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Po Veľkej noci je každý deň krajší a krajší. Oslávili 

sme zmŕtvychvstalého Krista, ktorý nám priniesol 

život a chuť do života. Po pôste, prípravnom čase, 

celá príroda ožila. Preniká nás vôňa kvetov, 

rozkvitnutých stromov, orchester vtákov, ako aj 

radosť z  nového života. Spievame radostné 

Aleluja. Máme chuť žiť. Máme radosť. Máme máj. 

Máme najkrajší mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný 

Matke Božej.

Mária má najvznešenejšie postavenie medzi 

ľudským pokolením. Je vzorom viery, nádeje 

a  lásky. Je veľkodušná v  starostlivosti o blaho 

ľudí. Preto sa k nej mnohí znova a znova utiekajú, 

aby s jej pomocou vedeli kresťansky naplno žiť. 

S ňou sa chceme modliť.   

Mária je najkrajším kvetom – ružou. Na Vianoce 

spievame: „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa.“ Mária ako 

ružový ker odovzdala tomuto svetu Ježiša – ružu. 

V loretánskych litániách sa môžeme dozvedieť, že 

Mária je ruža duchovná. Aj pri modlitbe ruženca 

pokračujeme od perly k perle, od ruže k ruži. Na 

Veľkú noc pozeráme viac na tŕnie ako na ružu: 

Mária musela znášať utrpenie a  bolesti. Okolo 

Turíc rastú pivónie, kvety podobné ruži, ale bez 

tŕňov. Na Márii „bez bolesti“ vidieť, čo sa nám 

a Cirkvi dostáva: vykúpenie a radosť, spoločenstvo 

a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi 

učeníkmi. Potom dostáva plody vernosti. Je 

s telom a dušou vzatá do neba, prijíma odmenu 

nebeskej radosti.  

Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕnie. 

A vlastne už by to nebola ruža. Som rád, že Mária 

je najkrajším kvetom, ružou. Mária ako ruža 

s  tŕním nám ukázala, ako máme byť spojení 

s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa chceme 

páčiť Bohu, potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť 

svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami 

bolesti ako Mária a premýšľať vo svojom srdci 

o  utrpení, zle, ktoré nám svet uštedruje 

a, samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Pri tom 

všetkom nezabudnite, že na nás neustále svieti 

slnko a zohrievajú nás jeho teplé lúče. Boh bol 

s Máriou vždy. S nami je dokonca aj s ňou. Mária 

za nás oroduje.  

Ďakujem ti, Bože, že si nám podaroval najkrajší 

kvet - tajomnú ružu Máriu.           duchovný otec

Tajomná ruža Mária
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

7. 5. Pondelok

8. 5. Utorok 18:00 † Martin Foriš

9. 5. Streda 18:00 † Anna, Vojtech Kostelníkovci

10. 5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

11. 5. Piatok 18:30 za požehnanie Valenta Juraška 17:30 † Filip Baloga (výročná)

12. 5. Sobota 7:00 † Ján, Lýdia Kőryovci

13. 5.
6. veľkonočná
nedeľa

7:30 80: Valent Biroš 9:00 za farnosť

10:30 70: Žofia Blizmanová

14. 5. Pondelok

15. 5. Utorok 18:00 † Mária J. a Štefan M. 

16. 5. Streda 18:00 za požehnanie Žofie

17. 5.
Nanebovstúpenie 
Pána

7:00 za farnosť 17:30 50: Miroslav Jenča

18:30 za pož. Flaviána a Heleny Jenčových

18. 5. Piatok 18:30 80: Ján Skalka 17:30 za požehnanie Žofie Balogovej

19. 5. Sobota
7:00 85: Ján Uličný

15:00 sobáš: Galis - Kovaľová

20. 5.
7. veľkonočná
nedeľa

7:30 za požehnanie rod. Márie Galdunovej 9:00 za farnosť

10:30 za hasičov

21. 5. Pondelok

22. 5. Utorok 18:00 † Štefan Iskra

23. 5. Streda 18:00 † Marián Hudák (výročná)

24. 5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

25. 5. Piatok 18:30 † Ján Čech (výročná) 17:30 † Eva Balogová

26. 5. Sobota 7:00 vlastný úmysel

27. 5.
Svätodušná
nedeľa

7:00 † Ján, Alžbeta, Valentín Kollárovci 10:30 1. sv. prijímanie

9:00 za požehnanie rodiny Jozefa Petka

28. 5. Pondelok

29. 5. Utorok 18:00 † Alžbeta, Ondrej Čechovci

30. 5. Streda 18:00 † Ondrej Bednárik

31.5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

1. 6. Piatok 18:30 † Martin, Florián Uliční 17:30 † Martin, Barbora Ondriášovci

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

3. 6.
Najsvätejšia
Trojica

7:30 50: Pavol Grega 9:00 za požehnanie Jána a Márie Farkašových

10:30 1. sv. prijímanie

Kvetinky májové, Márií sa kloňte
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SPEKTRUM

Mária
Všetkým tvorom niečo chýba ...

Telesným chýba to, aby boli čistí.

My to vieme.

Ale tým čistým

chýba práve to, aby boli telesní.

Jej naopak nechýba nič ...

Ona, pretože je telesná, je čistá.

Ale i keď je čistá, je tiež telesná.

Takto nie je len jedinečná žena

medzi všetkými ženami.

Ale je to i jedinečný tvor medzi všetkými 

tvormi.

Doslova prvý po Bohu. Po Stvoriteľovi.

Hneď po ňom!
                                                                     Ch. Péguy  
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Výzvy, ktorým musí súčasná 
výchova čeliť, sú často spoje-
né s rastúcim vplyvom médií 
v našom svete. Médiá, ako 
aspekt fenoménu globalizácie, 
navyše podporované rýchlym 
rozvojom technológií, silne de-
terminujú kultúrne prostredie. 
Existujú hlasy, ktoré tvrdia, 
že formačný vplyv médií vo 
výchovnom procese súperí s 
vplyvom školy, Cirkvi a možno 
dokonca aj rodiny. Pre mnoho 
ľudí je skutočné to, čo médiá 
predkladajú ako skutočné.

Za výchovu detí k selektív-
nemu používaniu médií sú 
zodpovední rodičia, Cirkev a 
škola. Najdôležitejšia je tu však 
úloha rodičov. Oni majú právo 
a povinnosť zaistiť rozumné po-
užívanie médií, pričom formujú 
svedomie svojich detí, aby boli 
schopné správne a objektívne 
usudzovať a aby ich potom 
tento úsudok viedol k prijatiu 
alebo odmietnutiu predklada-
ných programov. 

Mediálna výchova má byť po-
zitívna. Keď deťom predložíme 
to, čo je esteticky a morálne 
na vysokej úrovni, pomôže 
im to rozvíjať si schopnosť 
hodnotiť, byť rozvážnymi a 
vedieť rozlišovať. Tu je dôležité 
uvedomiť si, že najdôležitejší 
je príklad rodičov, ale tiež 
užitočnosť oboznamovania sa 
mladých s klasikmi detskej 
literatúry, maliarstva a vážnej 
hudby. Krása, akoby odraz 
božského, inšpiruje a oživuje 
srdcia a mysle mladých, 
pokým ošklivosť a vulgárnosť 
majú na ich postoje a správa-
nie devastujúci vplyv.

Výchova vo vzťahu k médi-

ám je náročná, vyžaduje si 
cvik v uplatňovaní slobody. 
Príliš často sa totiž sloboda 
predstavuje ako neprestaj-
né vyhľadávanie potešenia a 
nových zážitkov. To je však 
odsúdenie, nie oslobodenie! 
Pravá sloboda by nikdy neo-
dsúdila jedinca – najmä dieťa 
– k nenásytnému vyhľadávaniu 
novostí. Vo svetle pravdy au-
tentická sloboda nás povoláva, 
aby sme si – nie neuvážene, 
ale na základe slobodného 
rozhodnutia – vyberali všetko, 
čo je dobré, pravdivé a krás-
ne. Rodičia sú strážcami tejto 
slobody svojich detí a keď im 
postupne dávajú čoraz väčšiu 
slobodu, vedú ich k hlbokej 
radosti zo života.

Túžbu vychovávať deti v 
súlade s hodnotami krásy, 
pravdy a dobra, vychádzajúcu 
rodičom i učiteľom priamo zo 
srdca, môže mediálny priemy-

sel podporiť iba v tej miere, v 
akej podporuje fundamentálnu 
dôstojnosť ľudskej bytosti, 
pravú hodnotu manželstva a 
rodinnej lásky, ako aj pozitív-
ne výdobytky a ciele ľudstva. 

Bolo by dobre, aby sa kaž-
dý zamyslel nad kontrastom 
medzi Kristom, ktorý „(deti) 
objímal, kládol na ne ruky a 
požehnával ich“ (Mk 10, 16) a 
tým, kto pohoršuje jedného z 
týchto maličkých, lebo „tomu 
by bolo lepšie, keby mu zave-
sili mlynský kameň na krk“ (Lk 
17, 2). Preto znova apelujem 
na ľudí nesúcich zodpovednosť 
za masmediálny priemysel, 
aby chránili spoločné dobro, 
napomáhali pravdu, obhajovali 
ľudskú dôstojnosť jednotlivca a 
posilňovali úctu voči potrebám 
rodiny.

Z posolstva Svätého Otca Benedik-
ta XVI. k 41. Svetovému dňu spoločen-
ských komunikačných prostriedkov

Deti a komunikačné prostriedky: výzva pre výchovu     

snímka: M. Magda

zmyselnosť, preto musel Ježiš 
povedať, že v každom je zmysel-
nosť! A že práve preto nemôže 
nikto nikoho obviňovať. Túto 
teóriu som prijímal i ja, lebo to 
bol vynikajúci spôsob, ako sa 
vysporiadať s vlastnou morál-
nou dilemou. Ale teraz viem, 
že Pán Ježiš nás volá vykoreniť 
cudzoložstvo z našich vlastných 
sŕdc. Toto hovorí a presne toto 
aj myslí. Cela biblia nás volá k 
čistote srdca a mysle, dotýka sa 
to každého kresťana.

Odkiaľ pochádzajú myšlien-
ky?

Satan sa nesnažil nútiť Evu, 
aby neposlúchala Boha. Jedno-
ducho ju vmanévroval do toho, 
aby o tom premýšľala. Navrhol 
jej výhody, ktoré by mala uvážiť. 
Eva o nich uvažovala a potom 
sa pozrela na zakázané ovocie s 
novým záujmom. Vyzeralo dobre. 
Lenže ono vždy vyzeralo dobre. 
Ovocie sa nezmenilo. Len Evine 
myšlienky sa zmenili. Satano-
vá stratégia fungovala vtedy a 
funguje stále! Zlé sily zručne a 
opatrne formovali ľudskú rasu, 
aby verila, že nie je zodpovedná 
za svoje myšlienky.

Naše myšlienky na smilstvo 
prichádzajú len z nášho srdca. 
Nemôžeme viniť opačné pohla-
vie, obrázky, filmy alebo okol-
nosti. Nemysli si, že ak hovieš 
v hriechu amorálneho uvažova-
nia, že Boh ti dá znamenie, že 
ho zarmucuješ. Veď proroci Sta-
rej i Novej zmluvy už prehovorili. 
Povedali nám, že Boh chce, aby 
naše srdcia, mysle i predstavy 
boli čisté. Nemôžme očakávať 
nijaké ďalšie posolstvá alebo 
zázraky, aby nás presvedči-
li. Boh jasne prehovoril a my 
sme to počuli! Boh vyžaduje 
čisté, sväté myšlienky a naším 
cieľom musí byť - stať sa tým, 
čím On chce, aby sme sa stali 
a nezávisle od toho, ako tvrdo 
bude naša slabá prirodzenosť 
odporovať. A buďme si istí, že 
bude odporovať! Je nesprávne 
mať zlé myšlienky a potom nad 
nimi meditovať. Čím viac na to 
myslíme, tým horšia a väčšia 
bude naša vina. Ježiš nás bude 
brať na zodpovednosť za všetky 
naše myšlienky. Zmýšľať podľa 
tela = smrť! „Podľa Ducha je 
život a pokoj“ (Rim 8, 6).

                   MUDr. Vaščák Blažej

Stalo sa:
- 8. 4. - oslávili sme Kris-
tovo zmŕtvychvstanie - 
Veľkú noc
- 14. 4. – zúčastnili sme sa 
na Arcidiecéznom stretnutí 
mládeže v Sabinove
- 20. 4. – začiatok de-
montáže farebných skiel 
v kostole; očistenie,  kon-
zervovanie, zasklievanie 
vitráží do dvojskla firmou 
Promont z Humenného. 
- 28. 4. – putovali sme 
na 3. celoslovenskú púť 
Rádia Lumen do Svätyne 
Božieho milosrdenstva 
v Krakove  
- 29. 4. – nedeľa Dobrého 
pastiera - modlili sme sa 
za duchovné povolania
- 1. 5. – slávili sme od-
pust k úcte sv. Jozefa, 
robotníka; prihovoril sa 
nám kancelár Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach 
Mons. Juraj Kamas, farár 
vo Valalikoch 

Stane sa:
- 11. 5. – návšteva mla-
dých z farnosti Košice-
-Šaca na mládežníckej 
sv. omši 
- 17. 5. – prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenie Pána
- 20. 5. – celodenná po-
klona v našej farnosti 
v rámci ustavičnej poklo-
ny v našej Košickej arci-
diecéze 
- 27. 5. – nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého, končí sa 
veľkonočné obdobie; 1. sv. 
prijímanie v Ovčí, 9 detí
- 3. 6. – 1. sv. prijímanie 
vo Víťaze, 31 detí  

snímka: O. Székely
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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.

Trampoty v manželstve

XIV. Sila predstavivosti muža a ženy
Vaša myseľ je ako počítač.  

Každá myšlienka, ktorá cez ňu 
plynie a každý obraz, ktorý si 
vytvoríte, je nezmazateľne vpí-
saný do buniek vášho mozgu. 
Spomeňte si na niektoré svoje 
myšlienky a vytvorené obrazy. 
Potom si ich predstavte na filmo-
vom plátne. Boli by ste ochotní a 
potešení, keby tento film ukazo-
vali v každom kine krajiny? Nie? 
Prečo nie?

Pán Boh nás povolal k svätosti 
vo všetkých myšlienkach. Môže 
to vyzerať ako nedosiahnuteľná 
úloha, ale čokoľvek, čo je menej 
ako Jeho požiadavka, je nesplne-
ním toho, o čo nás žiada.  Zdá 
sa, že len málo kresťanov vie, 
čo nám Boh povedal vo svojom 
písanom slove o svätých myš-
lienkach.

   Čo je predstavivosť? Je to 
„korenie“, ktorým vytvárame 
mentálne obrazy toho, čo sme 
nikdy v skutočnosti nezakúsili. 
No moc predstavivosti dostala 
ničivý úder vtedy, keď človek 
zhrešil proti svojmu Stvoriteľo-
vi. V Božích očiach však naša 
predstavivosť je ešte stále po-
svätným darom. Aj keď my nie, 
On pozná jej moc. Boh nám chce 
pomôcť oslobodiť sa od každej 
myšlienky, ktorá prináša nepokoj 
alebo úzkosť. Je to jednoduchý 

dar Ducha Svätého pre hocikto-
rého kresťana, ktorý ho dostane. 
Nemusíte byť duchovným obrom 
alebo vynikajúcim študentom 
biblie. Potrebujete len úprimnú 
túžbu robiť Bohu radosť. Každá 
časť vášho života - duševná i 
telesná - sa posilní. Nezáleží na 
tom, akí ste teraz silní či slabí, 
vo svojich rukách máte nástroj, 
ktorý vám umožní urobiť obrov-
ské kroky dopredu. Je potrebné 
zdôrazniť potrebu - udržať si svo-
ju predstavivosť pod vedením 
Ducha Svätého. V Božích očiach 
je predstavivosť dôležitá!

Naša schopnosť predstavivos-
ti je spojená s naším pôvodným 
stvorením, lebo Boh povedal: 
„Urobme človeka na svoj ob-
raz.“ Boh použil svoju moc, aby 
vytvoril obraz - a my sme tým 
výsledkom. Od toho okamihu je 
naša schopnosť predstavivosti 
životným záujmom Boha. Časť 
Božej moci predstavivosti je v 
nás. Ak použijeme svoju moc 
predstavivosti, aby sme si pred-
stavili zmyselné alebo nečisté 
veci, dostaneme sa do priameho 
konfliktu s Božou vôľou. Ľudia 
radi používajú moc predstavivos-
ti na vytváranie množstva obra-
zov, ktoré Boh zakázal a pritom 
o tom ani nevedia, napríklad, 
keď muž vidí ženu, ktorá je pre 

neho atraktívna, môže ju v mysli 
vyzliecť kus po kuse až kým nie 
je úplne nahá. Potom môže svo-
ju predstavivosť použiť tak, aby 
pocítil, aké by to bolo dotýkať 
sa jej tela. 

S touto mentálnou aktivitou 
môže pokračovať dovtedy, kým 
neprežije každý možný pohlav-
ný akt. Vzal si Boží zvláštny, 
svätý dar, a strávil ho na oltári 
zmyselnosti. Vydaté i slobodné 
ženy sú tiež schopné nespráv-
nych myšlienok, ale zlý duch ich 
pokúša používať svoje predsta-
vy odlišným spôsobom. Vidia 
alebo myslia na určitého muža 
a začnú si s ním predstavovať 
život ako so svojím manželom. 
Predstavujú si, že vypĺňa všetky 
ich citové i telesné potreby. „On 
by ma počúval, on by sa so mnou 
zhováral, on by ma chápal“. 
Muž, či ženatý alebo slobodný, je 
žiadostivý, mentálne posadnutý 
inou ženou. Na niekoľko chvíľ 
patrí jej a vzácny Boží dar pred-
stavivosti opäť použil a priamo 
porušil Jeho vôľu.

Sám Pán Ježiš nás učil, že 
jestvujú také atraktívne a návy-
kové znaky, že aj keby nejaký 
človek vstal z mŕtvych, nevzdali 
by sme sa ich!!! Nijaký hriech 
nezapadá do tejto kategórie jas-
nejšie ako hriech nemorálneho 
uvažovania. Pán Ježiš novým 
spôsobom vysvetlil posolstvo 
prítomné v celej Starej zmluve. 
Povedal: „Každý, kto hľadí na 
ženu žiadostivo, už s ňou scu-
dzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 
28). Toto nie sú slová radikála s 
blčiacim pohľadom. Treba, aby o 
nich veľmi vážne uvažoval každý 
kresťan. Napriek tomu si mys-
lím, že sa celkom prehliadajú.

Muži i ženy si myslia, že zo 
svojich sŕdc nemôžu vyhnať 

1. Hľadaj Boha ako otca. Byť ot-
com alebo matkou znamená dávať 
život podľa vzoru samého Stvoriteľa. 
Rodiac nový život plnia muž a žena 
Božiu výzvu: „Ploďte a množte sa!“ 
(Gn 1,28) Život, ktorý sa zrodil, im 
nepatrí. Patrí Bohu. 

2. Usiluj sa byť dobrým dieťa-
ťom, aby si bol dobrým rodičom. 
Pre mladého muža i ženu je cestou 
k skúsenosti rodičovstva skúsenosť 
z detstva. Inej cesty niet. Najprv 
je potrebné naučiť sa byť dobrým 
a verným synom alebo dcérou, 
aby bolo možné byť neskôr dobrým 
a verným otcom či matkou. Mnoho 
mužov a žien premárni šancu na 
zrelé otcovstvo a materstvo, lebo 
sa nechajú viesť pýchou a nechcú 
prijať pokorný postoj poslušnosti 
voči rodičom. Pokorná a odpúšťajú-
ca láska voči rodičom je potrebná 
najmä vtedy, ak postoj rodičov deti 
zraňoval. 

3. Opusti otca i matku, ako káže 
biblia. Opustiť rodičov fyzicky aj emo-
cionálne je nevyhnutnou podmien-
kou dobrého otcovstva a materstva. 
Toto opustenie sa však neuskutoč-
ňuje „oddelením“ od rodičov, ale 
prostredníctvom vnútorného zmiere-
nia sa s nimi. Odchod z rodičovské-
ho domu bez vnútorného zmierenia 
sa s matkou a otcom spôsobuje, že 
je to skôr útek ako odchod. Mnohí 
nie sú schopní skutočne vnútorne 
„opustiť otca i matku“, pretože im 
nevedia (často len preto, že sku-
točne nechcú) odpustiť a zmieriť sa 
s nimi. Oslobodenie sa od rodičov 
má za následok postupne sa vyma-
ňovať zo stereotypov, ktorými bola 
poznačená celá ich výchova.  

4. Daruj deťom lásku v úplnej 
rodine. Dieťa potrebuje nie iba indi-
viduálnu lásku otca a matky, ale tiež 
vzájomnú lásku oboch rodičov. Na 

základe tejto lásky sa dieťa dozvedá, 
čo je ľudská láska, rodina, manžel-
stvo, v úplnej rodine nachádza oporu 
a pocit bezpečia. Veľmi dôležitou 
úlohou rodičov je teda najskôr vy-
budovanie láskyplného manželstva 
a potom úplnej a láskyplnej rodiny, 
v ktorej od úplného počiatku exis-
tuje atmosféra zhody, rodičovskej 
lásky, pocitu bezpečia a vzájomnej 
starostlivosti.

5. Dôveruj svojim deťom. Viera 
rodičov v ich deti je základom ozajst-
ného rodičovstva. Rodič však môže 
veriť dieťaťu iba vtedy, keď – hoci 
v malej miere – verí sebe. Rodičia 
si dôveru detí nemôžu vynucovať. 
Musia si ju zaslúžiť. Dôvera je vzá-
jomným darom. Dieťa spontánne 
dôveruje rodičom, keď cíti ich lásku 
a dôveru. Dôveru možno budovať na 
vzájomnej láske a starostlivosti o se-
ba. Dospievajúce deti neočakávajú 
od svojich rodičov, že budú vo všet-
kom bez chyby. Očakávajú od nich 
predovšetkým dôveru a vieru v ich 
možnosti, dobré plány a túžby.

6. Buďte pre deti autoritou. Byť 
rodičom znamená dať sa rodine a de-
ťom k dispozícii, slúžiť im a niesť za 
nich zodpovednosť. Iba zodpovedný 
rodič naučí zodpovednosti svoje deti. 
Autorita otca a matky nie je výsadou, 
ale službou. Postojom zodpovednos-
ti, obetavosti, starostlivosti a služby 
rodine budujú svoju autoritu.

7. Miluj svoje dieťa nezištnou lás-
kou. Otec a matka nedávajú svojim 
deťom život preto, aby „niečo“ za 
to dostali, ale preto, aby mohli vo 
svojich deťoch predĺžiť trvanie lásky 
a života. Dávanie života dieťaťu je 
delením sa o lásku, ktorú rodičia 
dostali od svojich rodičov a ktorou 
sa vzájomne obdarúvajú v manžel-
stve.  Nezištná láska otca a matky 
je zrkadlom nezištnej lásky Boha 

Otca. Vďaka nezištnej láske sa rodi-
čia pre dieťa stávajú ukazovateľom 
cesty k Bohu.

8. Uč deti bojovať. Láska, z ktorej 
sa rodí radosť života, musí často 
tvrdo zápasiť. Predovšetkým to 
bude vnútorný zápas s vlastnou 
slabosťou: nestálosťou vôle, ná-
chylnosťou k znechuteniu, sklonmi 
k úteku. Bude to tiež „vonkajší“ zá-
pas o miesto vo svete: úsilie vydobyť 
si pozície v zamestnaní, zápas s ne-
spravodlivým správaním sa druhých, 
s nečestnými súpermi. Tento zápas 
nie je „zápasom o svoje“, ale je to 
zápolenie o dobrý a čestný život.   

9. Vytváraj deťom ovzdušie slo-
body. Atmosféra dôvery a slobody 
spôsobuje, že dieťa sa spontánne 
stotožňuje s hodnotami, ktoré repre-
zentuje jeho otec a matka. Sloboda 
a dôvera vplýva na postupnú pre-
menu vzťahu závislosti na vzájomné 
partnerstvo a priateľstvo. Rodičia nie 
sú pánmi svojho dieťaťa. Ani vtedy, 
keď je od nich úplne závislé. Rodič je 
len „starší brat vo viere“ svojho die-
ťaťa. Pretože dieťa nie je majetkom 
svojich rodičov, nemôžu mať úplne 
v moci jeho slobodu. V každom ob-
dobí života dieťaťa treba rešpektovať 
jeho slobodu v takej miere, ktorej 
dieťa je schopné. 

10. Venuj deťom každý deň tro-
chu času. Jedným z najdôležitejších 
darov, aký rodičia môžu darovať svo-
jim deťom, je venovať im každý deň 
čas. Od okamihu príchodu dieťaťa 
na svet si rodičovstvo vyžaduje čas. 
Nedostatok vzťahu spôsobený nedo-
statkom času negatívne ovplyvňuje 
emocionálny, intelektuálny a du-
chovný vývoj dieťaťa. Nedostatok 
času otcov osobitne citlivo pociťujú 
synovia. Čas venovaný deťom sa 
nedá ničím nahradiť.

                                Jozef Augustín, SJ

Desatoro zrelého rodičovstva
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Povedať „NIE“ často vyžaduje 
viac ako jednoslovnú odpoveď. 
Je dôležité byť psychologicky 
pripravený na „línie“, ktoré 
môže niekto použiť, aby vás 
dotlačil k sexuálnemu styku. 
Zapamätajte si, že odpoveď na 
tieto „línie“ môže raz a navždy 
ukončiť tento tlak. Komunikujte 
svoje dôrazné „NIE“ a tento tlak 
bude ukončený. Tu sú odpovede 
pre štandardné línie, ktoré mô-
žete počuť.

„Nemiluješ ma?“ • „Milujem 
ťa dosť na to, aby som Ti pove-
dala nie.“

„Ak ma skutočne miluješ ...“ 
•„Ak ma skutočne miluješ, ne-
mal by si to odo mňa chcieť. Ak 
máš skutočný záujem o niekoho, 
tak ho netlačíš, aby robil to, čo 
nechce.“ 

„Všetci to robia.“ •„Všetci, 
ale ja nie.“

„Poďme, všetci to robia.“ •„Po-
tom nebudeš mať žiadny prob-
lém nájsť si niekoho iného.“

„Nezdám sa ti príťažlivý?“ 
•„Zdáš sa mi veľmi atraktívny. 
Mám ťa veľmi rada. Ja nechcem 
zničiť náš vzťah - a tým, že sa 
zmení na telesný, by sa to sta-
lo.“

„Nerob si starosti. Použijem 
ochranu.“ •„Budeš potrebovať 
ochranu, ak ma nenecháš.“

„Robím to so všetkými mojimi 
priateľkami.“ •„Ale nie v mojom 
prípade. Mimochodom, odteraz 
som tvoja expriateľka.“

„Chceš povedať, že si ešte 
panna? Čo si frigidná?“ •„Nie, 
som bystrá.“

„Nemiluješ ma?“•„Nerešpek-
tuješ ma?“

„Dobre, vyzleč sa a buďme 

spolu. Nemusíme nič robiť.“ 
•„Vyzerám taká hlúpa?“

„Ak otehotnieš, vezmem si 
ťa.“ •„Prečo čakať. Vezmime 
sa hneď!“

„Prestanem, keď mi povieš.“ 
•„A čo tak hneď teraz?“

„Milujem ťa.“ •„Tak to dokáž, 
prosím, tým, že budeš rešpekto-
vať moje hodnoty.“

„Na čo čakáš?“ •„Na medové 
týždne!“

„Máš zábrany alebo čo?“ 
•„Nie, som slobodná od tlaku 
mať styk pred manželstvom.“

„Sex nie je nič veľké.“ •„Je 
to niečo veľké pre mňa, pre 
môjho budúceho manžela a je 
to niečo veľké pre Boha. Som 
rozhodnutá nechať si sex až do 
manželstva.“

Aj keď dievčatá môžu a nie-
kedy navedú chlapcov, chlapci 
častejšie používajú tieto „línie“, 
aby dostali sex. A, bohužiaľ, veľa 
dievčat im podľahne. Dievčaťu je 
ťažko uveriť, že chlapec klame, 
keď hovorí zdanlivo s veľkou 
úprimnosťou: „Milujem ťa.“

Ak si dievča, potrebuješ ve-
dieť dve veci: 

• Ak chlapec použije akýkoľvek 
druh nátlaku na teba, aby si išla 
rýchlejšie ako chceš ísť, to zna-
mená, že miluje rozkoš a chce 
za obeť tvoju sebaúctu a fyzickú 
bezpečnosť pre seba. Zaujíma sa 
iba o to, čo chce dostať. 
• Veľa chlapcov bude klamať, 
povie čokoľvek a urobí čokoľvek 
iné, len aby dostalo sex. 

Tu je výpoveď jedného chlap-
ca, ktorý si to otvorene priznal: 
„Učil som sa spracovať svoju 
oponentku do pozície, kde by 
nemohla povedať nie. Ak som 
vycítil, že v jej mysli je morálna 
dilema, snažil som sa hrať úlohu, 
ktorá dospela až k bodu, kde je 
sex nevyhnuteľným.“

Vyskúšajte si svoje „línie“ a 
obliekajte sa účelne (obliekaj-
te sa skromne a tak aby ste 
nevysielali zmiešané signály). 
Naučte sa povedať „NIE“ vaším 
telom, slovami a správaním. 
Budete mať radosť, že ste to 
dokázali. A zapamätajte si, ak 
chodíte s niekým, kto vás tlačí 
do sexu, chodíte s nesprávnou 
osobou.

                    Zdroj: www.prolife.com

Ako povedať „NIE“

snímka: O. Székely

Keď som včera vystupoval z vla-
ku, predo mnou šla pomalým kro-
kom stará babka. Ponáhľal som 
sa a nevedel som ju predbehnúť. 
Vytáčala ma do nepríčetna. Vte-
dy som sa zarazil a povedal som 
si: Kam sa ja vlastne ponáhľam? 
Ozvali sa vo mne výčitky svedo-
mia, že som sa v duchu nahneval 
na babku, ktorá nemôže za svoju 
„rýchlosť“. Celý život pracovala, 
aby sa aj moja generácia mala 
dobre, možno veľa vytrpela. Ale 
všetko trpezlivo zniesla. A ja 
som netrpezlivý a malicherný. A 
to všetko len preto, aby som bol 
o desať minút skôr na internáte. 
Tých pár minút aj tak premrhám 
na internete alebo pri telke.

Alibisticky to zhodím na dobu, v 
ktorej žijeme. Všetci sa hrozne po-
náhľame. A večer zistíme, že sme 
zase toho veľa nestihli. Frustrovaní 
si ľahneme a zaspíme spánkom 
nepokojných. Popri známych frá-
zach: „Ako sa máš?“, „Ako žiješ? 
...“ sa nám do slovnej zásoby 
vtesnalo: „Strašne sa ponáhľam, 
nemám čas!“ Toľko máme toho 
na práci. 

Cez SMS si vyznávame lásku, 
komunikujeme cez chat a face to 
face si nemáme čo povedať. Trápia 
nás účty, kariéra. A popri tom už 
neostáva čas nazvyš. V schrán-
kach sa nám hromadia maily, lebo 
„nemáme čas odpísať“, na polici 
sa kopia knihy, lebo „nemáme 
čas čítať“, nevieme ako vonia 
príroda, lebo „nemáme čas k nej 
pričuchnúť“.

Takto a podobne si zaneprázd-
nenosť racionalizujem aj ja. Ale 
dokedy to vydržíme? Stále chce-
me viac stihnúť a darí sa nám 
menej. Možno venujeme priveľa 

času veciam, ktoré si ho nezaslú-
žia. Žijeme hrozne rýchlo, máme 
skoro všetko a napriek tomu sa 
kopia nešťastní ľudia. Náš život 
je nekvalitný. Priemerná dĺžka ži-
vota sa pomaly predlžuje, no jeho 
kvalitatívna zložka je čím ďalej, 
tým viac nevýrazná. Nevieme sa 
zastaviť a uvedomiť si hodnotu 
vecí. Robíme veľa fotografií, ale 
už si ich ani neprezeráme. Napá-
lime ich na CD a tým to skončilo. 
Počítače máme plné mp3-jok, ale 
nemáme prehľad, čo je to vlastne 
za hudbu. Množstvo televíznych 
kanálov, ktoré dávajú naraz veci, 
ktoré chceme vidieť a hneváme sa, 
že to nestíhame. Namiesto zábavy 
stres. Stále si kontrolujeme mobil, 
či nám niekto nevolal. Vypnúť mo-
bil? Veď môžeme zmeškať dôležitý 
hovor! Prestávame si vážiť krásne 
veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.

Môj dedko má 83 rokov. V živo-
te nebol v zahraničí, nemá mobil, 
pozerá len dva televízne kanály a 
počúva jednu stanicu na svojom 
starom tranzistore. A napriek tomu 
mi minule povedal, že prežil krásny 
život. Má množstvo spomienok, 
ktoré mu vyvolávajú úsmev na 

tvári. Vie sa tešiť z pekného dňa, 
z vône dreva, s ktorým celý život 
pracoval, zo svojich vnúčat, na kto-
ré je pyšný. Žil ťažký život, ale vážil 
si ho. To my dnes nevieme. A tak 
máme infarkty už v päťdesiatke, 
kopu rakoviny a depresií. A možno 
by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že 
sa to nedá, neobstojí. Sú ľudia, 
ktorí to dokážu. Zamyslime sa, 
koľko času venujeme nepodstat-
ným veciam. Skúsme si vypnúť 
mobil. Porozprávať sa a niečo si 
prečítať.

Snáď som si uvedomil môj rýchly 
život včas na to, aby som spomalil. 
Kamarát má chalupu v Henclovej. 
Je to malá banícka dedinka obko-
lesená horami. Nie je tam signál na 
mobil, v telke jeden kanál (žiadna 
dilema a pozriete si aj to, čo by ste 
nikdy doma nepozerali a začne sa 
vám to páčiť), obchod otvorený len 
v utorok a štvrtok a jedna krčma s 
rozmermi 5 x 5 m. Ideálne miesto 
na spomalenie. Asi tam zabehnem, 
aby som sa zbytočne nehneval 
na starých pomalých ľudí, ktorí 
si vážia zbytok života a zbytočne 
sa neponáhľajú za smrťou tak ako 
my!                                     -re-

Zamyslenie

snímka: M. Magda
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Arcidiecézne stretnutie mládeže 
sa konalo 14. apríla za účasti mla-
dých z celej Košickej arcidiecézy. 
Bolo nás tam vyše 1000 veria-
cich. Celá táto akcia prebiehala 
v mestskej športovej hale v Sabi-
nove. Každá farnosť či mesto pri-
šli so svojimi kňazmi. Stretli sme 
sa tam aj s duch. otcom Jurajom 
Riškom, ktorý dal všetkých po-
zdraviť. Tak vám prostredníctvom 
časopisu Spektrum odovzdávam 
pozdrav od otca Juraja.

Všetko to oficiálne začalo sv. 
omšou, ktorú celebroval Mons. 
Alojz Tkáč. Omša bola skrášlená 
aj hudobným zborom Južania z Ko-
šíc. Po skončení sv. omše nasle-
doval program ďalej. Príhovoril sa 
nám aj otec arcibiskup - rozprával 
zážitky z Bruselu, lebo tesne pred 
týmto stretnutím mládeže prices-
toval na Slovensko z Belgicka. Po 
príhovore boli rôzne prednášky, 
príbehy zo života pozvaných hostí. 
Vystupoval tam zbor z Umeleckej 
školy zo Sabinova, previedli sa 
nám aj hip-hopové kreácie a tak 
troška sa to nieslo aj v duchu 
ľudovej nôty. Vrcholom celého 
stretnutia bolo vystúpenie skupiny 
Rieka života z Podolínca, ktorá 
veľmi dobre rozprúdila atmosféru 
v hale. V polovičke koncertu bola 
aj tombola a po nej opäť pokračo-
vala Rieka života. Všetci sme sa 
s nimi zároveň modlili, spievali 
a aj tancovali.

No a to bol zároveň aj koniec 
celého stretnutia. A čo dodať na 
záver? Stretnutie bolo fajn a mys-
lím si, že to nie je len pre mladých 
birmovancov, ale aj pre ostatných 
a aj rodiny. Odišli sme naplnení 
Duchom radosti a mladosti.

                            birmovankyňa Paťa

Arcidiecézne stretnutie 
mladých v Sabinove

Drahí priatelia!
Keď otvárate dvere kostola 

a chcete vojsť, čo očakávate, 
že tam uvidíte a nájdete? 
Mierne prítmie a mihotavé 
sviece na oltári, ticho, možno 
pár ľudí sklonených v mod-
litbe, kostolníka, čo prejde 
po špičkách a len letmým 
pohybom hlavy pozdraví, aby 
vyjadril, že vás víta, niekto sa 
tíško usmeje. Doslova vás za-
halí pokoj, tak nevysvetliteľný 
a blažený. 

Ale niekedy, žiaľ, môžete 
byť dosť šokovaní, čo sa za 
tými dverami v spoločenstve 
Krista vyznávajúcich odo-
hráva. Apoštol Jakub to v 4. 
kap. vo veršoch 1 - 3 výstiž-
ne vyjadril: „Odkiaľ sú medzi 
vami boje a odkiaľ zrážky? Či 
nie odtiaľ - z vašich žiadostí, 
ktoré bojujú vo vašich údoch? 
Túžobne žiadate, - ale nemá-
te; vraždíte a horlite, - ale 
nemôžete dosiahnuť; máte 
zrážky a boje medzi sebou, 
- ale nič nemáte, lebo nepro-
síte; prosíte a nedostávate, 
lebo zle prosíte, - aby ste to 
premárnili na svoje žiadosti!“ 
A vo veršoch 11 - 12: „Bratia, 

neohovárajte sa navzájom! 
Kto ohovára brata alebo po-
sudzuje brata, ohovára zákon 
a posudzuje zákon. Ak posu-
dzuješ zákon, nie si činiteľom 
zákona, ale sudcom. Jeden je 
zákonodarca a sudca, ktorý 
má moc zachovať i zatratiť. 
Ale ktože si ty, čo posudzuješ 
blížneho?“    

Čo na taký stav kresťanské-
ho spoločenstva povedať? 
Napomenúť po vzore Jána 
Krstiteľa: „Priblížte sa Bohu, 
očistite si ruky, posväťte si 
srdcia?“ Alebo už len rezig-
novane a smutne mávnuť ru-
kou: Nezhojiteľný je tvoj úraz? 
Naše rany sú často príliš bo-
ľavé a schopnosť čí ochota 
priblížiť sa Bohu nemožná, 
keďže to k blížnemu človeku z 
mäsa a kostí nedokážeme. 

Čo na to Svätý Pán Boh? 
„Uzdravím ťa a vyliečim ťa z 
tvojich rán.“ Nelogické, ne-
pochopiteľné, nie v zmysle 
spravodlivej odplaty, ale  m 
i l o s t i v o  nám odpúšťa 
a naše viny kladie na svojho 
Syna, ktorý namiesto nás 
zomiera. A v Jeho vzkriesení 
nám demonštruje aj nádej na 
nový začiatok nového života v 
Kristu už tu na zemi. Na Veľkú 
noc sme si to pripomínali. Či 
sme to už po dvoch týždňoch 
zabudli? Priblížte sa Bohu a 
priblíži sa vám.

Modlitba: Milostivý, láska-
vý Bože! Pokorne sa skláňa-
me pred Tebou, my, sveta 
skúsení, v nepochopiteľnom 
úžase, že nám veľkonočným 
ránom i dnešným novým 
dňom dávaš nádej a možnosť 
začať inak, začať s Tebou. 
Ďakujeme! Amen. 

                     Alenka Bodnárová

Lebo takto vraví Hospodin: 
Nehojiteľný je tvoj úraz, boľavá 
je tvoja rana. 

Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa 
z tvojich rán - znie výrok Hospodi-
nov.              (Jeremiáš 30:12.17)

Priblížte sa Bohu a priblíži sa 
vám. Očistite si ruky, hriešnici, 
a vy, 

duševne rozpoltení, posväťte si 
srdcia.              (List Jakubov 4:8)

Pár myšlienok k Týždňu mod-
litieb za duchovné povolania 
(23. - 29. 4.)

Prvá kresťanská komunita 
ako jej pôvodné jadro vznikla 
vtedy, keď sa niekoľkí gali-
lejskí rybári po stretnutí s 
Ježišom nechali získať jeho 
výzorom, jeho hlasom a prijali 
jeho naliehavú výzvu: „Poďte 
za mnou a urobím z vás rybá-
rov ľudí“ (Mk 1, 17). 

Boh si vždy vyberal istých 
ľudí, aby s ním bezprostred-
nejšie spolupracovali na jeho 
spásnom pláne. V Starom zá-
kone to bol Abrahám, Mojžiš, 
proroci. V Novom zákone Ježiš, 
prisľúbený Mesiáš, povolal jed-
notlivých apoštolov, aby boli 
s ním a podieľali sa na jeho 
poslaní.

Starostlivosť o povolania si 
vyžaduje trvalú „výchovu“ k 
počúvaniu Božieho hlasu, ako 
to robil Eli, ktorý pomohol ma-
lému Samuelovi pochopiť, čo 
Boh od neho žiada, a ihneď to 
uskutočniť (porov. 1 Sam 3, 
9). Poslušne a verne počúvať 
Boha nemôžeme inak ako v 
atmosfére intímneho spolo-
čenstva s ním. A to sa reali-
zuje predovšetkým v modlitbe. 
Dobrý pastier nás vyzýva, aby 
sme sa spoločne a vytrvalo 
modlili k nebeskému Otcovi 
za zoslanie povolaní do služby 
Cirkvi ako spoločenstva.

Ak ten, kto sa dáva do služ-
by evanjelia, žije z Eucharistie, 
napreduje v láske k Bohu a 
k blížnemu, a tak prispieva k 
budovaniu Cirkvi ako spolo-
čenstva. Možno potvrdiť, že 

„eucharistická láska“ je mo-
tívom a základom pre činnosť 
všetkých povolaní v Cirkvi, 
lebo povolania na kňazstvo a 
do iných funkcií a služieb pre-
kvitajú uprostred Božieho ľudu 
tam, kde sú ľudia, cez ktorých 
Kristus prežaruje prostredníc-
tvom svojho slova, vo sviatos-
tiach a zvlášť v Eucharistii. 

Prosím Pannu Máriu, aby v 
kresťanskom ľude nechýbali 
služobníci Božej radosti: kňa-
zi, ktorí v spoločenstve so 
svojimi biskupmi verne ohla-
sujú evanjelium a vysluhujú 
sviatosti, starajú sa o Boží 
ľud a sú pripravení evanjelizo-
vať celé ľudstvo. Nech na jej 
príhovor aj v našej dobe rastie 
počet zasvätených osôb, kto-
ré idú proti prúdu tým, že žijú 
podľa evanjeliových rád chu-
doby, čistoty a poslušnosti a 
prorocky svedčia o Kristovi a 
jeho posolstve spásy. 

Z posolstva Svätého Otca Be-

nedikta XVI. k 44. Svetovému dňu 

modlitieb za duchovné povolania

Starať sa 
o Boží ľud

Boh povoláva svojich kňa-
zov z určitého ľudského 
a cirkevného prostredia, 
ktorým sú nevyhnutne po-
značení a do ktorého sú 
poslaní slúžiť Kristovmu 
evanjeliu. Kňazská identita 
má svoj zdroj v Najsvätej-
šej Trojici, ktorá sa ľuďom 
zjavuje a dáva v Kristovi.

Na základe posvätenia vo 
sviatosti kňazstva je kňaz 
poslaný Otcom skrze Ježiša 
Krista, aby mocou Ducha 
Svätého žil a pracoval v 
službe Cirkvi a na spáse 
sveta. Kňaz je sviatostne 
včlenený do spoločenstva 
s biskupom a s ostatnými 
kňazmi, aby slúžil Božiemu 
ľudu, ktorým je Cirkev, a aby 
všetkých priviedol ku Kris-
tovi. Kňaz má teda pôvod v 
Kristovi, špecifickú účasť s 
Kristom a je pokračovaním 
samého Krista, jediného a 
najvyššieho kňaza novej a 
večnej zmluvy. Nevyhnut-
ným kľúčom pre pochope-
nie skutočnosti kňazstva 
je osobný vzťah ku Kristovi. 

Ježiš najprv povoláva uče-
níkov, aby boli s ním, nechá-
va ich pri sebe, žije s nimi, 
slovom i príkladom ich učí, čo 
treba k spáse, a napokon ich 
posiela ku všetkým ľuďom. 
Ježiš takýmto spôsobom 
povoláva a posiela aj dnes.
spracoval p. Ján Benkovský, SJ

Každý veľkňaz, vybratý spo-
medzi ľudí, je ustanovený pre 
ľudí, aby ich zastupoval pred 
Bohom.    

                                      (Hebr 5,1) 

Kto je kňaz?

snímka: M. Magda
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Poslednú návštevu kláštora  
Kongregácie Milosrdných sestier 
III. rádu sv. Františka pod ochran-
ou Sv. Rodiny (OF) na ulici Grohovej 
v Brne som absolvoval tak trocha 
s obavou, ale s velkou nádejou 
v Božie milosrdenstvo. Došla 
správa, že sr. Anselma Uličná je 
vážne chorá. Lekár konštatoval 
- slabé srdiečko. 

V duchu som si premietal príčiny 
tohto stavu. Veď rehoľní bratia 
a sestry po pädesiatom roku, 
kedy začali vládnuť komunisti na-
plno, prežili vo svojom rehoľnom 
živote mnoho príkoria. Putovanie 
z jedného miesta na druhé, kde 
priestory pre pobyt sestier neboli 
vždy upravené tak, aby sa dalo 
povedať, že sú vhodné na bývanie. 
Starostlivosť a obetavosť pre 
blížneho, väčšinou po domovoch 
dôchodcov uberala z ich zdravia.

Ešte vo Víťaze mi náš duchovný 
otec pripomenul: „Nezabudnite 
urobiť so sestričkou rozhovor.“ 
Aj keď nebol priestor na nejaký 
veľký rozhovor, poprosil som ses-
tru Anselmu, aby porozprávala o 
svojej ceste k povolaniu. Rozhovor 
je veľmi stručný vzhľadom na jej 
zdravotný stav, no aj tak jej chcem 
touto cestou poďakovať za preja-
venú ochotu.

§
Sestričky Kočišová a Novotná 

boli akurát doma vo Víťaze. Zišla 
som sa s Veronikou Kočišovou 
pred naším domom a povedali 
sme si, že pôjdeme do kláštora 
tiež. Za tých 14 dní, čo boli doma, 
sme sa rozhodli a išli sme na faru 
za pánom farárom Jergom. Marin-
ka Andrišková, Veronika Kočišová 

a ja sme tak šli na faru povedať, 
že ideme do kláštora. Pán farár 
sa nám vysmiali, že sme malé, že 
nevydržíme, no aj napriek tomu 
sme naozaj v roku 1945 so ses-
tričkami odišli do Brna. 

Veronika Kočišová o týždeň 
odišla preč, lebo už mala važnú 
znamosť.

Marinka Andrišková bola v 
Brne tri roky, mala ešte so mnou 
obliečku a už mala obnovovať 
tretíkrát sväté sľuby, ale neviem 
čo sa stalo, rozhodla sa, že pôjde 
domov a tak som ostala sama. 

Prvé tri roky som bola v klášto-
re, lebo sme prišli ako štrnásťroč-
né. Rok nás chodili učiť sestričky 
češtinu a potom som tu ešte dva 
roky chodila do školy. Po skon-
čení školy som bola v kláštore 
a pripravovala som sa na oblieč-
ku, ktorú som mala 8. decembra 
1948. Rok sme mali prípravu, čiže 
noviciát a v roku 1949 sme mali 
prvé sľuby. 

Po sľuboch ma dali do nemoc-
nice na chirurgiu, kde som bola 
necelých sedem rokov, pretože 
potom už prišiel komunizmus 
a tak sme museli ísť z nemocni-
ce preč. 

Dali ma do Nového Jičína do 
domova dôchodcov, kde som 
bola 17 rokov. Vedúca tam bola 
Ruska, veľmi si nás obľúbila, 
lebo sme boli pracovité a dali 
sme všetko do poriadku. Lenže 
potom tam prišla komunistka, 
ktorá spravila taký nábor, že sme 
museli sami dať výpoveď. Potom 
som bola 17 rokov vo Veľkom 
Újezde v našom ústave. Po tých 
sedemnástich rokoch som sa 
vrátil do kláštora v Brne, kde 
som pomáhala v kuchyni, piekla 
„cukroví“, opravovala ružence 
a kde som až doteraz. 
                                         pripravil MM

Kultura milosrdenství 
sv. Františka

Svatý František svazuje 

své obrácení s jednou urči-

tou, konkrétní zkušeností: 

Setkal se se sociální bídou 

své doby, jak se jevila ve 

zpustlém vzhledu malo-

mocných. Poznal, že Assisi 

je vlastní “kultura nemilo-

srdnosti, tj. společenský 

systém, ve kterém vyrostl 

a který není postaven na 

evangeliu; že svět, v němž 

vyrostl, neřídí bratrství, ale 

peníze a význam, moc a vlá-

da bohatých nad chudými. 

Distancoval se tedy od svě-

ta (srov. ZFr 1- 5) a začal 

se svou “kulturou milosr-

denství”. Objevil Ukřižova-

ného a uviděl v něm velké 

množství malomocných. 

Objevil evangelium a za-

měřil se na velké množství 

žebráků a nádeníků. Obje-

vil bratrskou a sesterskou 

církev a pokusil se, aby žila 

ve společenství chudých a 

malomocných.

sn
ím

k
a:

 M
. 
M

ag
da

Každý deň, skoro ráno, prichá-
dzal do podniku Mravček, ktorý 
bol výkonný a šťastný. Tu trávil 
celé dni pracujúc a pospevujúc 
si staré pesničky o láske.

Bol výkonný a šťastný, ale 
beda!, nikto ho nekontroloval. 
Sršeň, hlavný vedúci, to pova-
žoval za nemožné a tak vytvoril 
miesto supervízora, na ktoré 
prijal Švába s veľkými skúsenos-
ťami. Prvou starosťou Švába bolo 
štandardizovať hodinu príchodu 
a odchodu a pripravovať o tom 
detailné správy. Z tohto dôvodu 
potreboval sekretárku, ktorá by 
mu ich pomáhala pripravovať a 
preto prijal Pavúčku, ktorá or-
ganizovala archív a vybavovala 
telefonáty. A Mravček bol stále 
produktívny a šťastný a pracoval 
a pracoval.

Sršeň, hlavný vedúci, bol repor-
tami nadšený, ale ešte by chcel 
aj porovnávacie tabuľky a grafy, 
ukazovatele riadenia a analýzy 
vývoja. Z tohto dôvodu bolo ne-
vyhnutné prijať Muchu, ktorá by 
pomáhala supervízorovi a bola 
vybavená novým počítačom a 
farebnou tlačiarňou.

Po tomto všetkom Mravček 
výkonný prestal spievať svoje 
melódie a začal sa sťažovať na 
to množstvo papiera, čo musí 
vypracovať. Sršeň, hlavný ve-
dúci, rozhodol, že je potrebné 
prijať opatrenie a vytvoril pozíciu 
vedúceho oddelenia, kde praco-
val Mravček, výkonný a šťastný. 
Funkciu dostala Cikáda, ktorá si 
dala do kancelárie kúpiť špeciál-
ne kreslo. A samozrejme, nová 
vedúca oddelenia potrebovala 
nový počítač a keď počítač, tak 
aj internet.

Nová vedúca čoskoro potrebo-

vala novú asistentku, (Parazitku, 
ktorá bola jej pomocníkom v pred-
chádzajúcom zamestnaní), ktorá 
jej pomáhala pripravovať strate-
gické plány a rozpočet pre odde-
lenie, v ktorom pracoval Mrav-
ček, výkonný a šťastný. Mravček 
už viac nespieval a každým dňom 
sa stával viac nahnevaným.

„Musíme si teraz zriadiť pra-
covisko, ktoré sa bude zaoberať 
pracovnou atmosférou,“ pove-
dala Cikáda. Ale jedného dňa, 
hlavný vedúci, po tom, ako obdŕ-
žal čísla a pozrel sa na výsledky 
oddelenia, kde pracoval Mravček 
- výkonný a šťastný, zistil, že 
neprináša výnosy. A preto skon-
taktoval Sovu, prestížnu konzul-
tantku, aby urobila analýzu tejto 
situácie. Sova bola tri mesiace v 
podniku a vypracovala podrobnú 
správu veľkého objemu a za veľa 
miliónov euro, ktorej záver znel: 
„V podniku pracuje priveľa ľudí.“ 
A preto hlavný vedúci poslúchol 
radu konzultantky a prepustil stá-
le nahnevaného Mravčeka, ktorý 
predtým býval šťastný.

Ponaučenie:
Aby ťa ani nenapadlo byť Mrav-

čekom, výkonným a šťastným. 
Radšej buď neužitočný a ne-
schopný. Neschopní nepotrebujú 
supervízora, všetci to vedia. A 
to nie je všetko, ak si výkonný, 
neukazuj, že si šťastný, nebude 
sa ti to tolerovať. Naopak, každý 
deň si vymysli nejaké nešťastie 
a budeš vyvolávať súcit. A ak 
aj napriek tomuto varovaniu 
sa rozhodneš byť mravčekom 
- výkonným a šťastným – maj za 
vlastné, že budeš na svojich ra-
menách živiť sršňov, švábov, pa-
vúkov, muchy, cikády, parazitov 
a sovy.                       - internet -

Mravček Utečenec
Do istej dediny sa uchýlil 

mladík, ktorý ušiel pred kru-
tým nepriateľom. Obyvatelia 
ho vľúdne prijali a poskytli mu 
bezpečný úkryt. Na druhý deň 
sa prihrnuli vojaci, ktorí mladíka 
prenasledovali. Násilne vnikali 
do domov, prehľadávali pivni-
ce i povaly a potom všetkých 
obyvateľov dediny nahnali na 
námestíčko. 

„Vypálime vám celú dedinu 
a postrieľame všetkých chlap-
cov, ak nám do rána nevydáte 
toho mladíka,“ vykrikoval ich 
veliteľ. Starosta obce stál pred 
ťažkou úlohou. Mal sa rozhod-
núť: vydať vojakom mladíka 
alebo dať pozabíjať svojich ľudí. 
Utiahol sa do svojho domu 
a otvoril bibliu v nádeji, že tam 
do rána nájde odpoveď. Nad 
ránom, po dlhých hodinách, pa-
dol jeho zrak na tieto slová: „Je 
lepšie, ak zomrie jeden človek, 
ako by mal zahynúť celý národ.“ 
Zatvoril bibliu, zavolal vojakov 
a prezradil im, kde sa mladík 
skrýva. Keď vojaci odvliekli ute-
čenca, aby ho zabili, celá dedi-
na začal oslavovať, že starosta 
zachránil ich životy i domy. 
Starosta však na oslavu nepri-
šiel. Gniavil ho veľký zármutok 
a zostal sám. V noci k nemu 
prišiel anjel a spýtal sa ho: „Čo 
si to urobil?“ Odpovedal: „Vydal 
som utečenca nepriateľom.“ 
Anjel mu na to: „A nevieš, že si 
im vydal Mesiáša?“ „Ako som 
to mohol vedieť?“ vyhováral 
sa strápený starosta. Anjel: 
„Keby si namiesto čítania biblie 
aspoň raz zašiel za chlapcom 
a pozrel sa mu do očí, bol by 
si to videl.“

                    spracoval Ján Velčok
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NÁZORY a SVEDECTVÁ

Drahá Evička,
tento list nikdy nedostaneš a nikdy 

si ho neprečítaš, pretože si odišla 
z tohto sveta priskoro, ale verím, že 
tam, kde si, máš možnosť vidieť, čo 
cítim a čo ti chcem povedať. 

Pamätáš sa, ako sme sa zoznámili? 
Ty a ja sme boli obeťami rovnakého 
podvodu a príčinou nášho zoznámenia 
bolo vlastne nešťastie, ktoré nás obe 
postihlo a proti ktorému sme sa chceli 
spoločne postaviť. Bolo to pred trinás-
timi rokmi, boli sme mladé, odvážne, 
veselé a v hlave sme mali plno plánov 
a plno nápadov, ako ich dosiahnuť. 
Chceli sme podnikať a verili sme, že 
sa nám bude dariť a že vytvoríme pre 
naše rodiny pokojný domov. Obidve 
sme prišli o značný majetok, lenže ku 
mne bol osud milší. Teba tento podvod 
pripravil skutočne o všetko, pretože 
ti vzal aj rodinnú pohodu a šťastie. 
Tvoj manžel to nezvládol a to, ako sa 
snažil na problémy zabudnúť, je neod-
pustiteľné. Pamätám si, ako si predo 
mnou plakala, ale napriek tomu si bola 
veľmi silná osobnosť s veľkým srdcom. 
Ja som sa na neho zlostila a ty si si 
všetku vinu brala na seba. 

Potom na chvíľu na teba zasvietilo 
slniečko a ty si žiarila šťastím. On 
si chybu uvedomil, vrátil sa, ty si sa 
zamestnala a konečne ste si začali 
vychutnávať rodinné šťastie. Ty si bola 
dôkazom toho, že šťastie – to je vec 
našej mysle a ducha a vôbec nezávisí 
od peňazí. V práci sa ti darilo, bola 

si najlepšia a ja som sa veľmi tešila, 
keď som ťa videla usmiatu. Začali ste 
opravovať dom, v ktorom ste bývali 
s tvojou mamičkou a tu sa aj manžel 
ukázal, aký je všestranný a šikovný; 
naozaj nebolo remesla, ktoré by nezvlá-
dol. Až jedného dňa si prišla ku mne 
s plačom. Veľmi som sa zľakla, čo sa 
stalo. Napokon z teba vyšlo, že čakáš 
dieťatko. Vzlykala si, že na dieťa si už 
pristará, že už máš dve detičky a že 
bude veľmi ťažké utiahnuť to finančne. 
Ja som ti povedala, aby si sa nebála: 
„uvidíš, toto dieťatko ti bude najmilšie 
a možno to bude dievčatko a práve ono 
sa o teba postará, keď budeš stará.“ 
Keď si odchádzala na materskú dovo-
lenku, nebolo šťastnejšieho človeka 
pod slnkom. Všetko bolo perfektne 
pripravené, výbavička, postieľočka, 
kočík. Deň D prišiel a narodila sa malá 
Evička, ktorej si sa obetovala úplne 
celá. Keď si sa s ňou zastavila u mňa, 
obdivovala som ťa, ako dokáže človek 
milovať. Ty si bola človek, ktorý by dal 
aj posledné. 

A prišlo naše posledné stretnutie. 
Nikdy by som si nepomyslela, že je 
to poslednýkrát. Po dlhšej odmlke si 
prišla usmiata s malou Evičkou, ale 
čosi sa mi predsa na tebe nezdalo. 
Na moju otázku, čo s tebou bolo, si  
odpovedala, že si ťažko chorá, máš 
rakovinu, ale že ty to zvládneš. A tak-
tiež, že ty musíš žiť, čo by si malá 
bez teba počala. Preľakla som sa. 
V hlave mi vírilo množstvo myšlienok, 

no nechcela som si pripustiť, že by si 
mohla tento boj prehrať. Bola si veľmi 
vyrovnaná a veľmi pekne si rozprávala 
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Na tvojom pohrebe si túto istú otáz-
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marátke, ktorá zomrela na rakovinu 
vo veku 46 rokov.)

Pred 11 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Dňa narci-
sov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v 
najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.

Deň narcisov sa už tradične koná v apríly každého roka. Jeho symbolom je žltý 
narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, 
aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 

Dostali sme do redakcie list, ktorý sa tejto problematiky dotkol - žiaľ ako je 
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V prírode
So všetkými hlasmi príro-

dy, ktoré ma obklopujú,

Ti vyslovujem 

svoju lásku, Pane.

Radostne Ťa velebím 

so slnečným svetlom

aj s plávajúcimi mrakmi, 

ktoré nám dávajú dážď

a so spevom vtákov 

vôkol mňa.
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s ktorou sa 
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s pôvabnou 

krásou kvetov.

S malebnou 
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keď slnko prebúdza 

všetko k novému životu 

a ďalšiemu rastu.

Nech všetko so mnou vele-

bí Tvoje meno, Pane.

Staň sa!

Dovoľte mi, aby som vám vy-
rozprával príbeh maliara, ktorý 
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„Idem do sveta hľadať najdôleži-
tejšiu a najkrajšiu vec na svete, 
pretože práve túto vec musím 
namaľovať na svoj obraz.“ 

Cesty ho zaviedli do mnohých 
krajín. Videl mnoho prekrásnych 
vecí, ale nebol spokojný, nena-
šiel to, čo hľadal. Jedného dňa 
zastavil nevestu v deň jej svad-
by. „Povedz mi,“ spýtal sa roz-
žiarenej mladej dievčiny, „čo je 
najkrajšia vec na svete?“ „Lás-
ka,“ odpovedala bez zaváhania. 
Maliar pokračoval vo svojich 
cestách sklamaný. Nedokázal 
namaľovať lásku. Za nejaký čas 
stretol vojaka vracajúceho sa 
z vojny. „Vojak,“ povedal, „čo 
je najkrajšia vec na svete?“ „Po-
koj“, odpovedal vojak ponáhľa-
júc sa domov. Umelec bol znova 
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tách zastavil kňaza na ceste do 
chrámu. Dúfal, že svätý muž mu 
bude určite vedieť pomôcť. Ale 
kňaz mu iba jednoducho odpo-
vedal: „Viera je najkrajšia vec 
na svete!“ Ako by mohol niekto 
namaľovať vieru? 

Maliar zistil, že jeho hľadanie 
je márne a vrátil sa domov, 
unavený na tele aj na duši. Po 
tom, ako ho jeho žena prívetivo 
privítala, zistil, že našiel lásku, 
o ktorej hovorila nevesta. V ce-
lom jeho domove cítil bezpečie, 
nekonečný pokoj, ktorý vojak 
pokladal za taký nádherný. 
A v očiach svojich malých detí 
bola viera opísaná kňazom. Toto 
je predmet, ktorý má namaľovať 
– jeho rodinu a jeho domov! Toto 
bude jeho majstrovské dielo. 

Dá sa teda povedať, že najdô-
ležitejšou úlohou muža a ženy 
na tomto svete je vytvorenie 
rodiny, pre ktorú budú charakte-
ristické – viera, láska a pokoj.

                     spracoval Ján Velčok
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Biblická nedeľa
v Kokave 

nad Rimavicou
Tento rok sme na Slovensku už 

po piatykrát slávili 3. veľkonočnú 
nedeľu ako Biblickú nedeľu – ne-
deľu Božieho slova. Projekt začal 
v roku 2003. Témy prvých troch 
rokov boli liturgické čítania cyklov 
A – B - C, vlani liturgické gestá 
a symboly v súvislosti s používa-
ním písma pri bohoslužbách.  

Tohtoročnou témou biblickej 
nedele boli žalmy. Riaditeľ Ka-
tolíckeho biblického diela (KBD) 
na Slovensku prof. Anton Tyrol 
zavítal do farnosti Kokava nad 
Rimavicou, aby spolu s našimi 
veriacimi slávil túto nedeľu. 
V homílii poukázal, že „žalmy 
sú abecedou modlitby veriaceho 
človeka. Je to preto, že v žalmoch 
možno nájsť modlitby pre každú 
životnú situáciu. Poslaním žalmov 
pri liturgii je vytvárať akoby ozvenu 
na prvé čítanie.“

K hlbšiemu prežívaniu sv. 
omše prispel aj slávnostný vstup 
s evanjeliárom, na každej lavici 
boli pripnuté citáty zo Svätého 
písma, ďalej možnosť vytiahnuť 
si lístok s citátom a uvažovať 
nad ním celý týždeň, ako aj 
výstava fotografií o Svätej zemi 
- ďalší projekt KBD. Boli to po-
žehnané a obohacujúce chvíle 
pre farnosť. 

Na záver sv. omše zahra -
li dievčatá divadelnú scénku 
o obeti Kaina a Ábela. Dievčatá 
vyhrali diecézne kolo biblickej 
olympiády a budú reprezentovať 
našu farnosť a aj rožňavskú die-
cézu na celoslovenskej biblickej 
olympiáde v Košiciach 14 - 15. 
mája 2007.

                 duch. otec Jozef Bednárik

„Ak by nebolo našich rodičov, 
nie sme tu dnes na tomto mies-
te v takom veľkom množstve“, 
takto sa nám prihovoril vo 
svojej homílii prešovský epar-
cha o. biskup J. Babjak na 3. 
ročníku slovenskej rozhlasovej 
púte do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove, ktorú 
organizovalo rádio Lumen dňa 
28. apríla. Sú to slová, ktoré za-
siahnu každého veriaceho člo-
veka. Záleží len na nás, či nás 
zachytia živé lúče Božieho milo-
srdenstva, ktoré vyžarujú z Ježi-
šovho srdca. Pán Ježiš by nás 
mál nájsť vnímavých ako malé 
deti, ktoré sa práve učia chodiť, 
hovoriť a sú na všetko zvedavé. 
Medzi pútnikmi z našej farnos-
ti bola malá pútnička 3-ročná 
Monika, ktorá svojimi očkami 
všetko vnímala. Nebráňme sa 
tejto láske namiesto nenávisti, 
vnesme medzi seba dobrotu, 
milosrdenstvo a odpúšťanie. 
Buďme ako tie malé deti.

17 000 ľudí zhromaždených 
okolo svätyne Božieho milosr-
denstva v Krakove je svedec-
tvom, že Ježiš nás má veľmi 
rád a nenecháva nás nikdy 
samých. Určite každý z nás si 
pribalil do toho duchovného 
batôžka množstvo prosieb za 
rodiny, chorých, kolegov z prá-
ce, ale aj kopec ďakovaní, lebo 
je za čo ďakovať. Pekne boli 
vyrieknuté svedectvá rodín 
prednesené krátko pred mod-
litbou sv. ruženca k Božiemu 

milosrdenstvu. 
Mladý otecko, ktorý má 5 

detí, sa podelil s tým, že aj pri 
vyberaní mena môžeme zacítiť 
závan Božieho milosrdenstva. 
Pri očakávaní toho posledného 
dieťatka, ktoré teraz má iba 6 
mesiacov, vedeli dopredu na 
90 %, že to bude chlapček. Roz-
hodli sa pre meno Samuel. Ale 
ako zvykol za všetko ďakovať 
a prosiť, aj teraz prosil: „Pane 
Ježišu, rozhodli sme sa dobre? 
Aké meno máme dať svojmu sy-
novi?“ A keď pri sv. omši počul 
čítanie o sv. Pavlovi, čosi ho 
oslovilo. Keď sa narodil chlap-
ček, dali mu meno Samuel. 
Po príchode manželky domov 
z nemocnice bol akýsi nesvoj. 
Ráno zašiel do kostola a keď 
počul, že pri sv. omši spomenu-
li, že je dnes sviatok obrátenia 
sv. Pavla, zašiel do nemocnice 
k manželke a zmenili meno. 
Takže ich posledné dieťa sa 
volá Pavol. Aj takýto môže byť 
prejav nekonečnej dobroty Bo-
žieho milosrdenstva. 

A čo sme si odniesli z tejto 
púte? Od nás sa vyžaduje, 
aby sme lúče Božieho milosr-
denstva šírili ďalej, aby zažia-
rili všade okolo nás. Potom 
ľudstvo začne svietiť novým 
svetlom, ktoré bude opravdivo 
svietiť a hriať a nie ničiť.

Vďaka Ti, Pane, za všetky 
dobrodenia, ktorými si nás 
sprevádzal počas celej púte.  

                                  E. Jenčová

Oheň lásky Božieho milosrdenstva
Keď horí les, požiar sa často zastavuje protiohňom a práve 

toto prišiel urobiť Ježiš vo svete medzi ľudstvom - zastaviť zlo 

ohňom lásky. Ľudstvo už horí, ale aké sú to plamene? Sú to 

plamene náruživosti, nenávisti a násilia, plamene homosexua-

lity, plamene nenarodených detí a eutanázie.

Na počiatku všetkého bola 
Láska. Ona stála pri zrode sveta 
a zotrvala v ňom, aj keď si jej 
stvorenie vyvolilo zlo. Neopusti-
la nás a zostáva s nami od ko-
lísky po hrob, odkiaľ nás len ona 
jediná vovedie do nového a več-
ného života. No jej najväčším 
darom pre svet je jej nekonečné 
a neprestajné prúdenie do sveta 
ľudí, strachu, egoizmu a tmy. 

Veľa sa píše a spieva o láske, 
veľa o nej snívame a jej obraz 
nás inšpiruje počas celého živo-
ta, no najmä v mladosti. Vtedy 
v nás rezonuje najintenzívnejšie 
a jej rôzne podoby formujú naše 
vnútro a tvoria našu budúcnosť. 
Často jej ale máme toľko, že si 
ju zamieňame s vášňou a neres-
ťou plných zmätku a sklamania. 
A to len preto, že my často ani 
nevieme, čo je skutočná, pravá 
láska. Ak chceš jej dokonalý 
príklad, pozri na kríž - je v obe-

te a utrpení. Pozri na oblohu 
a kvety - je v daroch Božích, 
vo vôni kvetov a ovocí, v slnku 
a jeho teple. 

Stačí, ak si uvedomuješ svoje 
nedostatky, každodenné pády 
- nezapochyboval si o Božej 
láske k tebe? Alebo si si klá-
dol otázku: „Ako sa Boh môže 
o mňa starať a byť taký štedrý 
ku mne napriek tomu, aký som 
a koľko zlého robím?!“  A odpo-
veď: „Kto nás odlúči od Kristo-
vej lásky? Azda súženie, úzkosť 
alebo prenasledovanie, hlad 
alebo nahota, nebezpečenstvo 
alebo meč?“ (Rim 8, 35) Bez 
ohľadu na to, akým nehodným 
sa cítiš, nemôžeš zastaviť ale-
bo nejakým spôsobom zmenšiť 
prúd Božej lásky k tebe. 

Na tom, čo si On o tebe myslí, 
sa nemôže nič zmeniť ani sku-
točnosť, že On ťa bude milovať 
bez ohľadu na to, čo konáš ale-

bo hovoríš. Vždy na to pamätaj, 
lebo Božia láska:  1. uzdravuje 
tvoje city, 2. spôsobí, že tvoja 
sebaúcta porastie, 3. položí ťa 
na pevný základ vlastnej hodno-
ty a dôstojnosti. To spôsobí, že 
budeš mať úctu k sebe! Bude 
ťa motivovať k sebaovládaniu! 
Vieš, keď si naozaj niečo vážiš, 
chceš to chrániť a rozvíjať. Božia 
láska, teda pravá láska ti dá 
schopnosť, aby si sa miloval 
a potom miloval iných.

   Preto si uvedom: Nielen 
že si ťa Boh vybral, ale On ťa 
večne, vášnivo, nežne a bezpod-
mienečne miluje. Neexistuje 
nádhernejšia, najdokonalejšia, 
najpevnejšia, najvrúcnejšia, naj-
obetavejšia a najsvätejšia láska 
ako Jeho láska k tebe – k nám 
všetkým. Neexistuje väčšie 
požehnanie a väčšie uistenie 
ako toto!                            

                        spracovala Lucia G.

Pravá Láska
snímka: M. Magda
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a neprestajné prúdenie do sveta 
ľudí, strachu, egoizmu a tmy. 

Veľa sa píše a spieva o láske, 
veľa o nej snívame a jej obraz 
nás inšpiruje počas celého živo-
ta, no najmä v mladosti. Vtedy 
v nás rezonuje najintenzívnejšie 
a jej rôzne podoby formujú naše 
vnútro a tvoria našu budúcnosť. 
Často jej ale máme toľko, že si 
ju zamieňame s vášňou a neres-
ťou plných zmätku a sklamania. 
A to len preto, že my často ani 
nevieme, čo je skutočná, pravá 
láska. Ak chceš jej dokonalý 
príklad, pozri na kríž - je v obe-

te a utrpení. Pozri na oblohu 
a kvety - je v daroch Božích, 
vo vôni kvetov a ovocí, v slnku 
a jeho teple. 

Stačí, ak si uvedomuješ svoje 
nedostatky, každodenné pády 
- nezapochyboval si o Božej 
láske k tebe? Alebo si si klá-
dol otázku: „Ako sa Boh môže 
o mňa starať a byť taký štedrý 
ku mne napriek tomu, aký som 
a koľko zlého robím?!“  A odpo-
veď: „Kto nás odlúči od Kristo-
vej lásky? Azda súženie, úzkosť 
alebo prenasledovanie, hlad 
alebo nahota, nebezpečenstvo 
alebo meč?“ (Rim 8, 35) Bez 
ohľadu na to, akým nehodným 
sa cítiš, nemôžeš zastaviť ale-
bo nejakým spôsobom zmenšiť 
prúd Božej lásky k tebe. 

Na tom, čo si On o tebe myslí, 
sa nemôže nič zmeniť ani sku-
točnosť, že On ťa bude milovať 
bez ohľadu na to, čo konáš ale-

bo hovoríš. Vždy na to pamätaj, 
lebo Božia láska:  1. uzdravuje 
tvoje city, 2. spôsobí, že tvoja 
sebaúcta porastie, 3. položí ťa 
na pevný základ vlastnej hodno-
ty a dôstojnosti. To spôsobí, že 
budeš mať úctu k sebe! Bude 
ťa motivovať k sebaovládaniu! 
Vieš, keď si naozaj niečo vážiš, 
chceš to chrániť a rozvíjať. Božia 
láska, teda pravá láska ti dá 
schopnosť, aby si sa miloval 
a potom miloval iných.

   Preto si uvedom: Nielen 
že si ťa Boh vybral, ale On ťa 
večne, vášnivo, nežne a bezpod-
mienečne miluje. Neexistuje 
nádhernejšia, najdokonalejšia, 
najpevnejšia, najvrúcnejšia, naj-
obetavejšia a najsvätejšia láska 
ako Jeho láska k tebe – k nám 
všetkým. Neexistuje väčšie 
požehnanie a väčšie uistenie 
ako toto!                            

                        spracovala Lucia G.

Pravá Láska
snímka: M. Magda
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NÁZORY a SVEDECTVÁ

Drahá Evička,
tento list nikdy nedostaneš a nikdy 

si ho neprečítaš, pretože si odišla 
z tohto sveta priskoro, ale verím, že 
tam, kde si, máš možnosť vidieť, čo 
cítim a čo ti chcem povedať. 

Pamätáš sa, ako sme sa zoznámili? 
Ty a ja sme boli obeťami rovnakého 
podvodu a príčinou nášho zoznámenia 
bolo vlastne nešťastie, ktoré nás obe 
postihlo a proti ktorému sme sa chceli 
spoločne postaviť. Bolo to pred trinás-
timi rokmi, boli sme mladé, odvážne, 
veselé a v hlave sme mali plno plánov 
a plno nápadov, ako ich dosiahnuť. 
Chceli sme podnikať a verili sme, že 
sa nám bude dariť a že vytvoríme pre 
naše rodiny pokojný domov. Obidve 
sme prišli o značný majetok, lenže ku 
mne bol osud milší. Teba tento podvod 
pripravil skutočne o všetko, pretože 
ti vzal aj rodinnú pohodu a šťastie. 
Tvoj manžel to nezvládol a to, ako sa 
snažil na problémy zabudnúť, je neod-
pustiteľné. Pamätám si, ako si predo 
mnou plakala, ale napriek tomu si bola 
veľmi silná osobnosť s veľkým srdcom. 
Ja som sa na neho zlostila a ty si si 
všetku vinu brala na seba. 

Potom na chvíľu na teba zasvietilo 
slniečko a ty si žiarila šťastím. On 
si chybu uvedomil, vrátil sa, ty si sa 
zamestnala a konečne ste si začali 
vychutnávať rodinné šťastie. Ty si bola 
dôkazom toho, že šťastie – to je vec 
našej mysle a ducha a vôbec nezávisí 
od peňazí. V práci sa ti darilo, bola 

si najlepšia a ja som sa veľmi tešila, 
keď som ťa videla usmiatu. Začali ste 
opravovať dom, v ktorom ste bývali 
s tvojou mamičkou a tu sa aj manžel 
ukázal, aký je všestranný a šikovný; 
naozaj nebolo remesla, ktoré by nezvlá-
dol. Až jedného dňa si prišla ku mne 
s plačom. Veľmi som sa zľakla, čo sa 
stalo. Napokon z teba vyšlo, že čakáš 
dieťatko. Vzlykala si, že na dieťa si už 
pristará, že už máš dve detičky a že 
bude veľmi ťažké utiahnuť to finančne. 
Ja som ti povedala, aby si sa nebála: 
„uvidíš, toto dieťatko ti bude najmilšie 
a možno to bude dievčatko a práve ono 
sa o teba postará, keď budeš stará.“ 
Keď si odchádzala na materskú dovo-
lenku, nebolo šťastnejšieho človeka 
pod slnkom. Všetko bolo perfektne 
pripravené, výbavička, postieľočka, 
kočík. Deň D prišiel a narodila sa malá 
Evička, ktorej si sa obetovala úplne 
celá. Keď si sa s ňou zastavila u mňa, 
obdivovala som ťa, ako dokáže človek 
milovať. Ty si bola človek, ktorý by dal 
aj posledné. 

A prišlo naše posledné stretnutie. 
Nikdy by som si nepomyslela, že je 
to poslednýkrát. Po dlhšej odmlke si 
prišla usmiata s malou Evičkou, ale 
čosi sa mi predsa na tebe nezdalo. 
Na moju otázku, čo s tebou bolo, si  
odpovedala, že si ťažko chorá, máš 
rakovinu, ale že ty to zvládneš. A tak-
tiež, že ty musíš žiť, čo by si malá 
bez teba počala. Preľakla som sa. 
V hlave mi vírilo množstvo myšlienok, 

no nechcela som si pripustiť, že by si 
mohla tento boj prehrať. Bola si veľmi 
vyrovnaná a veľmi pekne si rozprávala 
o svojom manželovi, ktorý sa o teba 
a o deti naozaj príkladne staral, keď 
si bola v nemocnici a keď si mala 
chemoterapie.

Odvtedy si sa mi neozvala. Ja som 
mala ťažký rok, pretože som potrebo-
vala urobiť skúšky, ktoré boli pre mňa 
veľmi dôležité. Hovorila som ti o nich, 
ale nestihla som ti povedať, že som ich 
zložila a že tú licenciu mám. Kvôli nim 
som ani nežila. Nebola som za tebou, 
možno keď si to najviac potrebovala. 
Myslela som na teba, čo je s tebou, 
že ti zavolám. Nestihla som. Jedného 
dňa mi zazvonil  telefón, kým som ho 
zodvihla, už prestal. Videla som na 
mobile tvoje meno. Potešila som sa 
a rýchlo som ti volala späť. Mala si 
obsadené a potom som skúsila ešte 
raz. Zasa obsadené. Rýchlo som zavo-
lala do práce, či si ma tam nezháňala 
na pevnej linke, ale povedali mi, že 
nie. Asi o hodinu mi mobil opäť zvonil 
a bolo tam tvoje číslo. Celá natešená 
som zdvihla a spustila som: „Ahoj 
Evička, taká som rada, že mi voláš, 
ako sa máš?“ Ale neozvala si sa ty, ale 
tvoj manžel. „Chcem Vám oznámiť, že 
Evička včera zomrela.“ Bolo to hrozné, 
neverila som a položila som si otázku: 
„Bože, ako môžeš také niečo dopustiť, 
ako môžeš zobrať milujúcu mamičku 
štvorročnému dieťatku??? Prečo?“  

Na tvojom pohrebe si túto istú otáz-
ku položil aj pán farár a v kázni sa nám 
pokúsil vysvetliť na jednom krásnom 
príbehu, ako by Boh odpovedal na 
túto otázku. 

Evička, je mi veľmi ľúto, že sme sa 
nestihli stretnúť a veľmi by som chcela 
pomôcť tvojim najbližším.  Pevne verím, 
že budem mať príležitosť ...

S láskou priateľka.
(Tento list bol venovaný mojej ka-

marátke, ktorá zomrela na rakovinu 
vo veku 46 rokov.)

Pred 11 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Dňa narci-
sov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v 
najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.

Deň narcisov sa už tradične koná v apríly každého roka. Jeho symbolom je žltý 
narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, 
aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 

Dostali sme do redakcie list, ktorý sa tejto problematiky dotkol - žiaľ ako je 
to vo väčšine prípadov, bolestne!

V prírode
So všetkými hlasmi príro-

dy, ktoré ma obklopujú,

Ti vyslovujem 

svoju lásku, Pane.

Radostne Ťa velebím 

so slnečným svetlom

aj s plávajúcimi mrakmi, 

ktoré nám dávajú dážď

a so spevom vtákov 

vôkol mňa.

Moje srdce Ťa pozdravuje 

so všetkou trávou,

s ktorou sa 

pohráva vietor.

Tebe sa klaniam 

s krami a stromami,

ktoré skláňajú v búrke

hlboko svoje hlavy.

Tebe darujem lásku 

svojho srdca 

s pôvabnou 

krásou kvetov.

S malebnou 

večernou oblohou 

a rannými zorami,

keď slnko prebúdza 

všetko k novému životu 

a ďalšiemu rastu.

Nech všetko so mnou vele-

bí Tvoje meno, Pane.

Staň sa!

Dovoľte mi, aby som vám vy-
rozprával príbeh maliara, ktorý 
bol nespokojný so svojou prácou 
a povedal to svojej manželke: 
„Idem do sveta hľadať najdôleži-
tejšiu a najkrajšiu vec na svete, 
pretože práve túto vec musím 
namaľovať na svoj obraz.“ 

Cesty ho zaviedli do mnohých 
krajín. Videl mnoho prekrásnych 
vecí, ale nebol spokojný, nena-
šiel to, čo hľadal. Jedného dňa 
zastavil nevestu v deň jej svad-
by. „Povedz mi,“ spýtal sa roz-
žiarenej mladej dievčiny, „čo je 
najkrajšia vec na svete?“ „Lás-
ka,“ odpovedala bez zaváhania. 
Maliar pokračoval vo svojich 
cestách sklamaný. Nedokázal 
namaľovať lásku. Za nejaký čas 
stretol vojaka vracajúceho sa 
z vojny. „Vojak,“ povedal, „čo 
je najkrajšia vec na svete?“ „Po-
koj“, odpovedal vojak ponáhľa-
júc sa domov. Umelec bol znova 
sklamaný. Nedokázal namaľovať 
pokoj. Pokračujúc vo svojich ces-

tách zastavil kňaza na ceste do 
chrámu. Dúfal, že svätý muž mu 
bude určite vedieť pomôcť. Ale 
kňaz mu iba jednoducho odpo-
vedal: „Viera je najkrajšia vec 
na svete!“ Ako by mohol niekto 
namaľovať vieru? 

Maliar zistil, že jeho hľadanie 
je márne a vrátil sa domov, 
unavený na tele aj na duši. Po 
tom, ako ho jeho žena prívetivo 
privítala, zistil, že našiel lásku, 
o ktorej hovorila nevesta. V ce-
lom jeho domove cítil bezpečie, 
nekonečný pokoj, ktorý vojak 
pokladal za taký nádherný. 
A v očiach svojich malých detí 
bola viera opísaná kňazom. Toto 
je predmet, ktorý má namaľovať 
– jeho rodinu a jeho domov! Toto 
bude jeho majstrovské dielo. 

Dá sa teda povedať, že najdô-
ležitejšou úlohou muža a ženy 
na tomto svete je vytvorenie 
rodiny, pre ktorú budú charakte-
ristické – viera, láska a pokoj.

                     spracoval Ján Velčok

O rodine re
pr
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Poslednú návštevu kláštora  
Kongregácie Milosrdných sestier 
III. rádu sv. Františka pod ochran-
ou Sv. Rodiny (OF) na ulici Grohovej 
v Brne som absolvoval tak trocha 
s obavou, ale s velkou nádejou 
v Božie milosrdenstvo. Došla 
správa, že sr. Anselma Uličná je 
vážne chorá. Lekár konštatoval 
- slabé srdiečko. 

V duchu som si premietal príčiny 
tohto stavu. Veď rehoľní bratia 
a sestry po pädesiatom roku, 
kedy začali vládnuť komunisti na-
plno, prežili vo svojom rehoľnom 
živote mnoho príkoria. Putovanie 
z jedného miesta na druhé, kde 
priestory pre pobyt sestier neboli 
vždy upravené tak, aby sa dalo 
povedať, že sú vhodné na bývanie. 
Starostlivosť a obetavosť pre 
blížneho, väčšinou po domovoch 
dôchodcov uberala z ich zdravia.

Ešte vo Víťaze mi náš duchovný 
otec pripomenul: „Nezabudnite 
urobiť so sestričkou rozhovor.“ 
Aj keď nebol priestor na nejaký 
veľký rozhovor, poprosil som ses-
tru Anselmu, aby porozprávala o 
svojej ceste k povolaniu. Rozhovor 
je veľmi stručný vzhľadom na jej 
zdravotný stav, no aj tak jej chcem 
touto cestou poďakovať za preja-
venú ochotu.

§
Sestričky Kočišová a Novotná 

boli akurát doma vo Víťaze. Zišla 
som sa s Veronikou Kočišovou 
pred naším domom a povedali 
sme si, že pôjdeme do kláštora 
tiež. Za tých 14 dní, čo boli doma, 
sme sa rozhodli a išli sme na faru 
za pánom farárom Jergom. Marin-
ka Andrišková, Veronika Kočišová 

a ja sme tak šli na faru povedať, 
že ideme do kláštora. Pán farár 
sa nám vysmiali, že sme malé, že 
nevydržíme, no aj napriek tomu 
sme naozaj v roku 1945 so ses-
tričkami odišli do Brna. 

Veronika Kočišová o týždeň 
odišla preč, lebo už mala važnú 
znamosť.

Marinka Andrišková bola v 
Brne tri roky, mala ešte so mnou 
obliečku a už mala obnovovať 
tretíkrát sväté sľuby, ale neviem 
čo sa stalo, rozhodla sa, že pôjde 
domov a tak som ostala sama. 

Prvé tri roky som bola v klášto-
re, lebo sme prišli ako štrnásťroč-
né. Rok nás chodili učiť sestričky 
češtinu a potom som tu ešte dva 
roky chodila do školy. Po skon-
čení školy som bola v kláštore 
a pripravovala som sa na oblieč-
ku, ktorú som mala 8. decembra 
1948. Rok sme mali prípravu, čiže 
noviciát a v roku 1949 sme mali 
prvé sľuby. 

Po sľuboch ma dali do nemoc-
nice na chirurgiu, kde som bola 
necelých sedem rokov, pretože 
potom už prišiel komunizmus 
a tak sme museli ísť z nemocni-
ce preč. 

Dali ma do Nového Jičína do 
domova dôchodcov, kde som 
bola 17 rokov. Vedúca tam bola 
Ruska, veľmi si nás obľúbila, 
lebo sme boli pracovité a dali 
sme všetko do poriadku. Lenže 
potom tam prišla komunistka, 
ktorá spravila taký nábor, že sme 
museli sami dať výpoveď. Potom 
som bola 17 rokov vo Veľkom 
Újezde v našom ústave. Po tých 
sedemnástich rokoch som sa 
vrátil do kláštora v Brne, kde 
som pomáhala v kuchyni, piekla 
„cukroví“, opravovala ružence 
a kde som až doteraz. 
                                         pripravil MM

Kultura milosrdenství 
sv. Františka

Svatý František svazuje 

své obrácení s jednou urči-

tou, konkrétní zkušeností: 

Setkal se se sociální bídou 

své doby, jak se jevila ve 

zpustlém vzhledu malo-

mocných. Poznal, že Assisi 

je vlastní “kultura nemilo-

srdnosti, tj. společenský 

systém, ve kterém vyrostl 

a který není postaven na 

evangeliu; že svět, v němž 

vyrostl, neřídí bratrství, ale 

peníze a význam, moc a vlá-

da bohatých nad chudými. 

Distancoval se tedy od svě-

ta (srov. ZFr 1- 5) a začal 

se svou “kulturou milosr-

denství”. Objevil Ukřižova-

ného a uviděl v něm velké 

množství malomocných. 

Objevil evangelium a za-

měřil se na velké množství 

žebráků a nádeníků. Obje-

vil bratrskou a sesterskou 

církev a pokusil se, aby žila 

ve společenství chudých a 

malomocných.

sn
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Každý deň, skoro ráno, prichá-
dzal do podniku Mravček, ktorý 
bol výkonný a šťastný. Tu trávil 
celé dni pracujúc a pospevujúc 
si staré pesničky o láske.

Bol výkonný a šťastný, ale 
beda!, nikto ho nekontroloval. 
Sršeň, hlavný vedúci, to pova-
žoval za nemožné a tak vytvoril 
miesto supervízora, na ktoré 
prijal Švába s veľkými skúsenos-
ťami. Prvou starosťou Švába bolo 
štandardizovať hodinu príchodu 
a odchodu a pripravovať o tom 
detailné správy. Z tohto dôvodu 
potreboval sekretárku, ktorá by 
mu ich pomáhala pripravovať a 
preto prijal Pavúčku, ktorá or-
ganizovala archív a vybavovala 
telefonáty. A Mravček bol stále 
produktívny a šťastný a pracoval 
a pracoval.

Sršeň, hlavný vedúci, bol repor-
tami nadšený, ale ešte by chcel 
aj porovnávacie tabuľky a grafy, 
ukazovatele riadenia a analýzy 
vývoja. Z tohto dôvodu bolo ne-
vyhnutné prijať Muchu, ktorá by 
pomáhala supervízorovi a bola 
vybavená novým počítačom a 
farebnou tlačiarňou.

Po tomto všetkom Mravček 
výkonný prestal spievať svoje 
melódie a začal sa sťažovať na 
to množstvo papiera, čo musí 
vypracovať. Sršeň, hlavný ve-
dúci, rozhodol, že je potrebné 
prijať opatrenie a vytvoril pozíciu 
vedúceho oddelenia, kde praco-
val Mravček, výkonný a šťastný. 
Funkciu dostala Cikáda, ktorá si 
dala do kancelárie kúpiť špeciál-
ne kreslo. A samozrejme, nová 
vedúca oddelenia potrebovala 
nový počítač a keď počítač, tak 
aj internet.

Nová vedúca čoskoro potrebo-

vala novú asistentku, (Parazitku, 
ktorá bola jej pomocníkom v pred-
chádzajúcom zamestnaní), ktorá 
jej pomáhala pripravovať strate-
gické plány a rozpočet pre odde-
lenie, v ktorom pracoval Mrav-
ček, výkonný a šťastný. Mravček 
už viac nespieval a každým dňom 
sa stával viac nahnevaným.

„Musíme si teraz zriadiť pra-
covisko, ktoré sa bude zaoberať 
pracovnou atmosférou,“ pove-
dala Cikáda. Ale jedného dňa, 
hlavný vedúci, po tom, ako obdŕ-
žal čísla a pozrel sa na výsledky 
oddelenia, kde pracoval Mravček 
- výkonný a šťastný, zistil, že 
neprináša výnosy. A preto skon-
taktoval Sovu, prestížnu konzul-
tantku, aby urobila analýzu tejto 
situácie. Sova bola tri mesiace v 
podniku a vypracovala podrobnú 
správu veľkého objemu a za veľa 
miliónov euro, ktorej záver znel: 
„V podniku pracuje priveľa ľudí.“ 
A preto hlavný vedúci poslúchol 
radu konzultantky a prepustil stá-
le nahnevaného Mravčeka, ktorý 
predtým býval šťastný.

Ponaučenie:
Aby ťa ani nenapadlo byť Mrav-

čekom, výkonným a šťastným. 
Radšej buď neužitočný a ne-
schopný. Neschopní nepotrebujú 
supervízora, všetci to vedia. A 
to nie je všetko, ak si výkonný, 
neukazuj, že si šťastný, nebude 
sa ti to tolerovať. Naopak, každý 
deň si vymysli nejaké nešťastie 
a budeš vyvolávať súcit. A ak 
aj napriek tomuto varovaniu 
sa rozhodneš byť mravčekom 
- výkonným a šťastným – maj za 
vlastné, že budeš na svojich ra-
menách živiť sršňov, švábov, pa-
vúkov, muchy, cikády, parazitov 
a sovy.                       - internet -

Mravček Utečenec
Do istej dediny sa uchýlil 

mladík, ktorý ušiel pred kru-
tým nepriateľom. Obyvatelia 
ho vľúdne prijali a poskytli mu 
bezpečný úkryt. Na druhý deň 
sa prihrnuli vojaci, ktorí mladíka 
prenasledovali. Násilne vnikali 
do domov, prehľadávali pivni-
ce i povaly a potom všetkých 
obyvateľov dediny nahnali na 
námestíčko. 

„Vypálime vám celú dedinu 
a postrieľame všetkých chlap-
cov, ak nám do rána nevydáte 
toho mladíka,“ vykrikoval ich 
veliteľ. Starosta obce stál pred 
ťažkou úlohou. Mal sa rozhod-
núť: vydať vojakom mladíka 
alebo dať pozabíjať svojich ľudí. 
Utiahol sa do svojho domu 
a otvoril bibliu v nádeji, že tam 
do rána nájde odpoveď. Nad 
ránom, po dlhých hodinách, pa-
dol jeho zrak na tieto slová: „Je 
lepšie, ak zomrie jeden človek, 
ako by mal zahynúť celý národ.“ 
Zatvoril bibliu, zavolal vojakov 
a prezradil im, kde sa mladík 
skrýva. Keď vojaci odvliekli ute-
čenca, aby ho zabili, celá dedi-
na začal oslavovať, že starosta 
zachránil ich životy i domy. 
Starosta však na oslavu nepri-
šiel. Gniavil ho veľký zármutok 
a zostal sám. V noci k nemu 
prišiel anjel a spýtal sa ho: „Čo 
si to urobil?“ Odpovedal: „Vydal 
som utečenca nepriateľom.“ 
Anjel mu na to: „A nevieš, že si 
im vydal Mesiáša?“ „Ako som 
to mohol vedieť?“ vyhováral 
sa strápený starosta. Anjel: 
„Keby si namiesto čítania biblie 
aspoň raz zašiel za chlapcom 
a pozrel sa mu do očí, bol by 
si to videl.“

                    spracoval Ján Velčok
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Arcidiecézne stretnutie mládeže 
sa konalo 14. apríla za účasti mla-
dých z celej Košickej arcidiecézy. 
Bolo nás tam vyše 1000 veria-
cich. Celá táto akcia prebiehala 
v mestskej športovej hale v Sabi-
nove. Každá farnosť či mesto pri-
šli so svojimi kňazmi. Stretli sme 
sa tam aj s duch. otcom Jurajom 
Riškom, ktorý dal všetkých po-
zdraviť. Tak vám prostredníctvom 
časopisu Spektrum odovzdávam 
pozdrav od otca Juraja.

Všetko to oficiálne začalo sv. 
omšou, ktorú celebroval Mons. 
Alojz Tkáč. Omša bola skrášlená 
aj hudobným zborom Južania z Ko-
šíc. Po skončení sv. omše nasle-
doval program ďalej. Príhovoril sa 
nám aj otec arcibiskup - rozprával 
zážitky z Bruselu, lebo tesne pred 
týmto stretnutím mládeže prices-
toval na Slovensko z Belgicka. Po 
príhovore boli rôzne prednášky, 
príbehy zo života pozvaných hostí. 
Vystupoval tam zbor z Umeleckej 
školy zo Sabinova, previedli sa 
nám aj hip-hopové kreácie a tak 
troška sa to nieslo aj v duchu 
ľudovej nôty. Vrcholom celého 
stretnutia bolo vystúpenie skupiny 
Rieka života z Podolínca, ktorá 
veľmi dobre rozprúdila atmosféru 
v hale. V polovičke koncertu bola 
aj tombola a po nej opäť pokračo-
vala Rieka života. Všetci sme sa 
s nimi zároveň modlili, spievali 
a aj tancovali.

No a to bol zároveň aj koniec 
celého stretnutia. A čo dodať na 
záver? Stretnutie bolo fajn a mys-
lím si, že to nie je len pre mladých 
birmovancov, ale aj pre ostatných 
a aj rodiny. Odišli sme naplnení 
Duchom radosti a mladosti.

                            birmovankyňa Paťa

Arcidiecézne stretnutie 
mladých v Sabinove

Drahí priatelia!
Keď otvárate dvere kostola 

a chcete vojsť, čo očakávate, 
že tam uvidíte a nájdete? 
Mierne prítmie a mihotavé 
sviece na oltári, ticho, možno 
pár ľudí sklonených v mod-
litbe, kostolníka, čo prejde 
po špičkách a len letmým 
pohybom hlavy pozdraví, aby 
vyjadril, že vás víta, niekto sa 
tíško usmeje. Doslova vás za-
halí pokoj, tak nevysvetliteľný 
a blažený. 

Ale niekedy, žiaľ, môžete 
byť dosť šokovaní, čo sa za 
tými dverami v spoločenstve 
Krista vyznávajúcich odo-
hráva. Apoštol Jakub to v 4. 
kap. vo veršoch 1 - 3 výstiž-
ne vyjadril: „Odkiaľ sú medzi 
vami boje a odkiaľ zrážky? Či 
nie odtiaľ - z vašich žiadostí, 
ktoré bojujú vo vašich údoch? 
Túžobne žiadate, - ale nemá-
te; vraždíte a horlite, - ale 
nemôžete dosiahnuť; máte 
zrážky a boje medzi sebou, 
- ale nič nemáte, lebo nepro-
síte; prosíte a nedostávate, 
lebo zle prosíte, - aby ste to 
premárnili na svoje žiadosti!“ 
A vo veršoch 11 - 12: „Bratia, 

neohovárajte sa navzájom! 
Kto ohovára brata alebo po-
sudzuje brata, ohovára zákon 
a posudzuje zákon. Ak posu-
dzuješ zákon, nie si činiteľom 
zákona, ale sudcom. Jeden je 
zákonodarca a sudca, ktorý 
má moc zachovať i zatratiť. 
Ale ktože si ty, čo posudzuješ 
blížneho?“    

Čo na taký stav kresťanské-
ho spoločenstva povedať? 
Napomenúť po vzore Jána 
Krstiteľa: „Priblížte sa Bohu, 
očistite si ruky, posväťte si 
srdcia?“ Alebo už len rezig-
novane a smutne mávnuť ru-
kou: Nezhojiteľný je tvoj úraz? 
Naše rany sú často príliš bo-
ľavé a schopnosť čí ochota 
priblížiť sa Bohu nemožná, 
keďže to k blížnemu človeku z 
mäsa a kostí nedokážeme. 

Čo na to Svätý Pán Boh? 
„Uzdravím ťa a vyliečim ťa z 
tvojich rán.“ Nelogické, ne-
pochopiteľné, nie v zmysle 
spravodlivej odplaty, ale  m 
i l o s t i v o  nám odpúšťa 
a naše viny kladie na svojho 
Syna, ktorý namiesto nás 
zomiera. A v Jeho vzkriesení 
nám demonštruje aj nádej na 
nový začiatok nového života v 
Kristu už tu na zemi. Na Veľkú 
noc sme si to pripomínali. Či 
sme to už po dvoch týždňoch 
zabudli? Priblížte sa Bohu a 
priblíži sa vám.

Modlitba: Milostivý, láska-
vý Bože! Pokorne sa skláňa-
me pred Tebou, my, sveta 
skúsení, v nepochopiteľnom 
úžase, že nám veľkonočným 
ránom i dnešným novým 
dňom dávaš nádej a možnosť 
začať inak, začať s Tebou. 
Ďakujeme! Amen. 

                     Alenka Bodnárová

Lebo takto vraví Hospodin: 
Nehojiteľný je tvoj úraz, boľavá 
je tvoja rana. 

Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa 
z tvojich rán - znie výrok Hospodi-
nov.              (Jeremiáš 30:12.17)

Priblížte sa Bohu a priblíži sa 
vám. Očistite si ruky, hriešnici, 
a vy, 

duševne rozpoltení, posväťte si 
srdcia.              (List Jakubov 4:8)

Pár myšlienok k Týždňu mod-
litieb za duchovné povolania 
(23. - 29. 4.)

Prvá kresťanská komunita 
ako jej pôvodné jadro vznikla 
vtedy, keď sa niekoľkí gali-
lejskí rybári po stretnutí s 
Ježišom nechali získať jeho 
výzorom, jeho hlasom a prijali 
jeho naliehavú výzvu: „Poďte 
za mnou a urobím z vás rybá-
rov ľudí“ (Mk 1, 17). 

Boh si vždy vyberal istých 
ľudí, aby s ním bezprostred-
nejšie spolupracovali na jeho 
spásnom pláne. V Starom zá-
kone to bol Abrahám, Mojžiš, 
proroci. V Novom zákone Ježiš, 
prisľúbený Mesiáš, povolal jed-
notlivých apoštolov, aby boli 
s ním a podieľali sa na jeho 
poslaní.

Starostlivosť o povolania si 
vyžaduje trvalú „výchovu“ k 
počúvaniu Božieho hlasu, ako 
to robil Eli, ktorý pomohol ma-
lému Samuelovi pochopiť, čo 
Boh od neho žiada, a ihneď to 
uskutočniť (porov. 1 Sam 3, 
9). Poslušne a verne počúvať 
Boha nemôžeme inak ako v 
atmosfére intímneho spolo-
čenstva s ním. A to sa reali-
zuje predovšetkým v modlitbe. 
Dobrý pastier nás vyzýva, aby 
sme sa spoločne a vytrvalo 
modlili k nebeskému Otcovi 
za zoslanie povolaní do služby 
Cirkvi ako spoločenstva.

Ak ten, kto sa dáva do služ-
by evanjelia, žije z Eucharistie, 
napreduje v láske k Bohu a 
k blížnemu, a tak prispieva k 
budovaniu Cirkvi ako spolo-
čenstva. Možno potvrdiť, že 

„eucharistická láska“ je mo-
tívom a základom pre činnosť 
všetkých povolaní v Cirkvi, 
lebo povolania na kňazstvo a 
do iných funkcií a služieb pre-
kvitajú uprostred Božieho ľudu 
tam, kde sú ľudia, cez ktorých 
Kristus prežaruje prostredníc-
tvom svojho slova, vo sviatos-
tiach a zvlášť v Eucharistii. 

Prosím Pannu Máriu, aby v 
kresťanskom ľude nechýbali 
služobníci Božej radosti: kňa-
zi, ktorí v spoločenstve so 
svojimi biskupmi verne ohla-
sujú evanjelium a vysluhujú 
sviatosti, starajú sa o Boží 
ľud a sú pripravení evanjelizo-
vať celé ľudstvo. Nech na jej 
príhovor aj v našej dobe rastie 
počet zasvätených osôb, kto-
ré idú proti prúdu tým, že žijú 
podľa evanjeliových rád chu-
doby, čistoty a poslušnosti a 
prorocky svedčia o Kristovi a 
jeho posolstve spásy. 

Z posolstva Svätého Otca Be-

nedikta XVI. k 44. Svetovému dňu 

modlitieb za duchovné povolania

Starať sa 
o Boží ľud

Boh povoláva svojich kňa-
zov z určitého ľudského 
a cirkevného prostredia, 
ktorým sú nevyhnutne po-
značení a do ktorého sú 
poslaní slúžiť Kristovmu 
evanjeliu. Kňazská identita 
má svoj zdroj v Najsvätej-
šej Trojici, ktorá sa ľuďom 
zjavuje a dáva v Kristovi.

Na základe posvätenia vo 
sviatosti kňazstva je kňaz 
poslaný Otcom skrze Ježiša 
Krista, aby mocou Ducha 
Svätého žil a pracoval v 
službe Cirkvi a na spáse 
sveta. Kňaz je sviatostne 
včlenený do spoločenstva 
s biskupom a s ostatnými 
kňazmi, aby slúžil Božiemu 
ľudu, ktorým je Cirkev, a aby 
všetkých priviedol ku Kris-
tovi. Kňaz má teda pôvod v 
Kristovi, špecifickú účasť s 
Kristom a je pokračovaním 
samého Krista, jediného a 
najvyššieho kňaza novej a 
večnej zmluvy. Nevyhnut-
ným kľúčom pre pochope-
nie skutočnosti kňazstva 
je osobný vzťah ku Kristovi. 

Ježiš najprv povoláva uče-
níkov, aby boli s ním, nechá-
va ich pri sebe, žije s nimi, 
slovom i príkladom ich učí, čo 
treba k spáse, a napokon ich 
posiela ku všetkým ľuďom. 
Ježiš takýmto spôsobom 
povoláva a posiela aj dnes.
spracoval p. Ján Benkovský, SJ

Každý veľkňaz, vybratý spo-
medzi ľudí, je ustanovený pre 
ľudí, aby ich zastupoval pred 
Bohom.    

                                      (Hebr 5,1) 

Kto je kňaz?

snímka: M. Magda
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Povedať „NIE“ často vyžaduje 
viac ako jednoslovnú odpoveď. 
Je dôležité byť psychologicky 
pripravený na „línie“, ktoré 
môže niekto použiť, aby vás 
dotlačil k sexuálnemu styku. 
Zapamätajte si, že odpoveď na 
tieto „línie“ môže raz a navždy 
ukončiť tento tlak. Komunikujte 
svoje dôrazné „NIE“ a tento tlak 
bude ukončený. Tu sú odpovede 
pre štandardné línie, ktoré mô-
žete počuť.

„Nemiluješ ma?“ • „Milujem 
ťa dosť na to, aby som Ti pove-
dala nie.“

„Ak ma skutočne miluješ ...“ 
•„Ak ma skutočne miluješ, ne-
mal by si to odo mňa chcieť. Ak 
máš skutočný záujem o niekoho, 
tak ho netlačíš, aby robil to, čo 
nechce.“ 

„Všetci to robia.“ •„Všetci, 
ale ja nie.“

„Poďme, všetci to robia.“ •„Po-
tom nebudeš mať žiadny prob-
lém nájsť si niekoho iného.“

„Nezdám sa ti príťažlivý?“ 
•„Zdáš sa mi veľmi atraktívny. 
Mám ťa veľmi rada. Ja nechcem 
zničiť náš vzťah - a tým, že sa 
zmení na telesný, by sa to sta-
lo.“

„Nerob si starosti. Použijem 
ochranu.“ •„Budeš potrebovať 
ochranu, ak ma nenecháš.“

„Robím to so všetkými mojimi 
priateľkami.“ •„Ale nie v mojom 
prípade. Mimochodom, odteraz 
som tvoja expriateľka.“

„Chceš povedať, že si ešte 
panna? Čo si frigidná?“ •„Nie, 
som bystrá.“

„Nemiluješ ma?“•„Nerešpek-
tuješ ma?“

„Dobre, vyzleč sa a buďme 

spolu. Nemusíme nič robiť.“ 
•„Vyzerám taká hlúpa?“

„Ak otehotnieš, vezmem si 
ťa.“ •„Prečo čakať. Vezmime 
sa hneď!“

„Prestanem, keď mi povieš.“ 
•„A čo tak hneď teraz?“

„Milujem ťa.“ •„Tak to dokáž, 
prosím, tým, že budeš rešpekto-
vať moje hodnoty.“

„Na čo čakáš?“ •„Na medové 
týždne!“

„Máš zábrany alebo čo?“ 
•„Nie, som slobodná od tlaku 
mať styk pred manželstvom.“

„Sex nie je nič veľké.“ •„Je 
to niečo veľké pre mňa, pre 
môjho budúceho manžela a je 
to niečo veľké pre Boha. Som 
rozhodnutá nechať si sex až do 
manželstva.“

Aj keď dievčatá môžu a nie-
kedy navedú chlapcov, chlapci 
častejšie používajú tieto „línie“, 
aby dostali sex. A, bohužiaľ, veľa 
dievčat im podľahne. Dievčaťu je 
ťažko uveriť, že chlapec klame, 
keď hovorí zdanlivo s veľkou 
úprimnosťou: „Milujem ťa.“

Ak si dievča, potrebuješ ve-
dieť dve veci: 

• Ak chlapec použije akýkoľvek 
druh nátlaku na teba, aby si išla 
rýchlejšie ako chceš ísť, to zna-
mená, že miluje rozkoš a chce 
za obeť tvoju sebaúctu a fyzickú 
bezpečnosť pre seba. Zaujíma sa 
iba o to, čo chce dostať. 
• Veľa chlapcov bude klamať, 
povie čokoľvek a urobí čokoľvek 
iné, len aby dostalo sex. 

Tu je výpoveď jedného chlap-
ca, ktorý si to otvorene priznal: 
„Učil som sa spracovať svoju 
oponentku do pozície, kde by 
nemohla povedať nie. Ak som 
vycítil, že v jej mysli je morálna 
dilema, snažil som sa hrať úlohu, 
ktorá dospela až k bodu, kde je 
sex nevyhnuteľným.“

Vyskúšajte si svoje „línie“ a 
obliekajte sa účelne (obliekaj-
te sa skromne a tak aby ste 
nevysielali zmiešané signály). 
Naučte sa povedať „NIE“ vaším 
telom, slovami a správaním. 
Budete mať radosť, že ste to 
dokázali. A zapamätajte si, ak 
chodíte s niekým, kto vás tlačí 
do sexu, chodíte s nesprávnou 
osobou.

                    Zdroj: www.prolife.com

Ako povedať „NIE“

snímka: O. Székely

Keď som včera vystupoval z vla-
ku, predo mnou šla pomalým kro-
kom stará babka. Ponáhľal som 
sa a nevedel som ju predbehnúť. 
Vytáčala ma do nepríčetna. Vte-
dy som sa zarazil a povedal som 
si: Kam sa ja vlastne ponáhľam? 
Ozvali sa vo mne výčitky svedo-
mia, že som sa v duchu nahneval 
na babku, ktorá nemôže za svoju 
„rýchlosť“. Celý život pracovala, 
aby sa aj moja generácia mala 
dobre, možno veľa vytrpela. Ale 
všetko trpezlivo zniesla. A ja 
som netrpezlivý a malicherný. A 
to všetko len preto, aby som bol 
o desať minút skôr na internáte. 
Tých pár minút aj tak premrhám 
na internete alebo pri telke.

Alibisticky to zhodím na dobu, v 
ktorej žijeme. Všetci sa hrozne po-
náhľame. A večer zistíme, že sme 
zase toho veľa nestihli. Frustrovaní 
si ľahneme a zaspíme spánkom 
nepokojných. Popri známych frá-
zach: „Ako sa máš?“, „Ako žiješ? 
...“ sa nám do slovnej zásoby 
vtesnalo: „Strašne sa ponáhľam, 
nemám čas!“ Toľko máme toho 
na práci. 

Cez SMS si vyznávame lásku, 
komunikujeme cez chat a face to 
face si nemáme čo povedať. Trápia 
nás účty, kariéra. A popri tom už 
neostáva čas nazvyš. V schrán-
kach sa nám hromadia maily, lebo 
„nemáme čas odpísať“, na polici 
sa kopia knihy, lebo „nemáme 
čas čítať“, nevieme ako vonia 
príroda, lebo „nemáme čas k nej 
pričuchnúť“.

Takto a podobne si zaneprázd-
nenosť racionalizujem aj ja. Ale 
dokedy to vydržíme? Stále chce-
me viac stihnúť a darí sa nám 
menej. Možno venujeme priveľa 

času veciam, ktoré si ho nezaslú-
žia. Žijeme hrozne rýchlo, máme 
skoro všetko a napriek tomu sa 
kopia nešťastní ľudia. Náš život 
je nekvalitný. Priemerná dĺžka ži-
vota sa pomaly predlžuje, no jeho 
kvalitatívna zložka je čím ďalej, 
tým viac nevýrazná. Nevieme sa 
zastaviť a uvedomiť si hodnotu 
vecí. Robíme veľa fotografií, ale 
už si ich ani neprezeráme. Napá-
lime ich na CD a tým to skončilo. 
Počítače máme plné mp3-jok, ale 
nemáme prehľad, čo je to vlastne 
za hudbu. Množstvo televíznych 
kanálov, ktoré dávajú naraz veci, 
ktoré chceme vidieť a hneváme sa, 
že to nestíhame. Namiesto zábavy 
stres. Stále si kontrolujeme mobil, 
či nám niekto nevolal. Vypnúť mo-
bil? Veď môžeme zmeškať dôležitý 
hovor! Prestávame si vážiť krásne 
veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.

Môj dedko má 83 rokov. V živo-
te nebol v zahraničí, nemá mobil, 
pozerá len dva televízne kanály a 
počúva jednu stanicu na svojom 
starom tranzistore. A napriek tomu 
mi minule povedal, že prežil krásny 
život. Má množstvo spomienok, 
ktoré mu vyvolávajú úsmev na 

tvári. Vie sa tešiť z pekného dňa, 
z vône dreva, s ktorým celý život 
pracoval, zo svojich vnúčat, na kto-
ré je pyšný. Žil ťažký život, ale vážil 
si ho. To my dnes nevieme. A tak 
máme infarkty už v päťdesiatke, 
kopu rakoviny a depresií. A možno 
by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že 
sa to nedá, neobstojí. Sú ľudia, 
ktorí to dokážu. Zamyslime sa, 
koľko času venujeme nepodstat-
ným veciam. Skúsme si vypnúť 
mobil. Porozprávať sa a niečo si 
prečítať.

Snáď som si uvedomil môj rýchly 
život včas na to, aby som spomalil. 
Kamarát má chalupu v Henclovej. 
Je to malá banícka dedinka obko-
lesená horami. Nie je tam signál na 
mobil, v telke jeden kanál (žiadna 
dilema a pozriete si aj to, čo by ste 
nikdy doma nepozerali a začne sa 
vám to páčiť), obchod otvorený len 
v utorok a štvrtok a jedna krčma s 
rozmermi 5 x 5 m. Ideálne miesto 
na spomalenie. Asi tam zabehnem, 
aby som sa zbytočne nehneval 
na starých pomalých ľudí, ktorí 
si vážia zbytok života a zbytočne 
sa neponáhľajú za smrťou tak ako 
my!                                     -re-

Zamyslenie

snímka: M. Magda
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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.

Trampoty v manželstve

XIV. Sila predstavivosti muža a ženy
Vaša myseľ je ako počítač.  

Každá myšlienka, ktorá cez ňu 
plynie a každý obraz, ktorý si 
vytvoríte, je nezmazateľne vpí-
saný do buniek vášho mozgu. 
Spomeňte si na niektoré svoje 
myšlienky a vytvorené obrazy. 
Potom si ich predstavte na filmo-
vom plátne. Boli by ste ochotní a 
potešení, keby tento film ukazo-
vali v každom kine krajiny? Nie? 
Prečo nie?

Pán Boh nás povolal k svätosti 
vo všetkých myšlienkach. Môže 
to vyzerať ako nedosiahnuteľná 
úloha, ale čokoľvek, čo je menej 
ako Jeho požiadavka, je nesplne-
ním toho, o čo nás žiada.  Zdá 
sa, že len málo kresťanov vie, 
čo nám Boh povedal vo svojom 
písanom slove o svätých myš-
lienkach.

   Čo je predstavivosť? Je to 
„korenie“, ktorým vytvárame 
mentálne obrazy toho, čo sme 
nikdy v skutočnosti nezakúsili. 
No moc predstavivosti dostala 
ničivý úder vtedy, keď človek 
zhrešil proti svojmu Stvoriteľo-
vi. V Božích očiach však naša 
predstavivosť je ešte stále po-
svätným darom. Aj keď my nie, 
On pozná jej moc. Boh nám chce 
pomôcť oslobodiť sa od každej 
myšlienky, ktorá prináša nepokoj 
alebo úzkosť. Je to jednoduchý 

dar Ducha Svätého pre hocikto-
rého kresťana, ktorý ho dostane. 
Nemusíte byť duchovným obrom 
alebo vynikajúcim študentom 
biblie. Potrebujete len úprimnú 
túžbu robiť Bohu radosť. Každá 
časť vášho života - duševná i 
telesná - sa posilní. Nezáleží na 
tom, akí ste teraz silní či slabí, 
vo svojich rukách máte nástroj, 
ktorý vám umožní urobiť obrov-
ské kroky dopredu. Je potrebné 
zdôrazniť potrebu - udržať si svo-
ju predstavivosť pod vedením 
Ducha Svätého. V Božích očiach 
je predstavivosť dôležitá!

Naša schopnosť predstavivos-
ti je spojená s naším pôvodným 
stvorením, lebo Boh povedal: 
„Urobme človeka na svoj ob-
raz.“ Boh použil svoju moc, aby 
vytvoril obraz - a my sme tým 
výsledkom. Od toho okamihu je 
naša schopnosť predstavivosti 
životným záujmom Boha. Časť 
Božej moci predstavivosti je v 
nás. Ak použijeme svoju moc 
predstavivosti, aby sme si pred-
stavili zmyselné alebo nečisté 
veci, dostaneme sa do priameho 
konfliktu s Božou vôľou. Ľudia 
radi používajú moc predstavivos-
ti na vytváranie množstva obra-
zov, ktoré Boh zakázal a pritom 
o tom ani nevedia, napríklad, 
keď muž vidí ženu, ktorá je pre 

neho atraktívna, môže ju v mysli 
vyzliecť kus po kuse až kým nie 
je úplne nahá. Potom môže svo-
ju predstavivosť použiť tak, aby 
pocítil, aké by to bolo dotýkať 
sa jej tela. 

S touto mentálnou aktivitou 
môže pokračovať dovtedy, kým 
neprežije každý možný pohlav-
ný akt. Vzal si Boží zvláštny, 
svätý dar, a strávil ho na oltári 
zmyselnosti. Vydaté i slobodné 
ženy sú tiež schopné nespráv-
nych myšlienok, ale zlý duch ich 
pokúša používať svoje predsta-
vy odlišným spôsobom. Vidia 
alebo myslia na určitého muža 
a začnú si s ním predstavovať 
život ako so svojím manželom. 
Predstavujú si, že vypĺňa všetky 
ich citové i telesné potreby. „On 
by ma počúval, on by sa so mnou 
zhováral, on by ma chápal“. 
Muž, či ženatý alebo slobodný, je 
žiadostivý, mentálne posadnutý 
inou ženou. Na niekoľko chvíľ 
patrí jej a vzácny Boží dar pred-
stavivosti opäť použil a priamo 
porušil Jeho vôľu.

Sám Pán Ježiš nás učil, že 
jestvujú také atraktívne a návy-
kové znaky, že aj keby nejaký 
človek vstal z mŕtvych, nevzdali 
by sme sa ich!!! Nijaký hriech 
nezapadá do tejto kategórie jas-
nejšie ako hriech nemorálneho 
uvažovania. Pán Ježiš novým 
spôsobom vysvetlil posolstvo 
prítomné v celej Starej zmluve. 
Povedal: „Každý, kto hľadí na 
ženu žiadostivo, už s ňou scu-
dzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 
28). Toto nie sú slová radikála s 
blčiacim pohľadom. Treba, aby o 
nich veľmi vážne uvažoval každý 
kresťan. Napriek tomu si mys-
lím, že sa celkom prehliadajú.

Muži i ženy si myslia, že zo 
svojich sŕdc nemôžu vyhnať 

1. Hľadaj Boha ako otca. Byť ot-
com alebo matkou znamená dávať 
život podľa vzoru samého Stvoriteľa. 
Rodiac nový život plnia muž a žena 
Božiu výzvu: „Ploďte a množte sa!“ 
(Gn 1,28) Život, ktorý sa zrodil, im 
nepatrí. Patrí Bohu. 

2. Usiluj sa byť dobrým dieťa-
ťom, aby si bol dobrým rodičom. 
Pre mladého muža i ženu je cestou 
k skúsenosti rodičovstva skúsenosť 
z detstva. Inej cesty niet. Najprv 
je potrebné naučiť sa byť dobrým 
a verným synom alebo dcérou, 
aby bolo možné byť neskôr dobrým 
a verným otcom či matkou. Mnoho 
mužov a žien premárni šancu na 
zrelé otcovstvo a materstvo, lebo 
sa nechajú viesť pýchou a nechcú 
prijať pokorný postoj poslušnosti 
voči rodičom. Pokorná a odpúšťajú-
ca láska voči rodičom je potrebná 
najmä vtedy, ak postoj rodičov deti 
zraňoval. 

3. Opusti otca i matku, ako káže 
biblia. Opustiť rodičov fyzicky aj emo-
cionálne je nevyhnutnou podmien-
kou dobrého otcovstva a materstva. 
Toto opustenie sa však neuskutoč-
ňuje „oddelením“ od rodičov, ale 
prostredníctvom vnútorného zmiere-
nia sa s nimi. Odchod z rodičovské-
ho domu bez vnútorného zmierenia 
sa s matkou a otcom spôsobuje, že 
je to skôr útek ako odchod. Mnohí 
nie sú schopní skutočne vnútorne 
„opustiť otca i matku“, pretože im 
nevedia (často len preto, že sku-
točne nechcú) odpustiť a zmieriť sa 
s nimi. Oslobodenie sa od rodičov 
má za následok postupne sa vyma-
ňovať zo stereotypov, ktorými bola 
poznačená celá ich výchova.  

4. Daruj deťom lásku v úplnej 
rodine. Dieťa potrebuje nie iba indi-
viduálnu lásku otca a matky, ale tiež 
vzájomnú lásku oboch rodičov. Na 

základe tejto lásky sa dieťa dozvedá, 
čo je ľudská láska, rodina, manžel-
stvo, v úplnej rodine nachádza oporu 
a pocit bezpečia. Veľmi dôležitou 
úlohou rodičov je teda najskôr vy-
budovanie láskyplného manželstva 
a potom úplnej a láskyplnej rodiny, 
v ktorej od úplného počiatku exis-
tuje atmosféra zhody, rodičovskej 
lásky, pocitu bezpečia a vzájomnej 
starostlivosti.

5. Dôveruj svojim deťom. Viera 
rodičov v ich deti je základom ozajst-
ného rodičovstva. Rodič však môže 
veriť dieťaťu iba vtedy, keď – hoci 
v malej miere – verí sebe. Rodičia 
si dôveru detí nemôžu vynucovať. 
Musia si ju zaslúžiť. Dôvera je vzá-
jomným darom. Dieťa spontánne 
dôveruje rodičom, keď cíti ich lásku 
a dôveru. Dôveru možno budovať na 
vzájomnej láske a starostlivosti o se-
ba. Dospievajúce deti neočakávajú 
od svojich rodičov, že budú vo všet-
kom bez chyby. Očakávajú od nich 
predovšetkým dôveru a vieru v ich 
možnosti, dobré plány a túžby.

6. Buďte pre deti autoritou. Byť 
rodičom znamená dať sa rodine a de-
ťom k dispozícii, slúžiť im a niesť za 
nich zodpovednosť. Iba zodpovedný 
rodič naučí zodpovednosti svoje deti. 
Autorita otca a matky nie je výsadou, 
ale službou. Postojom zodpovednos-
ti, obetavosti, starostlivosti a služby 
rodine budujú svoju autoritu.

7. Miluj svoje dieťa nezištnou lás-
kou. Otec a matka nedávajú svojim 
deťom život preto, aby „niečo“ za 
to dostali, ale preto, aby mohli vo 
svojich deťoch predĺžiť trvanie lásky 
a života. Dávanie života dieťaťu je 
delením sa o lásku, ktorú rodičia 
dostali od svojich rodičov a ktorou 
sa vzájomne obdarúvajú v manžel-
stve.  Nezištná láska otca a matky 
je zrkadlom nezištnej lásky Boha 

Otca. Vďaka nezištnej láske sa rodi-
čia pre dieťa stávajú ukazovateľom 
cesty k Bohu.

8. Uč deti bojovať. Láska, z ktorej 
sa rodí radosť života, musí často 
tvrdo zápasiť. Predovšetkým to 
bude vnútorný zápas s vlastnou 
slabosťou: nestálosťou vôle, ná-
chylnosťou k znechuteniu, sklonmi 
k úteku. Bude to tiež „vonkajší“ zá-
pas o miesto vo svete: úsilie vydobyť 
si pozície v zamestnaní, zápas s ne-
spravodlivým správaním sa druhých, 
s nečestnými súpermi. Tento zápas 
nie je „zápasom o svoje“, ale je to 
zápolenie o dobrý a čestný život.   

9. Vytváraj deťom ovzdušie slo-
body. Atmosféra dôvery a slobody 
spôsobuje, že dieťa sa spontánne 
stotožňuje s hodnotami, ktoré repre-
zentuje jeho otec a matka. Sloboda 
a dôvera vplýva na postupnú pre-
menu vzťahu závislosti na vzájomné 
partnerstvo a priateľstvo. Rodičia nie 
sú pánmi svojho dieťaťa. Ani vtedy, 
keď je od nich úplne závislé. Rodič je 
len „starší brat vo viere“ svojho die-
ťaťa. Pretože dieťa nie je majetkom 
svojich rodičov, nemôžu mať úplne 
v moci jeho slobodu. V každom ob-
dobí života dieťaťa treba rešpektovať 
jeho slobodu v takej miere, ktorej 
dieťa je schopné. 

10. Venuj deťom každý deň tro-
chu času. Jedným z najdôležitejších 
darov, aký rodičia môžu darovať svo-
jim deťom, je venovať im každý deň 
čas. Od okamihu príchodu dieťaťa 
na svet si rodičovstvo vyžaduje čas. 
Nedostatok vzťahu spôsobený nedo-
statkom času negatívne ovplyvňuje 
emocionálny, intelektuálny a du-
chovný vývoj dieťaťa. Nedostatok 
času otcov osobitne citlivo pociťujú 
synovia. Čas venovaný deťom sa 
nedá ničím nahradiť.

                                Jozef Augustín, SJ

Desatoro zrelého rodičovstva
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Výzvy, ktorým musí súčasná 
výchova čeliť, sú často spoje-
né s rastúcim vplyvom médií 
v našom svete. Médiá, ako 
aspekt fenoménu globalizácie, 
navyše podporované rýchlym 
rozvojom technológií, silne de-
terminujú kultúrne prostredie. 
Existujú hlasy, ktoré tvrdia, 
že formačný vplyv médií vo 
výchovnom procese súperí s 
vplyvom školy, Cirkvi a možno 
dokonca aj rodiny. Pre mnoho 
ľudí je skutočné to, čo médiá 
predkladajú ako skutočné.

Za výchovu detí k selektív-
nemu používaniu médií sú 
zodpovední rodičia, Cirkev a 
škola. Najdôležitejšia je tu však 
úloha rodičov. Oni majú právo 
a povinnosť zaistiť rozumné po-
užívanie médií, pričom formujú 
svedomie svojich detí, aby boli 
schopné správne a objektívne 
usudzovať a aby ich potom 
tento úsudok viedol k prijatiu 
alebo odmietnutiu predklada-
ných programov. 

Mediálna výchova má byť po-
zitívna. Keď deťom predložíme 
to, čo je esteticky a morálne 
na vysokej úrovni, pomôže 
im to rozvíjať si schopnosť 
hodnotiť, byť rozvážnymi a 
vedieť rozlišovať. Tu je dôležité 
uvedomiť si, že najdôležitejší 
je príklad rodičov, ale tiež 
užitočnosť oboznamovania sa 
mladých s klasikmi detskej 
literatúry, maliarstva a vážnej 
hudby. Krása, akoby odraz 
božského, inšpiruje a oživuje 
srdcia a mysle mladých, 
pokým ošklivosť a vulgárnosť 
majú na ich postoje a správa-
nie devastujúci vplyv.

Výchova vo vzťahu k médi-

ám je náročná, vyžaduje si 
cvik v uplatňovaní slobody. 
Príliš často sa totiž sloboda 
predstavuje ako neprestaj-
né vyhľadávanie potešenia a 
nových zážitkov. To je však 
odsúdenie, nie oslobodenie! 
Pravá sloboda by nikdy neo-
dsúdila jedinca – najmä dieťa 
– k nenásytnému vyhľadávaniu 
novostí. Vo svetle pravdy au-
tentická sloboda nás povoláva, 
aby sme si – nie neuvážene, 
ale na základe slobodného 
rozhodnutia – vyberali všetko, 
čo je dobré, pravdivé a krás-
ne. Rodičia sú strážcami tejto 
slobody svojich detí a keď im 
postupne dávajú čoraz väčšiu 
slobodu, vedú ich k hlbokej 
radosti zo života.

Túžbu vychovávať deti v 
súlade s hodnotami krásy, 
pravdy a dobra, vychádzajúcu 
rodičom i učiteľom priamo zo 
srdca, môže mediálny priemy-

sel podporiť iba v tej miere, v 
akej podporuje fundamentálnu 
dôstojnosť ľudskej bytosti, 
pravú hodnotu manželstva a 
rodinnej lásky, ako aj pozitív-
ne výdobytky a ciele ľudstva. 

Bolo by dobre, aby sa kaž-
dý zamyslel nad kontrastom 
medzi Kristom, ktorý „(deti) 
objímal, kládol na ne ruky a 
požehnával ich“ (Mk 10, 16) a 
tým, kto pohoršuje jedného z 
týchto maličkých, lebo „tomu 
by bolo lepšie, keby mu zave-
sili mlynský kameň na krk“ (Lk 
17, 2). Preto znova apelujem 
na ľudí nesúcich zodpovednosť 
za masmediálny priemysel, 
aby chránili spoločné dobro, 
napomáhali pravdu, obhajovali 
ľudskú dôstojnosť jednotlivca a 
posilňovali úctu voči potrebám 
rodiny.

Z posolstva Svätého Otca Benedik-
ta XVI. k 41. Svetovému dňu spoločen-
ských komunikačných prostriedkov

Deti a komunikačné prostriedky: výzva pre výchovu     

snímka: M. Magda

zmyselnosť, preto musel Ježiš 
povedať, že v každom je zmysel-
nosť! A že práve preto nemôže 
nikto nikoho obviňovať. Túto 
teóriu som prijímal i ja, lebo to 
bol vynikajúci spôsob, ako sa 
vysporiadať s vlastnou morál-
nou dilemou. Ale teraz viem, 
že Pán Ježiš nás volá vykoreniť 
cudzoložstvo z našich vlastných 
sŕdc. Toto hovorí a presne toto 
aj myslí. Cela biblia nás volá k 
čistote srdca a mysle, dotýka sa 
to každého kresťana.

Odkiaľ pochádzajú myšlien-
ky?

Satan sa nesnažil nútiť Evu, 
aby neposlúchala Boha. Jedno-
ducho ju vmanévroval do toho, 
aby o tom premýšľala. Navrhol 
jej výhody, ktoré by mala uvážiť. 
Eva o nich uvažovala a potom 
sa pozrela na zakázané ovocie s 
novým záujmom. Vyzeralo dobre. 
Lenže ono vždy vyzeralo dobre. 
Ovocie sa nezmenilo. Len Evine 
myšlienky sa zmenili. Satano-
vá stratégia fungovala vtedy a 
funguje stále! Zlé sily zručne a 
opatrne formovali ľudskú rasu, 
aby verila, že nie je zodpovedná 
za svoje myšlienky.

Naše myšlienky na smilstvo 
prichádzajú len z nášho srdca. 
Nemôžeme viniť opačné pohla-
vie, obrázky, filmy alebo okol-
nosti. Nemysli si, že ak hovieš 
v hriechu amorálneho uvažova-
nia, že Boh ti dá znamenie, že 
ho zarmucuješ. Veď proroci Sta-
rej i Novej zmluvy už prehovorili. 
Povedali nám, že Boh chce, aby 
naše srdcia, mysle i predstavy 
boli čisté. Nemôžme očakávať 
nijaké ďalšie posolstvá alebo 
zázraky, aby nás presvedči-
li. Boh jasne prehovoril a my 
sme to počuli! Boh vyžaduje 
čisté, sväté myšlienky a naším 
cieľom musí byť - stať sa tým, 
čím On chce, aby sme sa stali 
a nezávisle od toho, ako tvrdo 
bude naša slabá prirodzenosť 
odporovať. A buďme si istí, že 
bude odporovať! Je nesprávne 
mať zlé myšlienky a potom nad 
nimi meditovať. Čím viac na to 
myslíme, tým horšia a väčšia 
bude naša vina. Ježiš nás bude 
brať na zodpovednosť za všetky 
naše myšlienky. Zmýšľať podľa 
tela = smrť! „Podľa Ducha je 
život a pokoj“ (Rim 8, 6).

                   MUDr. Vaščák Blažej

Stalo sa:
- 8. 4. - oslávili sme Kris-
tovo zmŕtvychvstanie - 
Veľkú noc
- 14. 4. – zúčastnili sme sa 
na Arcidiecéznom stretnutí 
mládeže v Sabinove
- 20. 4. – začiatok de-
montáže farebných skiel 
v kostole; očistenie,  kon-
zervovanie, zasklievanie 
vitráží do dvojskla firmou 
Promont z Humenného. 
- 28. 4. – putovali sme 
na 3. celoslovenskú púť 
Rádia Lumen do Svätyne 
Božieho milosrdenstva 
v Krakove  
- 29. 4. – nedeľa Dobrého 
pastiera - modlili sme sa 
za duchovné povolania
- 1. 5. – slávili sme od-
pust k úcte sv. Jozefa, 
robotníka; prihovoril sa 
nám kancelár Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach 
Mons. Juraj Kamas, farár 
vo Valalikoch 

Stane sa:
- 11. 5. – návšteva mla-
dých z farnosti Košice-
-Šaca na mládežníckej 
sv. omši 
- 17. 5. – prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenie Pána
- 20. 5. – celodenná po-
klona v našej farnosti 
v rámci ustavičnej poklo-
ny v našej Košickej arci-
diecéze 
- 27. 5. – nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého, končí sa 
veľkonočné obdobie; 1. sv. 
prijímanie v Ovčí, 9 detí
- 3. 6. – 1. sv. prijímanie 
vo Víťaze, 31 detí  

snímka: O. Székely
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2007 máj  Spektrum

Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

7. 5. Pondelok

8. 5. Utorok 18:00 † Martin Foriš

9. 5. Streda 18:00 † Anna, Vojtech Kostelníkovci

10. 5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

11. 5. Piatok 18:30 za požehnanie Valenta Juraška 17:30 † Filip Baloga (výročná)

12. 5. Sobota 7:00 † Ján, Lýdia Kőryovci

13. 5.
6. veľkonočná
nedeľa

7:30 80: Valent Biroš 9:00 za farnosť

10:30 70: Žofia Blizmanová

14. 5. Pondelok

15. 5. Utorok 18:00 † Mária J. a Štefan M. 

16. 5. Streda 18:00 za požehnanie Žofie

17. 5.
Nanebovstúpenie 
Pána

7:00 za farnosť 17:30 50: Miroslav Jenča

18:30 za pož. Flaviána a Heleny Jenčových

18. 5. Piatok 18:30 80: Ján Skalka 17:30 za požehnanie Žofie Balogovej

19. 5. Sobota
7:00 85: Ján Uličný

15:00 sobáš: Galis - Kovaľová

20. 5.
7. veľkonočná
nedeľa

7:30 za požehnanie rod. Márie Galdunovej 9:00 za farnosť

10:30 za hasičov

21. 5. Pondelok

22. 5. Utorok 18:00 † Štefan Iskra

23. 5. Streda 18:00 † Marián Hudák (výročná)

24. 5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

25. 5. Piatok 18:30 † Ján Čech (výročná) 17:30 † Eva Balogová

26. 5. Sobota 7:00 vlastný úmysel

27. 5.
Svätodušná
nedeľa

7:00 † Ján, Alžbeta, Valentín Kollárovci 10:30 1. sv. prijímanie

9:00 za požehnanie rodiny Jozefa Petka

28. 5. Pondelok

29. 5. Utorok 18:00 † Alžbeta, Ondrej Čechovci

30. 5. Streda 18:00 † Ondrej Bednárik

31.5. Štvrtok 7:00 vlastný úmysel

1. 6. Piatok 18:30 † Martin, Florián Uliční 17:30 † Martin, Barbora Ondriášovci

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

3. 6.
Najsvätejšia
Trojica

7:30 50: Pavol Grega 9:00 za požehnanie Jána a Márie Farkašových

10:30 1. sv. prijímanie

Kvetinky májové, Márií sa kloňte
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SPEKTRUM

Mária
Všetkým tvorom niečo chýba ...

Telesným chýba to, aby boli čistí.

My to vieme.

Ale tým čistým

chýba práve to, aby boli telesní.

Jej naopak nechýba nič ...

Ona, pretože je telesná, je čistá.

Ale i keď je čistá, je tiež telesná.

Takto nie je len jedinečná žena

medzi všetkými ženami.

Ale je to i jedinečný tvor medzi všetkými 

tvormi.

Doslova prvý po Bohu. Po Stvoriteľovi.

Hneď po ňom!
                                                                     Ch. Péguy  

sn
ím
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Po Veľkej noci je každý deň krajší a krajší. Oslávili 

sme zmŕtvychvstalého Krista, ktorý nám priniesol 

život a chuť do života. Po pôste, prípravnom čase, 

celá príroda ožila. Preniká nás vôňa kvetov, 

rozkvitnutých stromov, orchester vtákov, ako aj 

radosť z  nového života. Spievame radostné 

Aleluja. Máme chuť žiť. Máme radosť. Máme máj. 

Máme najkrajší mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný 

Matke Božej.

Mária má najvznešenejšie postavenie medzi 

ľudským pokolením. Je vzorom viery, nádeje 

a  lásky. Je veľkodušná v  starostlivosti o blaho 

ľudí. Preto sa k nej mnohí znova a znova utiekajú, 

aby s jej pomocou vedeli kresťansky naplno žiť. 

S ňou sa chceme modliť.   

Mária je najkrajším kvetom – ružou. Na Vianoce 

spievame: „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa.“ Mária ako 

ružový ker odovzdala tomuto svetu Ježiša – ružu. 

V loretánskych litániách sa môžeme dozvedieť, že 

Mária je ruža duchovná. Aj pri modlitbe ruženca 

pokračujeme od perly k perle, od ruže k ruži. Na 

Veľkú noc pozeráme viac na tŕnie ako na ružu: 

Mária musela znášať utrpenie a  bolesti. Okolo 

Turíc rastú pivónie, kvety podobné ruži, ale bez 

tŕňov. Na Márii „bez bolesti“ vidieť, čo sa nám 

a Cirkvi dostáva: vykúpenie a radosť, spoločenstvo 

a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi 

učeníkmi. Potom dostáva plody vernosti. Je 

s telom a dušou vzatá do neba, prijíma odmenu 

nebeskej radosti.  

Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕnie. 

A vlastne už by to nebola ruža. Som rád, že Mária 

je najkrajším kvetom, ružou. Mária ako ruža 

s  tŕním nám ukázala, ako máme byť spojení 

s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa chceme 

páčiť Bohu, potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť 

svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami 

bolesti ako Mária a premýšľať vo svojom srdci 

o  utrpení, zle, ktoré nám svet uštedruje 

a, samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Pri tom 

všetkom nezabudnite, že na nás neustále svieti 

slnko a zohrievajú nás jeho teplé lúče. Boh bol 

s Máriou vždy. S nami je dokonca aj s ňou. Mária 

za nás oroduje.  

Ďakujem ti, Bože, že si nám podaroval najkrajší 

kvet - tajomnú ružu Máriu.           duchovný otec

Tajomná ruža Mária

sn
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Veľká noc 2007



Stretnutie mladých v Sabinove

Kostol sv. Jozefa robotníka

Ročník 8                  
Máj 2007
Číslo 4

Časopis zo života rímskokatolíckej farnosti Víťaz

don Anton Červeň ThDr.Naši - skupinka č. 1

Naši - skupinka č. 2

Naši - skupinka č. 3

Spoločenstvo Rieka života

Naši a vanutie Ducha


