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Prekvapujúca návšteva

Kostol sv. Jozefa, robotníka



11. októbra 2012 začne Rok viery, ktorý vyhlásil 
Svätý Otec Benedikt XVI. pri príležitosti 50. výročia 
otvorenia 2. vatikánskeho koncilu. Má prispieť k 
novej konverzii k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu 
viery, aby všetci členovia Cirkvi boli dôveryhodnými 
a radostnými svedkami vzkrieseného Pána, schop-
nými priviesť mnohých ľudí k hľadaniu brány k viere. 

K bráne viery v zmŕtvychvstalého Pána Ježiša 
priviedli našich predkov pred 1150 rokmi  sv. Cyril 
a Metod, naši slovanskí vierozvestovia. Preto lepší 
začiatok prípravy na Rok viery nemohol lepšie za-
čať ako neočakávanou a prekvapujúcou návštevou  
ostatkov sv. Cyrila v našej farnosti. Uctili sme si 
ich s úprimnou vierou, zbožnosťou a vďačnosťou 
za dar viery v zrozumiteľnej reči, dar písma a po-
vznesenie slovanskej kultúry. 

Príchod sv. Cyrila a Metoda k našim predkom sa 
datuje na rok 863. Vyslal ich cisár Michal III. na 
žiadosť kniežaťa Rastislava panovníka Veľkej Mora-
vy. So sebou priniesli knihy Svätého písma, ktoré 
pripravili a preložili z gréčtiny do staroslovienčiny a 
ktoré boli napísané novou abecedou – hlaholikou, 
vypracovanou Konštantínom-Cyrilom. Sám pápež 
Hadrián II. schválil tieto bohoslužobné  knihy napí-
sané v zrozumiteľnej reči ľudu. 

Sv. Cyril zomrel, keď mal 42 rokov, 14. februára 
869 v Ríme. Bol pochovaný v rímskej bazilike sv. 
Klementa. Brat, sv. Metod, pokračoval v ich úlo-
he aj po jeho smrti a neskôr začaté dielo, misiu, 
odovzdáva sv. Gorazdovi a ostatnými  žiakom. Sv. 
Metod zomiera 6. apríla 885. Jeho hrob sa doteraz 
neidentifikoval.    

Prítomnosť ostatkov sv. Cyrila je pre nás výzvou, 
aby sme pokračovali naďalej v misii, ktorú slovanskí 
vierozvestovia začali. Aj dnes potrebujeme ohlaso-
vať vieru vo všemohúceho Boha v zrozumiteľnej reči 
ľudu, aby sme priviedli k bránam viery ľudí, ktorí 
hľadajú nádej, pokoj a lásku. A toto môžu nájsť len 
v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, ktorý nás vykúpil 
svojim veľkonočným tajomstvom. Ako solúnski bra-
tia buďme svedkami vzkrieseného Pána. Nech ich 
námaha prináša v našich životoch ovocie viery a raz, 
aby sme mohli byť účastní večnej slávy Toho, ktorého 
nám zvestovali v zrozumiteľnej reči našich predkov. 

Použijem myšlienku z úvodníka predchádzajú-
ceho čísla Spektra: prichádza Tvoj čas, nastupuje 
Tvoj dych, Tvoje srdce a Tvoj mozog. Práve teraz 
beží Tvoj čas. Využi ho ako svätí Cyril a Metod.

duchovný otec
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Na titulke: Relikvia sv. Cyrila, ktorú sme si mohli osobne uctiť pri 
ďakovných sv. omšiach 16. apríla 2012 v našich kostoloch.

Mons. prof. ThDr. František Tondra , Dr.h.c.
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„Takto vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, 
vám bude na chválu, slávu a česť vtedy, 
keď sa zjaví Ježiš Kristus“ (1 Pt 1, 7).

ä 4. 6. 1936     † 3. 5. 2012

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, 
že zaopatrený sviatosťami,

odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu emeritný otec biskup

Pohreb bude vo štvrtok 10. mája 2012 o 10:00 h 
v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
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Životopis Františka Tondru 
František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vla-

hoch. Maturoval na 11-ročnej strednej škole v Spišskej Novej 

Vsi (1954). V rokoch 1954 – 1957 študoval na Vysokej škole 

pedagogickej v Bratislave a v rokoch 1957 – 1962 na Rímsko-

katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, 

kde v roku 1978 získal doktorát z teológie. Na tamojšej katedre 

morálnej teológie pôsobil v rokoch 1978 – 1983 ako odborný 

asistent. V roku 1990 pôsobil ako odborný asistent na na Teo-

logickom inštitúte CMBF UK a TF KU v Spišskej Kapitule - Spiš-

skom Podhradí (morálna teológia, kresťanská sociológia). V júli 

1993 (12. 7.) získal habilitáciu a v decembri 1997 (12. 12.) bol 

menovaný prezidentom SR za profesora v odbore teológia. 

Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1962 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Levoči (1. 8. 1962 

- 31.10. 1963, správca farnosti v Hnilci (1. 11. 1963 - 14. 4. 1970) a v Zázrivej (15. 4. 

1970 - 30. 9. 1978) a kaplán v Zázrivej (1. 10. 1978 - 30. 9. 1980). Neskôr ako správca 

farnosti v Zázrivej (1. 10. 1980 - 14. 10. 1983), správca farnosti v Tvrdošíne (15. 10. 1983 

- 14. 4. 1987), správca farnosti v Levoči (15. 4. 1987 - 8. 9. 1989), prodekan v dekanáte 

Spišská Nová Ves (1. 2. 1988 - 31. 3. 1989) a dekan v spišskonovoveskom dekanáte (1. 

4. 1989 - 8. 9. 1989). 

František Tondra bol 26. 7. 1989 menovaný za diecézneho biskupa Spišskej diecézy. 

Konsekrovaný bol 9. 9. 1989 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Konsekrátorom 

bol kardinál Jozef Tomko. Spolukonsekrátormi boli Mons. Colasuono, arcibiskup, Mons. Ján 

Sokol, arcibiskup. 

Od 3. 10. 1994 bol konzultorom Kongregácie pre katolícku výchovu. V apríli 1990 (23. 

4.) bol vymenovaný za podpredsedu Biskupskej konferencie ČSFR. V júli 1991 (11. 6.) sa 

po abdikácii kardinála Tomáška stal predsedom Biskupskej konferencie ČSFR. V máji 1993 

(4. 5.) bol vymenovaný za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (abdikoval kvôli cho-

robe 13. 4. 1994); opätovne zvolený 31. 8. 2000, 16. 9. 2003 a 3. 10. 2006. Predsedom 

KBS bol do 28. 10. 2009. 

Bol predsedom Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS, členom Vedeckej rady 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty KU v Košiciach. V januári 2003 

(1. 1.) mu prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V 

decembri 2007 (11. 12.) získal titul Dr. h. c. od Trnavskej univerzity. 

V auguste minulého roka (4. 8. 2011) prijal Svätý Otec Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa 

úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho za Apoštolského administrátora Spišskej 

diecézy. Od 10. 9. 2011 bol na dôchodku. Od začiatku apríla 2012 bol hospitalizovaný vo 

Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde sa podrobil ope-

rácii na srdci. Zomrel 3. mája 2012 po ťažkej chorobe v košickej nemocnici. 

Zdroj: Spišská diecéza / TK KBS
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V sobotu 28. apríla 2012 ďakoval Bohu za 50 rokov 
života Mons. Vladimír Stahovec, rektor Pápežského 
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Ďakovnou sv. omšou v rodnom Hrabkove v kos-
tole sv. Šimona a Júdu celebroval Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita. 
Koncelebrovali Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 
a Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup 
za účasti ďalších 25 kňazov a veriacich z blízkeho a 
širokého okolia.

„S radosťou vzdávajte vďaky Bohu Otcovi...“ (por. 
Kol 1,12)

Týmto citátom zo Sv. písma privítal všetkých miestny 
farár dp. Peter Čorba a pokračoval:

„Schádzame sa tu kvôli nášmu oslávencovi Mons. 
Vladimírovi Stahovcovi, rektorovi pápežského kolégia 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý v týchto dňoch oslávil 
svoje krásne životné jubileum - 50 rokov života.

Žiaden človek neprichádza na tento svet ako ostrov. 
Človek je vždy obklopený ľuďmi a chce mať dobrých 
ľudí pri sebe. O to viac to platí, ak sa slávi životné 
jubileum a isto na 50-tku, kedy už môže vidieť, komu 
má byť vďačný.

Milý náš jubilant Vladimír, chcem sa ti poďakovať, 
že túto farnosť aj svoju rodnú dedinu si zviditeľnil svojím kňazstvom a prácou v pápežskom kolégiu. Sám teraz 
vidíš, aký je Boh k Tebe dobrý, keď sa rozhliadneš po tomto kostole a vidíš tu tebe najvzácnejších ľudí: mamu 
a otca, sestry, najbližšiu rodinu a ostatných nás kňazov a biskupov. 

Isto, mama a otec, tvoja najbližšia rodina je tu doma a preto mi dovoľ v Tvojom mene aj v mojom privítať 
medzi nami Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, Mons. Štefana Sečku, spišského 
biskupa, Mons. Andreja Imricha, pomocného spišského biskupa, Mons. Stanislava Stolárika, pomocného ko-
šického biskupa, Mons. Vendelína Plevu, riaditeľa Spolku sv. Vojtecha a ostatných tvojich vzácnych priateľov 
a známych, ktorých chceš mať okolo seba v tento tvoj neopakovateľný deň. 

Všetkých Vás srdečne vítam v tomto starobylom kostole sv. apoštolov  Šimona a Júdu, nech na ich orodo-
vanie sa vznáša naša príjemná obeta chvály a slávy k Tomu, ktorý je darcom Života, Všemohúcemu Bohu, 
skrze obetu jeho syna Ježiša Krista v láske i sile Ducha Svätého.“

V homílii o. arcibiskup zdôraznil radosť z takýchto stretnutí, keď povedal:
„Drahí otcovia biskupi, drahý oslávenec Vladko, drahí bratia v kňazskej službe, milí rodičia, milá pokrvná 

rodina, milí bratia a sestry! Taká vzácna príležitosť. Dostali sme pozvanie, aby sme ďakovali Bohu. Aké krajšie 
pozvanie môžeme dostať. Pozval nás Vladko, ako ho my kňazi, alebo v jeho rodine oslovujeme. Pozval nás 
preto, lebo chcel nás mať pri sebe. Sme milo dotknutí v srdci jeho priateľstvom, jeho blízkosťou, že nás chcel 
mať pri sebe, keď bude ďakovať Bohu za 50 rokov svojho života. Ďakovať Bohu je veľká radosť!

Po sv. omši sa pozvaní hostia stretli pri bielom stole v kaštieli vo Fričovciach, kde im oslávenec poďa-
koval za krásne spoločenstvo.                                                                             text a snímka: Martin Magda

Mons. Vladimír Stahovec ďakoval za 50 rokov života
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Mgr. František Stahovec, 
výpomocný duchovný

Homília k 50. výročiu požehnania kostola sv. Jozefa, robotníka
„Pozrite, ten chrám je nádherný.“

snímka: Martin Magda

Milí duchovní otcovia, bratia 
a sestry,

nebolo to plánované, ale to 
človeku príde na myseľ aj doda-
točne to, čo má byť. Dnešný deň 
je práve  dňom posviacky a preto 
chcem využiť príležitosť, ktorá 
mi bola daná. Som tu stále s 
vami, často sa vám prihováram, 
tak je samozrejmá vec, že pozná-
te moje myšlienky a ja žijem už 
skôr, aby som dožil svoj život a 
oslávil Boha, tak to všetko pre-
žívam s Vami. Rozprávať o tom, 
čo sme tento celý týždeň preži-
li, opakoval by som sa,  takže 
pozrel by som sa na tie veci z 
iného pohľadu. 

Pozrite, ten chrám je nádherný. 
Pamätáme sa, ako sa vyvíjal, sta-
val, opravoval za tých 50 rokov. 
A sme aj na to hrdí. Ale nie kvôli 
tomu bol ten chrám postavený, 
to dobre viete. V Starom záko-
ne poznáme, že už Adam a Eva 
prinášali obetu, neskoršie tieto 
obety boli uzákonené aj podľa 
Mojžišovho zákona, ale tie von-
kajšie obety sú prejavom toho 
materiálneho, lebo náš život je z 
tela z duše. Čiže aj to telo musí 
preniknúť do toho duchovného, 
tak musí prejsť aj zážitkom aj 
emóciami, ktoré máme v sebe 
ako prejav vďaky a oslavy Boha. 
Preto boli v Starom zákone  obety, 
lenže tie obety neboli dostačujú-
ce, pretože po telesnej stránke 
mohli byť dokonalé, perfektné, 
podľa Mojžišovho zákona tam boli 
aj predpisy, aké zvieratá sa majú 
obetovať, zdravé, najkrajšie, atď. 

Ale či môžu capy, barani, ovce, 
holuby nahradiť to, čo sa robí v 
srdciach? Pýcha, sebectvo, zá-
visť, nevraživosť a pod. 

Bolo potrebné, aby týmto sla-
bostiam nášho života bolo iným 
spôsobom zadosťučinené, preto 
Boh prijal túto úlohu. Duch svätý 
zostúpil na Ježiša a on celý svoj 
život hovoril: „Otče, Tvoja vôľa, 
nie moja nech sa stane.“ Čiže 
Boh sa za nás prihovára, aby aj 
po tej duchovnej stránke sme 
ho mohli prijať, ako aj Pán Ježiš 
stále hovoril apoštolom: „Po-
šlem vám svojho ducha“. Čiže 
poslať svojho ducha znamená 
nasledovať Pána Ježiša v tých 
skutkoch, ktoré on konal, v po-
kore, v dôvere, v Duchu svätom, 
v láske k Otcovi. Aby sme mohli 
v každodennom živote duchov-

ne rásť, musíme sa duchovne 
rozvíjať. 

Raz som čítal v jednom časopi-
se myšlienku, už som to možno 
aj niekedy povedal, koľko by stálo 
ľudské telo? Suroviny v zberniach 
boli niekedy lacnejšie, tak sa 
počítalo, že jedno ľudské telo by 
malo hodnotu päťdesiat korún. 
Keby sme ho chemicky rozložili, 
je tam  70 - 80 % vody. No dnes 
už voda stúpla na cene, 1 liter 
vody máte možno aj 10 korún, je 
tam trošku železa, zlata, vápnika, 
jódu a rozličných solí. Keď takto 
porovnáme tieto múry, nie sú to 
také isté chemické látky ako v 
našom tele? 

Dnes by sme nemohli osla-
vovať iba tento chrám, ani to 
nebol účel. Pán Boh nepotrebuje 
chrám z tejto hmoty, ale chce 
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snímka: Martin Magda

naše srdcia, lebo máme ducha 
lásky, i Ducha Božieho, ktorý 
tým, že prijal ľudskú prirodzenosť 
a obdaril svojou láskou Stvoriteľ-
skou i múdrosťou nás obdaril, 
tak my týmito darmi môžeme 
znovu oslavovať, zjednocovať sa 
s Bohom, rásť rovnako telesné. 

Teraz to obrátim, lebo vieme, 
že naše telo je chrám. Áno, my 
oslavujeme ten svoj život v svo-
jom srdci, v našom tele, v našich 
zážitkoch. Sme tu v tomto chráme 
pamätníci, v chráme, ktorí stavali 
naši rodičia, ktorí ste vy mnohí 
stavali, alebo aspoň pomáhali 
a doteraz ste prispievali, aby 
bol taký, aký je. Tu nejde len o 
múry, ale ide o miesto, aby sme 
sa tu mohli zhromaždiť. Teraz si 
môžete spomenúť, čo sme tu v 
tomto chráme prežili, koľko tu 

bolo svätých omší, teraz v posled-
nom období toľko máme svätých 
omší, ako nikdy predtým. Koľko 
tu bolo tragédií, pohrebov a celá 
dedina sme to prežívali, svadieb 
krásnych, nádherných, potom tiež 
tých ostatných sviatostí, ktoré sa 
vysluhovali. 

Farnosť - je tu fara, vieme, aké 
okolnosti okolo toho sa udiali, 
aj to všetko formovalo naše 
duchovné cítenie, myslenie, 
určité vzťahy, nielen tie vonkaj-
šie. Vieme, že tento kostolík sa 
stal chrámom nielen tým, že je 
postavený v strede dediny, ale je 
chrámom všetkých našich uda-
lostí. Celá dedina aj ten kostolík 
má atmosféru duchovnosti, či je 
nedeľa, či nejaká slávnosť. Keď 
začíname, vždy ideme stadiaľto, 
z Božieho chrámu, zjednocuje 
nás. Čiže tu vidíme, že chrám 
sa stal takou schránkou, kde sa 
hlása Božie slovo. 

To je to najdôležitejšie - Božie 
slovo. A my v tomto Božom slove 
sa učíme, napodobňujeme ho, 
dozrievame. Prirovnám to „po-
lopatisticky“, keď človek rastie 
telesne. Bol som kedysi s chlap-
cami miništrantami na Sľubici, 
boli sme tam celý týždeň a Jožko 
Grega nám povedal: „No, chlapci, 
dnes večer by ste nemohli podojiť 
kravičku, lebo neprídem a kravu 
treba podojiť.“ Chlapci celý čas 
nemali pokoja, kedy už budú 
môcť podojiť kravu, ale potom, 
keď sme mali mlieko, niektorí sa 
ho ani nedotkli. A mne bolo ľúto, 
lebo som tiež vyrástol na dedine 
a mlieko som mal strašne rád. 
Hovorím im: „Chlapci, veď aspoň 
ochutnajte!“ Jeden mi povedal, že 
nikdy v živote nemal také mlieko v 
ústach. „No, tak keď si ho nemal, 
tak nekritizuj, nepľuj, že je to zlé, 

neštíť sa toho, daj si do úst!“ A 
on nie, ani keby ste ho porúbali. 
Spomenul som to preto, lebo ch-
cem povedať, čo to znamená po 
duchovnej stránke. 

Rodičia nás učia určitú du-
chovnú skutočnosť, napodob-
ňujeme ich a preto aj zmýšľanie, 
vzťahy medzi ľuďmi, atmosféru v 
dedine, všetko berieme duchov-
ne od svojich rodičov. Aj dnes 
sa vieme duchovne tešiť. Mnohí 
prídu a tešia sa, povedia, máte 
to nádherné. Áno, to duchovné 
musí rovnako rásť ako to teles-
né. Preto som spomenul ten prí-
klad. Niekto môže mať z určitej 
veci rozkoš, napr. máme rozkoš 
z jedla. Priznám sa, že aj sa viem 
vždy veľmi tešiť na jedlo. Tento 
týždeň nás mamka duchovného 
otca hostila každý deň, tak som 
vždy mohol povedať, že to bolo 
perfektné. To je typ materializ-
mu, ale keď sa vieme materiálne 
naučiť, to závisí od toho, ako 
sme boli naučení od detstva. 

Potrebujeme sa vedieť rado-
vať aj duchovne, potrebujeme 
duchovne rásť. Potrebujeme sa 
duchovne naučiť, preto som spo-
menul ten príklad, aj na to domá-
ce mlieko si musíme zvyknúť. Tak 
aj duchovne musíme od svojich 
rodičov, od našich predkov, s 
ktorými žijeme v našej farnosti, 
od tých, ktorí sme tu videli na 
stavbe, naučiť sa láske. 

Čítal som v breviári myšlien-
ku  od svätého Bernarda, ktorý 
hovorí, že keď tu na zemi sa do-
kážeme naučiť niektoré veci od-
ľúbiť si ich, musíme si obľúbiť aj 
duchovné veci. Musíme sa tešiť 
a byť šťastní, blažení a prežívať 
rozkoš z duchovných hodnôt. 

Viem, že sa radi modlievame 
ruženec. Dnes je sobota, spomí-
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name si na Pannu Máriu, svätého 
Jozefa oslavujeme ako patróna. 
Aj Jozef pripravoval veci pre Pan-
nu Máriu a Ježiša, aj  chrám je 
pre nás takým stimulom, práve 
tu sa učíme tej duchovnosti. 
Potom odovzdávame dedičstvo 
otcov. A čo znamená „dedičstvo 
otcov“ – odovzdať tieto múry? To 
znamená odovzdať túto lásku k 
duchovným veciam, k hodnotám, 
že si ich vážime. A takto potom 
môžeme dozrievať, preto sa sta-
neme živým chrámom. Pán Ježiš 
povedal: „Ste živým chrámom..“, 
to znamená nielen tu, ale kdekoľ-
vek žijeme ako veriaci naplnení 
duchovnosťou, ktorú sme prežili. 
A to nás posilňuje. 

Právom je to také úžasné vý-
ročie, že tu sú veľké milosti, pre-
tože my nežijeme svoj život iba 
pre seba, ale máme ho odovzdať. 
Či o 50 rokov bude tento chrám 
takto naplnený, bude toľko ľudí, 
bude toľko duchovných povolaní, 
bude toľko nových kňazov z Víťa-
za, ako bolo doteraz? Myslím, že 
to všetko, čo bolo, je zásluhou 
našich otcov. A s akou vierou!

 Pamätám sa, keď bolo treba 
nejaké peniažky, keď boli zbierky 
a nebolo toľko peňazí, že prišlo 
osemnásteho alebo neviem, kedy 
dostávame dôchodky, že peniaze 
prišli, ale peniaze jednoducho ne-
boli. Až pokiaľ sa niečo nepreda-
lo, keď bolo možné predať a ešte 
sa aj muselo zvýšiť. Keď prišlo 
„družstvo“, viete, koľko sa zará-
balo. A predsa bolo treba urobiť 
zbierku a nebohý pán Ungvarský, 
keď chodil zbierať po domoch, 
tak mnohokrát aj nedalo sa dať, 
lebo nebolo. Ale to boli takí chá-
paví ľudia, ktorí uznali, že keď sa 
nedalo dať dnes, tak dali potom, 
s veľkou bázňou čím skôr dať, 

lebo už každý dal a my ešte nie. 
A to sme prežili s našimi rodičmi. 
Nie sú to krásne spomienky aj 
na ten krásny vzťah, ktorý tu bol 
medzi ľuďmi, že sme mali úctu a 
porozumenie a tvorili sme niečo 
spoločné, čo nás spájalo aj ako 
dedinu? 

Alebo ešte jeden  krásny zá-
žitok, ktorý ma veľmi fascinuje. 
Pamätám si, akoby to bolo te-
raz. Mal som asi 12 rokov. Keď 
sa staval kríž na kupole, dal sa 
hore, máme to zachytené aj na 
fotke, bol pevný, osadený a dnes 
už nebohý Filip Nehyla a Tomáš 
Juhás sa vedľa neho postavili 
a podali si ruky. Škoda, že ten 
záber neexistuje. Koľko mám ro-
kov, ale ten obraz nikto z mojej 
mysle nevymaže, je živý, lebo 
je silný. A prečo? Lebo to bol 
dar viery. Všetci sme sa dívali 
s úžasom, so zimomriavkami na 
chrbte, lebo to bol výkon, ale 
to bolo vzájomné, že sme si tak 
fandili, že sme tak túžili. A s Bo-
žou pomocou sa to podarilo. Či 
to nepôsobilo celý život na našu 
vieru? Či toto nás nespájalo? Čo 
iné, existuje iný spôsob?  Vidíte, 
toto je ten Boží duch, ktorý je v 
našich srdciach, ktorý nám tento 
chrám dáva. 

A keď si to tu všetko pripomí-
name, tak je mi tak trošku ľúto, 
že sme to tak viac nevyužili od 
pondelka, včera to bolo pekné. 
Mali tu byť všetci a mal to byť 
sviatok. Keď ide Žid na trh, tak je 
múdry, vie všetko pekne predať a 
my, keď už je po všetkom, tak si 
spomenieme, že toto mohlo byť 
lepšie, tamto mohlo byť lepšie. 
Ale hovorím, že našim deťom 
treba čosi odovzdať. Čo im odo-
vzdáme? Mali sme im dať toto 
svedectvo účasťou, zážitok, ktorý 

máme, im ho nikto iný neodovzdá. 
Vieme, že  mladí žijú dosť ťažký 

život, sú skúšaní oveľa viac. Po-
núka sa im niečo atraktívne, ale 
niečo by malo zostať aj z toho, 
čo sme my prežili. Aspoň, že sa 
budeme snažiť navzájom sa po-
vzbudzovať, aby ten chrám, keď 
sa bude sláviť ďalšie 50. výročie, 
to už bude storočnica, budú z 
týchto detí určite mnohí žiť. Aby 
sme ich každodenným životom 
viedli, či už k sviatostiam, aby 
pokračovali v tom, čo sme preží-
vali, či už oslavy, pohreby a všetky 
tradície, dobré aj ťažkosti. Aby aj 
naše deti, myslím tie, ktoré teraz 
spolu s nami rastú do dospelosti, 
mohli spomínať s takou úctou na 
nás, na svojich rodičov. Aby ten 
chrám bol pre nich ďalej, vtedy 
sme splnili aj my svoju úlohu, 
vtedy ten chrám skutočne má 
svoju cenu. 

Nezostanú z neho len ruiny, ale 
je to chrám, v ktorom prebýva 
už teraz Boží duch, pretože tu 
sa učí Božie slovo. A budú to 
skutky, ktorými my dozrievame 
pre nebo, pre večnosť, aby sme 
mohli byť v nebi šťastní, blažení, 
lebo ako Pán Ježiš povedal: „Po-
kiaľ je tu ženích, tak sa radujte. 
A keď vám ženícha vezmú, už sa 
nebudete môcť radovať.“ 

My svoje šťastie budujeme, 
pokiaľ sme tu na zemi, pokiaľ 
žijeme. Keď umrieme, už nebu-
deme môcť svoje šťastie budo-
vať. Už to nebudú naše zásluhy, 
naše skutky, už to nebude naša 
spoluúčasť, bude to iba Božie 
milosrdenstvo. Boh nechce iba 
obetu, chce aj milosrdenstvo, 
chce lásku. My môžeme tú lásku 
prežiť len cez skutky, cez tú služ-
bu jeden druhému, povzbudzovať 
sa navzájom. Len cez toto nás 
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môže spasiť. Aj keď už nemôžeme 
možno dávať materiálne, môžeme 
svedectvom viery, vernosti, určitej 
atmosféry, ktorú vytvárame v ro-
dinách, vo vzájomných vzťahoch. 
Aby sme neboli tí, ktorí sa budú 
predbiehať, kto je ako bohatý, kto 
sa čím predvedie pred ostatnými, 
kto si čo môže dovoliť. To by bolo 
na škodu všetkým. Ten, kto má, 
musí povedať: Dostal som dar 
od Boha, tak ho musím využiť.“ 
A ten, kto nemá, sa musí tiež na-
učiť byť vďačný a jeden druhého 
povzbudiť, cítiť sa jeden druhému 
blízky a nie jeden nad druhého. 

Preto Pán Ježiš dal svoj život 
za nás, aby to, čo my máme, 
vedeli sme dať tým druhým, len 
vtedy náš život je ozaj podob-
ný Kristovi. Len vtedy vládne 
Kristov duch, vtedy tá Oltárna 
Sviatosť je tou silou, tu pôsobí 
Duch, tu nechávame tvoriť Du-

cha svätého v našich srdciach. 
Lebo pozerať sa na Eucharistiu, 
klaňať sa Eucharistii a nemať v 
svojom srdci tú pokoru a lásku, 
je to nanič! Stačí pozrieť sa na 
vesmír, na slniečko - tam je 
Boh, jeho múdrosť stvoriteľská, 
Ducha Svätého posvätiteľská. 

Všetko má svoje presné záko-
ny, tam sa môžeme klaňať Pánu 
Bohu ako svätý Pavol, apoštol 
hovorí: „Žijeme v Kristovi, hýbe-
me sa a sme v ňom...“, ale on 
tu v chráme chce, aby sme boli 
chránení od vonkajška, ale aby vo 
vnútri tá viera mohla rásť. Tu sa 
môžeme klaňať, aby sme svoje 
vnútra posväcovali, aby sme vnút-
ri objavili tu Božiu krásu. 

Potrebujeme aj tieto múry, 
aby nás chránili, potrebujeme aj 
pravidelnú Sviatosť. Podľa mož-
ností, keď mám čas, využijem, 
aby som mohol rásť nie kvôli 

paráde, alebo kvôli tomu, kto prí-
de, atď. Ale kvôli tomu, aby som 
nabral, aby som odišiel šťastný, 
aby som sa aj ja naučil mať rád. 
Keď sa gurmánsky vieme naučiť 
mať radi jedlá, prečo by sme sa 
nemali naučiť mať radi duchov-
né veci? A toto je práve ten dar 
sviatostí - toľkých svätých omší, 
Božieho slova, čítaní, ktoré tu 
počúvame. No nielen prísť uká-
zať sa, hej, že dnes má naša 
rodina omšu a my sa ukážeme 
a prinesieme dar. To je nič, keď 
to nie je v srdci prinesený dar lá-
sky Bohu. Takže v tomto duchu, 
bratia a sestry, nech na tento 
pamätný deň – päťdesiatku, na 
ten zlatý týždeň - budeme určite 
dlho a dlho spomínať. 

Som rád, že som sa tu mohol 
zo svojho srdca s vami pode-
liť. Môžem povedať úprimne, s 
akou radosťou ďakujem za svoje 

snímka: Martin Magda
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kňazstvo sčasti aj vám, za vaše 
modlitby, ktoré ste neustále za 
nás prosili. Viem, že sme tu mali 
také obdobie,  neprerušené, že 
sme mali vždy bohoslovcov. Vie-
te, ako s nami kňazmi tu dopadlo. 
Dvaja sú už na večnosti, treba sa 
za nich modliť, ale aj dvaja bratia 
nám trošku odišli. Verím, že raz 
príde deň, že aj za nich budeme 
prosiť viac než za kohokoľvek. 
Myslím si, že aj keď je tam určite 
dar viery, príde chvíľka, kedy Pán 
Ježiš dá každému príležitosť, aby 
mohol splniť to, čo môže. Myslím, 
že je to pre nás povzbudením, aby 
sme nezostali len pri tej pýche, 
ale pri väčšej úprimnosti, že naše 
modlitby aj za tých bratov nebudú 
zbytočné, že raz budeme spasení 
všetci. Že sa dožijeme toho dňa, 
keď sa budú môcť vrátiť, pevne 
verím, že budú môcť. To je moja 

najväčšia túžba, lebo vtedy sa 
splnia Ježišove slová, ktoré on na 
kríži potvrdil, keď povedal: „Ešte 
dnes budeš so mnou v raji!“ 

Takže naše modlitby nebudú 
zbytočné,  nielen za nich, ale 
aj za budúcich kňazov. Máme 
tu krásnych miništrantov. Keby 
sa ma duchovný otec opýtal, čo 
by som si prial a čo prajem to-
muto chrámu, odpoviem, aby o 
ďalších päťdesiat rokov, keď tu 
bude oslava storočnice, bolo raz 
toľko kňazov z Víťaza, aby bolo 
aj toľko ráz obyvateľov a aby 
všetci tak držali jednotne ako 
držia dnes. Aby všetky ostatné 
veci boli vedľajšie a aby ľudia sa 
mali radi. A keď sa toto podarí 
splniť, tento sviatok bol pre nás 
veľkou milosťou. Lebo nám uka-
zuje cestu, čo je našou cestou 
a akou cestou sa bude uberať 

tento chrám. 
A takisto prosím aj za du-

chovného otca, lebo pastier je 
taký, akého si vyprosíme, akého 
máme. Keď si ho my budeme uc-
tiť, aj on si bude ctiť nás. Keď ho 
budeme mať radi, keď nebudeme 
zneužívať niektoré veci, tak to 
bude aj naša zásluha, ale môže-
me to aj opačne zneužiť. Môžeme 
sa vtierať do priazne, ale niekedy 
to môže byť, že sa budeme deliť, 
že jedných duchovných majú radi, 
druhých nie. Záleží len na nás mať 
úctu jeden k druhému. 

Poviem to ako kazateľ z mno-
hých farností. Prišiel som do 
chudobnejšej farnosti, ktorá bola 
predtým veľmi bohatá a bolo 
treba zaplatiť účty za faru, plyn, 
elektrinu a pozerám v pokladnici 
7 korún. A ešte nakoniec sa zis-
tilo, že tam bolo o 11 000 menej, 

snímka: Martin Magda
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lebo sme čakali, že 20 000 nám 
mali vrátiť z poisťovne a vrátilo 
sa len 9 000 a bolo treba vybrať 
peniaze z banky, aby nás neod-
pojili. A keď som tam chcel pre-
žiť, tak som musel začať. Bolo 
treba opravovať kostolík, veža už 
bola deravá, ďatle si tam robili 
hniezda, aj sršňov bola plná stre-
cha. A tak mi babky povedali, že 
dajú peniaze, ale až keď sa bude 
niečo robiť . Bolo nám treba pol 
milióna korún len na to najnut-
nejšie. Dali 500 korún, alebo ne-
viem koľko a bolo tam málo ľudí. 
Čo má teraz kňaz urobiť - má si 
zobrať pôžičku a opraviť to, aby 
som niekoho presvedčil, že to 
nie je pre mňa, ale pre nich? A 
potom, nikdy som nepočul oslo-
venie „náš duchovný otec“, ale 
len „farár ide“. Alebo napríklad 
duchovného predchodcu pozvali 
na pohostenie, opili ho a potom 

sa vysmievali, to už nebol kňaz 
len podľa mena. Takto sa chce-
me zabávať, chceme byť niekým, 
ale mnohokrát za akú cenu, za 
svoju slávu, za to, že chceme byť 
favoritmi pred ostatnými. Vidíte, 
aj ten kňaz je len človek. A teraz 
vidíte pred sebou ľudí a chcete 
im zo srdca čo najviac pomôcť, 
z úprimnosti otvoríte svoju dušu, 
ako len viete. Oni pozerajú na 
hodinky, že už dlho káže. A te-
raz či kázať, či nekázať. Vidíte 
vhod - nevhod, nie je to ľahké. 
Takže chlapi išli z chóru hrešiac, 
lebo nerozumeli, čo farár kázal. V 
sakristii mali silný reproduktor, 
tam hore ho pridajte, my poču-
jeme dobre.

 Bratia a sestry, aj my vytvára-
me, ako ten kňaz bude kázať, čo 
bude kázať, ako sa nám prihovorí, 
ako bude brať vážne svoj život ten 
vzťah. Takže v tomto duchu, bra-

tia a sestry, by som tak prial, aby 
ten dar, ktorý tu máme - duchov-
ného otca - sme sa pýtali, a on už 
teraz sa bude usmievať: Ako sa ti 
tu darí vo Víťaze? Si spokojný? A 
on hovorí: „Som spokojný.“ Tak 
som aj ja šťastný, že je spokojný 
a myslím, že mu dávame úctu. 
Prajem mu, aby bol spokojný on, 
aj my všetci. Takže aj toto patrí do 
tých modlitieb a prosieb dnešné-
ho sviatku.  

Povedal som, sme nedokonalí, 
ale vieme, kto sa za nás modlí. 
Kde sú dva alebo traja, tam je 
aj Ježiš. Takže túto modlitbu, 
tú moju túžbu, tú našu prosbu 
spolu so mnou, lebo som vám 
ju odovzdal a stotožňujeme sa 
s ňou určite všetci, verím tomu, 
lebo sme to všetci rovnako preži-
li, aby ju Pán Ježiš vyslyšal. Keď 
budeme úprimne prosiť o ňu, tak 
ju vyslyší. Amen.

snímka: Martin Magda
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smerovka k Bohu
„Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby 

som mal večný život?“ „Ak chceš 

vojsť do života, zachovávaj priká-

zania!“ (Mt 19, 16-17)

Desatoro Božích prikázaní Prikázanie druhé:

Spomeň si, 
aby si deň 
sviatočný 

svätil.

„Konečne víkend“, vzdychnú si mnohí pracujúci ľudia po celom pra-
covnom týždni. Je prirodzené, že túžime po odpočinku. Pričom sám 
Boh nám v tomto vychádza v ústrety tým, že on sám po svojom stvo-
riteľskom diele v siedmy deň odpočíval.

Tento jeden deň Boh vydelil pre seba, aby sme naň nezabudli a 
zároveň vo svojej nekonečnej múdrosti ho daroval nám na odpočinok 
a na to, aby tento deň bol pre nás dňom, kedy ho zasvätíme bližším 
vzťahom s Ním. Ak na tento vzťah zabudneme, žije sa nám ťažko. 
Rovnako ťažko sa žije, ak zabúdame vypnúť, lebo si nenájdeme čas 
na oddych. Dnešní moderní ľudia si v piatok pri odchode želajú „pekný 
víkend“. Ale čo je to ten pekný víkend? Každý z nás si azda predstaví 
niečo iné. Pre jedného je to športovanie, turizmus, či rekreácia, pre 
iného posedenie v bare pri poháriku s priateľmi, či návšteva nejaké-
ho kultúrno-spoločenského podujatia. V podstate nič z toho, čo som 
vymenovala, nie je striktne zakázané, ale pre rodinu a obzvlášť pre 
kresťanskú rodinu, alebo aj pre jednotlivcov to má byť deň, kedy sa 
máme zastaviť, oddýchnuť si, ďakovať nebeskému Otcovi za všetky 
dary. Nedeľa nesmie byť pre nás iba jedným dňom v týždni, má mať 
pre nás privilegovanú vážnosť.

Žiaľ, v našom štáte sú supermarkety a hypermarkety otvorené aj v 
nedeľu a tak si mnohí akosi zvykli (vrátane veriacich) nakupovať práve 
v tento deň. Dokonca sa to v niektorých rodinách stalo priam „kultúr-
nym“ výletom ísť nakupovať do obchodov. Skutočnosť, že predavačky 
musia byť kvôli kupujúcim v práci, berieme za niečo také samozrejmé, 
že sa nad tým ani nepozastavíme, nanajvýš ich len poľutujeme, prečo 
si také zamestnanie vybrali. Ale nebolo to vždy tak. Paradoxom je, že 
za čias komunizmu, keď sa dokonca istý čas pracovalo povinne aj v 
sobotu, boli obchody v nedeľu zatvorené a každý si aj tak stihol nakúpiť, 
nikto počas nedele neumrel od hladu. V niektorých európskych kraji-
nách sú aj v súčasnosti v nedeľu zatvorené veľké obchody. Je tomu tak 
napríklad v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, s obmedzeniami v Poľsku 
a Chorvátsku, dokonca v Izraeli sa v sobotu život akoby zastaví. Nad 
týmto problémom by sa mala vážne zamyslieť celá naša spoločnosť, 
lebo tým trpia mnohé naše rodiny, ale aj jednotlivci.

Pozrime sa spolu do Svätého pís-
ma Starého a Nového zákona, čo 
nás učí o svätení nedele. V Starom 
zákone Boh sám vyriekol: „Spomeň 
si na sobotný deň, aby si ho zasvä-
til. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť 
všetky svoje diela, v siedmy deň je 
však sobota Pána, tvojho Boha. Vte-
dy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, 
ani tvoj syn, alebo tvoja dcéra, ani 
tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj 
dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v 
tvojich bránach. Vtedy nebudeš ko-
nať nijakú prácu!“(Ex 20 8-10)

Prečo teda máme nedeľu zasvätiť 
Bohu? Prečo nám vôbec Boh takého 
prikázanie dal? Aký je správny zmysel 
slova svätiť? Iba zvykovým chodením 
v nedeľu do kostola ešte sviatočný 
deň vôbec nesvätíš, ak potom súčas-
ne v čase tohto odpočinku nepopre-
mýšľaš o tom, čo si tam počul, ak do 
seba nepojmeš všetko, čo sa ti za 
celý týždeň nahromadilo v srdci. Svä-
tiť znamená tiež nepremárniť. Žiaden 
kňaz ti nemôže posvätiť nedeľu, ak 
to neurobíš ty sám. Nedeľa je Bohom 
poskytnutý čas na to, aby si zrel a 
rástol vo viere. Aby si sa ohliadol na 
uplynulé prežité dni v týždni, aby si 
z nich vybral a prehodnotil užitočné, 
ale aj neužitočné situácie pre tvoju 
budúcnosť. Ty sám musíš pre seba 
urobiť deň nedeľný svätým!

V Novom zákone je svätenie nede-
le dané tým, že Ježiš Kristus – Boží 
syn práve v nedeľu vstal z mŕtvych 
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a my si túto pamiatku uctievame 
každú nedeľu. Je to pre nás Veľká 
noc každého týždňa, v ktorej sa slávi 
Kristovo víťazstvo nad hriechom a 
smrťou. Svätá cirkev nám prikazuje 
v tento deň účasť na svätej omši. Eu-
charistia má byť pre nás skutočným 
prameňom všetkých milostí. Preto 
ani jeden kresťan katolík, nikto z nás 
nemá bez vážnej príčiny vynechať 
nedeľnú svätú omšu. Katechizmus 
Katolíckej cirkvi stanovuje: „Preto tí, 
čo si vedome a dobrovoľne neplnia 
túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého 
hriech.“ (KKC 2181)

Kresťanskí rodičia majú v tomto 
veľkú zodpovednosť za svoje deti, 
ktoré im Boh zveril, aby dávali dob-
rý príklad, lebo to, čo deti dostanú 
v rodine ako základ, si ponesú so 
sebou ďalej svojím životom. Aj 
znesväcovanie nedele je jedným z 
príčin, prečo sa toľko hovorí o kríze 
rodiny. Sväťme preto deň sviatoč-
ný! Naplníme tým prikázanie Pána 
a prinesie nám to úžitok. Nemecký 
kardinál Faulhaber toto prikázanie 
prekrásne vyjadril slovami:

„Daj duši svoju nedeľu a daj ne-
deli svoju dušu.“

Martina Gondová
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Týmito riadkami chcem pozdraviť všetkých čitateľov časopisu SPEKTRUM 
a podeliť sa so svojimi zážitkami počas slávenia obradov Veľkej noci v mojej 
milovanej farnosti. 

Na tento najväčší kresťanský sviatok Pánovho zmŕtvychvstania sme sa pri-
pravovali aj my, rímskokatolíci vo farnosti Dovhe na Ukrajine. Kvetnou nedeľou 
sme vstúpili do Veľkého týždňa. Pred svätou omšou sme posvätili bahniatka 
a potom v sprievode sa vydali na slávenie Eucharistie. Popoludní o 15:00 h 
sme sa už po 9. krát (9. rok) modlili krížovu cestu ulicami našej dediny za 
rodiny našej farnosti, za všetky rodiny žijúce v Dovhom. Každý z prítomných 
mal možnosť niesť kríž od zastavenia po zastavenie. 

V stredu pred Zeleným štvrtkom sme sa všetci kňazi zišli v mukačevskej 
katedrále so svojim diecéznym otcom biskupom Antalom na slávenie svätej 
omše, pri ktorej boli posvätené oleje a tiež sme ďakovali za dar kňazstva. 
Nakoľko je ťažko mojim farníkom prísť do farského kostola, obrady Zele-
ného štvrtka, Veľkého piatku a Bielej soboty som binoval (slúžil dvakrát). 
Tak ako Kristus pri poslednej večeri umýval nohy svojim apoštolom, aj u 
nás je zvykom, že počas svätej omše umývam nohy členom farskej rady. 
Aj na veľkopiatočných obradoch sa veriaci zúčastnili v hojnom počte. 
Dojímavé bolo, keď všetci prítomní zbožne prichádzali uctiť si svätý kríž. 

Христос Воскрес!  Воїстино Воскрес!
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Veľkú radosť mali moji miništranti z 
prostrácie, keď ležali na dlážke kos-
tola. Na Bielu sobotu bola od rána 
vystavená Oltárna Sviatosť v Božom 
hrobe na adoráciu. Ľudia prichádzali 
a striedali sa po hodine podľa rozpi-
su. Všemohúci Pán si povolal k sebe 
jednu našu farníčku a tak sme na 
Bielu sobotu vykonali jeden zo 
skutkov telesného milosrden-
stva. Pochovali sme 85-ročnú 
babičku Ilonku. 

Slávenie Veľkej noci začalo 
pred kostolom. Všetci prítomní sa 
sústredili pri ohni so sviečkami v 
rukách. Po druhom zvolaní: „Kristus,  
svetlo sveta!“ si každý zapálil sviečku 
od paškála a držal až do skončenia 
veľkonočného chválospevu. Do litur-
gie slova sa zapojili muži. Tí veľmi 
dôstojne prečítali čítania zo Starého 
zákona, mladí spievali žalmy. Po 
homílii sme posvätili vodu a obnovili 
si krstné sľuby. U nás je zvykom, že 

po svätej omši ideme na procesiu 
po dedine. Vpredu kríž, zástavy, 
paškál, soška Zmŕtvychvstalého, 
miništranti, potom kňaz pod bal-
dachýnom so Sviatosťou Oltárnou, 
deti, mládež, ostatní prítomní, všetci 
so zapálenými sviečkami. Aj takým-
to spôsobom chceme zvestovať, že 

Христос Воскрес, že Pán Ježiš vstal 
z mŕtvych. Hodinu sme išli v procesii 
na oslavu vzkrieseného Krista a celá 
večerná oslava trvala 4 hodiny. Na 
Veľkonočnú nedeľu som mal prvú 
svätú omšu na filiálke o 6:00 h, po 
nej bola posviacka veľkonočných je-
dál. Vo farskom kostole bola svätá 
omša o 8:00 h a po nej som posvätil 
dobroty v 183 košíkoch. Tretia svätá 
omša bola na ďalšej filiálke o 11:00 

h a aj im som posvätil paschu. 
Najviac sa teším „živým paschám“. 

Nikto v mojej farnosti neostal bez 
svätej spovede, každý pristúpil k 
svätému prijímaniu, lebo možnosť sa 
vyspovedať mali a majú moji veriaci 
stále. Každý deň pred svätou omšou i 
po nej mali penitenti možnosť zmieriť 

sa s Pánom, aj na Veľkonočnú 
nedeľu, hlavne tí, ktorí v noci 
pricestovali z práce z Moskvy. 
Mám veľkú radosť zo slávenia 
Veľkej noci a možno aj preto, že 

to bola moja desiata, jubilejná Veľká 
noc v Dovhom na Ukrajine. 

Prajem Vám, čitatelia SPEKTRA, 
mojim veriacim i sebe, aby sme 
radosť z Kristovho zmŕtvychvstania 
mali stále, nie iba počas veľko-
nočného obdobia. Aby sme nikdy 
nezapochybovali o tom, ale verili, 
že Христос Воїстино Воскрес - 
Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja!

o. Adrián Kovaľ, farár na Ukrajine 

Kvetná nedeľa

Najviac sa teším „živým paschám“. Nikto 
v mojej farnosti neostal bez svätej spovede, 
každý pristúpil k svätému prijímaniu.
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Veľkopiatková krížová cesta

Veľkopiatkové obrady Požehnanie jedál
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Ajhľa, kameň odvalený!
prázdny hrob –
Z lona smrti unikol víťaz oslávený!
Na perutiach úsvitu
s brky z lúčov slnečných, živý, krásny, jarý
vo pravici triumfu odznak z ružo-žiary,
korúhev v šír rozvitú,
v polet trepotavý,
prád ligotných kaderí kolo božskej hlavy,
toť, sa vznáša v dôstojnosti, v sláve
vzduchom plným plesu, svetla zdôb,
časom dolu shliadajúc, milo-usmievave
k privržencov stydnúcej i horúcej tvári –
I to čisté prestieradlo
s nôh ľalijných priam mu spadlo;
letí bez obtiaže rúcha, šmúhy, prachu:
predsa v skvúcom odení z dúhy, zoro-machu...
Mizne, kde sa temení kryštalový strop –
P.O.Hviezdoslav, Hymnus vzkriesenia (úryvok)

Aleluja! Aleluja!
Paľo Ondrík, kluknavský farár

Veľkonočný pozdrav od Mirka Foriša

Milý pán Magda, pozdravujem Vás a prajem pek-
né a na milosti bohaté sviatky Veľkej noci, v ktorej 
On - prvotina zosnulých ožil, aby nás uistil, že aj my, 
keď veríme, budeme žiť, lebo sám povedal: „Kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.“ 

V tejto viere sme istí, že i P. Magda žije, aj keď 
zomrel. Vy ste z jeho rozlúčky robili zábery a tak 
by som Vás chcela požiadať, či by ste nám nepo-
slali ten časopis Spektrum, v ktorom budú písať 
o pátrovom pohrebe. Radi by sme si ho pozreli. 
I jednému pánovi z Janoviec som sľúbila, že mu 
pošlem, lebo on tiež sa tu v Nitre učil a chodil do 
triedy s Františkom Magdom. Nebol teraz na poh-
rebe, lebo je po mozgovej príhode, ale bola jeho 
manželka i syn. 

Tak dúfam, že ste porozumeli, čo som napísala. 
Keď sa to bude dať urobiť, budeme radi, keď nie, 
nič sa nestalo. Zatiaľ ďakujem a prajem všetko 
najlepšie.

sr. Magdaléna, Nitra
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Ján Hatina má 35 rokov, je 
otcom štyroch detí. Je riadite-
ľom a majiteľom prvej spoloč-
nosti na Slovensku poskytujú-
cej prepravu osôb/taxislužieb 
a zároveň kuriérskych služieb.

Ak mám opísať svoju cestu 
k Bohu, neviem presne určiť 
deň, kedy som mu úplne uveril 
a vrátil sa k Nemu. Zdá sa mi, 
akoby táto cesta bola postupná, 
po maličkých krokoch. Dokon-
ca ešte aj teraz sa stále učím, 
ako vernejšie nasledovať Pána 
a ako správne prežívať život, 
spoznávať Jeho vôľu.

Veľmi jasne si spomínam na 
prvé sväté prijímanie a prvú sv. 
spoveď, aj ako k nám domov 
počas socializmu chodil kňaz, 
ktorý ma potajomky pripravo-
val na tieto sviatosti. Potom sa 
však moje spoznávanie Boha 
skončilo. Nemal som záujem o 
Boha a ani mi nikto o ňom nič 
nehovoril. Boh neexistoval, bol 
neznámy, úplné ticho, nepotre-
boval som ho. 

Ako veľmi mi je ľúto ľudí, ktorí 
nepoznajú Pána. Viem porovnať, 
aký je rozdiel medzi životom s 
Pánom a bez neho. Život s Je-
žišom má zrazu význam, mnohé 
udalosti človek vníma ľahšie a 
s ohľadom na večnosť sa mu 
zdajú prítomné starosti nepod-
statné. Človek má väčší pokoj 
vo svojom srdci, teší sa z ma-
ličkostí a nie je otrokom túžob 
po bohatstve, sláve či uznaní.

Ak pustíme Boha do nášho 
života, sme zrazu slobodní a 
s Ním sa dá všetko prekonať. 
Boh nás neopustí, je stále s 
nami. Vie, čo prežívame, akí 
sme a čo potrebujeme. Nikto 
z ľudí nás nedokáže milovať 
a pochopiť lepšie ako Ježiš. 

Nemá žiadne podmienky, ľúbi 
a dáva bezvýhradne.

Boh sa nedá nájsť, On je Ten, 
ktorý prichádza sám. Príde tam, 
kde nájde otvorené srdce a 
túžbu po pravde, spravodlivosti 
a láske. Ku mne prichádzal po-
stupne cez mnoho rozličných 
situácií. Najprv sa ku mne do-
stali knihy o ezoterizme. Tie ma 
upútali, ale bolo tam strašne 
veľa neprávd a nezmyslov. Zlom 
prišiel, až keď som mal asi 20 
rokov. Občas sa vo mne začala 
objavovať túžba ísť s priateľmi 
v nedeľu do kostola. Dnes ne-
dokážem presne vysvetliť, prečo 
som tam začal chodiť. Začínal 
ma volať Pán?

Neskôr som sa zoznámil so 
svojou terajšou manželkou, 
kresťankou. Som presvedčený, 
že ona sa stala nástrojom Pána 
na moje obrátenie.   

To, čo robil Pán so mnou, bolo 
úžasné. Spoznával som Evanje-
lium, kde som nachádzal všet-
ky odpovede na zmysel života. 
Ježišove učenie je neuveriteľne 
krásne a pravdivé, vždy som si 
pomyslel, že toto nemôže po-
chádzať od človeka. Uveril som, 
že Ježiš je Boží Syn, pretože 

myšlienky, ktoré On učil, ako-
by nepochádzali z tohto sveta. 
Nebol som až tak fascinovaný 
zázrakmi, ktoré konal, ale uče-
ním o láske a pokoji. Každý, 
kto chce spoznať Boha, by si 
mal prečítať evanjeliá Nového 
zákona a pochopí.

Potom som pocítil túžbu 
vyznať svoje hriechy a očistiť 
si srdce pred Pánom vo sv. 
spovedi. Začal som prijímať 
Eucharistiu. Ako 23-ročný som 
prijal sviatosť birmovania. Mys-
lím si, že táto slávnosť ma úpl-
ne pripojila k Bohu a toto bol 
okamih zmeny môjho vnútra. V 
katolíckom katechizme sa tiež 
píše, že „birmovanie vtláča do 
duše nezmazateľný duchovný 
znak, ktorý znamená, že Ježiš 
Kristus označil kresťana peča-
ťou svojho Ducha a obdaril ho 
mocou z výsosti, aby bol jeho 
svedkom.”

Pochopil som, aké dary má 
cirkev. Pred úplným obrátením 
som si myslel, že netreba chodiť 
do kostola, prijímať eucharistiu, 
spovedať sa. Ale aj tu mi Ježiš 
pomohol spoznať tieto tajom-
stvá. Dnes si nedokážem pred-
staviť život bez týchto sviatostí.

„Nemal som o Boha záujem.“
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Môj život sa radikálne zme-
nil. Odovzdávam Pánovi každý 
deň, volám ho do svojich sta-
rostí a problémov, urobil som 
ho Pánom nad všetkým, čo 
mám. Neustále ho chválim za 
dobrotu a lásku, ktorú mi preja-
vuje. Stará sa o potreby mojej 
rodiny a vždy vie, kedy nám 
treba pomôcť. Boh je úžasný. 
Mňa fascinuje, že miluje hrieš-
nikov. Tých, ktorí si uvedomujú 
svoje hriechy a majú snahu sa 
zmeniť. I ja som taký.

Ak chce človek spoznať Pána, 
musí sa modliť. Hovoriť mu, 
čo cíti, čo potrebuje a za čo 
je mu vďačný. Treba počúvať 
Jeho hlas. Počuť sa dá v srdci, 
vo svedomí. Boh sa k nám pri-
hovára aj cez Sväté písmo. Ja 
osobne najviac cítim Ježišovu 
blízkosť po prijatí Eucharistie 
pri sv. omši. Vtedy ma napĺňa 
svojím Duchom. Som si istý, 
že prichádza do môjho srdca, 
očisťuje ma od mojich hriechov 
a slabostí, dáva  mi silu.

Všetkým ľudom prajem, aby 
si otvorili svoje srdcia pre Ježi-
ša, On príde. Zmení Váš život. 
To, čo bolo predtým ťažké bude 
ľahké, to, čo sa nedalo vyriešiť, 
bude vyriešené. Do života príde 
väčší pokoj. Samozrejme, nie 
vždy bude všetko podľa našich 
predstáv, ale aj tak môžeme 
dôverovať najmocnejšiemu a 
všemohúcemu Kráľovi.

Ja som sa presvedčil o dob-
rote a láske Boha cez mnoho 
udalostí môjho života. Ja verím, 
že je náš milujúci Otec a má nás 
nekonečne rád.

Skúste a presvedčte sa, aký 
dobrý je Pán!

- internet -

Jeden profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nene-

chal propadnout jediného studenta, ale v poslední době nechal 

propadnout rovnou celou třídu. Třída trvala na tom, že Obamův 

socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bo-

hatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni. Profesor řekl: 

„OK, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu“. Známky 

z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat 

stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, 

ale nikdo ani nedostane za 1. (Známkami nahradil výši příjmů 

daňového poplatníka). 

Po prvním testu byly známky v průměru a každý student do-

stal za 2. Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní 

a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení. U dalšího testu 

studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří 

studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni stu-

dovali málo. V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený. 

Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr 

se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření, ob-

viňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho 

jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli. Profesor kon-

statoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože 

odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, 

ale když si vláda vezme celou odměnu, nikdo se nebude snažit, 

nebo nebude chtít uspět. 5 vět, které se vztahují k experimentu: 

1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a pro-

sperující legislativně odstavit od příjmů. 

2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí 

odpracovat jiný člověk, aniž by za tuto činnost obdržel odměnu. 

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala 

od někoho jiného. 

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí! 

5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, 

protože se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina 

zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dosta-

ne to, co oni vytvořili, tak to je začátek konce každého národa.

- re -

ZAUJÍMAVÉ A POUČNÉ 
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Mágia 
(pokračovanie z čísla 2)Veľké predstavy o malej láske

Máj - lásky čas. Trošku opotre-
bované prirovnanie, ale myslím si, 
že aj keď je generačne omieľané, 
v skutočnosti je veľmi výstižné. 
Prvé slnečné dni sú toho dôkazom. 
Slnko nešetrí svojimi horúcimi 
objatiami, všade to rozvoniava 
čerstvo rozkvitnutými stromami a 
dlhé letné večery sú ako stvorené 
na prechádzky s niekým, na kom 
nám záleží. 

Ružové idealistické predstavy 
ako vystrihnuté z Pilcherovej romá-
nov sú síce krásne a nefalšovane 
romantické, ale majú jeden háčik. 
Sú totiž len predstavami. Výplodmi 
fantázie, počas ktorých sa na chvíľu 
vznášame, no vzápätí sa rozplynú a 
my sa prebudíme v dusnom prostre-
dí kancelárie alebo nás zo snívania 
raz-dva preberie hlas profesorky 
fyziky s otázkou, v ktorom z mimo-
zemských svetov sa momentálne 
nachádzame. Nezadaní zahanbene 
sklonia hlavu a v okamihu na všet-
ko zabudnú, zatiaľ čo zadaní sa len 
pousmejú a naďalej sa ukrývajú za 
pomyselnými ružovými okuliarmi 
svojho zamilovaného „ja“. 

Nech už je to akokoľvek, všetci 
z času na čas snívame a ne-
cháme sa doslova „zhltnúť“ 
vysnívaným svetom, v kto-
rom sme len my tí, ktorých 
ľúbime a hodiny, ktorým 
chýba ciferník. Želáme si, 
aby sa sny nikdy nemuseli 
skončiť, aby sme sa nikdy 
nemuseli rozlúčiť a aby... 
sme nezabudli.

Lenže nie vždy sa naše predstavy 
zhodujú so skutočnosťou, ktorá nás 
obklopuje. Vysnívame si slnko a 
vzápätí sa rozprší. Predstavujeme si 

pravú nefalšovanú rodinnú idylku a 
za okamih sledujeme vo večerných 
správach nárast krivky rozvodovosti 
na Slovensku. Zamýšľame sa nad 
tým, aké nároky máme na človeka, 
ktorého ľúbime a skutočnosť nás 
vracia z oblakov do reality tým, že 
sa naše predstavy rozplynú vo chví-
li, keď si všimneme, že sa s ňou 
nestotožňujú. Toto bola asi príliš 

zložitá veta :)
Francúzsky spisovateľ André 

Maurois raz povedal: „Nechcime, 
aby sa ten, koho milujeme, po-

dobal nášmu ideálu, ale naopak, 
ideál prispôsobme tomu, koho 
milujeme.“ 

Myslím si, že do tejto myšlienky 
môžem „obliecť“ celý obsah svojho 
článku v tomto čísle.

Veľakrát sa totiž stáva, že si svoj 
život vyskladáme na nereálnych 
predstavách a na chvíľu sa z nás 
stanú rojkovia uväznení v tajomnom 

začarovanom svete vlastných 
ilúzií. Lenže v jednej chvíli 
nám realita strhne ružové oku-
liare a my zostaneme rozčaro-
vaní stáť na prahu a zistíme, 
že jediné, čo nám po našich 
astronomicky vysokých náro-
koch zostalo, je sklamanie. 
Jednoducho máme len „veľké 
predstavy o malej láske.“ Pre-

tože, ak si k človeku, ktorého ľúbi-
me, priložíme „šablónu“ ideálneho 
vysnívaného princa na koni bližšie 
neurčenej farby, znamená to, že 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; 
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 

nie je nehanebná, nie je sebecká, 
nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 

neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží. 
Láska nikdy nezanikne.“
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naša láska nie je láskou v pravom 
slova zmysle. Je to len platonika. 
Zaľúbili sme sa totiž do sna a nie 
do „bežného smrteľníka.“

Budúcnosť postavená len na ide-
áloch býva často nevyspytateľná. 
Ideály totiž kráčajú ruka v ruke 
so zmenami módy a každú chvíľu 
je ideálom niečo iné. A takáto 
„multi-ideálnosť“ má za následok 
„multi-chaos“. 

Ak by ste po celom svete rozbehli 
anketu s otázkou: „Aká hodnota je 
pre vás v živote najdôležitejšia?“, 
na prvom mieste hodnotového reb-
ríčka by sa o prvenstvo bili LÁSKA 
a ZDRAVIE. No u zdravých a fyzicky 
zdatných ľudí by dominovala práve 
LÁSKA, ktorej mesiacom nemusíme 
nazvať výlučne len máj, ale ktorý-
koľvek mesiac v roku. Prejavy lásky 
predsa nie sú z limitovanej edície :) .

Je to cit, ktorý existuje od po-
čiatku a ktorý Boh použil ako zá-
kladný kameň budovania sveta a 
ktorý vždy bol, je a bude základom 
fungujúcej spoločnosti. Cit, ktorý 
spája i rozdeľuje, buduje i rúca, 
prináša radosť i smútok, hreje aj 
chladí...

  No keby sme chceli presne ve-
dieť, čo je to Láska, museli by sme 
si pomôcť jej charakteristikou, ktorú 
krásne opisuje Hymnus na lásku (1 
Kor.13).

Hovorí sa, že láska nepozná ve-
kové rozdiely, odlišnosť veľkosti 
bankových účtov či chybičky 
krásy. A preto si myslím, že ak 
niekoho skutočne ľúbite, je pre 
vás ideálny už len tým, že ho máte 
vedľa seba :) Celkom stačí, že ho 
jednoducho máte radi a záleží vám 
na ňom.

Želám vám preto veľa lásky, a 
to nielen v máji, ale po celý rok :)

Lenka Novotná

Naivita,
a bez naivity už viac nič
Pane príď mi na pomoc
a neber na mňa bič

Pane veď ja nepoznám tvoj plán
buď pri mne Pane zo všetkých strán
Aké je ťažké chcieť čo chceš ty
Aké je ťažké žiť dva životy
Treba žiť jeden a ja to dobre viem
Duch je silný len to telo nie
Chcem ísť po tej tvojej ceste 
to naozaj chcem

S bolesťou a plačom volám
volám k Tebe
Nie čo ja chcem 
ale to čo ty chceš Pane
Pane nech sa stane
Aj keby som mal trpieť
Aj keby som mal plakať
Aj keby som mal umrieť
Volám:
Príď Pane Ježišu a konaj čo máš
Aj keby ma to malo bolieť
Aj keby som mal strach
Zober si všetko čo mám
Všetko?
Či vlastne nič!?

Zober si hriešne telo, 
dušu aj ducha
a šepni mi jemne do ucha
Som pri tebe synu tak to nevzdávaj
Som pri tebe synu tak to zdolávaj
Zdolávaj tie prekážky 
v srdci  nastražené
aj tú myseľ pochabú
to falošné presvedčenie

A ja plačem
kričím
telo na zem padá
v kŕči duša celá 
ach aká to zrada

Rozhodnutie
Sťa by diabol do ucha šeptal
Nepočúvaj Toho 
to On sa hrá na hada
Kričím odíď
odíď Satan preč
a vytiahni zo srdca 
ten svoj slizký meč

A po čase boja
predsa ja len vstávam
ale nie som sám
Kríž mi z cesty dvíha 
ubolené telo
telo ktoré pre moje hriechy 
na tom dreve pnelo

A vtedy sa spamätám
spamätám z tej Judášovej zrady
z toho bozku falošného
tej šialene hriešnej šarády
A Ježiš na mňa len uprene hľadí
tak uprene hľadí 
A ja som si uvedomil 
že je len jedna cesta 
tá najťažšia skratka
po ktorej treba ísť s bolesťou
- to je Kamarátka

Pane vďaka ti 
za ten život nádherný
Tvojou rukou kreslený
za tú veľkú lásku
aj za tie bolesti
aj za ten tvoj kríž
tak bolestne...
pre nás z lásky...
pre moje hriechy... NESENÝ

Ale na konci tej cesty
ma Pán posledný krát zdvihne
a ja už viac nebudem sa báť
zo srdca spadne kameň
A Pán ma bude vítať
a ja len poviem Amen.

Tomáš Rafael M.
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ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ príjmu naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Už viac rokov rozmýšľam nad mladými ľuďmi, modlím sa za nich a nie 
je mi ľahostajná krása a najmä čistota ich tela a duše.

Keďže sa často stretávam s mladými – poznávam ich názory, sledujem 
ich konania a hlavne jednania v ich vnútornych vzťahoch – som často 
konfrontovaný s ich mnohými problémami. Na vzniknuté problémy žiadajú 
odpoveď alebo hneď konkrétne riešenie problému.

A tak v zmysle služby a priateľskej pomoci rád by som hľadal odpove-
de na ich problémy a možno aj z vlastnej životnej skúsenosti tiež dobré 
rady, ak budem o ne požiadaný.

A preto sa pýtam: MÁŠ PROBLÉM?

Možno, že človeka pretrasie 
hrôza, ak si pomyslí na to, že 
bude musieť svojej manželke  
povedať, čo robil predtým s 
inou ženou. Možno povie, že ne-
chcel, ale podľahol zvedavosti 
a hriešnej túžbe. Vždy musí byť 
človek veľmi ostražitý a má po-
čítať s nahováraním a zvodami 
satana!

Satan ti povie: “Na jednom 
malom bozku nezáleží, alebo 
na dotyku, či pohladení - predsa 
to nie je nič zlého.” A potom ti 
napovie: “Že nie je nič zlého ani 
na tom, že sa úplne vyzlečieš.” 
Satan vždy vie – ako na nás a 
žiada, aby sme pristúpili najprv 
na jeden kompromis a potom na 
ďalší a tak postupne chce, aby 
sme boli čoraz viac povoľnejší.

Pokiaľ ste si jasne nestano-
vili, ešte ako milenci, svoje du-
chovné hranice, alebo pokiaľ sa 
rozhodnete, že ich prekročíte, 
potom to môže ísť veľmi rýchlo 
a ani sa nenazdáte, kam ste 
to došli! Ak po niekom veľmi 

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
AKO TO POVIEM SVOJEJ BUDÚCEJ PARTNERKE, ŽE SOM 
ZLYHAL A STRATIL PANICTVO S INOU?

  M
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intenzívne telesne túžite a tú 
túžbu živíte tým, že postupne 
prestupujete svoje duchovné 
hranice, je veľká pravdepodob-
nosť, že padnete.

Satan je pôvodcom každého 
zla a privedie vám do života 
neustále pokušenie. Ale Jakub 
hovorí: „Ale každého pokúša 
vlastná žiadostivosť, ktorá ho 
zachvacuje a zvádza.” (Jak 
1,14). Preto, keď upadneme 
do pokušenia, nemôže zo svo-
jich reakcií a skutkov viniť iba 
satana. Jakub nám ďalej hovo-
rí: “Žiadostivosť potom, keď 
počne, porodí hriech a keď je 
hriech dokonaný, splodí smrť” 
(Jak 1,15).

Pokiaľ dovolíme, aby naša 
“žiadostivosť” viedla k hrie-
chu, potom zrazu zistíme, že 
sa desíme pomyslenia na to, 
ako budeme musieť budúcemu 
manželskému partnerovi alebo 
partnerke vykladať, že sme dar 
panenstva alebo panictva odo-
vzdali do “rúk” niekomu inému.

A treba sa tiež zamyslieť aj 
nad otázkou: Čo by si pomysleli 
aj moje budúce deti? Chcete, 
aby ste im museli povedať: 
”Deti moje, zo mňa si príklad 
neberte!” Alebo by ste radšej 
povedali: “Stanovil som si pev-
né duchovné hranice a zostal 
som čistý pre vašu mamičku. 
A vy to môžete dokázať tiež!”

Naozaj chcem, aby moje bu-
dúce deti boli hrdé na to, ako 
som sa zachoval behom tých  
rokov, keď “so mnou cvičili 
moje hormóny” a v nasledujú-
cich rokoch tiež.

Najlepšiu vec, ktorú môže 
otec pre svoje deti urobiť, je 
milovať ich matku. Rovnako 
tak je jedným z darov, ktoré 
môžem pre svoje budúce deti  
pripravovať už teraz – je moja 
čistota – ukázať im, že som ich 
matku miloval a rešpektoval 
ešte predtým, než som ju vôbec 
poznal a to tým, že som jej bol 
verný a zachoval si čistotu tela 
i duše.                           BV
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Ahoj deti!
Hmm, cítite to? Vo vzduchu 

už vonia jar a my sme opäť o 
krôčik bližšie k letu. Kabáty a 
bundy sme vymenili za ľahučké 
letné tričká a dlhšie dni nám 
opäť dovoľujú vychutnať si jar 
naozaj naplno.

Ozaj, viete, aký sviatok máme 
13. mája? V tento deň oslavujú 
sviatok najdôležitejšie osob-
nosti v živote každého z nás 
- mamky.

Určite už plánujete, čím by 
ste tú svoju obdarovali. Okrem 
tradičnej pusy na líce a sľubu, 
že budete konečne dobrí jej 
môžete podarovať aj darček, 
ktorého návod na výrobu som 
vám pripravila v tomto čísle.

1. Na vlnitý ružový alebo červe-
ný kartón si nakreslíme kvietok 
so šírkou asi 10 cm.
2. Vystrihneme ho.
3. Zo žltého farebného papiera 
vystrihneme menší kruh s prie-
merom asi 3 cm.
4. Kruh pomocou lepidla nale-
píme do stredu na kvietok.
5. Spredu môžeme vzniknutý 
kvietok dozdobiť podľa vlast-
nej fantázie, prípadne napísať 
venovanie.
6. Zozadu pomocou kúska le-
piacej pásky pripevníme špajlu.
7. Zo zeleného farebného pa-
piera si vystrihneme malé lístky 
a pripevníme ich na špajlu.
8. Špajlu môžeme ešte dofarbiť 
na zeleno, aby vznikla zelená 
stonka.
9. Papierový kvietok je hotový.

A keďže vonku nám už po-
letujú malé motýliky, tohto si 
môžete vymaľovať pestrými 
farbami, vystrihnúť a pripevniť 
na vytvorený papierový kvietok.
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Pravidlá slušného správania 
a spoločenskú etiketu by sme 
mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, 
často na to zabúdame. Katolícke 
noviny v tejto súvislosti oslovili 
odborníčku na neverbálnu ko-
munikáciu Oľgu Škvareninovú 
(*1964). 

Platia pravidlá etikety už pri 
vstupe do kostola? 

Človek, ktorý vchádza do kostola 
a chce sa zúčastniť na slávení svä-
tej omše, by mal byť čisto, vkusne 
a aj trochu sviatočne oblečený. 
Dámy by sa mali vyhnúť mikrosuk-
niam a hlbokým výstrihom, páni 
krátkym nohaviciam. To, čo si dnes 
najmä v lete ľudia obliekajú do kos-
tola, je vhodné skôr na kúpalisko. 

Možno niekto namietne, že vo 
svojom voľnom čase sa môže ob-
liecť, ako chce. No nie je účasť na 
svätej omši slávnostným a radost-
ným trávením voľného času? Nie 

je to svetlý bod všedného života? 
Tomu by potom malo zodpovedať 
aj oblečenie.

Ak vchádza do kostola alebo 
z neho vychádza manželský pár, 
respektíve muž a žena, kto vchá-
dza a vychádza prvý?

Prvý by mal do kostola vchádzať 
muž. Keďže väčšinou sú dvere do 
kostola drevené, teda aj ťažké, mal 
by ich pán otvoriť a podržať dáme. 
Do budovy alebo do miestnosti, 
kde nie sú presklené dvere, vchá-
dza ako prvý muž. Ak sa zostupuje 
v kostole dolu schodmi, ako je to 
napríklad v kostole kapucínov v 
Bratislave, prvý by mal schádzať 
dolu schodmi pán. Pri chôdzi hore 
schodmi by mala ísť prvá žena, 
muž by mal nasledovať za ňou. V 
oboch prípadoch ide o to, aby pán 
mohol prípadne poskytnúť dáme 
oporu.

Ako je to so sedením v lavici, 

má na kraji sedieť muž alebo 
žena?

Na kraji sedí muž, žena by tam 
nemala sedieť. Ak vchádzajú muž 
a žena do lavice, ktorá je už skraja 
obsadená, prvý do lavice vstupuje 
muž, aby žene uvoľňoval cestu. 
K sediacim ľuďom sa otáčame 
tvárou, pozrieme sa na nich a 
povieme „ďakujem(e)“. Lavice v 
kostoloch sú však zvyčajne úzke, 
preto by sa mali obsadzovať zo 
stredu, nie od kraja.

Stáva sa, že keď niekto vojde 
do kostola, okamžite sa všetci prí-
tomní otočia smerom k dverám... 
Dokonca prichádzajúci ľudia roz-
ptyľujú ich pozornosť až tak, že sa 
prestanú modliť. Ako možno ľudí 
upozorniť, aby sa neotáčali, ale 
sústredili sa na pravú podstatu, 
pre ktorú sú v kostole?

Nie je slušné otáčať sa a obze-
rať si človeka, ktorý vchádza do 

Spoločenská etiketa platí aj v kostole 1. časť ilu
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kostola. Moja otázka potom znie, 
prečo sú ľudia, ktorí sa otočili, v 
kostole? Preto, aby videli, kto do 
chrámu vošiel? Sú tam pre klebety 
alebo pre Pána Ježiša prítomného 
v Eucharistii? Ľuďom, ktorí sa otá-
čajú a koncentrujú na okolitý svet, 
by som neverila, že ich viera je pev-
ná. Možno sú v kostole iba preto, 
že sa tam jednoducho patrí prísť v 
nedeľu a v prikázaný sviatok. Účasť 
na svätej omši nie je o tom, že 
idem do kostola, lebo nemám čo 
iné robiť, a potom všetkých okle-
betím, aké tá mala šaty, topánky, 
ako bola namaľovaná, ako mala 
upravené vlasy. 

Keď zbadám v kostole známe-
ho, ako ho môžem pozdraviť? 
Je vôbec pozdrav v kostole prí-
pustný?

Známeho, ktorý je od nás ďale-
ko, stačí skontaktovať očami, po-
usmiať sa, kývnuť hlavou. Keď sa 

s ním chceme rozprávať, môžeme 
ho počkať po svätej omši a vonku 
si pohovoriť. V kostole nie. Kostol 
nie je kaviareň.

Ako upozorniť ľudí, ktorí sa pred 
nami alebo za nami počas svätej 
omše rozprávajú?

Osobne si neviem takú situáciu 
predstaviť, nikdy som sa v nej neo-
citla. Všetko je však o komunikácii. 
Možno by som povedala: Prepáčte, 
vyrušujete ma. Rozprávajúcich sa 
treba upozorniť vhodne, čo naj-
kratšie a najúctivejšie, aj s milým 
úsmevom. Nikdy totiž neviete, pre-
čo a o čom sa tí dvaja rozprávajú, 
hoci by sa rozprávať nemali. 

Okrem hlasného hovoru nás 
môžu rušiť v kostole aj iné veci.

Som nefajčiarka a prekáža mi 
cigaretový zápach. Takisto ľuďom 
môže byť na ťarchu výrazný parfum, 
pach tela, nepríjemný dych, zápach 
oblečenia, hlasný hovor, uprený 

pohľad, lebo to všetko zasahuje 
do ich osobnej až intímnej zóny. Aj 
milovník cesnaku či cibule by ich 
mal konzumovať až po svätej omši. 

S takýmito okolnosťami sa však 
stretávame aj v bežnom živote, 
napríklad v preplnenej mestskej 
hromadnej doprave. I tu sú tesne 
vedľa seba ľudia, ktorí sa nepo-
znajú, no musia spolu istý čas 
koexistovať. V kostole túto situáciu 
možno riešiť tak, že sa presunieme 
na iné miesto, alebo si sadneme 
na kraj lavice, a tak aspoň z jednej 
strany budeme mať osobnú zónu 
nedotknutú. 

Napriek tomu, že kňazi na to 
upozorňujú a elementárna sluš-
nosť káže vypnúť si pred vstu-
pom do kostola mobilný telefón, 
často sa stáva, že počas svätej 
omše niekomu telefón zazvoní, 
ba dokonca niekto v kostole aj 
telefonuje...
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Môže sa to prihodiť, s tým treba 
počítať, sme jednoducho ľudia, 
sme omylní. Aj pri zvonení cudzích 
mobilných telefónov však ide v 
prvom rade o našu osobnú kon-
centráciu na svätú omšu. Ak sme 
plne sústredení, nevyruší nás nič 
a nikto. Ak mobil zvoní dlho a je 
navyše blízko, sme z toho nervóz-
nejší, ako keď sa zvonenie ozýva v 
diaľke. No prijať hovor alebo ese-
meskovať v kostole je neslušné. 

Existuje „predpis“ na správne/
dôstojné sedenie v laviciach a cel-
kovo správanie v kostole? Vykla-
danie nôh na kľačadlá, obzeranie 
sa po iných ľuďoch, prípadne po 
múroch počas bohoslužby, zhrbe-
nie tela, zvesenie hlavy...?

Sedieť treba spoločensky vhod-
ne a uvoľnene, nie upäto. Nohy by 
mali byť pod kľačadlom. Kľačadlo 
je na kľačanie, preto sa aj tak volá, 
nie je to opierka na nohy. Čo sa 

týka sedenia v kostole, či vystreto, 
alebo so zvesenými plecami, na to 
neexistujú nijaké pravidlá. Každý 
môže sedieť tak, ako je mu vhod-
né a ako sa cíti pohodlne, pokiaľ 
si nevyloží nohy na lavicu. Či má 
človek opreté čelo o ruky, alebo sa 
hrbí, to je jeho vec. Možno niekto 
vníma viac slová, keď ho nerozpty-
ľujú vizuálne podnety. 

Chcela by som však upozorniť 
na dve iné veci: keď niektorí ľudia 
„kľačia“, kolená majú na kľačadle, 
zadnou časťou tela sa však opie-
rajú o lavicu, na ktorej predtým 
sedeli. To nie je kľačanie. Kľača-
nie je, keď sa celou váhou tela 
opieram o kolená a nepodopieram 
sa sedacou časťou tela o lavicu. 
A ak má človek choré kĺby alebo 
akékoľvek iné zdravotné problémy, 
môže zostať sedieť. Nemusí stáť 
ani počas tých častí svätej omše, 
pri ktorých sa státie vyžaduje. Keď 

ma totiž niečo bolí, koncentrujem 
sa na bolesť, a v kostole by som 
sa mala koncentrovať na stretnutie 
s Pánom. 

Môžem užiť lieky a zapiť ich 
vodou počas bohoslužby?

To je v úplnom poriadku, prav-
daže, nie počas premenenia, 
minútku-dve počkáme. Keď má 
niekto alergickú reakciu, rozkašle 
sa, treba mu ponúknuť vreckovky 
alebo cukrík – ak ho máme v taške. 
Sme ľudia a tieto veci sú ľudské.

Do chrámov prichádzajú aj ľu-
dia, ktorí sú zvyknutí na svoje 
„stále“ miesto v kostole. Ako 
reagovať, keď je okolo nás množ-
stvo voľných miest, ale niekto k 
nám príde a povie: „Dovolíte, pre-
páčte, ale toto je moje miesto?“

Nárokovať si na lavicu v kosto-
le súvisí s tým, že človek sa na 
istom mieste cíti príjemne, akoby 
bol doma. Tak ako si v obývačke 
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obsadia niektorí ľudia kreslo alebo 
diaľkový ovládač k televízoru, tak 
si daktorí v svojej mysli zarezervujú 
aj verejné priestranstvo – lavičku v 
parku alebo sedadlo v kostole, kto-
ré sa tým stáva ich osobným úze-
mím. Ak niekto iný obsadí toto ich 
teritórium, vyvolá v nich napätie, 
nepokoj, nervozitu. Takto uvažu-
júci človek nebude spokojný, kým 
nebude sedieť na svojom mies-
te. Na druhej strane však nemá 
právo vynútiť si ho. Menovky ani 
rezervácie na miesta v kostoloch 
nejestvujú, nie sme v divadle ani v 
reštaurácii. V sporoch o miesto na 
sedenie spravidla ustúpi ten, kto 
je ľudskejší a empatickejší.

Vám sa ešte nikdy v kostole 
nestalo, že by niekto chcel sedieť 
na vašom mieste?

Sedieť nie, ale stáť áno (smiech). 
V Trenčíne sa raz pred svätou om-
šou istá pani postavila tesnučko 
ku mne. Prestala som sa modliť, 
lebo stála pri mne tak blízko, až 
sme sa dotýkali telami, čo bolo 
nepríjemné. Spýtala som sa, pre-
čo sa na mňa tlačí, keď okolo je 
veľa voľného miesta na státie. 
Odpovedala, že ona chce stáť na 
tom mieste, na ktorom stojím ja. 
Tak som sa pýtala ďalej, či je to jej 
miesto, na ktorom zvykne stáť. Od-
vetila, že nie, ale jej sa to miesto 
páči a chce na ňom stáť. V duchu 
som si vravela, že toto je silná 
káva. Najskôr som sa neposunula, 
no po nejakom čase som trošku 
odstúpila. A vtedy som pochopila, 
prečo asi mala táto pani záujem o 
„moje“ miesto. Vonku bolo veľmi 
horúco a v tomto kostole je mramo-
rový stĺp. Keď som pri ňom stála, 
cítila som príjemný chlad a nebolo 
mi tak teplo. Možno pani vedela, 
že pri stĺpe jej bude chladnejšie. 
Nech už to bolo akokoľvek, nemám 

právo posudzovať jej správanie. 
Kostol ani sväté omše nie sú na 
to, aby som sa sporila, kde budem 
sedieť či stáť, ani si vyhradzovala 
miesto na sedenie či státie. 

Má starší pán okamžite uvoľniť 
miesto staršej dáme?  

Ak má pán zdravotný problém, 
nie. Okrem toho v kostole je určite 
aj niekto mladší alebo zdravší, kto 
ju môže pustiť sadnúť si. Mladší 
však nemusí automaticky zname-
nať aj zdravší. 

Najmä v mestách prichádzajú 
veriaci na svätú omšu s plnými 
nákupnými taškami alebo študen-
ti či turisti s batohmi. Ako a kam 
tieto veci umiestniť?   

Treba ich uložiť tak, aby neza-
vadzali ostatným ľuďom. To si od 
človeka vyžaduje, aby bol dobrým 
pozorovateľom a vedel odhadnúť 
situáciu i priestorové možnosti. S 
nákupom ani s batožinou netreba 
chodiť hore-dolu po laviciach, ani 
nimi netreba zablokovať lavicu 
skraja. 

Keď prídem neskôr na svätú 
omšu, chcem si sadnúť, ale voľné 
miesto je len v prvej lavici, ako sa 
tam čo najnenápadnejšie dostať?

Normálne idem, ak mi klopkajú 
opätky, snažím sa ísť po špičkám, 
ani rýchlo, ani pomaly, nie stre-
dom, ale krajom, aby som nerušila 
ostatných, ktorí prišli včas. Zväčša 
meškajú takí ľudia, a potom idú 
cez celý kostol dopredu, ktorí chcú, 
aby si ich ostatní všimli. Každý by 
sa však mal usilovať stihnúť začia-
tok svätej omše, aj keď nie vždy je 
to z rozličných príčin možné.

Ako reagovať pri znaku pokoja 
a bratskej lásky, keď sme chorí? 
Podať alebo nepodať ruku?

Prvé pravidlo je, že keď som 
chorá, smrkám, kašlem, kýcham, 
zostanem doma a nešírim chorobu 

ďalej. Malo by to platiť i pre veria-
cich, i pre kňazov. Keď sa mi chce 
kýchnuť, ak stihnem, vytiahnem 
vreckovku, keď nestihnem, kých-
nem do ľavej ruky, lebo pravá sa 
podáva. Podala som ruku aj ľuďom, 
ktorí mali na tej svojej ekzém. Ne-
mám s tým problém. 

Dnes sa mi však zdá, akoby si 
ľudia podávali ruky v kostoloch 
menej. Kedysi bolo dobrým zvykom 
otočiť sa k ľuďom vedľa vás, pred 
vami, za vami. Dnes pribúdajú ľu-
dia, ktorí nepodajú ruku nikomu. 
Možno sa vytratila istá spolupat-
ričnosť, lebo dotyk má z never-
bálnych prostriedkov najväčšiu 
komunikačnú hodnotu. Dotykom, 
podaním ruky sa prenáša medzi 
ľuďmi obrovské množstvo infor-
mácií. Možno je to aj zo strachu 
pred chorobami, ale nemôžeme 
žiť v sterilnom prostredí. Vírusy a 
baktérie striehnu všade, základ je, 
že po príchode domov si poriadne 
umyjem ruky pod tečúcou vodou.

Môžu si páni dať v kostole ruky 
do vreciek na nohaviciach?

Ruka vo vrecku dáva človeku 
istý pocit bezpečia a ochrany. Sig-
nalizuje neistotu, potrebu pomoci, 
ochrany. V kostole by sme však 
mali mať ruky spolu, zopnuté.

Ktorý zlozvyk prekáža v kosto-
le vám?

Najviac sa mi nepáči, keď kňaz 
aj s miništrantmi po svätej omši 
odchádzajú, a hoci sú ešte stále 
pri svätostánku, ľudia sa postavia 
a hrnú sa preč. Pripomína mi to zá-
ver divadelného predstavenia, keď 
niektorí diváci utekajú do šatne po 
kabáty. Kam sa náhlia? Nedokážu 
vychutnať doznievanie povznáša-
júcich pocitov? A opäť sme pri 
etikete: najskôr odchádza kňaz s 
miništrantmi a až po nich veriaci.

prevzaté z Katolíckych novín
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Trampoty v manželstve
LXII. Hľadajme vhodné témy na dialóg

Niektoré manželské páry po-
stupne zisťujú, že im chýbajú 
témy vzájomných rozhovorov. V 
takom prípade by mali zvýšiť po-
čet svojich spoločných záujmov. 
Spoločné zážitky prirodzene po-
vzbudzujú ku konverzácii. Nieke-
dy sa budete musieť premôcť a 
to vyžaduje vedomé rozhodnutie 
- zaujímať sa o to, čo obľubuje 
manžel alebo manželka. To 
môže neraz znamenať vrátiť sa 
k tomu, čo sme robievali, keď 
sme spolu chodili, alebo nájsť 
nové aktivity, ktoré nás budú 
obidvoch zaujímať.

Zoznam možností je nekoneč-
ný a môže zahŕňať nový šport, fo-
tografovanie ako dokumentáciu 
rodinného života, zariaďovanie 
domu, práca v záhradke, návšte-
vy neznámych miest, sledovanie 
športových udalostí, návštevy 
divadla alebo kina, počúvanie 
hudby, prechádzky…

Potom môžeme spolu pre-
berať naše rozdielne zážitky. 
Mali by sme z nášho partnera 
dostať jeho myšlienky a pocity: 
či sa mu to páčilo alebo nie, 
čo by chcel robiť nabudúce a 
tak ďalej.

Je potrebné využiť aj čas spo-
ločného jedla. Pôvodný význam 
slova spoločenstvo je spoločne 
jesť chlieb. Spoločné stolovanie 
je veľmi dôležitou spoločenskou 
činnosťou. Spoločné stolovanie 
je najlepšie fórum, aké bolo kedy 
vymyslené na vyjadrenie zármut-
ku (kar) alebo oslavu radostných 
udalostí (svadobná hostina).

V biblických časoch bolo 
stolovanie príležitosťou pre roz-

víjanie priateľstiev. Azda toto 
je skutočný význam Ježišových 
slov, ktorými opísal svoju túžbu 
po vzťahu s nami: “Hľa, stojím 
pri dverách a klopem. Kto po-
čúvne môj hlas a otvorí dvere, k 
tomu vojdem a budem s ním ve-
čerať a on so mnou” (Zjv 3,20).

Spoločné stolovanie sa vždy 
cenilo ako prostriedok stmeľova-
nia rodiny a až v druhej polovici 
20. storočia sa na západe začalo  
zanedbávať. Nebezpečenstvo 
hotových jedál a mikrovlniek je 
v tom, že dovoľuje ľuďom najesť 
sa rýchlo a osamote. V niekto-
rých častiach Ameriky to došlo 
až tak ďaleko, že sa projektujú 
domy bez priestoru pre spoločné 
stravovanie. No zasa na druhej 
strane priestor pre televíziu je v 
každej miestnosti. A toto je veľká 
strata pre manželské vzťahy.

Jeden známy manželský pár 
sa vyjadril: “Pre nás je stolo-
vanie jednou z najdôležitejších 
príležitosti na rozhovor. Prestie-
ranie stola a spoločné jedlo bez 
prerušovania a zásahu z okolia 
alebo rozptyľovania, považujeme 
vždy za dobrú a potrebnú vec, 
bez ohľadu na podávané jedlo.”

Máme vždy hovoriť o svojich 
pocitoch – v našej kultúre majú 
muži obvykle väčšie problémy 
než ženy, keď treba prejaviť city. 
V minulosti, a do určitej miery aj 
dnes, sa od mužov očakávalo, že 
si svoje city nechajú pre seba, 
kým ženy povzbudzovali deliť sa 
s priateľkami a rodinou. Mnohé 
sa začnú zdôverovať sestrám 
a blízkym priateľkám skôr, než 
svojmu manželovi.

Niektorí ľudia považujú sami 
seba za “nie emotívny typ”. Ale 
vieme, že emócie sú základnou 
súčasťou ľudskej bytosti a mu-
síme sa naučiť hovoriť o svojich 
citoch, ak máme v našom man-
želstve efektívne komunikovať. 
Niekedy je toľko krásnych vecí, 
na ktoré myslíme, alebo ich pre-
žívame, ale nikdy ich nevysloví-
me. Ak sa svojho manžela alebo 
manželky vo vhodnom okamihu 
spýtame: “Ako sa cítiš?”, “Čo 
prežívaš?” môžeme im  tým po-
môcť hovoriť slobodnejšie o ich 
pocitoch. Ak sa naučíme vyjad-
rovať svoje pocity vtedy, keď 
sa cítime dobre, máme oveľa 
väčšiu šancu, že sa nám podarí 
aj vtedy, ked sa cítime zle a sme 
pod tlakom.

V každom manželstve prídu 
ťažké chvíle, ako sú finančné 
problémy, vážna choroba, do-
pravná nehoda, problémy s dieťa-
ťom v puberte, spontánny potrat 
či úmrtie blízkeho. Zápasenie s 
krízou môže manželstvo posilniť 
alebo rozbiť. Najmä smrť dieťaťa 
vytvára na vzťah obrovský tlak.

V čase úmrtia alebo smútku 
za zosnulým môže ľahko skĺznuť 
do  potláčania svojich citov, 
a k vzájomnému odcudzeniu, 
k úniku do zamestnania.  Ale 
dôležitou časťou vyrovnania 
sa s takýmito skúsenosťami je 
komunikovanie našich pocitov, 
akokoľvek ťažké sa nám to zdá. 
Je treba nechať jeden druhého 
reagovať svojím spôsobom a 
prechádzať cez zármutok spo-
ločne. Hlboká komunikácia od 
nás vyžaduje, aby sme otvorili 
naše vnútro a boli prístupní 
jeden  pre druhého. Ak neko-
munikujeme bolestivé a zložité 
city a skúšame sa s nimi vyrov-
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Stalo sa:
- 5. – 8. 4. – oslávili sme 
Ježišovo zmŕtvychvstanie, 
Veľkú noc
- 16. 4. – uctili sme si relikviu 
sv. Cyrila  
- 22. 4. – 83 našich bratov 
a sestier prijalo sviatosť bir-
movania

- 1. 5. – bardejovský dekan 
Mgr. Pavol Marton predsedal 
odpustovej slávnosti ku cti 
sv. Jozefa, robotníka

 

Stane sa:
- 12. 5. – púť do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Kra-
kove s rádiom Lumen
- 13. 5 – Deň matiek
- 17. 5. – prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenie Pána – 40 
dní od Veľkej Noci
- 19. 5. – putovanie na Staré 
hory s Rodinou Nepoškvr-
nenej
- 20. 5. – celodenná adorácia  
- 27. 5. – 1. sv. prijímanie 
v Ovčí 
- 3. 6. – 1. sv. prijímanie vo 
Víťaze
- 7. 6. – prikázaný sviatok 
Najsvätejšie Kristovo Telo 
a Krv 

Spoločné stolovanie je najlepšie 
fórum, aké bolo kedy vymyslené 
na vyjadrenie zármutku (kar) alebo 
oslavu radostných udalostí (svadob-
ná hostina).

nať sami, vzďaľujeme sa tým od 
partnera. Aj pre tých z nás, ktorí 
sa cítia neschopní rozpoznať, 
nie to ešte hovoriť o svojich 
citoch, je možná zmena.

Treba zvoliť správny okamih - 
hoci je dôležité nemať jeden pred 
druhým tajnosti a vedieť vyjadriť 
svoje city, nie je vždy správne 
povedať hneď, čo si myslíme. Úči-
nok našich slov treba starostlivo 
zvážiť. Zdržať sa, kým nenasta-
ne vhodnej-
ší okamih, 
je súčasťou 
p o k l a d u 
l á s k y ,  t o 
môže zna-
menať ča-
kať dovtedy, kým ani jeden z 
nás nebude príliš unavený, alebo 
zaneprázdnený a bude mať do-
statok času vec prediskutovať. 
Treba to najprv predložiť Bohu a 
poprosiť ho, aby pomohol pred-
niesť tú vec v správnom okamihu. 
Niekedy zase ten druhý začne 
sám na danú tému hovoriť.

Prejavme si náklonnosť. Hoci 

je rozumné odložiť citlivé otázky 
na vhodný okamih, neexistuje 
správna alebo nesprávna chvíľa, 
kedy možno hovoriť o našich 
pozitívnych citoch voči tomu 
druhému. A robiť tak čo najčas-
tejšie – má mocný vplyv na naše 
manželstvo. Naša zaľúbenosť sa 
má rozvinúť do čohosi trvalejšie-
ho – do opravdivej obetujúcej sa 
lásky. Je to hlbší, oddanejší a 
trvalý vzťah, ktorý musíme obaja 

trpezlivo bu-
dovať. Ak sa 
máme oprav-
divo radi, za-
vše si nájdeme 
vhodnú a pri-
meranú tému 

na dialóg. Lenže v niektorých 
rodinách a manželstvách je 
situácia, že “dvaja pod jednou 
strechou sa môžu spolu zhová-
rať veľa rokov a pritom sa ne-
musia nikdy skutočne stretnúť”. 
Skúsme to všetko vyhodnotiť – 
ako to vyzerá medzi nami, v tej 
našej rodine.

MUDr. Vaščák Blažej
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

7. 5. Pondelok
8. 5. Utorok 18:00 † Valent, Alžbeta Hudákovci
9. 5. Streda 18:00 † Valent, Barbora Jenčovci

10. 5. Štvrtok 7:00 na vlastný úmysel
11. 5. Piatok 18:00 † Filip Nehyla 17:00 † Žofia a Ján J., Štefan B.
12. 5. Sobota 11:00 85: Valent Biroš

13. 5.
6. veľkonočná
nedeľa

7:30 90: Ján Vardžík 9:00 za farnosť
10:30 † Andrej Mária G., sr. Mercedes, sr. Edita

14. 5. Pondelok
15. 5. Utorok 18:00 za požehnanie rod. Moniky Kurucovej
16. 5. Streda 18:00 za požehnanie Žofie Pribulovej

17. 5.
Nanebovstúpenie
Pána

7:00 za farnosť 17:00 † Štefan, Helena, Jozef
18:00 † Ján Čech 

18. 5. Piatok 18:00 za požehnanie Marcela a Evy Iskrovcov 17:00 † Martin a Regina Balogovci
19. 5. Sobota

20. 5.
7. veľkonočná
nedeľa

7:30 50: Flavián a Helena Jenčovci 9:00 za farnosť
10:30 † Ján a Žofia A., Mária B.

21. 5. Pondelok
22. 5. Utorok 18:00 † Žofia G., Terézia M.
23. 5. Streda 18:00 † Jozef, Valent Šimčík
24. 5. Štvrtok 7:00 na vlastný úmysel
25. 5. Piatok 18:00 † Ján, Anna Uliční 17:00 † Martin, Alžbeta Uliční
26. 5. Sobota 7:00 na vlastný úmysel

27. 5.
Zoslanie 
DuchaSvätého

7:30 † Florián, Martin Uliční 10:30 1. sv. prijímanie
10:30 † Jozef, Apolónia Novotní

28. 5. Pondelok
29. 5. Utorok 18:00 za požehnanie rod. Štefana Uličného
30. 5. Streda 18:00 † Jozef, Ondrej, Ján, Mária Kočíkovci
31. 5. Štvrtok 7:00 na vlastný úmysel
1. 6. Piatok 18:00 za chorých 17:00 † Bartolomej Jenča
2. 6. Sobota 7:00 za členov ružencového bratstva

3. 6.
Najsvätejšia
Trojica

7:30 55: Ján a Marta Pendrákovci 9:00 za živých členov ružencového bratstva
10:30 1. sv. prijímanie

4. 6. Pondelok
5. 6. Utorok 18:00 † Rudolf Broda
6. 6. Streda 18:00 † Ladislav Horváth

7. 6.
Božie
Telo

7:00 na vlastný úmysel 17:00 † Ambróz Baloga
18:00 za požehnanie kňazov rodákov

8. 6. Piatok 18:00 † Ján, Veronika, Margita Forišovci 17:00 † Jozef Magda
9. 6. Sobota 7:00 na vlastný úmysel

10. 6.
10. nedeľa
cez rok B

7:30 za farnosť 9:00 60: Margita Balogová
10:30 † P. Martin Magda, kňaz
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1. 5. 2012 - odpustová slávnosť sv. Jozefa, robotníka

Slávnostný kazateľ dp. Pavol Marton, dekan v Bardejove


