
rána, ako aj na obed i  večer, keď sa 
zotmie za oknami. Ani nevieme, koľko 
požehnania nám touto modlitbou 
vyprosia . Sprevádzajú nás ňou celý deň, 
aj keď sú doma sediaci alebo ležiaci, 
oslabení rokmi a chorobou.         
Modlia sa sv. ruženec - krásnu, hĺbavú 

a  jednoduchú modlitbu. V  nej rozjímajú 
spolu s  Máriou o  veľkých tajomstvách 
Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem a 
vykúpil nás svojím krížom. V nej vyprosujú 
silu pre seba, aby statočne niesli svoj kríž 
podľa príkladu nášho Vykupiteľa. V nej sa 
spájajú s  vykupiteľským dielom Ježiša 
Krista a pripájajú svoju obetu života. Som 
rád, že v našej farnosti sa veľa ľudí,  mladí, 
starí, zdraví, chorí, otcovia, mamy, deti 
sami i spolu modlia modlitbu posvätného 
ruženca. Je to modlitba, ktorú aj ja, váš 
duchovný otec mám rád a objavujem jej 
krásu, silu, veľkosť a taktiež nevyhnutnosť 
modliť sa, aby som dokázal plniť svoju 
úlohu kňaza. Mária je našou veľmi dobrou 
matkou, ktorá je s nami vždy a s ňou sme 
vždy s Kristom.
O  Panne Márii krásne píše sv. opát 

Bernard: „Keď zbadáš, že sa v tomto 
pozemskom živote viac zmietaš 

Jeseň, starí ľudia a ruženec ...
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uprostred víchríc a búrok, ako kráčaš po 
pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla 
tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili 
vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, 
keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, 
pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou 
zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, 
ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, 
volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše 
otriasa hnev alebo lakomosť alebo 
žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa 
desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká 
špinavé svedomie, keď sa hrozíš 
prísneho súdu a už ťa chce pohltiť 
pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, 
mysli na Máriu. V nebezpečenstvách, v 
úzkostiach a v pochybnostiach mysli na 
Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech 
nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z 
tvojho srdca. A aby si získal podporu jej 
príhovoru, nezabúdaj na príklad jej 
života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju 
pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu 
mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a 
nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš 
poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, 
neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, 
dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom 
skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A 
meno Panny bolo Mária.“

                                                            duchovný otec

Duchovná obnova Ružencového bratstva

Odpust Narodenia Panny Márie

Ďakovná sv. omša poľovníkov
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Blahoslavenie starca z Afriky
Blahoslavení tí, 

ktorí majú pochopenie pre moje nevládne nohy a trasľavé ruky.
Blahoslavení tí, 

ktorí chápu, že moje uši sa musia namáhať, aby zachytili hlas. 
Blahoslavení tí,

ktorí si uvedomujú, že moje oči sú zakalené a myšlienky ťarbavé.
Blahoslavení tí,

ktorí sa pri mne zastavia, aby ma zvučným smiechom rozptýlili.
Blahoslavení tí, 

ktorí mi nikdy nepovedia: „To ste nám dnes už dvakrát rozprávali.“
Blahoslavení tí, 

ktorí mi vedia vyvolať v pamäti dávne časy.
Blahoslavení tí,

ktorí mi dávajú pocítiť lásku, úctu a vedomie, 
že nie som ponechaný sám na seba.

Blahoslavení tí, 
ktorí mi svojou dobrotou uľahčujú dni, ktoré mi ešte zostávajú.                                                                                          

  neznámy autor
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„Ruženec je najlepším 
prostriedkom na dosiahnutie 
dvojakého cieľa: dobre sa 

modliť a správne žiť.“
Myšlienkou od pápeža sv. 

Pia V., dominikána sme 3. 
septembra 2006 začali du-
chovnú obnovu pre členov 
Ružencového bratstva (ďalej 
RB) v kostole sv. Jozefa, ro-
botníka vo Víťaze. Naše RB 
má 47 ruží, t. j. 940 členov 
od 6 rokov veku až po najstar-
ších. Vznik RB vo Víťaze sa 
traduje od roku 1890 – 1892 
až podnes vďaka našim pred-
kom, rodičom a najmä dôvere 
a úcte k Ružencovej Panne 
Márii, ktorá nám v mnohých 
ťažkých životných skúškach 
pomáha a vypočuje naše 
modlitby a prosby. 

Duchovnú obnovu viedol 
promótor pre RB na Slo-
vensku páter Šimon Tyrol. 
Doobeda sme mali dve sv. 
omše, pred slávením kto-
rých bol rozjímavý ruženec 
slávnostný a ruženec svetla. 
Vo sv. omši bolo čítané Bo-
žie slovo z listu sv. Jakuba: 
„V tichosti prijmite zasiate 
slovo, ktoré má moc spasiť 
vaše duše. A slovo aj usku-
točňujte, nebuďte len poslu-
cháčmi, ktorí klamú sami 
seba.“ (Jak 1, 17-18.21b) 
Veríme, že toto Božie slovo 
ako „dvojsečný meč“ po-
mohlo všetkým prítomným 
otvoriť svoje srdcia aj počas 
homílie a prednášky, ktoré 
boli zamerané na úvodnú 
myšlienku – dobre sa modliť 
a správne žiť. Páter Šimon 
vyzval všetkých prítomných, 

aby často mysleli na svoje 
krstné sľuby, ako ich plnia, 
na to, prečo sa modlia sv. 
ruženec, že „cez stretnutie 
v ruženci s Máriou spoznáva-
me život Ježiša“. Povzbudivé 
boli pre nás slová: „... každá 
sv. omša je predsieňou do 
neba a najhoršou modlitbou 
je tá, keď nie je žiadna“. 

Poobede sme sa opäť všetci 
stretli v kostole na adorácii, 
vešperách, výmene ruženco-
vých tajomstiev a požehnaní 
novej ružencovej zástavy, 
ktorá je akoby mariánskym 
majákom na poslednej ceste 
časného života člena RB na 
cintorín. Nám žijúcim pripomí-
na, že cesta k Ježišovi vedie 
cez Máriu. Nakoniec sme si 
obnovili sľub člena RB.

Ruženec - dobre sa modliť a správne žiť

Za tento požehnaný deň, 
bohatý na milosti, patrí 
úprimná vďaka Pánu Bohu, 
ružencovej Panne Márii, ako 
aj pátrovi Šimonovi Tyrolo-
vi, ktorému z celého srdca 
v modlitbách vyprosujeme 
stálu ochranu Matky Božej, 
hojnosť darov Ducha Sväté-
ho a pevné zdravie. Touto 
cestou sa chcem poďako-
vať aj nášmu duchovnému 
otcovi Oliverovi Székelymu, 
ktorý nás neustále povzbu-
dzuje k takýmto duchovným 
akciám a k modlitbe sv. ru-
ženca. Pán Boh vás odmeň 
dobrým zdravím, hojným 
požehnaním a Matka Božia 
nech vás ochraňuje a spre-
vádza na vašej kňazskej ces-
te.       Emília Uličná - hlavná horliteľka

snímka: M.Magda sr.
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Témou tohtoročného Sve-
tového dňa misií je Láska 
- duša misijného poslania. 
Hrozí totiž nebezpečenstvo, 
že ak misie nie sú vedené 
láskou, teda ak nevychá-
dzajú z hlbokého aktu Božej 
lásky, zredukujú sa len na 
akúsi humanitnú a sociál-
nu aktivitu. Láska, ktorú 
má Boh ku každej osobe, 
skúsenosti evanjelia a jeho 
ohlasovania a tí, ktorí ho 
prijmú, sa stávajú svedkami 
tejto lásky. 

Každé kresťanské spolo-
čenstvo je povolané ohlaso-
vať Boha, ktorý je Láska. Boh 
svojou láskou preniká celé 
stvorenie i ľudské dejiny. Na 
počiatku vyšiel človek z rúk 
Stvoriteľa ako plod jeho lás-
kavej iniciatívy. Neskôr však 
v ňom hriech zatienil Boží 
obraz. Prarodičia Adam a Eva, 
oklamaní diablom, narušili 
dôverný vzťah s Pánom, lebo 
podľahli pokušeniu zlého, kto-
rý im vnukol podozrenie, že 
Pán je ich protivníkom a chce 
obmedziť ich slobodu. Tým 
uprednostnili seba samých 
pred nezištnou Božou láskou 
v presvedčení, že takto sa 
presadí ich slobodná vôľa. 
Dôsledkom toho však bolo, 
že stratili prvotnú blaženosť 
a okúsili, aký trpký je smú-
tok hriechu a smrti. Boh ich 
však neopustil, ale prisľúbil 
im a ich potomstvu spásu, 
ohlásiac, že pošle svojho 
jednorodeného Syna, Ježiša, 
ktorý v plnosti časov zjaví 
jeho otcovskú lásku, lásku 
schopnú vyslobodiť každé ľud-

ské stvorenie z otroctva zla 
a smrti. V Kristovi nám bol da-
rovaný večný život, samotný 
život Trojice. Vďaka Kristovi, 
Dobrému pastierovi, ktorý ne-
opúšťa stratenú ovečku, bola 
daná ľuďom všetkých čias 
možnosť vstúpiť do spoločen-
stva s Bohom, milosrdným 
Otcom, pripraveným privítať 
doma márnotratného syna. 
Udivujúcim znakom tejto lásky 
je kríž. V smrti Krista na kríži 
sa totiž uskutočňuje láska v 
jej najradikálnejšej podobe.  
Vychádzajúc odtiaľto vieme 
definovať, čo je láska. Vďaka 
tomuto pohľadu kresťan na-
chádza cestu svojho života 
a svojho milovania.

Aby sme milovali tak, ako 
chce Boh, musíme žiť v ňom 
a s ním: Boh je prvým príbyt-
kom človeka a iba ten, kto 
v ňom prebýva, horí ohňom 
božskej lásky schopným 
zapáliť svet. Či vari toto nie 
je poslaním Cirkvi v každej 
dobe? Nie je ťažké pochopiť, 
že pravá misijná starostlivosť 
je spojená s vernosťou Božej 
láske a to platí tak pre kaž-
dého jednotlivého kresťana, 
ako aj pre každé miestne 
spoločenstvo, partikulárne 
cirkvi i pre celý Boží ľud. 
Láska je a zostane motívom 
misijného poslania a zároveň 
je jediným kritériom, podľa 
ktorého treba niečo spraviť 
alebo nespraviť, zmeniť ale-
bo zachovať. Je princípom, 
ktorý riadi celé konanie, a 
je cieľom, na ktorý sa musí 
zameriavať. Čo sa koná z 
lásky alebo je ňou inšpirova-

né, nikdy nie je primalé a je 
vždy dobré. 

Byť misionárom teda zna-
mená milovať Boha celým 
svojím bytím, ak je to potreb-
né až po obetovanie vlast-
ného života za neho. Koľkí 
kňazi, rehoľníci, rehoľníčky 
a laici aj v dnešných časoch 
vydávajú najvyššie svedectvo 
lásky mučeníckou smrťou! Byť 
misionármi znamená skláňať 
sa ako milosrdný Samaritán 
k núdzi všetkých – najmä tých 
najchudobnejších a najbied-
nejších –, pretože kto miluje 
Kristovým srdcom, nehľadá 
vlastný záujem, ale iba Ot-
covu slávu a dobro blížneho. 
V tom spočíva tajomstvo 
apoštolskej plodnosti misij-
nej činnosti, ktorá prekračuje 
hranice a kultúry, prichádza 
k národom a šíri sa až po 
samý kraj sveta.

Tohtoročný Svetový deň 
misií nech poslúži na to, aby 
sme čoraz lepšie chápali, že 
svedectvo lásky, ktorá je du-
šou misií, sa týka všetkých. 
Služba evanjeliu sa totiž ne-
smie považovať za dobrodruž-
stvo jednotlivca, ale musí sa 
vnímať ako spoločná úloha, 
na ktorej sa podieľa každé 
spoločenstvo. K šíreniu Bo-
žieho kráľovstva na zemi 
svojimi modlitbami a svo-
jou spoluprácou prispievajú 
aj mnohí ďalší: deti, mládež 
i dospelí. Je veľmi žiaduce, 
aby sa táto spoluúčasť čoraz 
viac rozrastala vďaka prispe-
niu všetkých. 

Z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. 

ku dňu Svetových misijných dní  

Láska - duša misijného poslania
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Postrehy z Afriky v podobe  niekoľ-
kých  otázok  položených pre Dr. ThLic.  
Gerharda Weaga,  prezidenta združenia 
Live AID.
1. Povedzte nám o združení Live Aid 
a tiež o tom, ako a kedy  ste sa rozhodli 
pomáhať Afrike.

Moja cesta k tejto misii mala viacero 
zastávok. Pred viac ako 15 rokmi som 
bol prvýkrát v Afrike. Veľa vecí, ktoré som 
tam vtedy videl, sa ma natoľko dotklo 
– že zmenili celý môj pohľad na svet a na 
situáciu na Slovensku i v Európe. Prvýkrát 
som putoval po stopách bl. Charlesa de 
Foucauld (zakladateľa malých bratov Ježi-
šových) a neskôr som objavil aj komunitu 
Jeruzalém, ktorá sa venuje modlitbe v ti-
chu púšte a v tichu veľkomesta. Pretože 
len v tichu môže človek nájsť pretrhnutý 
kontakt s Bohom, vidím veľkú nádej v po-
solstve tejto komunity. 

Po návrate z horúcej Afriky (vtedy 52 
stupňové teplo) som bol pozvaný fran-
cúzskym priateľom Pascalom pracovať 
na medzinárodnom misijnom projekte 
Asociácie Maximiliána Kolbeho pre afric-
ké a ázijské krajiny a potom aj na projekte 
pre Latinskú Ameriku. Nečakala nás však 
prechádzka letnou záhradou, ale skôr 
tŕnistá cesta každodenného koordinova-
nia projektu s bojom o každú dobrú vec. 
Potom sme začali organizovať aj Projekty 
pomoci a Ekumenické modlitby za Afriku 
v Čechách a na Slovensku v spolupráci 
s organizáciou INDE Portugalsko a Centre 
Lebret Paríž. Zapojili sme do tejto misie aj 
základné a stredné školy a tiež univerzity, 
na ktorých som v Trnave a Bratislave učil 
antropológiu a kresťanskú spiritualitu. 
Je však zarážajúce, že v Čechách ľudia 
prispeli na Afriku oveľa viac ako na Slo-
vensku a pritom sa Slovensko považuje 
za celkom kresťanské oproti ateistic-

kej Českej republike. V sociálnom cítení 
sa kresťanstvo na Slovensku neprejavuje 
dostatočne. 

K Asociácii Live AID môžem povedať 
toľko, že keď sme boli na prezentá-
cii nášho afrického projektu pre pitnú 
vodu a pre školy v Bruseli, stretli sme sa 
s problémami zo strany Európskej komi-
sie ohľadom typu projektov. Povedali sme 
si, že je potrebné hájiť nielen politické 
záujmy európskych štátov v Afrike, ale 
aj obyčajných afrických ľudí a tak sme 
založili Asociáciu Live AID. Nebolo a nie 
je to ľahké pracovať akoby z druhej strany, 
pretože my máme odlišnú mentalitu a kul-
túru tu v Európe oproti ľuďom v Afrike, ale 
s Božou pomocou sa dejú aj také veci, 
že príklad z evanjelia – hora sa presunie 
z miesta na nové miesto – môžeme zakú-
šať v našej životnej praxi. Pri tom všetkom 
nám pomáhajú aj antropologické základy 
človeka, ktoré platia na celom svete rov-
nako; a samozrejme aj modlitba ľudí, ktorí 
o nás vedia a pomáhajú nám.  
2. Aká je vaša pomoc a ako ju pripra-
vujete?

Oblasti pomoci, v ktorých uskutočňu-
jeme naše aktivity sú tieto:
- etika a ľudské práva,
- pomoc pre nemocnice a stáže lekárov,
- školy a vzdelávanie – projekty pre deti 
- adopcia na diaľku,
- pitná voda – studne a potrubia,
- pokoj a zmierenie pre krajiny vo vojno-
vom konflikte,
- evanjelizácia a medzináboženský dialóg, 
napr. Deti Abrahámove, 
- dialóg kresťanov, židov a moslimov, 
Ekumenické projekty modlitieb za Afriku 
na Slovensku, projekty pre médiá a re-
gionálne rádiá (TV dokumenty, diskusie 
o Afrike, stáže novinárov),
- ekológia a poľnohospodárstvo.

Príprava projektov prebieha vo via-
cerých fázach. Máme stretnutia s ľuďmi 
z Afriky, ktorých sa pýtame na situáciu 
v ich krajine a potom hľadáme spôsob, 
ako priamo alebo sprostredkovane 
môžeme pomôcť. Projekty zahŕňajú ľud-

ské zdroje, finančné zdroje a mediálnu 
prezentáciu, pričom netreba zabúdať na 
Božiu pomoc zhora, ktorá nás často aj 
prekvapuje.
3. Hovorili sme o histórii vašej cesty 
do Afriky. Bude zaujímavé povedať, kde 
všade projekty združenia robíte?

Krajinami nášho pôsobenia sú Togo, 
Senegal, Pobrežie Slonoviny, (franko-
fónne krajiny), Angola, Mozambik (portu-
galsky hovoriace krajiny), Keňa, Malawi 
a Juhoafrická republika (anglofónne 
krajiny), Maroko, Alžírsko, Egypt (arabsky 
hovoriace krajiny).
4. A aké projekty robíte na Slovensku?

Na Slovensku sú to hlavne workshopy, 
semináre, detská súťaž Deti deťom – ško-
ly školám, modlitbové akcie, finančné 
a materiálne zbierky, klubové premietanie 
filmov o Afrike. Robíme aj rozhovory v tlači 
a rádiách. Prípadne na Slovensku spolu 
s ďalšími organizáciami koordinujeme 
pre Afriku európske podporné aktivity 
za odstránenie hladu v krajinách ako 
Holandsko, Francúzsko, Španielsko, 
Portugalsko, Švédsko, Česko, Poľsko, 
Taliansko, Rumunsko, Írsko, Anglicko, 
Belgicko či Fínsko, ktoré sú spoluorgani-
zované našimi partnermi v Európe.
5. S akými problémami sa pri vašej čin-
nosti  v Afrike stretávate? A čo môžeme 
my Európania pre Afriku urobiť?

V krajinách Afriky je veľká chudoba. 
To, čo máme v Európe bežne dostupné 
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– voda, vzdelanie alebo nemocnice – je 
tam skôr drahým luxusom. Život človeka 
je skôr každodenným bojom o prežitie, na-
príklad keď matka rodiny ide 20 – 30 km 
pešo po vodu a jej deti (8 - 9 detí) ostá-
vajú doma samé, pretože otec je aj dva 
týždne v teréne, aby niečo ulovil. Takýto 
život je pre nás Európanov nepredstaviteľ-
ný. Nehovoriac o tom, že dnes už aj auto, 
mobil, práčka či počítač sa v Európe stá-
vajú bežne dostupné, pričom v niektorých 
regiónoch Afriky ľudia o takýchto veciach 
ani nevedia, že existujú.

I na nás však leží historická záťaž ko-
lonialistov, či už v oblasti biznisu alebo 
politických vojen. V oblasti kresťanstva je 
to inkulturácia a dnes aj dialóg kresťanov 
a moslimov. To je dnes aj celosvetovým 
problémom, pričom si neuvedomujeme, 
ako rýchlo sa svet viery mení a my na to 
musíme adekvátne reagovať. Môžem po-
vedať, že slová tolerancia a zmierenie sú 
stále aktuálne. Ako to medzi ľudí priniesť 
je našou každodennou prácou. Na tom sa 
môžu podieľať ľudia v Afrike i v Európe. Je 
dobré hovoriť o problémoch Afriky s deť-
mi a detí s rodičmi. Každá firma, škola, 
nemocnica či rodina môže pomôcť mod-
litbou, skúsenosťami či finančne.

Pomoc sa však týka všetkých ľudí. Aj 
blahoslavená Matka Tereza pomáhala 
všetkým umierajúcim na ulici, bez rozdielu 
ich rasy či náboženstva. A spomeniem 
v tomto kontexte aj slová pápeža Bene-
dikta, ktoré adresoval všetkým kresťanom 
vo svojej encyklike Boh je láska: ,,Cirkev 
ako Božia rodina musí byť dnes tak ako 
včera miestom vzájomnej pomoci a záro-
veň miestom ochoty slúžiť všetkým, ktorí 
potrebujú pomoc v núdzi, aj keď nepatria 
do Cirkvi.“

6. Ako možno charakterizovať Af-
riku?

Afrika bez chudoby pre nás znamená 
bezpečný svet. Keď sa dnes porovnáva 
Afrika včera a Afrika dnes, bola Afrika 
pred 20 rokmi na lepšom stupni vývoja 
ako dnes. Aj keď má Afrika nerastné bo-
hatstvo a krásne pláže i prírodu, nie je 

dostatočne rozvinutá. Možno povedať, že 
jednou z príčin tejto situácie je aj korupcia 
v Afrike. Ak sa vláda krajiny nestará o svo-
jich ľudí, ale len o seba  a o „svojich“, 
obyvateľstvo krajiny bude trpieť aj v nasle-
dujúcom období. A napr. učitelia budú aj 
ďalej učiť vonku pod stromom pár dní do 
roku a žiť len z toho, čo im dajú rodičia 
detí, tak ako je tomu doteraz.        

7. Togo je nový projekt, ktorý pre-
bieha práve na jeseň 2006 v školách a 
farnostiach na Slovensku. Povedzte nám 
v stručnosti príbeh tejto krajiny. 

Togo je prvá nemecká kolónia v Afrike, 
malý štát na západe afrického pobrežia. 
Má 5 miliónov obyvateľov, teda podobne 
ako Slovensko. Krajina je široká približne 
80 km a dlhá asi 800 km, nachádzajúca 
sa medzi Ghanou a Beninom. Na severe  
hraničí s Burkina Faso. Hlavným mestom 
je Lomé, leží pri pobreží a má približne 
800 000 obyvateľov. V krajine žijú 2 et-
nické skupiny ľudí, na severe sú to Kwa 
- skupina obyvateľov a na severe Volta 
– skupina obyvateľov, ku ktorým patria aj 
obyvatelia Kabyé. Hlavným hospodárskym 
faktorom, ktorý prevláda v krajine, je poľ-
nohospodárstvo a ťažba fosfátov. 

V roku 1884 bola uzavretá zmluva 
medzi africkým bádateľom Gustavom 
Nachtigalom a kráľom Mlapa III. Bagida, 
v ktorej sa dohodli, že Togo bude patriť 
k chránenej oblasti Nemecka. V roku 
1905 sa z tejto chránenej oblasti stala 
nemecká kolónia. Po porážke proti Al-
liierten v roku 1914 sa Togo dostalo pod 
nadvládu Francúzov a Angličanov. Neskôr 
bola spravovaním tejto oblasti poverená 
OSN. Časť tohto územia, ktorá bola spra-
vovaná Angličanmi, sa spojila s Ghanou a 
zvyšné časti krajiny vytvorili v roku 1960 
samostatnú republiku Togo, ktoré bolo 
nezávislé od Francúzska. Roku 1892 pri-
šli do krajiny nemeckí katolícki  misionári. 
V Roku 1914 ju museli opustiť. Ich miesta 
v krajine obsadili iní misionári, ktorí prišli 
po nich hlavne na juhu krajiny. 

Približne 1,2 mil. obyvateľstva tvoria 
katolíci. Vzťah medzi štátnou mocou a 

Cirkvou bol vždy plný problémov, pretože 
Cirkev nechcela, aby ju niekto kontrolo-
val. Keď v roku 1976 biskup Atakpamé 
verejne kritizoval režim v štáte, musel 
štát neskôr aj opustiť. Žiadny z jeho ná-
sledníkov nemohol byť zvolený do funkcie 
biskupa, pretože vláda už viac o obnove 
Cirkvi s Cirkvou nekomunikovala. Pobú-
rení občania však na protest podpálili 
viacero kostolov a katedrál. Neskôr, v 
čase vysviacky nového biskupa v Lomé, 
vnikli ozbrojení policajti do katedrály, 
kde ohrozovali 400 prítomných veriacich. 
Hoci mala katolícka cirkev veľký vplyv na 
pomerne veľkú časť ľudí v Togu, predsa 
len polovica z nich naďalej praktizuje a 
vyznáva náboženstvo Voodoo. Na se-
vere krajiny vynaložili moslimovia spolu 
s arabskými investormi veľké úsilie na 
založenie a postavenie mešít. Väčšina 
ľudí v dnešnom Togu nikdy nezažila iných 
vládcov okrem Eydama Gnassingbé, ktorý 
sa roku 1963 dostal k moci.

V poslednom období sa v Togu udiali 
veľké zmeny. Z iniciatívy Cirkvi sa vláda 
a opozícia dohodli na rokovaniach začiat-
kom roka 2005 v Ríme, na novom uspo-
riadaní moci v štáte a žiadali aj návrat 
utečencov späť do krajiny. 

Chceme týmto ľuďom pomôcť a preto 
sme zorganizovali zbierku pre Togo a tiež 
projekt Deti kreslia Afriku. Do neho sa 
môžu zapojiť všetci prostredníctvom 
svojej školy, farnosti alebo aj cez web 
stránku www.liveaid.cz. 

Dnes je potrebné hovoriť o problémoch 
v Afrike a riešiť ich, pretože veľa Afričanov 
imigruje každý rok do Európy a veľakrát sa 
stáva, že v člnoch na mori nájdu vlastnú 
smrť a nie lepší život v Európe.

8. Aké sú ďalšie  možnosti ako  pod-
poriť projekty v Afrike?

Podporiť misie môžete aj objednaním 
a zakúpením knihy Prorok za mestom na 
adrese Združenie Live AID, Lazaretská 
29, 811 09 Bratislava alebo priamo 
finančným príspevkom do združenia 
LIVE AID na č. účtu 0523221793/0900 
SLSP.              za rozhovor ďakuje M. T.
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NÁZORY a SVEDECTVÁVierozvestca
už mi je jasné 

prečo tu sedím 

takto pred tebou

pri tanieri s rybou

(aká lacná symbolika)

cez moje ústa

ako cez papierovú trúbku

zrolovanú a dokrkvanú

ti potreboval Boh povedať

niečo Jeho a tvoje

niečo spresniť

čomu rozumieš 

iba ty a on

preto ma prinútil 

zdvihnúť zadok

a trepať sa sem

už  viem 

potreboval to k tebe doručiť

ako živé posolstvo

trasľavé

jachtavé

cez moje ústa

zajtra ma stiahne z obehu

amatérskeho apoštola

odloží na neurčito

ale ty už nikdy 

nezabudni

na správy

ktoré ste si potrebovali

s Bohom vymeniť

                              Daniel Hevier 

V mesiacoch máj a október sa 
užšie spájame s našou nebeskou 
Matkou Pannou Máriou, ako nám 
ju vrelo odporúčal aj náš milovaný 
pápež Ján Pavol II., keď v Šaštíne 
roku 1995 povedal tieto slová: 
„Je dobré, keď máte medzi sebou 
Matku vo vašej veľkej slovenskej 
rodine, ktorej môžete dôverovať.“ 
Niet lepšej spomienky na Jána 
Pavla II. ako je modlitba posvät-
ného ruženca, ktorý sa aj on tak 
rád denne na kolenách modlieval 
a odporúčal nás všetkých pod jej 
materinskú ochranu.

Mesiac október otvára aj svä-
tica z Lisieux Terezka Ježiškova, 
ktorá sa po strate svojej pozem-
skej matky pritúlila do náručia 
Nebeskej mamičky, ktorú tak 
volala a povedala: „Ako rada by 
som sa stala kňazom, aby som 
mohla kázať o Panne Márii.“ 
Modlitba ruženca sa stala naj-
obľúbenejšou modlitbou našich 
otcov a mám. Žiadne šperky ani 
iné ozdoby tak nekrášlia ruky 
našich mám ako retiazka z perál 
– ruženec.

V jednej z mariánskych piesní 
sa spieva: „Po matke zdedený 
ruženec vzácny mám, jak mi je 
on milý, vie iba Pán Boh sám. 
On radosť, útechu mojej mat-
ke dával, od nej ako chlapec 
často som ho brával.“ Áno, 
s istotou to môžeme potvrdiť, 
že slová piesne sú pravdivé. 
S akou radosťou a láskou nám 
naše mamky z odpustov do-
niesli retiazky a ružence so 
slovami „Nesieme vám pozdrav 
a požehnanie od Panny Márie“ 
a kládli nám na srdce, aby sme 

sa radi modlievali ruženec, lebo 
Nebeská mamka ho má najrad-
šej. Modlitba ruženca znamená 
sadnúť si k nohám Panny Márie 
a počúvať, ako nám rozpráva 
o Ježišovi. Ňou jej zverujeme 
naše radosti, bolesti a premá-
hame útoky zlého ducha, najmä 
v dnešnej dobe. Je to modlitba, 
ktorú sa modlíme spolu s ňou. 
„Keď ma pozývate modliť sa 
za vás, vtedy vypočujem vaše 
prosby a spojím svoj hlas s va-
šim. Spájam svoju modlitbu 
s vašou. Preto je vždy účinná, 
lebo vaša Nebeská Matka je 
prosiaca Všemohúcnosť. Ja 
vždy dosiahnem, o čo prosím, 
lebo Ježiš nikdy nepovie nie na 
to, o čo ho prosí jeho Matka.“ 
(3. 10. 1983, Modrá kniha) 
Tak aj my rozširujme a radi sa 
modlime ruženec. Ak nemôžeme 
ísť do kostola, tak sa denne as-
poň jeden desiatok pomodlime 
doma, v kruhu rodiny.

Aj u nás vo Víťaze sa 3. sep-
tembra konala obnova Ružen-
cového bratstva (ďalej RB), 
ktorú viedol promótor pre RB 
na Slovensku páter Šimon Tyrol 
z rehole dominikánov. Obnova 
sa začala modlitbou sv. ruženca, 
po ktorej nasledovala sv. omša. 
Po obedňajšej prestávke sme 
sa zišli na adorácii, kde nás 
čakal Pán Ježiš, vystieral k nám 
ruky, aby nás privinul na srdce 
a posilnil svojimi milosťami. Po 
eucharistickom požehnaní sme 
s radosťou spievali žalmy mod-
litbou vešpier. Pátrovi Tyrolovi 
sa veľmi páčilo a v prednáške 
nám rozprával o vzniku žalmov 

Obnova Ružencového bratstva
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Kríž, ktorý je nástrojom spásya ruženca, aký majú medzi se-
bou jeden spoločný bod a to je 
oslava Boha. Pripomenul nám, 
že najväčšou modlitbou na osla-
vu Boha je sv. omša. O vzniku 
ruženca nám porozprával, ako 
v 12. storočí sa sv. Dominikovi 
zjavila Panna Mária a podáva-
la mu ruženec ako záchrannú 
kotvu, prostriedok rozjímania 
nad udalosťami Ježišovho živo-
ta. V roku 1475 zakladá domi-
nikán blahoslavený Alan de la 
Roche prvé Ružencové bratstvo. 
Spomedzi laikov v šírení ruženca 
vynikal blahoslavený Bartolomej 
Lango, ktorého pápež Ján Pavol 
II. nazval aj „apoštolom ružen-
ca“. Vyvrcholením duchovnej 
obnovy bola posviacka novej ru-
žencovej zástavy, pri ktorej sme 
si obnovili prísľub a modlitbu 
k ružencovej Panne Márii. Kyti-
ca kvetov, milé ďakovné slová 
s prianím všetkého dobra nako-
niec patrili pátrovi Tyrolovi. Touto 
cestou ďakujeme aj nášmu du-
chovnému otcovi Oliverovi a pani 
Emílii Uličnej. Nech ich dobrotivý 
Pán požehnáva a Panna Mária 
ochraňuje na ich životnej ceste. 
Nakoniec pán Magda urobil spo-
ločný snímok a stretli sme sa 
na fare pri agapé. Krajšie meno 
ako ruženec – ružový veniec ani 
nemohla Panna Mária dať.     

Ruža je kráľovnou kvetov 
a aj ruženec je kráľovnou ma-
riánskych pobožností. A preto 
najkrajšiu kyticu, ktorú môže-
me venovať našej Nebeskej 
Mamke, je jej ruženec. Mod-
lievajme sa ho s láskou, aby 
strom nášho života priniesol 
ruže pre čas i pre večnosť, aby 
Panna Mária v našej poslednej 
hodinke odstránila tŕnie z ruží 
nášho pozemského života.                              

                                      deti Márie

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, keď slovenský národ putuje 
do Šaštína k našej patrónke vyprosiť si silu, pokoj, zdravie do každoden-
ného života, tak aj veriaci z celej kokavskej farnosti putovali do farského 
kostola sv. apoštolov Petra a Pavla v Kokave nad Rimavicou.

Privítali vzácneho hosťa Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského 
biskupa, aby slúžil sv. omšu a po nej posvätil kríž nad obcou. Na 
slávnosti boli prítomní aj traja kňazi z okolitých farností, medzi kto-
rými nechýbal ani náš rodák, dekan Michal Jenča. 

Otec biskup v kázni vyzdvihol pokoru Panny Márie, ktorá napriek 
tomu, že bola v požehnanom stave, putovala k príbuznej Alžbete. Všetky 
svoje starosti, problémy prechovávala vo svojom srdci a premýšľala 
o nich. Po skončení sv. omše sme išli v sprievode na vrch Kohútovo. 
Cestou sa pán farár zo Šoltýsky modlil krížovú cestu, niektoré deti a mi-
ništranti niesli zastavenia krížovej cesty. Bol to naozaj nádherný deň s 
hlbokým duchovným zážitkom.                          Mária Bednáriková, Ovčie

Hneď v úvode chcem pozdraviť všetkých čitateľov Spektra a svo-
jich rodákov.

Tak ako na mnohých miestach nad mestami a dedinami sa vypína-
jú kríže, tak aj nad Kokavou sa nám podarilo postaviť kríž. Na tomto 
mieste už stal jeden kríž, ale ten 3. júla 2006 spadol, lebo bol prehnitý. 
Na druhý deň som hneď vyzval chlapov k znovupostaveniu. To sa nám 
podarilo 13. septembra podvečer, práve, keď sa začal sláviť sviatok Po-
výšenia kríža. Len pre predstavu, hranoly kríža majú rozmery 35x35cm 
výška je 6,5 m a vodorovne rameno ma 3 m. Dostať kríž na kopec 
nám dalo zabrať, ale šťastne sme ho postavili. Tento kríž mi pripomína 
domov - Roháčku, kam sme pravidelne putovali ku krížu. Kríž, ktorý je 
nástrojom spásy v tomto misijnom kraji, kde je veľa neveriacich ľudí, 
ľudí, ktorý nepotrebujú Boha, je ozajstným majákom viery.

Ďalej sa chcem zmieniť aj o druhej udalosti v mojej farnosti – o 
posviacke erbu na filiálke Utekáč. Možno niekto povie niečo zvlášt-
ne, ale ... Obec má 800 obyvateľov, ktorí boli zamestnaní v sklárni. 
Väčšina zamestnancov bolo v komunistickej strane a okrem práce 
nepotrebovali nič, ani Boha. Aj dnes chodí v nedeľu do kostola iba 
okolo 50 veriacich.

Na posviacku erbu sa však na prekvapenie zišlo viac ľudí, možno aj 
200. Na sv. omši sme boli traja kňazi, znova nechýbal môj spolurodák 
Miško Jenča, ktorý v homílii povzbudil ľudí k pravidelnej modlitbe, ktorá 
ma vychádzať zo srdca. Po sv. omši sme s obecnými insígniami išli 
k Obecnému úradu. Mojim snom je opraviť kaplnku v tejto dedinke. 
Je veľmi dobré, že v tomto misijnom kraji sme s Michalom susedia a 
vzájomne si pomáhame a stretáme sa pri takýchto udalostiach. Už 
sa teším na posviacku opravenej kaplnky v jeho farnosti, ktorá bude 
15. októbra 2006. V tomto misijnom mesiaci prosím o modlitby za ve-
riacich našich farností.                           Jožko Bednárik, duchovný otec

Slávnosť Sedembolestnej
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Ďakujem ti, drahý Ježišu, že 
si nám dal človeka, ktorý ohla-
suje Tvoje sväté meno v ďale-
kom svete – v Afrike, kde ľudia 
žijú a nepoznajú vieru v Ježiša 
Krista. 

Tým človekom je náš misionár 
Jozef Humeňanský, ktorý už štvr-
tý rok hlása Božie slovo v Rwan-
de. Práve teraz je na dovolenke 
a my môžeme byť na jeho sv. 
omšiach, počúvať jeho príhovory, 
v ktorých krásne vysvetľuje Starý 
a Nový zákon. Sme naňho hrdí, 
lebo vyrastal v našej obci, rástol 
medzi nami a s nami a odhodlal 
sa zasvätiť celý svoj život Pánu 
Bohu. Zanechal svojich rodičov, 
súrodencov, radosti tohto sve-

ta a zasvätil sa Ježišovi, jeho 
láske, chudobe a službe blížnym 
v ďalekom svete. 

Môžeme konštatovať, že aj 
naši kňazi sú misionármi v tomto 
kraji a vedú nás k láske Pánu Je-
žišovi a taktiež obetujú svoje ži-
voty. Každý otec sa stará o svoju 
domácnosť, o svoju rodinu - kňazi 
sa musia starať o nás všetkých, 
o naše duše. Kňaz vo farnosti 
zodpovedá za každého veriace-
ho, ktorý je pokrstený, aby žil, 
ako sa na kresťana patrí. 

Nášmu duchovnému otcovi sa 
chcem poďakovať za „detské“ 
sväté omše, pri ktorých deti 
vo farnosti vedie k poznaniu 
dejín našej spásy, spoznávajú 

Bože, aký si dobrý, že sa o všetko staráš 
životopisy svätých a tajomstvá 
našej viery. Je treba pripomenúť 
aj duchovného otca z Krížovan, 
ktorý sa pustil v takej malej 
dedinke do stavby nového kos-
tola. V dnešnej dobe je málo 
ľudí i málo peňazí. Ale chvála 
Božskému Srdcu kostol je už 
dokončený a posvätený. Je to 
veľká radosť.

Prosme Pána Boha, aby naši 
duchovní boli pri dobrom zdraví 
a aby im pomáhal na každom 
kroku. Pane Ježišu, ďakujeme ti 
za našich kňazov, ochraňuj ich, 
aby nás viedli v Tvojej pravde 
a láske. Ježišu, daj nám pastie-
rov podľa svojho srdca.   
                      H. Hudáková, Ovčie

lého dieťaťa, ktoré keď sa zraní, 
hľadá matku, ktorá ho upokojí. 
V jej náručí nájde istotu. My 
sme dietky Nebeskej Matky, 
u ktorej nájdeme upokojenie 
v starostiach a ťažkostiach. 
Ona, jednoduché a chudobné 
dievča z Nazaretu, stála sa veľ-
kou. Čo, resp. kto ju urobil veľ-
kou? Boh, Jeho Slovo, ktoré ju 
zarazilo. Aj my sa máme usilovať 
byť ako Mária. Prijímať Božie slo-
vo tak, aby nás zarazilo, aby pa-
dlo do úrodnej pôdy. Do úrodnej 
pôdy padne vtedy, ak naše srdce 
bude biť pre Boha. K tomu nám 
slúži modlitba sv. ruženca. V nej 
je obsiahnuté Slovo, ktoré nás 
vedie cez Máriu k Ježišovi.“

Hlavnú sv. omšu celebroval 
apoštolský nuncius Mons. J. 
H. Novacky spolu s pomocnými 
košickými biskupmi. Poukázal 
na silu modlitby sv. ruženca, 
vyzval rodičov, aby boli prvými 

Odpust  v Obišovciach
svedkami viery pre svoje deti, 
prvými učiteľmi a ohlasovateľmi 
Božieho slova. Ruženec je mod-
litbou aj pre mladých ľudí. Aká 
je mládež, taká bude budúcnosť 
Cirkvi. Nemajú sa hanbiť za túto 
modlitbu, veď je to aj modlitba 
pápežov.

Netreba sa obávať nástrah 
a prekážok v našom živote, veď 
aj Mária bola Matkou bolesti. 
Betlehem musel byť, aby mohla 
byť Kalvária. Cez Máriu, cez všet-
ky tajomstvá ruženca vysielame 
Ježišovi svoje prosby a On nám 
ich cez Ňu vracia späť v preme-
nenej podobe. V tom je naša sila 
aj naša nádej. 

Radosť a vďaka Panne Márii 
za účasť na tejto púti sa prejavi-
la aj cez slzy radosti. S Matkou 
Božskou obišovskou sme sa 
lúčili s túžbou v srdci vrátiť sa 
znova.          

                účastníčka púte B. Š.

Pred mesiacom sme mali 
duchovnú obnovu, ktorou nás 
dominikán páter Tyrol povzbudil 
k modlitbe sv. ruženca. V prvú 
októbrovú nedeľu sme mohli 
svoj Zdravas položiť k nohám 
Ružencovej Panny Márie v Obi-
šovciach. 

Tejto odpustovej slávnosti sa 
zúčastnili aj veriaci z našej far-
nosti. V Obišovciach nás privítal 
chlad jesenného rána, ale srdce 
ohriala prítomnosť Božej Matky 
v jej milostivom obraze už vonku 
pri kríži pred kostolom. O chvíľu 
vo vnútri chrámu sa nieslo 
Zdravas Mária s tajomstvami 
slávnostného ruženca.

Sv. omšu k úcte Ružencovej 
Panny Márie mali koncelebrovať 
novokňazi košickej arcidiecézy, 
ale pre povinnosti kaplánov vo 
farnostiach bol prítomný iba 
jeden, ktorý nás povzbudil za 
všetkých. Uviedol príklad „ma-
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Povedané cirkevným jazykom, 
svet sa donedávna delil na dve 
časti: na Cirkev a misie. Dopo-
siaľ sa to nezdalo byť problémom 
– na Západe bol pôvodný model 
a inde bola jeho kópia. Bohatá, 
vyučujúca a dávajúca Cirkev 
bola na Západe, zatiaľ čo inde 
bola Cirkev chudobná, učiaca sa 
a prijímajúca misie. To nebola tá 
správna cesta budovania vzťahu 
rovnosti, bratstva a sesterstva. 
Tento prístup viedol namiesto 
toho k pocitu závislosti, poníže-
nia a vnútornej opozície.

O súčasnej situácii v Cirkvi 
možno vysloviť viacero tvrdení, 
no len málo z nich môže byť dô-
ležitejších ako to, že Cirkev je 
Cirkvou na piatich kontinentoch 
a rovnako misie sú na piatich 
kontinentoch. Tento fakt je v pr-
vom rade jednoduchým sociolo-
gickým tvrdením: ťažiskové cen-
trum kresťanstva sa presunulo zo 
Západu na Juh – veľkú väčšinu 
kresťanov tvoria LatinoAmeriča-
nia, Ázijci a Afričania.

Moment premeny západnej 
Cirkvi na svetovú možno retro-
spektívne presne určiť do obdobia 
pontifikátu pápeža Pavla VI., ktorý 
systematicky vymenovával miest-
nych biskupov, vďaka čomu má 
dnes Ázia a Afrika takmer všetkých 
biskupov domorodých. V tomto 
svetle treba vidieť aj jeho cesty. 
Odkedy sv. Peter prišiel do Ríma, 
bol Pavol VI. prvým pápežom, ktorý 
vycestoval za hranice Európy.

Biskupskú synodu v roku 1974 
možno označiť za výnimočnú 
udalosť v cirkevnej histórii v tom 
zmysle, že zatiaľ čo Druhý vati-

kánsky koncil (1962–1965), ako 
aj prvé tri episkopálne synody 
(1967, 1969,1971) boli dielom 
západných biskupov a teológov, 
štvrtá synoda v roku 1974 bola 
dielom biskupov a teológov z tre-
tieho sveta, pričom pápež dokonca 
dvakrát zámerne citoval v závereč-
nom dokumente ich príspevky (EN 
30, 31).

V tom istom zmysle položil Dru-
hý vatikánsky koncil teologické zá-
klady na vznik mnohých miestnych 
cirkví, ktoré dokopy tvoria jednu 
Kristovu Cirkev, pričom každá 
z nich sa teší relatívnej autonómii 
a legitímnej pluralite foriem (LG 
13, 23, EN 63). „Miestna Cirkev 
je totiž nielen typologický, ale aj ek-
leziologický koncept. Je miestom, 
kde sa evanjelium inkarnuje, prok-
lamuje a žije tu a teraz – miestom, 
kde sa podporujú nové, lokálne 
podmienené formy, ktoré, ak fun-
gujú, sa odsúhlasia a schvália.

Misijná aktivita sa definuje ako 
prvé hlásanie evanjelia ľuďom, kto-
rí sú stále príliš vzdialení od Krista 
(G 6, EN 51). V dôsledku toho sa 
misionárske situácie vyskytujú 
kdekoľvek, kde sa nachádza Cir-
kev. Preto môžeme hovoriť o misi-
ách na piatich kontinentoch.

Tento výraz bol použitý už v ro-
ku 1963 na plenárnom kongrese 
Svetovej rady cirkví v hlavnom 
meste Mexika. Jeho význam hovorí 
o tom, že duch a skutky evanjelia 
vidno na univerzitách, v mestských 
častiach či centrách svetových zá-
ujmov tak málo, že musia byť opäť 
evanjelizované. Stačí objektívny 
pohľad na realitu, aby sme si boli 
tejto novovzniknutej situácie vedo-
mí. Napr. v historicky „katolíckej“ 
Viedni chodí do kostola iba šesť 
percent populácie, pričom ďalších 
94 percent sa Cirkvi odcudzilo. 
V Španielsku sa spoločnosť v prie-
behu 20 rokov zmenila z tradične 

Situácia v univerzálnej Cirkvi

Evanjelizácia 
alebo Misia?

snímka: G. Weag
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kresťanskej na ,,modernú spoloč-
nosť“, v ktorej dnes protikresťan-
ské postoje sa premietajú do škôl, 
nemocníc i štátnej vládnej moci. 
A v celých USA žije sto miliónov 
ľudí, ktorí nepatria k nijakej cirkvi. 
Preto tu existuje iba jeden spôsob, 
ako vnímať dnešný stav – žijeme 
v misijnej dobe.

Neznamená to však, že všetci 
títo ľudia odcudzení Cirkvi sú od-
cudzení aj Kristovi alebo že by boli 
nereligiózni. Svoje náboženské 
otázky stále nesú so sebou, avšak 
snažia sa ich riešiť sami.

Doteraz sa misijná činnosť 
Cirkvi uskutočňovala len v jed-
nom smere: Európa posielala 
misionárov na iné kontinenty. 
Dnes sa však aj v Európe stretá-
vame s africkými kňazmi, ktorí 
spravujú farnosti v Nemecku, 
Taliansku či Francúzsku. A ich 
počet rastie rýchlejším tem-
pom než počet Európanov na 
misiách v Afrike. Aj na našom 
každodennom živote závisí, či 
misie pretvoria tú-ktorú krajinu, 
pričom to neznamená, že všetci 
máme odísť do Afriky. Príkladom 
je život sv. Jána Máriu Vianneya, 
ktorý prežil celý svoj život v ma-
lej dedinke Ars, no každý deň sa 
vrúcne modlil za misie a prispie-
val na ne aj almužnou. Alebo sv. 
Terézia z Lisieux, ktorá sa stala 
aj patrónkou misionárov, hoci sa 
,,len“ modlila za nich v uzavretom 
karmelitánskom kláštore a nikdy 
neopustila jeho priestor. Podobne 
na misijnú činnosť prispievali aj 
nedávno blahorečení manželia 
Quatrocini, ktorí pri výchove svo-
jich 4 detí nezabúdali vo svojej 
farnosti organizovať zbierky na 
misie a tiež sprostredkovať prí-
behy misionárov ľuďom, ktorí sa 
potom za nich modlili.

                Dr. ThLic. Gehard Weag

Trnavská Univerzita a Univerzi-
ta sv. Alžbety v Bratislave majú 
viacero charitatívnych projektov 
v Afrike a jeden v Ázii v Kam-
bodži. Ide hlavne o zabezpeče-
nie lekárskej starostlivosti pre 
tých najchudobnejších ľudí zo 
slumov, ktorí si nemôžu zaplatiť 
ošetrenie v nemocnici. Jeden 
takýto projekt je aj v Eldorete, 
v 5. najväčšom meste Kene. Na 
naše pomery je to také menšie 
vidiecke mesto, aj keď počtom 
obyvateľov presahuje možno aj 
Bratislavu ... Na konci mesta je 
rozľahlý slum Langas, ktorý ma 
približne 70 000 obyvateľov. Ale 
sú to len dohady, presný počet 
ľudí nikto nevie, lebo len málo 
z nich je niekde registrovaných. 
Väčšina nemá identifikačnú kartu 
alebo je celkom časté, že prísluš-
níci jednej rodiny používajú jeden 
identifikačný doklad. 

Univerzita sv. Alžbety v spoluprá-
ci s langaskou farnosťou, ktorej 
šéfuje verbista Martin Cingeľ zo 
Slovenska (je v Keni už 6. rok), 
zriadila v tomto slume kliniku na 
charitatívnej báze, to znamená, 
že len za symbolický poplatok sa 
pacient môže zaregistrovať, je 
vyšetrený lekárom, odoslaný na 
laboratórne vyšetrenie a po vyhod-
notení výsledkov sú mu predpísa-
né lieky, ktoré si môže vyzdvihnúť 
v lekárni na klinike. 

Okrem toho je na klinike tzv. 
VCT, čo je oddelenie na bezplatné 
a dobrovoľné vyšetrenie na HIV. 
Prevalencia HIV v Keni je vysoká 
a v slume je až do 20 percent. 
Do tohto VCT môžu ľudia chodiť 
dobrovoľne aj z vonku bez toho, 
aby sa museli zaregistrovať na 
klinike alebo ich posielajú lekári 
z ambulancie, ak pri vyšetrovaní 

získajú podozrenie, že pacient je 
nakazený HIV. 

Pred 2 mesiacmi sa otvorila am-
bulancia na vyšetrovanie a sledo-
vanie tehotných žien a vakcináciu 
detí. V pláne je ešte otvorenie 
domovu pre streetgirls (dievčatá 
z ulice), ktorý sa už dokončuje 
a mal by byť otvorený v októbri.
A možno sa v budúcnosti podarí 
otvoriť aj zubársku ambulanciu. 
Tak to je zatiaľ všetko.    

                                   Zuzana

KEŇA, 1. list:
Má sa celkom fajn, len ma po 

ceste sem „drapla“ nejaká chrípka 
a akosi sa jej neviem zbaviť.:) Z 
Nairobi som šla minibusom sem 
do Eldoret. 

No, bola to strašná cesta - pred-
stav si asfaltku deravú ako emen-
tál, rozheganý minibus a šoféra, 
ktorý ma nutkanie každého pred-
behnúť bez ohľadu na to, koľko 
áut mu ide oproti a po bokoch, do 
toho ešte miestami prudký dážď 
- hotové kamikadze … 

V celej Keni je veľa chudoby a 
len 1 asfaltka (highway!:) naprieč 
Keňou (miestami, ale fakt len 
miestami je aj rovná a bez dier:), 
ale nikomu to nejako netrhá žily:). 
Už som si pomaly zvykla, že sa 
všade chodí po zemi, resp. teraz 
po blate, keď prší … Tu v Eldoret 
máme krásny domček vo vilovej 
štvrti za veľkou bránou. Domček 
je zariadený lepšie ako náš doma 
- je tu úplne všetko, na čo si človek  
vie spomenúť - stále sa dokupujú 
veci, keď nám niečo chýba. Sú tu 
všetky spotrebiče: telka, počítač, 
akurát, že internet je napojený cez 
telefón a musíme kupovať kredit, 
takže keď budem chcieť zavolať 
z netu, asi budem musieť ísť do 
mesta. Vodu, aj teplú, a elektrinu 

List od MUDr. Zuzany, slovenskej lekárky v Keni
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máme stále.

Začalo obdobie dažďov :), tzn. 
že každý deň poobede prší a aj 
celú noc, doobeda na druhý deň 
je pekne a tak dookola. Je mi to 
trochu ľúto, lebo som sa tešila 
hlavne na slnko a tak to vyzerá, 
že práve, keď nebude pršať, som 
vždy v práci na klinike ... Minulý 
týždeň som bola s Martinom – je to 
slovenský kňaz, čo je tu už 6. rok 
- navštíviť chorých v slumoch. Hm, 
hneď na začiatku som si pozrela tú 
najväčšiu chudobu … a boli sme 
podať (teda Martin podával poma-
zanie chorým v nemocnici jednému 
mladému chalanovi, ktorý hava-
roval na aute a je od pása dolu 
ochrnutý. No, ale tá nemocnica 
bola asi ešte väčší šok pre mňa 
ako tie slumy …, myslela som, že 
také niečo už neexistuje … Ľudia 
spali úplne všade, aj po chodbách, 
neboli tam izby, len také priečinky 
a postele „nasáčkované“ jedna 
vedľa druhej, všade sama špina, 
smrad a hrozne veľa ľudí. Personál 
som ani nevidela, len nejakých vo-
jakov, ktorí vyhadzovali príbuzných, 
keď tam už boli dlho na návšteve. 
A to ani nebola verejná nemocni-
ca, ale normálne sa tam za všetko 
platilo. Nechcem vidieť ako vyzerá 
nemocnica, kde sa neplatí. 

Od pondelka už „fičím“ na kli-
nike. Je to taký pekný prízemný 
murovaný domček - na rozdiel 
od okolitých zlepených z hliny 
– uprostred toho blata slumu 
Langas. Má snáď 8 miestností 
– z toho 2 ambulancie, laborató-
rium (to je len taká malá izbička s 
mikroskopom a reagenciami (fľaš-
tičkami) na farbenie preparátov), 
registračná miestnosť, výdajňa 
liekov a WCT – to je poradňa pre 
HIV pozitívnych ... No a moja práca 
vyzerá asi takto: začíname o 9:00 
(teda by sme mali, ale zatiaľ sme 

vždy s Ľubkou dorazili až po 9:00, 
takže sme začínali okolo pol desia-
tej). Ostatný personál je tam už 
od 8:00. Pacienti sa registrujú od 
8. do 12. hodiny. Ja som v jednej 
ambulancii s takou skúsenejšou 
sestrou Florence a vedľa je Ľubka 
s mladou sestrou Gladys. Sestrič-
ky pôsobia hneď aj ako preklada-
telia. Keď je tam len 1 doktor, tak 
Florence môže pracovať aj sama. 
Normálne ordinuje ... 

V pondelok som pracovala s 
Ľubkou, teda, len som sa pozera-
la:) a v stredu som bola prvýkrát 
sama, no s Florence. Pacienti 
museli byť trochu zmätení, že kto 
je lekár a kto sestra:) Dnes to už 
bolo trochu lepšie, uvidíme zajtra 
.:) Pacienti sú väčšinou ľudia zo 
slumu, po anglicky nevedia. Takže 
ráno prídu, zaregistrujú sa, potom 
sú volaní do ambulancie, tam sa 
s nimi porozprávame, čo a ako, 
potom poväčšine naordinujem lab. 

vyšetrenie, s papierikom idú do 
„labáku“. Keď je výsledok, tak si 
pacienta zavolám ešte raz a pred-
píšem lieky. Pacient si potom ide 
sadnúť do čakárne pred výdajňu 
liekov a naša Jane mu lieky pres-
ne vydá do takých malých sáčkov. 
A to všetko je len za registračný 
poplatok 50 šilingov, teda našich 
okolo 20 Sk. A keď liečba má byť 
2 - 3 týždňová, predpisujeme lieky 
len na 1 týždeň, potom sa vrátia a 
predpíšeme im na ďalší týždeň. Že 
vraj sú dosť nespoľahliví a ktovie, 
čo by s tými liekmi robili, keby ich 
mali naraz toľko …, možno by ich 
aj predávali. Tak to je moja práca 
:-), končíme najneskôr tak o pol 
štvrtej - hotová dovolenka oproti 
onkológii v TT :-). A včera tu koneč-
ne bolo aj africké počasie – ako 
to nazývam :-) - bolo super teplo, 
aj keď večer pršalo. 

Tak  zatiaľ  v Božej nádeji! 
                                     Zuzana

snímka: G. Weag
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Dnes máme väčšie domy a men-
šie rodiny. Viac vymožeností, ale 
menej času. Máme viac titulov, 
ale menej zdravého rozumu. Viac 
vedomostí, ale menej súdnosti.
Máme viac odborníkov, ale aj viac 
problémov. Viac zdravotníctva, 
ale menej starostlivosti.

Utrácame príliš bezstarostne.
Smejeme sa primálo. Jazdíme pri-
rýchlo. Pohneváme sa priskoro.
Udobrujeme prineskoro. Čítame 
príliš málo. Televíziu sledujeme 
priveľa. A modlíme sa priveľmi 
zriedka.

Znásobili sme naše majetky, 
ale zredukovali naše hodnoty. 
Rozprávame priveľa, milujeme 
primálo a klameme príliš často. 
Učíme sa ako zarábať na živoby-
tie, ale nie ako žiť. Pridali sme 
roky životu, ale nie život rokom. 
Máme vyššie budovy, ale nižšie 
charaktery. Širšie diaľnice, ale 
užšie obzory. Míňame viac, ale 
máme menej. Kupujeme viac, 
tešíme sa z toho menej.

Cestujeme na Mesiac a späť, 
ale máme problém prejsť cez uli-
cu navštíviť susedov. Dobýjame 
vonkajší vesmír, ale nie vnútorný.
Rozbili sme atóm, ale nie naše 
predsudky.

Píšeme viac, učíme sa menej, 
plánujeme viac, dokončujeme me-
nej. Naučili sme sa ponáhľať sa, 
ale nie čakať, máme vyššie platy, 
ale nižšiu morálku. Vytvorili sme 
viac počítačov pre viac informácií 
a aby sme vytvorili viac kópií, ale 
máme menej komunikácie.

Máme vyššiu kvantitu, ale niž-
šiu kvalitu. Toto je čas rýchleho 
stravovania a pomalého trávenia, 
vysokých mužov a nízkych charak-

terov. Viac voľného času a menej 
zábavy ..., viac druhov jedla ..., 

ale menej výživy. Dva platy ..., ale 
viac rozvodov. Krajšie domy ..., ale 
neúplné rodiny.

Preto navrhujem, že tak ako 
dnes, nenechávaj nič na zvláštnu 
príležitosť, pretože každý deň, 
ktorý žiješ, je zvláštna príležitosť. 
Vyhľadávaj vedomosti, čítaj viac, 
seď na verande a obdivuj výhľad 
bez toho, aby si venoval pozor-
nosť svojim potrebám. Tráv viac 
času s rodinou a priateľmi, jedz 
obľúbené jedlá a navštevuj mies-
ta, ktoré máš rád.

Život je reťaz radostných mo-
mentov, nie je len o prežití. Použí-
vaj svoje krištáľové poháre, nešetri 
najlepším parfémom a použi ho 

Paradox 
našich čias

zakaždým, kedy cítiš, že chceš.
Odstráň zo svojho slovníka frázy 
ako „niekedy inokedy“ a „nabu-
dúce“.
Napíš list, ktorý si chcel napísať 
„niekedy inokedy“. Povedz svojej 
rodine a priateľom ako veľmi ich 
ľúbiš.

Neodkladaj nič, čo vnáša 
smiech a radosť do tvojho života. 
Každý deň, každá hodina, každá 
minúta je výnimočná a ty nevieš, 
či nebude tvoja posledná.

Ak si príliš zaneprázdnený nájsť 
si čas, podaj túto správu nieko-
mu, koho máš rád a vravíš si, že 
ju podáš niekedy „nabudúce“. Ver 
mi, niekedy „nabudúce“ tu už ne-
musíš byť, aby si ju poslal.
                                 preposlal M. Uličný

snímka: M.Magda sr.
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1. V pejdzešatymšestym
sľuby sebe dali
a pred Panom Bohom
vernosc prišahali.

2. Prežic vedno spolu
až pejdzešat roky,
na to treba nervy,
lásky a pokory.

3. Tiež je to umeňe,
u takeho zväzku,
dze cetka v ústrani,
ujko na slunečku.

4. Ale domek maju
i hadziny bulo,
zahradu spravovac,
šicko jak trebalo.

5. Dzeci chovac štyri,
znam o čim rečujem,
tri dziefky jak ruže 
a chlapec ľem jeden.

6. Ujko to je čľovek,
šicko rad vyskuša.
Cetka oči stopkom,
no nema slov, duša.

7. Motore na dvore
stali šumne radu 
a ujko opravial
kadzejaku vadu.

8. Doteľ špekuloval
a šrubky prevracal,
logiku kedz zapol,
hnetka naštartoval.

9. Či motor opravil,
či zacahnul matku,
či vajca naložil,
pod nahradnu kvoku.

10. Na vajička kukal
či su daďoban,
obracac, ohrievac,
to bulo potrebne.

11. A kedz už mal ujko
vajcoch vyše hlavy,
ta zobral dzešatu
a pošol do hory.

12. Vlastne ľem do lesa,
ale lipoveho,
by od fčolkoch žbieral
medu predobreho.

13. Nefurt še zdarilo
vfčolkovemu roju,

ta ujko še rozhod
služic Panu Bohu.

14. Ani farar nezna,
dze ma skrytu štolu,
jak ma ujko presne
šicko pod kontrolu.

15. Kedz treba v koscele
žiarofku vymenic,
perše postup prace
muši sebe zrobic.

16. No mušim povedac,
že keby ne ujka,
ta do ňiška nemam
grule zo zahumienka.

17. Každy rok je spoleh
jak grule odložic,
perše ich vyorac,
potom zaše zvožic.

18. Ešči naj je dluho
traktor s ujkom funkčny,
žeby sme z gruľami
nemali problemy.

19. Zda še vam, že veľo
pišem o ujkovi?
Kedz na cetku nemam
nijake novoty.

20. Furtom po staremu
cetka doma čuši,
do koscela zajdze,
bo chce a i muši.

21. Sem, tam na naščevu
zajdze ku dakemu,

ale kedz nemuši,
nevychodzi z domu.

22. Cicha je to žena,
veľo nenahvari,
budz še dobre vydala,
abo to dar Boži.

23. I choroby maju
a v totym su rovne,
ujka trapia chlopske,
cetku zaše ženske.

24. Ujko ma chorobu,
vyslovene paňsku,
šak i dochtor hvari:
„Neboj še, Michalku.“

25. Keby niška v Ovčim
zaš koscel staviali,
ujkovo kamene (ľadvinove)
by še tiež pridali.

26. A cetku Margitu
ženske veci trapia,
no šerco zos tlakom
furtom še ohlaša.

27. Prajeme vam veľo
zdravička dobreho
a i požehnaňa
od Pana našeho.

28. Chtože vam to praje
a proši s modlitbu?
Vaša neter Slávka
i s calu rodzinu.

                 Slávka K., Široké

Žijú
medzi nami

Manželia Jenčovci 
jubilujú

snímka: M.Magda sr.
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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.

IX. Riešenie vzťahu mladí a starí

Počúvajme veľmi jednoduché 
slová: „Muž nech opustí svojho 
otca i svoju matku a pripojí sa 
k svojej manželke!“ Takto zrozu-
miteľne to káže Pán Ježiš. Som 
presvedčený, že nie je v našej 
krajine medzi mladými snáď nikto, 
kto by tie slová nepoznal alebo 
im nerozumel. Prečo je potom 
ešte toľko ľudí, ktorí tento príkaz 
zanedbávajú a rozbíjajú si svoje 
manželstvo spormi medzi mladý-
mi a starými?

Každý kňaz a každý pracovník 
z manželskej poradne by o tom 
mohol vyrozprávať romány. „Stále 
dohováram môjmu manželovi a 
márne. Nechce počúvať dobré 
rady mojich rodičov, u ktorých 
bývame. Budem sa musieť s 
manželom rozviesť, aby bol doma 
pokoj. Ja som vždy rodičov počú-
vala. Máme spolu dve deti, ale 
mamička mi sľúbila, že mi ich 
pomôže vychovávať, tak čo!“ 
„Neviete si predstaviť, ako nám 
do všetkého hovoria a pri kazujú 
manželkini rodičia. Manželka je 
od detstva zvyknutá počúvať 
ma mičku na slovo. Už som si na-
šiel byt a prácu v zahraničí, ale 
svokra povedala manželke, aby 
odmietla ísť a ona počúvla.“

Prípad zďaleka nie ojedinelý. 
Kde je vina? V zlej svokre? V 
zlej vý chove dcéry? A máme dve 

očividné viny. Ale je tu ešte tretia 
vina, keby si tá poslušná dcé-
renka vzala rovnako pasívneho 
mládenca, nechali by babičku 
komandovať a bol by pokoj. Ale 
tu si chlapec, vychovaný normál-
ne k samostatnosti, vzal dievča 
úplne pasívne a katastrófa je ne-
odvratná. Matka znemožnila svo-
jej dcére, aby opravdivo dospela. 
Stále bude rozhodovať ona, čo je 
pre dcéru najlepšie a pohodlnej-
šie. Už dospieva júcej mládeži by 
som radil - dobre si všímaj, kto je 
hlavou v rodine dievčaťa, o ktoré 
sa zaujímaš. Ak je to opačne ako 
v tvojej rodine, rad šej sa rozíďte, 
nešlo by vám to spolu! A druhá 
rada pre slobodných by znela - 
snažte sa byť sami!

Štvrťstoročná generačná vzdia-
lenosť (25 rokov) sa dennodenne 
prejavu je v mnohých situáciách. 
Mladým je teplo a nechávajú 
všade otvorené - starí neznášajú 
prievan. Mladí pustia rádio naplno 
- starým to trhá uši. Na každom 
kroku sú rozdiely názorov, skú-
seností, záľub. Preto vám radím 
- keď je to možné, radšej sami! A 
keď mladí byt nezoženú a musia 
sa uspo kojiť s izbou v byte niekto-
rých rodičov? Potom aspoň nie v 
tej rodine, kde partnerom neboli 
nadšení, kde proti nemu mali 
námietky pred svadbou.

Od Alenky ...
 „Blahoslavení sú mŕtvi, 

ktorí odteraz umierajú v 
Pánovi! Áno, hovorí Duch, 
nech si odpočinú od prá-
ce, lebo ich skutky idú s 
nimi.“ (Zjv 14, 13) 

Bratia a sestry v Pánovi, 
keď sme začiatkom prázd-
nin odprevádzali nášho 
starého otca do večnosti, 
znovu som si uvedomil, 
aká neúprosná je realita 
smrti v tomto pominuteľ-
nom svete a ako blízko sa 
dotýka každého jedného 
z nás. Pravé preto je ne-
smiernym Božím darom 
každý jeden deň, každá 
jedna chvíľa, ktoré môžeme 
stráviť v prítomnosti našich 
drahých blízkych, priateľov, 
ľudí, ktorých každý deň 
stretávame. Veď zajtra to 
už nemusí byť pravda. Už 
tu nemusia byť oni alebo 
my. Škoda, že nám tento 
vzácny dar tak zovšednel a 
my už nie sme schopní sa 
z neho tešiť. Vďaka Bohu, 
nás však naša kresťanská 
viera neuzatvára len pre 
tento svet. Je naplnená 
nádejou na večný život, kde 
sa budeme môcť s tými, 
ktorí nás už do predišli 
večnosti, opäť stretnúť. 
Vďaka Bohu za túto istotu. 
Amen.

Modlitba: Bože, vďaka že 
sa nemusíme pozerať na 
tento svet len očami po-
minuteľných organizmov, 
ale že vďaka Tebe sme 
mohli nazrieť ďalej, až do 
večnosti. Amen.

Požehnané nové dni!
                     Dušan Tillinger
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Stalo sa:
- 15. 9. – spolu s našim rodá-

kom, misionárom Mirkom Fori-
šom, SVD sme slávili sv. omšu 
k úcte Sedembolestnej Panne 
Márii na Doline 

- 1. 10. – na Doline bola ďa-
kovná sv. omša poľovníkov za 
uplynulú sezónu; sv. omšu slúžil 
misionár z Ovčia Jozef Hume-
ňanský RCJ, pôsobiaci v africkej 
Rwande

- 8. 10. – zúčastnili sme 
sa neopakovateľnej udalosti 
– posviacky nového kostola 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
v susednej farnosti Krížovany; 
nový kostol posvätil Mons. Alojz 
Tkáč, arcibiskup, metropolita

Stane sa:
- 22. 10. – Misijná nedeľa; 

modlíme sa za všetkých misio-
nárov, sestričky a všetkých lai-
kov, ktorí v ďalekých krajinách 
šíria Ježišovu lásku cez slovo 
a skutky   

- 1. 11. – prikázaný sviatok 
Všetkých svätých; v nebi máme 
veľmi veľa svätých orodovníkov; 
prosme ich aj svojich patrónov 
o pomoc a príhovor u nášho spo-
ločného Nebeského Otca   

- 2. 11. – Spomienka na 
všetkých verných zosnulých; 
modlíme sa za zosnulých, aby 
mohli čím skôr požívať radosti 
večného života v nebeskom 
Jeruzaleme 

- 26. 11. – posledná nedeľa 
v období „cez rok B“ - nedeľa 
Krista Kráľa

- 30. 11. – odpust sv. Ondreja 
na „Vyšnom konci“ 

- 3. 12. – prvá adventná nede-
ľa;  v Ovčí odpustová slávnosť sv. 
Barbory, svätú omšu bude slúžiť 
vdp. Jozef Dugas, dekan na síd-
lisku III v Prešove 

Keď je chlapec rozumný a ener-
gický, potom hneď, ako sa prejaví 
prvé napätie medzi mladými a sta-
rými, urobí dve veci - poraďte to 
tiež mladým v podobnej situácii:

1. Ak nie je možné sa odsťaho-
vať - čo by bolo najlepšie - potom 
je potrebné vykonať dôsledné 
rozdelenie bytov a stykov s ro-
dičmi. Budeme sa radi stýkať, 
keď sa to spolu naučíme a bude-
me vedieť.

2. Muž musí dať jasne a jed-
noznačne najavo, že je pri svojej 
manželke. Neznamená to, že by 
sa nemal s rodičmi stýkať. Ale 
nedovolí, aby mu ro dičia hovorili 
čokoľvek proti manželke: „Nič mi 
nemusíte hovoriť. Ja svoju man-
želku poznám a mám ju rád takú, 
aká je. Ak mi naozaj chcete po-
môcť, majte ju radi tiež.“

Keď mladí musia bývať u niekto-
rých rodičov, potom aspoň - pokiaľ 
je to možné - radšej u rodičov 
nevesty. Nevesta sa ľahšie do-
hodne so svojou mamičkou ako 
so svokrou. Je potrebné, aby sa 
ešte pred svadbou dohodli pra-
vidlá spolužitia - aké potrebné 
úpravy si mladí vykonajú v byte, 
ako sa bude rešpektovať vzá-
jomné súkromie, samostatnosť, 
varenie, kto a koľko bude dávať 
na inkaso. Vám, mladí manže-
lia, ktorí ste už pevne za bývaní v 
spoločnej domácnosti so staršou 
generáciou, radím: využívajte vý-
hody, ktoré to so sebou prináša a 
bráňte sa nevýhodám. Nedajte sa 
obalamutiť výhodami zdanlivými.

Býva to spočiatku pohodlné, 
keď sa mamička stane neplate-
nou „ženou v domácnosti“, ne-
skôr aj „paňou na upratovanie“ a 
tiež „opatrovanie“ dieťaťa. Hrnie 
sa do toho veľmi často aj sama a 
rada. Nejaký čas to aj ra da robí. 
Ale neskôr to za veľa nestojí, lebo 

je z toho unavená. A tak to speje 
v spoločnej domácnosti k samým 
mrzutostiam a napä tiu. Babička 
narieka a mladí sa hádajú, kto má 
čo urobiť „za babičku“. Všetci sú 
podráždení a rodinná pohoda je 
na míle vzdialená. Prečo by to tak 
malo byť? Veď predsa celé stáro-
čia žilo viac generácií pohromade 
a šlo to. Starí majú skúsenosti 
a mladí elán. Keď sa to spojí, 
je to dobré pre všetkých. Starí 
majú viac času ako mladí. Nech 
venujú ten čas vnúčatám - mladí 
majú komu zveriť deti. Deti zase 
majú milovaného deduška a ba-
bičku. Byt nie je cez deň prázdny. 
Áno, bývať u rodičov je riskant né, 
ale keď sa to vydarí, je to veľmi 
pekné. Ak je nevesta čo len tro-
chu múdra, dokáže si zo svokry 
urobiť spojenca - keď jej hovorí 
pek ne mamička a nie len stude-
no „vy“, - keď si k nej „skočí po 
radu“ a dá tak najavo, že si váži 
jej skúsenosti, - keď pochváli jej 
syna a dá najavo, že ho má rada, 
- keď trpezlivo vypočuje jej rady. 
To neznamená, že ju musí vo 
všetkom počúvnuť, ale už pozorné 
vypočutie svokru poteší.

A vy starší pamätajte: 
- po svadbe sa vzdajte všetkého 
vychovávania a učte sa mlčať, 
- raďte len vtedy, keď vás mladí 
požiadajú o radu, - keď už musíte 
niečo vyčítať, tak len výnimočne 
a vždy tomu svojmu. Keď sa u 
mladých schyľuje k hádke, múdri 
svokrovci sa zavčasu vytratia 
do svojho. Nestrpte to, aby sa 
k vám mladí chodili na seba 
sťažovať. Vy im k tomu niečo 
poviete, mladí sa večer v posteli 
uzmieria a zlí zostanete práve vy. 
Pre starých je najlepšie ustúpiť 
mladým z ich života a modliť sa 
za nich.      
                            MUDr. Vaščák Blažej
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

17. 10. Utorok 18:00 † Martin, Anna V, František, Margita
18. 10. Streda 18:00 † Jozef Šimčík
19. 10. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel
20. 10. Piatok 18:00 † Apolónia, František Štofaníkovci 17:00 † Alojz Jenča

22. 10. 29. nedeľa 
cez rok B

7:30 za farnosť 9:00 50: Michal a Margita Jenčovci
10:30 40: Marta, Jozef Birošovci

24. 10. Utorok 18:00 † Adam, Mária Čechovci
25. 10. Streda 18:00 † Ondrej, Mária Rigovskí
26. 10. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel
27. 10. Piatok 18:00 † Anna Uličná 17:00 † Ján Čigarský

29. 10. 30. nedeľa 
cez rok B

7:30 za požehnanie Františky Novotnej 9:00 † Berta, Anton Kráľovci
10:30 za farnosť

30. 10. Pondelok 18:00 za požehnanie rodiny Petra Blizmana

1. 11. Všetkých svätých 7:30 † Ján, Helena Krehlíkovci 9:00 † Jozef Baran
10:30 za farnosť

2. 11. Dušičky 7:00 vlastný úmysel 17:00 za zosnulých veriacich
18:00 za zosnulých veriacich

3. 11. Piatok 18:00 † Bartolomej, Žofia Jenčovci 17:00 † Ján, Justína Pribulovci
4. 11. Sobota 7:00 za členov Ružencového bratstva

5. 11. 31. nedeľa 
cez rok B

7:30 za farnosť 9:00 † Štefan, Apolónia Hudákovci
10:30 za požehnanie rodiny Pavla Uličného

7. 11. Utorok 17:00 † Albert F., Alžbeta a Ján Dž.
8. 11. Streda 17:00 † Róbert Hudák
9. 11. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

10. 11. Piatok 18:00 † Mária, Mikuláš Uliční 17:00 na úmysel M. K.
11. 11. Sobota 7:00 vlastný úmysel

12. 11. 32. nedeľa 
cez rok B

7:30 za požehnanie rod. Veroniky Čechovej 9:00 † Štefan, Mária Kráľovci
10:30 za farnosť

14. 11. Utorok 17:00 † Anna U., Margita, Štefan P.
15. 11. Streda 17:00 † Ján, Mária Jenčovci
16. 11. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel
17. 11. Piatok 18:00 † Anna Kopaničáková (výročná) 17:00 † Martin, Alžbeta Uliční
18. 11. Sobota 15:00 sobáš: Durčák - Baluchová

19. 11. 33. nedeľa 
cez rok B

7:30 za farnosť 9:00 † Peter, Mária Hermanovci
10:30 70: Mária Magdová

21. 11. Utorok 17:00 † Mária Jurašková
22. 11. Streda 17:00 za požehnanie rod. Barbory Jenčovej
23. 11. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel
24. 11. Piatok 18:00 † Mária, Štefan Magdovci 17:00 za požehnanie Gabriely Baranovej
25. 11. Sobota 7:00 za požehnanie Kataríny Balogovej

26. 11. Nedeľa  
Krista Kráľa

7:30 † František, Regína Štofaníkovci 9:00 † Ondrej Bednárik
10:30 za farnosť

27. 11. Pondelok 17:00 † Mária, Bartolomej N.,Cyril U.
29. 11. Streda 17:00 † Helena Čigarská
30. 11. Štvrtok 18:00 odpust sv. Ondreja
1. 12. Piatok 18:00 † Michal, Anna Galdunovci 17:00 † Karol, Margita Tichačkovci
2. 12. Sobota 7:00 za členov Ružencového bratstva

3. 12. 1. adventná 
nedeľa

7:30 † Valent, Veronika Čechovci 10:30 odpust sv. Barbory
9:00 † Štefan, Anna Jenčovci



Vstúpili sme do jesene - krásneho 
obdobia plného spektra farieb našich 
lesov, vône pálenej zemiakovej vňate, 
ranných hmie l  so  s t r iebornými  
pavučinami, chladných rán a večerov, 
a taktiež do obdobia radosti z úrody, ktorú 
nám dobrotivý Boh požehnal. 
Mesiac október je aj mesiacom úcty 

k  starším, skôr narodeným, ktorým 
vďačíme za život, výchovu a vieru, ktorú 
nám odovzdali svedectvom vlastného 
života. V mesiaci október vidíme našich 
starších bratov a  sestry veľakrát 
s  ružencom v  rukách. Modlia sa ho za 
seba a  za svojich blízkych, za deti, 
vnúčatá, ale aj za potreby univerzálnej 
Cirkvi. Už nemajú síl robiť na poli a okolo 
domu ako za mlada, ale za to majú 
dostatok síl modliť sa. A modlia sa ho 
radi tak pred sv. omšou, doma hneď za 
rána, ako aj na obed i  večer, keď sa 
zotmie za oknami. Ani nevieme, koľko 
požehnania nám touto modlitbou 
vyprosia . Sprevádzajú nás ňou celý deň, 
aj keď sú doma sediaci alebo ležiaci, 
oslabení rokmi a chorobou.         
Modlia sa sv. ruženec - krásnu, hĺbavú 

a  jednoduchú modlitbu. V  nej rozjímajú 
spolu s  Máriou o  veľkých tajomstvách 
Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem a 
vykúpil nás svojím krížom. V nej vyprosujú 
silu pre seba, aby statočne niesli svoj kríž 
podľa príkladu nášho Vykupiteľa. V nej sa 
spájajú s  vykupiteľským dielom Ježiša 
Krista a pripájajú svoju obetu života. Som 
rád, že v našej farnosti sa veľa ľudí,  mladí, 
starí, zdraví, chorí, otcovia, mamy, deti 
sami i spolu modlia modlitbu posvätného 
ruženca. Je to modlitba, ktorú aj ja, váš 
duchovný otec mám rád a objavujem jej 
krásu, silu, veľkosť a taktiež nevyhnutnosť 
modliť sa, aby som dokázal plniť svoju 
úlohu kňaza. Mária je našou veľmi dobrou 
matkou, ktorá je s nami vždy a s ňou sme 
vždy s Kristom.
O  Panne Márii krásne píše sv. opát 

Bernard: „Keď zbadáš, že sa v tomto 
pozemskom živote viac zmietaš 

Jeseň, starí ľudia a ruženec ...
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uprostred víchríc a búrok, ako kráčaš po 
pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla 
tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili 
vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, 
keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, 
pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou 
zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, 
ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, 
volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše 
otriasa hnev alebo lakomosť alebo 
žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa 
desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká 
špinavé svedomie, keď sa hrozíš 
prísneho súdu a už ťa chce pohltiť 
pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, 
mysli na Máriu. V nebezpečenstvách, v 
úzkostiach a v pochybnostiach mysli na 
Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech 
nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z 
tvojho srdca. A aby si získal podporu jej 
príhovoru, nezabúdaj na príklad jej 
života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju 
pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu 
mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a 
nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš 
poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, 
neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, 
dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom 
skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A 
meno Panny bolo Mária.“

                                                            duchovný otec

Duchovná obnova Ružencového bratstva

Odpust Narodenia Panny Márie

Ďakovná sv. omša poľovníkov
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