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Miesta, ktoré v týchto dňoch navštevujeme, 
sú cintoríny. Oni sú svedkami istej spravodlivos-
ti, že každý človek musí zomrieť. Tieto miesta 
nám hovoria o pravdivosti  slov pápežského ka-
zateľa R. Cantalamessu keď povedal: „Smrť je 
najistejšia a najneistejšia na svete. Najistejšia 
preto, lebo každý človek musí zomrieť. Najneis-
tejšia preto, lebo nikto nevie kedy.“ Spomienka 
na všetkých verných zosnulých je chápaná ináč 
svetsky a ináč kresťansky. V týchto dňoch v 
správach, v tlači a na rôznych plagátoch môže-
me nájsť pozvánky na helowen party. Zdá sa, že 
tu ide o zosekularizovanie dnešnej spomienky. 
Určite patrí k tradícii a kultúre nášho národa 
navštíviť hroby zosnulých, upraviť ich, ozdobiť 
a spomínať na nich. 

Ale pre nás kresťanov by to bolo nedostačujúce. 
Pre nás je podstatné myslieť na ich spojenie s 
Kristom – Pánom života a smrti. Toto je ten čas, 
kedy im môžeme pomôcť svojimi modlitbami, 
obetami a získaním odpustkov pre nich. Určite 
príde čas, kedy nám oni budú môcť pomôcť svo-
jim orodovaním u Boha. Dnešný deň je aj dňom 
viery. Na jednej strane je pre nás veľkým heslom 
Memento mori (pamätaj na smrť), ale na druhej 
strane je pre nás veľkým svetlom a nádejou vo 
večný život. Keď sa modlíme Krédo, vyznávame: 
„veríme vo vzkriesenie tela, vo večný život.“ Pre 
túto vieru je dôležité naše aktuálne spojenie s 
Kristom. A to sa uskutočňuje už tu na zemi, od 
nášho krstu. Túto vieru musíme si ju živiť. Pretože 
ako hovorí apoštol Jakub: „viera bez skutkov je 
mŕtva.“ Jeden zo spôsobov ako si udržať živú vieru 
je, že ju  obohatíme , okrášlime svojimi skutkami. 

Dnes je určite potrebné spomenúť si, modliť 
sa a priniesť eucharistickú obetu za všetkých 
verných zosnulých. Avšak dnešný deň je určený 
aj nám, ktorí žijeme. Máme totiž vzácny Boží dar 
– a to je Čas nášho života, aby sme sa rozhodli 
ak ešte stále pochybujeme dôverovať Ježišovi, 
dôverovať jeho slovám, brať ich vážne. „Kto verí 
vo mňa, aj keby zomrel, má večný život.  Skúsme 
žiť v perspektíve budúcnosti. Rozhodnúť sa musí 
každý sám. Pôjdem svojou vlastnou cestou, 
alebo cestou, ktorú mi ukazuje Ježiš? Cesta, 
ktorú mi ukazuje Ježiš vedie do cieľa, o ktorom 
sv. Pavol povedal: „Ani oko nevidelo ani ucho 
nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

duchovn•  otec Marek
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Smrť bude zničená 

a nastane nepominuteľné blaho, 

prestane všetka úzkosť 

a začne sa slastná blaženosť 

v milovanom, ušľachtilom 

spoločenstve. 
(Kempenský)
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Otvorenie Roka viery
Excelencia – brat v biskupskej 

službe – Alojz, bratia kňazi, dia-
koni, rehoľné sestry, seminaristi, 
drahí bratia a sestry v Kristovi!

Bránou otvorenou dokorán sme 
dnes večer vošli do našej prešov-
skej Konkatedrály. Zjednotení so 
Svätým Otcom chceme prejsť aj 
pomyselnou bránou Roka viery, 
ktorú práve dnes otvoril. Deje sa 
tak pri 50. výročí otvorenia 2. va-
tikánskeho koncilu, ktorý v jednej 
zo svojich konštitúcií Lumen gen-
tium tak jasne pripomenul, že sme 
spoločenstvom veriacich ľudí na 
ustavičnej púti (LG 6; 9; 14). Sme 
Božím ľudom na ceste smerom k 
večnosti.

Znamená to, že ako kresťania si 
uvedomujeme dočasnosť ľudského 
života na tomto svete. Plne chá-
peme to, čo nám už sv. apoštoli 
Peter a Pavol kládli na srdce, keď 
napísali, že sme v tejto dimenzii 
života iba cudzincami, prišelcami, 
hosťami a pútnikmi a že naša trva-
lá vlasť je v nebesiach. Žijeme na 
tomto svete ako pútnici na ceste 
do vlasti v nebesiach, ktorú nám 
prisľúbil Boh. Sme teda ustavičnými 
pútnikmi vo viere!

Aj my sme sa dnes v tejto viere 
museli vydať na cestu z Košíc do 
Prešova, keďže v košickej kated-
rále prebieha rozsiahla rekonštruk-
cia a nemáme kde hlavu skloniť. 
Aj táto skutočnosť v nás umocňuje 
presvedčenie, že sme pútnikmi bez 
trvalého prístrešia v tomto svete 
a že naša domovina a istota je 
jedine pri Bohu.

Na tejto našej viere je najkrajší 
fakt, že silu i chuť takto veriť v nás 
vzbudzuje sám Boh. Vo svojom 

Prešov, Konkatedrála, 11. októbra 2012
Synovi Ježišovi Kristovi nás vždy 
oslovuje a dáva sa nám poznať. Boh 
nie je pre nás kresťanov len akási 
neurčitá energia a sila, je osobou, 
ktorá vytvára vzťahy, je tak konkrét-
ny, hoci sa nedá ľudským rozumom 
obsiahnuť. Jeho Syn Ježiš Kristus 
je bránou tejto našej viery. Dnešný 
úryvok z evanjelia ho predstavuje 
ako bránu pre všetky verné ovečky. 
Ony majú iba cez Neho prístup do 
istoty košiara. Veriť v Ježiša a prejsť 
cez Neho k Otcovi znamená slobod-
ne sa rozhodnúť – odovzdať sa Mu 
vo všetkom. On je ten, ktorý ma 
pozná, predchádza i sprevádza ma 
vo všetkom. Prvé oslovenie, prvá 
iniciatíva pochádza od Neho. Preto-
že On ma oslovil a pretože On ma 
ako prvý pozval veriť, ja sa svojou 
vierou zapájam do jeho iniciatívy a 
chcem s Ním spolupracovať. Takto 
sa rodí viera.

Ako však odovzdať túto vieru 
dnešnému človeku? Ako mož-
no urobiť pred dnešným svetom 
toto vyznanie? Už od nedele sa 
podobnými otázkami zaoberajú 
v Ríme účastníci Biskupskej 
synody na podporu novej evanje-
lizácie. Vieru si totiž nemôžeme 
nechať iba pre seba. Chceme sa 
s ňou podeliť a odovzdať ju ďalej. 
Našim poslaním – úlohou Cirkvi 
predovšetkým v tomto Roku viery 
je hovoriť o Bohu – o Jeho Syno-
vi Ježišovi Kristovi – pripomínať 
Božiu prítomnosť všetkým ľuďom 
a predovšetkým kresťanom, čo 
stratili svoju vlastnú identitu. Z 
viery pochádza radosť zo zmyslu 
života, naplnenie, vnútorný pokoj 
a istota. Toto si nemožno nechať 
iba pre seba.

Pri odovzdávaní viery však nará-
žame na slobodu iných. Príjmu naše 
presvedčenie, alebo nie, stotožnia 
sa s ním, alebo ho zavrhnú?! Veď 
aj sám Boh sa zastaví pred bránami 
slobodného rozhodnutia každého 
človeka. Ako máme teda ľudí mo-
tivovať a získavať pre vieru? Ako 
v nich s Božou pomocou otvoriť 
bránu viery? Nad tým sa zamýšľa 
aj súčasný Nástupca sv. Petra vo 
svojom apoštolskom liste Porta 
fidei – dvere, či brána viery. Odvo-
láva sa tým na udalosť v Skutkoch 
apoštolov, keď sv. Pavol spolu s 
Barnabášom otvorili neveriacim 
dvere viery (Sk 14,27). Jednoducho 
hovorili o veľkých veciach, ktoré im 
vykonal Boh. A boli pripravení od-
povedať na rôzne otázky a obhájiť 
nádej, ktorá v nich bola (1Pt 3, 15).

A to všetko boli schopní urobiť 
v čase, keď ich okolie prenasledo-
valo a napádalo. Naše slovenské 
okolie nás dnes neprenasleduje s 
násilím, aj keď v iných častiach 
hlavne moslimského sveta sa 
kresťania stretávajú s ohrozením 
vlastného života kvôli svojej vie-
re. My sme ako kresťania skôr 
vysmievaní, prehliadaní, nebraní 
vážne a odsúvaní na perifériu. 
Ľahko môžeme stratiť odvahu! 
Má vôbec ešte význam hlásiť sa 
k viere a svedčiť o nej?

Keď sa pozrieme trochu ďalej 
ponad naše kostolné veže sme-
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rom na západ Európy, môžeme 
sa nechať poučiť. V Cirkvi vo 
Francúzsku, kde je sekularizmus 
a vzdialenie sa spoločnosti od 
Cirkvi oveľa citeľnejšie, napísali 
francúzski biskupi už pred pár rok-
mi dlhý list a načali tým zaujímavý 
proces: „Proposer la foi“ – znelo v 
liste: „Ponúknuť vieru, predostrieť 
ju modernej spoločnosti. Nepotre-
bujeme sa ako kresťania hanbiť a 
skrývať, my máme čo ponúknuť! 
V našej viere nachádzame to, čo 
ostatní iba s ťažkosťami hľadajú 
a za čo často zaplatia veľké pe-
niaze a predsa to nenájdu. My 
svoju vieru nemusíme kupovať za 
peniaze, naopak, máme aj iným 
smelo odporúčať to, čo pri živote 
drží nás. Vydávajme svedectvo o 
nádeji, ktorá nás napĺňa!“ Toľko 
francúzski biskupi.

Vyzvali svojich veriacich k obnove 
zdravého katolíckeho sebavedo-
mia. V tomto týždni nás takisto 
povzbudzujú impulzy a zamyslenia 
Svätého Otca, aby sme prestali 
fňukať a spomínať na staré dobré 
časy, kedy veriť bolo pre väčšinu 
samozrejmosťou. Tiež nás vyzýva k 
obnove osobnej viery a k tomu, aby 
sme ju ponúkli ďalej. Osobné vyzna-
nie confessio je podstatné – je dô-
ležité vedieť obhájiť nádej, ktorú mi 
vytvára viera. Môže znieť aj takto: 
Moja nádej sa zakladá na viere v 
Boha, ktorý ma prijíma takého, aký 
som. On má pre mňa budúcnosť, 
ktorá je silnejšia ako smrť. V tom-
to vyznaní potom môžem svedčiť 
službou lásky – caritas – aby ľudia 
v mojom okolí cítili, že sa oplatí 
veriť – oplatí sa byť kresťanom, že 
viera oslobodzuje a prináša trvalo 
prežívaný pokoj a šťastie.

Práve ľahkosť a jednoduchosť 
takéhoto svedectva viery získava 
srdcia pre Ježiša. Naši súčasníci, 

ktorí sú vzdialení od viery, si často 
myslia, že veriť a žiť podľa viery je 
náročné a ťažké. Kvôli tomu radšej 
odskočia. Spomínam si na rôzne 
otázky rovesníkov, kamarátov a 
spolužiakov, ktorí sa ma často 
pýtali: Ako s tým môžeš žiť?! Byť 
katolíkom a ešte k tomu byť aj 
kňazom, to je príliš komplikované! 
Samé odriekania a dodržiavanie 
prikázaní, to nie je nič pre mňa! 
Je to namáhavé a náročné!

Možno ste podobné argumenty 
proti viere počuli už aj vy. Je nie-
kedy priam nemožné vysvetľovať 
slovami týmto ľuďom, akú vnútornú 
slobodu nám viera dáva. Preto táto 
vnútorná sloboda nemôže zostať 
iba vo vnútri, oni ju musia na nás 
vidieť i cítiť, aby sa nad našou vie-
rou vôbec začali zamýšľať. Preto 
chceme v tomto Roku viery viac 
skutkami uskutočňovať misijnú 
úlohu ohlasovať Ježiša Krista, ktorý 
je prameňom našej viery i slobody. 
Nezabúdajme pri tom na jasnú my-
seľ a radostné srdce, pretože viera 

vyslobodzuje z pesimizmu.
Drahí bratia a sestry, Svätý Otec 

dnes pripomenul badateľný vzrast 
záujmu veriacich o rôzne púte a 
zároveň vyjadril prianie, aby sa aj 
tento Rok viery, ktorý zveruje pod 
ochranu Panny Márie, stal pre nás 
odvážnou púťou do púšte súčasné-
ho sveta. Do jeho prázdnoty máme 
vnášať zmysel života a zvlažovať 
vyschnuté srdcia rosou viery.

Vydajme sa teda na túto púť 
a ako kresťania nebojme sa an-
gažovať spoločensky, politicky i 
sociálne. Zanesme Ježiša Krista 
i Jeho princípy tam, kde sú zaml-
čané. Hovorme jasné ÁNO životu 
a zasadzujme sa za dôstojnosť 
ľudskej osoby! Povedzme jasné 
NIE všetkému, čo sa proti životu 
stavia a čo je proti zdravému rozu-
mu i hodnotám evanjelia. Chráňme 
si svoju vieru, dedičstvo, ktoré v 
nás zveľaďovali sv. Cyril i Metod a 
žime ju! Otvorme brány našej viery 
dokorán pre všetkých! AMEN.
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Pápež Benedikt XVI. určil za-
čiatok Roka viery venovanom 
zvláštnym spôsobom vyznaniu 
pravej viery a jej pravého výkla-
du na 50. výročie slávnostného 
otvorenia Druhého vatikánskeho 
koncilu, ktorému pápež Ján XXIII. 
určil ako hlavnú úlohu „lepšie 
chrániť a vykladať vzácny poklad 
kresťanskej náuky, aby sa lepšie 
sprístupnil veriacim v Krista a 
všetkým ľuďom dobrej vôle.“ (Ján 
Pavol II., apošt. konšt. Fidei De-
positum, 11. október 1992: AAS 
86 [1994] 113). Predpokladá sa 
čítanie alebo ešte lepšie zbožná 
meditácia koncilových dokumen-
tov a rôznych článkov Katechizmu 
Katolíckej cirkvi, ktoré bl. pápež 
Ján Pavol II. uverejnil 30 rokov 
po koncile s presným úmyslom 
„ešte lepšie ho dodržiavať ako aj 
naďalej napomáhať jeho poznanie 
a využívanie“ (114).

V roku Pána 1967 Boží služobník 
Pavol VI. už raz vyhlásil podobný 
Rok viery, aby tak oslávil 1900. 
jubileum mučeníkov sv. Petra a sv. 
Pavla a aby slávnostným vyznaním 
viery „dokázal, ako naliehavo musí 
byť podstatný obsah viery, ktorý po 
stáročia tvorí dedičstvo všetkých 
veriacich, stále nanovo potvrdzo-
vaný, chápaný a prehlbovaný, aby 
sa za historických podmienok, kto-
ré sa líšia od minulosti, vydávalo 
vhodné svedectvo“ (Benedikt XVI., 
apošt. list „Porta Fidei“, 4).

V týchto našich časoch hlbo-
kých premien, ktorým je ľudstvo 
vystavené, pápež Benedikt XVI. 

má v úmysle vyhlásením tohto 
druhého Roka viery pozvať Boží 
ľud, ktorého je univerzálnym 
pastierom a rovnako svojich 
spolubratov v biskupskej službe 
na celom svete, „aby sa v tomto 
čase duchovnej milosti, ktorú 
nám Pán ponúka, pridali k Petrov-
mu nástupcovi, aby si pripomínali 
vzácny dar viery“ (8).

Všetci veriaci „budú mať príleži-
tosť vyznať vieru vo vzkrieseného 
Pána v našich katedrálach a vo 
všetkých kostoloch sveta, v našich 
domovoch a v našich rodinách, 
aby každý pocítil silnú potrebu ne-
zmenenú vieru lepšie spoznávať a 
odovzdávať budúcim generáciám. 
Rehoľné spoločenstvá ako aj far-
ské spoločenstvá a všetky staré či 
nové cirkevné hnutia nájdu príleži-
tosť v tomto roku verejne vyznať 
Krédo (8). 

Okrem toho všetci veriaci sa 
vyzývajú, aby jednotlivo a spo-
ločne v tých mimoriadnych okol-
nostiach každodenného života 
vydávali iným svedectvo o viere: 
„Sociálna povaha človeka však 
vyžaduje, aby človek vnútorné 
akty náboženstva vyjadril aj navo-
nok, aby bol s inými v spoločen-
stve v náboženských veciach a 
aby svoje náboženstvo vyznával v 
spoločenstve“ (Vyhlásenie „Digni-
tatis Humanae“, 7. decembra 
1965: AAS 58 [1966], 932).

Pretože ide v prvej línii o to, aby 
sme viedli život, ktorý je v najvyššej 
miere svätý – pokiaľ je to tu na 
Zemi možné – teda dosiahli naj-

vyšší možný stupeň čistoty duše, 
veľký dar odpustkov, ktoré Cirkev 
mocou prepožičanou Kristom po-
núka všetkým, ktorí s príslušnými 
postojmi splnia zvláštne predpo-
klady na ich dosiahnutie, sa javí 
ako veľmi užitočný. Pavol VI. učil, 
že „Cirkev si pri odpustkoch slúži 
svojou plnou mocou ako správkyňa 
vykúpenia zaslúženého Kristom 
v spoločenstve so svätými, aby 
veriacim umožnila účasť na tejto 
plnosti Krista. Tak im v prehojnej 
miere dáva k dispozícii prostriedky 
spásy“ (apošt. list „Apostolorum 
Limina“, 23. máj 1974: AAS 66 
[1974] 289).

Týmto spôsobom sa zviditeľní 
„poklad Cirkvi“, ktorý „okrem 
toho ďalej obohacujú aj zásluhy 
preblahoslavenej Božej Matky a 
všetkých vyvolených, od prvého 
až po posledného“ (Klement VI., 
bula „Unigenitus Dei Filius“, 27. 
január 1343).

Apoštolská penitenciária, ktorej 
úlohou je to, čo sa týka poskytova-
nia a používania odpustkov uspo-
riadať a ducha veriacich v zbož-
nom želaní ich dosiahnuť správne 
chápať, podnecovať a podporovať, 
stanovila na podnet Pápežskej 
rady pre napomáhanie novej evan-
jelizácie a so zohľadnením „Nóty 
s pastoračnými smernicami k 
Roku viery“ Kongregácie pre ná-
uku viery, za účelom dosiahnutia 
daru odpustkov počas Roku viery, 
nasledovné podmienky, vydané v 
súlade s „mens“ pápeža, aby sa 
veriaci ešte trvalejšie cítili podne-
covaní spoznávať a milovať náuku 
Cirkvi a tým dostali bohatšie plody.

 Počas celého Roka viery od 
11. októbra 2012 do 24. novem-
bra 2013, každý veriaci, ktorý 
s pravou ľútosťou, po príslušnej 
spovedi a svätom prijímaní sa 

Odpustky k Roku viery - Dekrét Apoštolskej penitenciárie
Vatikán, 11.10.2012 (ZENIT) 015 277 – Svätou omšou otvoril Bene-
dikt XVI. Rok viery. Pri tejto príležitosti vydala Apoštolská penitenciária 
dokument s odpustkami.

URBIS ET ORBIS    -  DEKRÉT
Zvláštne pobožnosti v Roku viery na získanie odpustkov
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pomodlí na úmysly Svätého Otca, 
môže dosiahnuť plnomocné od-
pustky na vlastnými hriechmi 
zavinené časné tresty, ktoré Boh 
udeľuje vo svojom milosrdenstve; 
odpustky sa môžu venovať aj du-
šiam zosnulých. A síce: 

a. Po každý raz, keď pri najmenej 
3 príležitostiach sa veriaci zúčast-
nia podujatí v kostole alebo na 
vhodnom mieste, kde sa konajú 
kázne (ľudové misie) alebo pred-
nášky o dokumentoch Druhého 
vatikánskeho koncilu a o článkoch 
Katechizmu Katolíckej cirkvi;

b. Po každý raz, keď formou 
púte navštívia pápežskú baziliku, 
kresťanské katakomby, katedrálny 
chrám alebo svätyňu, ktorú miest-
ny biskup určí pre Rok viery (na-
príklad medzi menšími bazilikami 
a pútnickými miestami tie, ktoré 
sú zasvätené preblahoslavenej 
Panne Márii, svätým apoštolom 
a patrónom) a tam sa zúčastnia 
svätého liturgického aktu, alebo 
sa prinajmenej zdržia dostatočný 
čas na zbožnú meditáciu a tú ukon-
čia modlitbou Otčenáš, vyznaním 
viery, vzývaním preblahoslavenej 
Panny Márie či prípadne svätých 
apoštolov či patrónov; 

c. Po každý raz, keď sa na miest-
nym biskupom určené dni pre Rok 
viery  (napríklad na sviatky Pána, 
Božej Matky, sv. apoštolov a patró-
nov ako aj v deň Katedry sv. Petra) 
na posvätnom mieste zúčastnia 
slávenia Eucharistie alebo liturgie 
hodín a okrem toho sa pomodlia 
vyznanie viery;

d. V ľubovoľný deň, keď počas 
Roka viery navštívime vlastnú krs-
titeľnicu alebo iné miesto, kde sme 
prijali sviatosť krstu a obnovíme si 
krstné sľuby. 

Diecézni biskupi, eparchovia a 
iní na rovnakej úrovni v deň, ktorý 

sa považuje za najprimeranejší, 
pri slávení hlavnej svätej omše 
(napríklad 24. novembra 2013, 
na sviatok Krista Kráľa, keď sa 
ukončí Rok viery) môžu udeliť 
pápežské požehnanie s plnomoc-
nými odpustkami, ktoré môžu 
veriaci zbožne prijať a dosiahnuť. 

Veriaci, ktorí úprimne oľutujú 
svoje hriechy, ale zo závažných 
dôvodov sa nemôžu zúčastniť 
slávení (ako rehoľníčky v klauzúre 
v kláštore, pustovníci, väzni, starí 
ľudia, chorí a tí, ktorí trvalo slúžia 
v nemocniciach alebo domovoch 
pre chorých…), môžu dosiahnuť 
odpustky za rovnakých podmienok, 
ak sa duchovne spoja s prítom-
nými veriacimi, predovšetkým vo 
chvíľach, keď sa slová Svätého 
Otca alebo diecéznych biskupov 
prenášajú televíziou alebo rozhla-
som, vo vlastnom dome, alebo 
tam, kde sa zdržiavajú (napríklad 
v kláštornej kaplnke, v nemocnici, 
v domove, vo väzení…) a pomod-
lia sa Otčenáš, vyznanie viery a 
iné modlitby v súlade s cieľom 

Roka viery a obetujú svoje utrpe-
nie alebo obmedzenia vlastného 
života. ...

Penitenciária pozýva ďalej naj-
dôstojnejších biskupov ako no-
siteľov troch  „munera“ - náuky, 
vedenia a posväcovania – aby 
dbali na zreteľné a jasné vysvet-
ľovanie tu uvedených princípov a 
usmernení na posväcovanie veria-
cich tak, že budú dbať zvlášť na 
miestne, kultúrne a tradičné okol-
nosti. Katechéze zodpovedajúcej 
osobitosti Božieho ľudu sa podarí 
zreteľnejším a živším spôsobom 
priblížiť pochopenie túžby po tom-
to jedinečnom dare, ktorí získajú 
sprostredkovaním Cirkvi a túto 
túžbu hlbšie zakoreniť do sŕdc. 

 Tento dekrét platí pre Rok vie-
ry. Oproti všetkým inak znejúcim 
usmerneniam. Dané v Ríme v 
sídle Apoštolskej penitenciárie,  
14. septembra 2012, na sviatok 
Povýšenia kríža.

Manuel Kard. Monteiro de Castro, 
veľkopenitenciár 

Msgr. Krzysztof Nykiel, regent  
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Drahí bratia a sestry,
dnes by som chcel uviesť nový 

cyklus katechéz, ktorého cen-
trálnym bodom bude Rok viery. 
Ten sme práve začali a dočasne 
ním prerušíme cyklus venovaný 
škole modlitby. Apoštolským 
listom Porta Fidei (Brána viery) 
som uviedol tento osobitný rok 
zameraný na to, aby sme v Cirkvi 
obnovili entuziazmus viery v Je-
žiša Krista, jediného Spasiteľa 
sveta, aby znovu ožila radosť z 
kráčania po ceste, ktorú nám on 
sám ukázal a aby sme konkrét-
nym spôsobom dokázali svedčiť 
o premieňajúcej sile viery.

Päťdesiate výročie otvorenia 
Druhého vatikánskeho koncilu je 
vynikajúcou príležitosťou na návrat 
k Bohu, na prehĺbenie viery a na-
dobudnutie väčšej odvahy pre jej 
prežívanie, na posilnenie nášho 
vzťahu k Cirkvi, „učiteľke ľudstva“, 
ktorá nás prostredníctvom Slova, 
slávenia sviatostí a konania skut-
kov dobročinnej lásky vedie k stret-
nutiu a spoznaniu Krista, pravého 
Boha a pravého človeka. Nie je to 
len stretnutie s myšlienkou alebo 
životným programom: je to stret-
nutie so živou osobou, ktorá nás 
hlboko premieňa a odhaľuje nám 
našu skutočnú identitu – identitu 
Božích detí. Stretnutie s Kristom 
obnovuje naše ľudské vzťahy a 
každý deň ich privádza k väčšej so-
lidarite a bratstvu – a to na základe 
logiky lásky. Mať vieru v Pána nie 

je niečím, čo sa dotýka len našej 
inteligencie, oblasti intelektuálne-
ho poznania: je to zmena, ktorá sa 
týka celého života, nás samých: 
ovplyvňuje city, srdce, inteligenciu, 
vôľu, telesnosť, emócie, ľudské 
vzťahy. Viera naozaj mení všetko 
v nás i pre nás. Jasne nám odha-
ľuje budúcnosť, pravdu o našom 
povolaní v rámci ľudských dejín, 
zmysel života, chuť toho, že sme 
pútnici na ceste k nebeskej vlasti.

No ale - pýtame sa - je viera 
naozaj premieňajúcou silou nášho 
života, môjho života? Alebo je to 
len jeden z prvkov, ktoré sú sú-
časťou našej existencie, avšak 
bez toho, aby sa jej rozhodujúcim 
spôsobom dotýkali a ovplyvňovali 
ju? V katechézach tohto roku by 
sme chceli posilniť alebo znovu 
objaviť radosť z viery; pochopiť, 
že viera nie je čímsi cudzím, od-
trhnutým od konkrétneho života 
- ale práve naopak, že je pre ži-
vot dušou. Viera v Boha, ktorý je 
Láska a ktorý sa človeku priblížil 
tým, že vzal na seba telo a daro-
val sa na kríži, aby nás zachránil 
a znovu nám otvoril brány neba – 
táto viera nám jasným spôsobom 
ukazuje, že len v láske možno 
objaviť plnosť človeka. Dnes je 
veľmi potrebné to zdôrazňovať, 
pretože kultúrne premeny nám 
prinášajú rozličné formy bar-
barstva, ktoré sa ukrývajú pod 
rúškom „výdobytkov civilizácie“: 
viera nám potvrdzuje, že skutoč-

nú ľudskosť možno nájsť jedine 
na takých miestach, v takých 
gestách, časoch a formách, pri 
ktorých je človek vedený láskou 
pochádzajúcou od Boha, pri kto-
rých sa prejavuje ako dar, žije vo 
vzťahoch plných lásky, súcitu, 
pozornosti a nezištnej služby pre 
druhého. Kde je panovačnosť, 
túžba po majetku, využívanie 
druhého a kupčenie s ním zalo-
žené na vlastnom egoizme, kde 
vládne arogancia ľudského „ja” 
uzavretého do seba samého, tam 
človek zostáva ochudobnený, 
zdegradovaný a zdeformovaný. 
Kresťanská viera, ktorá je činná 
v láske a silná v nádeji, neobme-
dzuje, ale humanizuje život, ba 
robí ho naplno ľudským.

Viera je prijatím tohto odkazu, 
ktorý premieňa náš život; je prija-
tím zjavenia Boha, ktorý nám dáva 
spoznať kto je, ako koná a aké 
má s nami plány. Zaiste, Božie 
tajomstvo bude vždy prevyšovať 
naše koncepty a naše chápanie, 
naše obrady i naše modlitby. 
Na druhej strane, Boh sa nám 
prostredníctvom zjavenia dáva 
spoznať, rozpráva nám o sebe sa-
mom, robí sa dostupným. A my sa 
tak stávame schopnými počúvať 
jeho slovo a prijímať jeho pravdu. 
Toto je teda obdivuhodný zázrak 
viery: Boh vo svojej láske v nás 
prostredníctvom Ducha Svätého 
vytvára podmienky na to, aby sme 
dokázali porozumieť jeho Slovu. 
Boh sám vo svojom rozhodnutí 
ukázať sa nám, vstúpiť do kontak-
tu s nami, sprítomniť sa v našich 
dejinách – nás robí schopnými po-
čúvať a prijímať ho. Svätý Pavol o 
tom hovorí s radosťou a uznaním: 
„Preto aj my neprestajne vzdáva-
me vďaky Bohu za to, že keď ste od 
nás prijali Božie slovo, ktoré sme 

Škola Roku viery
Aj takto možno nazvať katechézy, prostredníctvom 
ktorých sa bude Benedikt XVI. prihovárať veriacim po-
čas generálnych audiencií v najbližšom období. Práve 
„viera“ a „radosť z nej“ sa tak stali ústrednou témou 
tej dnešnej, ktorú predniesol na Námestí sv. Petra.
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hlásali, neprijali ste ho ako ľudské 
slovo, ale – aké naozaj je – ako 
Božie slovo; a ono pôsobí vo vás 
veriacich“ (1 Sol 2,13).

Boh sa prostredníctvom slov a 
skutkov zjavoval v dlhej histórii 
priateľstva s človekom – a táto 
história vyvrcholila vo Vtelení 
Božieho Syna a v tajomstve jeho 
Smrti a Zmŕtvychvstania. Boh sa 
nielenže zjavil v histórii jedného 
národa, nielenže hovoril prostred-
níctvom prorokov, ale aj zostúpil 
zo svojho Neba, aby vstúpil do 
ľudského sveta ako človek – aby 
sme ho mohli stretnúť a počúvať. 
A z Jeruzalema sa ohlasovanie 
Evanjelia spásy rozšírilo až do 
končín zeme. Cirkev zrodená z 
Kristovho boku sa stala nositeľ-
kou novej, pevnej nádeje: je ňou 
Ježiš z Nazareta, ukrižovaný a 
vzkriesený Spasiteľ sveta, ktorý 
sedí po pravici Otca a je sudcom 
živých i mŕtvych. Toto je kerygma, 
centrálne a strhujúce ohlasovanie 
viery. Avšak od samotných začiat-
kov je tu problém „pravidiel viery“ 
– čiže problém vernosti pravde 
evanjelia, v ktorej majú veriaci 
zostať pevne zakorenení, vernos-
ti spásonosnej pravde o Bohu a 
o človeku, ktorú treba uchovať 
a odovzdávať ďalej. Svätý Pavol 
píše: „Prostredníctvom neho 
(evanjelia) dosahujete spásu, ak 
sa ho držíte tak, ako som vám ho 
hlásal, ibaže by ste boli nadarmo 
uverili.“ (1 Kor 15,2).

Kde však nachádzame základnú 
formulu viery? Kde nachádzame 
pravdy, ktoré nám boli verne odo-
vzdané a majú byť svetlom pre náš 
každodenný život? Odpoveď je jed-
noduchá: v Kréde, vo vyznaní viery 
alebo v takzvanom „Symbole“ viery 
sa spájame s pôvodnou udalosťou 
osoby a histórie Ježiša z Nazaretu. 

Tu sa konkretizuje to, čo Apoštol 
národov povedal kresťanom z 
Korintu: „Odovzdal som vám pre-
dovšetkým to, čo som aj ja prijal: 
že Kristus zomrel za naše hriechy 
podľa Písem; že bol pochovaný a 
že bol tretieho dňa vzkriesený“ (1 
Kor 15,3).

Aj dnes potrebujeme, aby sa 
Krédo stalo lepšie známym, viac 
pochopeným a intenzívnejšie 
premodleným. Najdôležitejšie je, 
aby sa Krédo stalo takpovediac 
„uznaným“. Poznanie môže byť 
čisto intelektuálnou operáciou, 
kým „uznanie“ chce naznačiť 
nevyhnutnosť objaviť hlboké 
puto medzi pravdami, ktoré vy-
znávame v Kréde a medzi našou 
každodennou existenciou, aby 
sa tieto pravdy skutočne a kon-
krétne – tak ako tomu vždy bolo 
– stávali svetlom pre kroky nášho 
života, vodou, ktorá zvlažuje po-
páleniny získané pri putovaní, 
životom, ktorý víťazí nad púšťou 
každodennosti. V Kréde je priam 
zaštepený morálny život kresťana, 
ktorý práve v ňom nachádza svoj 
základ a zmysel.

Nie náhodou si blahoslavený Ján 
Pavol II. želal, aby bol Katechizmus 
Katolíckej Cirkvi, ktorý je normou 
pre vyučovanie viery a istým pra-
meňom katechézy, založený na 
Kréde. Išlo o potvrdenie a zacho-
vanie centrálneho jadra právd vie-
ry, pri ktorom je potrebné, aby sa 
jeho jazykové vyjadrenie stalo viac 
pochopiteľným pre ľudí súčasnej 
doby, pre nás. Povinnosťou Cirkvi 
je odovzdávať vieru, komunikovať 
Evanjelium tak, aby sa kresťan-
ské pravdy stali svetlom pre nové 
zmeny kultúry, aby kresťania boli 
schopní obhájiť nádej, ktorú v sebe 
majú (porov. 1 Pt 3, 14). Dnes ži-
jeme v spoločnosti, ktorá sa veľmi 

zmenila – aj vzhľadom na nedávnu 
minulosť – a je neustále v pohybe, 
stále sa mení. Procesy sekularizá-
cie a rozšírenia nihilistickej men-
tality, v ktorej je všetko relatívne, 
silne poznačili mentalitu celej spo-
ločnosti. Život je často prežívaný 
len povrchne, bez jasných ideálov 
a pevných nádejí, uprostred pro-
vizórnych, nestálych rodinných a 
spoločenských vzťahov. Nové ge-
nerácie nie sú vedené k hľadaniu 
pravdy a hlbšieho zmyslu ľudskej 
existencie, ktorá presahuje hma-
tateľný svet, k stabilite citov, či k 
dôvere. Práve naopak, relativizmus 
nás vedie k tomu, aby sme sa 
zriekli pevných bodov. Nedôverči-
vosť a prelietavosť potom spôso-
bujú škody v ľudských vzťahoch a 
život sa žije v rámci experimentov, 
ktoré trvajú len krátko, bez pri-
jatia zodpovednosti. Ak sa zdá, 
že individualizmus a relativizmus 
ovládajú ducha mnohých našich 
súčasníkov, možno povedať, že ani 
veriaci ľudia nie sú celkom imúnni 
pred týmito nebezpečenstvami, s 
ktorými sa stretávame aj pri odo-
vzdávaní viery. Prieskum, ktorý sa 
robil na všetkých kontinentoch 
pred slávením Synody biskupov 
o Novej evanjelizácii, zvýraznil 
niektoré z nich: viera žitá pasívnym 
a privátnym spôsobom, odmieta-
nie vzdelávania vo viere, vytváranie 
priepasti medzi životom a vierou.

Kresťan často nepozná ani len 
centrálne jadro vlastnej Katolíc-
kej viery, Kréda – a necháva tak 
otvorený priestor synkretizmu a 
náboženskému relativizmu – bez 
toho, aby si vyjasnil pravdy, ktoré 
treba veriť a ozrejmil spásonosnú 
jedinečnosť kresťanstva. Dnes 
veľmi zblízka čelíme riziku budo-
vania viery podľa princípu „urob-
si-sám“. Treba sa nám vrátiť k 
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Bohu, k Bohu Ježiša Krista, musí-
me znovu objaviť odkaz evanjelia, 
a pomôcť mu, aby hlbšie vstúpil 
do našich svedomí a do nášho 
každodenného života.

V katechézach tohto Roka viery 
by som chcel ponúknuť prostrie-
dok pri uskutočňovaní tohto cieľa, 
aby sme znovu prebrali a prehĺbili 
centrálne pravdy viery týkajúce 
sa Boha, človeka a Cirkvi, celej 

spoločenskej a kozmickej reality 
– premýšľajúc nad vyjadreniami 
Kréda. A chcel by som, aby bolo 
jasné, že tieto obsahy a pravdy 
viery sú priamo spojené s naším 
životom; vyžadujú si obrátenie, 
ktoré umožní zrod nového spôsobu 
viery v Boha (fides qua). Spozná-
vanie Boha, stretávanie s ním, 
prehlbovanie čŕt jeho tváre – to 
všetko mení náš život – pretože 

práve takto vstupujeme do hlbo-
kých dynamizmov ľudského bytia.

Nech nám púť, na ktorú sa 
tento rok vydávame, napomôže 
vyrásť vo viere a v láske Kristovej, 
aby sme sa v našich každoden-
ných rozhodnutiach a skutkoch 
naučili žiť dobrý a pekný život 
podľa evanjelia.

Ďakujem.
preložil: Martin Kramara

Slovo Božie, drahí bratia a 
sestry, je naozaj ostrejšie ako 
dvojsečný meč. Chce zasiahnuť i 
nás neľútostne, na najcitlivejšom 
mieste a preniknúť hlboko do 
nášho vnútra. Ono odhaľuje to, čo 
by sme radi ukryli hoci i domne-
lou spravodlivosťou, zbožnosťou a 
horlivosťou. Pred ním stojíme takí, 
akí skutočne sme. Bez ozdôb a 
bez predstierania. Neprepočujme 
teda tento apel zameraný predo-
všetkým do nášho svedomia.

Drahí bratia a sestry, snáď žiad-
na časť evanjelia nedokáže tak 
vyprovokovať, ako tá dnešná časť 
o bohatom mládencovi. S akým elá-
nom a zápalom pribehol k Ježišovi. 
Sympatický typ nádejného učeníka. 
Ježiš na neho s láskou pozrel a 
zamiloval si ho. Mladík sa vrhá 
na kolená pred Kristom a jedným 
dychom prosí: „Učiteľ dobrý, čo 
mám robiť, aby som mal podiel na 
večnom živote?“ Už sa videl celý v 
nebi, ale Pán ho vrátil neľútostne 
naspäť na túto zem, ochladzuje 

žiar jeho nadšenia. Ba využíva ten-
to prípad, aby vyniesol zničujúci 
rozsudok nad bohatstvom. Začne 
mládenca skúšať z Desatora pri-
kázaní. Ten však na všetky otázky 
môže povedať svoje čestné „áno“: 
„toto všetko som dodržiaval od 
svojej mladosti.“ 

A čo naše víťazské deti? Vedia 
duchovného otca a starších aspoň 
kresťansky pozdraviť, ovládajú 
vymenovať prikázania z Desato-
ra? Ale namiesto pochvaly príde 
Kristus s neslýchanou požiadav-
kou: „Choď, predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš 
mať poklad v nebi. Potom príď a 
nasleduj ma.“ Mladík sa veľmi 
zarazil a bez slova smutný odišiel. 
Toto nečakal. Bol veľmi bohatý. 
Predstavme si tie vydesené oči 
a tváre apoštolov. Ako môže Pán 
vyžadovať také nadzemské veci? 
Nechať odísť tak bohatého člove-
ka, chcel sa pripojiť k nám, ako 
sa mohla zlepšiť naša i tak nezá-
videnia hodná situácia! To by sme 
už netrhali od hladu klasy v sobo-
tu! Ale Kristus bohatého mladíka 
nezavolal naspäť. Ani slovíčko 
nevzal späť. Celý prípad vysvet-
lil slovami: „Ako ťažko vojdú do 
kráľovstva Božieho tí, ktorí majú 
bohatstvo!“ Aby mu lepšie nechá-
paví apoštoli rozumeli, formuluje 
toto vysvetlenie znova a niečo 

vľúdnejšie: „Dietky, ako ťažko 
je vojsť do Božieho kráľovstva.“ 
Zaujímavé, ako inak ťažkopádni 
apoštoli rýchlo pochopili konsek-
venciu tejto poslednej vety. Pýtajú 
sa zdesene: „Kto teda môže byť 
spasený?“ 

Pre dnešné evanjelium nebola 
nikdy priaznivá doba. Nebolo by lep-
šie ho vôbec nečítať, preskočiť ho, 
vynechať? „Predaj všetko, čo máš 
a rozdaj chudobným.“ Nie je táto 
výzva až príliš revolučná a utopistic-
ká, o ktorej je zbytočné diskutovať? 
Tak môže hovoriť len blázon, alebo 
pán z „Nemanič“, ktorý nemá, čo 
stratiť. Kristus nebol ani to, ani 
ono. Hoci bol bohatý, stal sa chu-
dobným pre nás. Hoci všetky vlády 
a kráľovstvá mu boli podložené k 
nohám, nemal, kam by hlavu sklo-
nil – preto mohol a môže vyžadovať 
takéto veci. Predovšetkým Kristus 
vystupuje v dnešnom evanjeliu ako 
triezvy realista. Pozná súvislosť, 
tragiku, nebezpečenstvo a prekáž-
ky bohatstva. Nikto na svete, nie 
je tak ohrozený ako boháč. 

Áno, peniaze vládnu svetom a 
boháčovi sú všetky dvere otvorené. 
Bohatstvo však zaslepuje človeka, 
začne si panovačne trúfať, nevidí, 
že všetko má svoje hranice, za-
budne, že ešte existuje Boh. A či 
nás nepoučujú dejiny? Koľkokrát 
prišli boháči razom o všetko? 

Homília 
Mgr. Jána Biroša 
z 28. nedele v roku B

Túto homíliu uverejňujeme aj 
v rámci katechézy v Roku viery. 
Táto homília je veľmi aktuálna do 
dnešnej materiálnej doby.
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Prevratom, vojnou, machináciami, 
infláciou peňazí, krachom banky, 
krádežou a pod.? Kristus však vidí 
ešte ďalej. Nič, čo človek vlastní, 
nemá význam. Raz to musí všetko 
opustiť. V podobenstve o boháčo-
vi, ktorý zhromažďoval majetok na 
majetok, sa hovorí: „Blázon, ešte 
tejto noci požiadajú o tvoju dušu a 
čo si si nahromadil, čie bude?“ Kto 
je vlastne boháčom v Ježišovom po-
nímaní? Snáď ten, kto má mesačne 
príjem 1 až 2 tisíc Eur? Alebo ten, 
kto má na vkladnej knižke 10 až 
20 tisíc Eur? Dajme pozor: Ježiš 
nehovoril o tých, ktorí majú peniaze 
v moci, ale o tých, ktorí sú v moci 
peňazí. Rozumieme tomu?

Peniaze sú mojim sluhom a nie 
ja som sluhom peňazí! Pán Ježiš 
nehovoril ani tak o tých, ktorí 
majú mnoho peňazí, ale skôr o 
tých, ktorí svoju nádej, dôveru 
a lásku vkladajú do peňazí, bez 

ohľadu, aká je ich veľká kopa. 
Nepatríme tajne my všetci k ta-
kým ľuďom? Nedávame prednosť 
mamone pred Bohom? Nevynakla-
dáme väčšiu starosť na zháňanie 
peňazí, než na duchovné a dušev-
né bohatstvo? Dajme si pozor, aby 
sme sa nezháňali po zárobku aj v 
nedeľu, namiesto účasti na svätej 
omši. Nezabudnime na Božie pri-
kázanie: „Pamätaj človeče, aby si 
deň sviatočný svätil.“ Nedostali 
sme sa do mašinérie kolobehu pe-
ňazí a len peňazí? Rôzne tipovacie 
hry a lotérie, áno veľké sumy sa 
náhodne vyhrávajú, ale súčasne aj 
milióny prehrávajú! Tipuje sa však 
ďalej, týždeň čo týždeň.

Istý človek chodil do práce, aby 
sa mu nestávalo, že mu autobus 
utečie, kúpil si auto a nie hocijaké, 
rýchle auto. Až prišla správa – dvaja 
mŕtvi, ostatní zmrzačení. Bolo to 
rozumné takto sa plahočiť? A čo z 

toho mal pre večnosť? Dá sa vôbec 
povedať, že ten, kto má auto a stá-
le na ňom jazdí, má pohodlný život? 

Tak je to aj vo všetkom ostat-
nom. Keď sa človek zháňa len a 
len pre pohodlie a majetok, uštve 
sa, nič neužije a naviac ešte 
uškodí svojej duši. Nikto nevez-
me dnešné evanjelium doslovne 
a nerozdá všetko, čo má. Takto 
ani nie je potrebné dnešnému 
evanjeliu rozumieť. Je však po-
trebné občas zadržať krok, upraviť 
svoj vzťah k peniazom a k svojmu 
majetku. Vkladná knižka nie je 
preukaz do neba! Peniaze vládnu 
svetom a nie nebom! Stačilo by, 
aby sme prestali nad obrazom 
evanjelia posmešne pokyvovať 
hlavou, oponovať a hľadať proti-
argumenty a výhovorky. Obdivuj-
me radšej genialitu tých, ktorí 
dnešné evanjelium vzali doslovne 
a ktorí sa dokázali zriecť všetkého 
materiálneho, v úžasnej dôvere, 
že v Kristovi získajú všetko, čo 
potrebujú. 

Je evanjelium takou utópiou – 
neskutočnosťou, ako sa na prvý 
pohľad zdá? „Predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným a nasleduj 
ma.“ A predsa existujú i v súčas-
nej dobe ľudia, o ktorých noviny 
píšu palcovými titulkami: Katolícki 
kňazi vo Francúzsku, ktorí žijú z 
almužien v bohatom štáte. Kňazi 
na strednom východe, ktorí stoja 
na uliciach a žobrú pre seba a pre 
svojich farníkov. Biskup z Jalapy v 
juhovýchodnej Guatemale, ktorý na-
miesto berly drží v rukách zmeták.

Dôchodkyňa, ktorá dlhé roky spo-
rila na cestu do zahraničia a keď 
už všetky peniaze ťažko nasporila, 
niekoľko tisíc – pre ňu veľký maje-
tok, celú čiastku venovala na ju-
hoamerické misie. Celé Taliansko 
bolo na nohách, keď multimilionár 
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Pred dvomi rokmi sme sa na 
tomto mieste stretli s pátrom 
Jozefom Humeňanským, rogacio-
nistom, našim rodákom z Ovčia.  
Pán Boh to opäť tak zariadil, že 
je tu pri mikrofóne. Preto by som 
ho chcel poprosiť, aby s odstupom 
času zhodnotil situáciu na jeho 
misijnom poli a v reholi.

Najprv pozdrav a poďakovanie 
za možnosť znovu niečo povedať, 
podeliť sa so skúsenosťami z mojej 
misijnej krajiny. Vlastne teraz už 
začína 13. rok môjho pôsobenia 
v tejto krajine. Tak najprv niečo o 
náboženskej situácii. Naša kongre-
gácia rogacionisti sú už v Rwande 
od roku 1978 a doteraz máme 11 
kňazov z Rwandy a máme jedného 
kňaza z Konga. Máme rogacio-
nistické semináre v Rwande, aj v 
Kamerune. V seminároch máme 
viac ako 60 mladých ľudí zo štyroch 
afrických krajín. Teší nás tá nádej, 
že nielen kongregácia sa dá roz-
víjať, ale celá cirkev, lebo vlastne 

my všetci chceme slúžiť v cirkvi 
a zveľaďovať ju. V Rwande máme 
teraz tri misijné stanice: v Nyanzi, 
ktoré bolo mojím prvým misijným 
pôsobiskom v bývalom kráľovskom 
hlavnom meste, potom je Cyangu-
gu, ako je hranica s Kongom a teraz 
už tretí rok sme na jednej periférii 
hlavného mesta Kigali. V každom z 
týchto našich domov je prvou našou 
úlohou ohlasovanie radostnej zves-
ti. Misionár musí byť ohlasovateľom 
evanjelií. Spolupracujeme s farnos-
ťami s domorodými kňazmi, robíme 

prácu tam, kde je to potrebné, na 
všetkých poliach evanjelizácie ako 
sú katechéza, vysluhovanie sviatos-
tí, slúženie svätých omší, návšteva 
chorých.

Takže to funguje ako diecézna 
cirkev.

V Rwande je deväť diecéz a cirkev 
je zorganizovaná. Funguje tam aj 
Rwandská biskupská konferencia, 
hoci sú ťažkosti. Napríklad teraz po 
šiestich rokoch bol vysvätený bis-
kup v jednej diecéze v Ruhengeri. 
Boli tam problémy. Vatikán navr-

P. Jozef
Humeňanský, 
RCJ

Filiberto Guala, veľkokapitalista z 
Turína, rozdal svoj majetok chudob-
ným a vo svojich 52 rokoch vstúpil 
do najprísnejšieho rádu trapistov, 
kde sa celý život nehovorí. To sú 
blázni, povie si človek z ulice. Biele 
vrany na svete, povieme my. Ľudia, 
ktorým tento svet nerozumie ako 
nerozumel Kristovi. Znie najprav-

divejšia veta. Nikdy v dejinách to 
neboli boháči, ktorí obrátili svet k 
dobrému, ale žobráci, ako naprí-
klad svätý František z Asissi, svätý 
Filip z Neri, svätý Ján z Boha, svätý 
Benedikt Labre, matka Tereza z 
Kalkaty a iní chudobní i žobráci.

Milí veriaci, osvojme si postoj 
veriaceho k bohatstvu, k hmote a 

prosme dnes milého Pána Ježiša, 
ktorý sa pre nás stal chudobným, 
aby my jeho chudobou stali sme sa 
bohatými pre večnosť. Aby sme tu 
v tomto krátkom prebývaní na tejto 
zemi neboli otrokmi hmoty, peňazí, 
bohatstva, ale aby sme používali 
časné veci tak, aby sme nestratili 
večné. Amen.
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hol svojich kandidátov a vláda ich 
neschválila. Aby mohol byť biskup 
vysvätený, musí mať aj schválenie 
vlády. Vláda v Rwande veľmi za-
sahuje do týchto cirkevných vecí, 
najradšej by videli svojich kňazov, 
svojich kandidátov z kmeňa Tutsi. 
Ale nakoniec sa predsa len dohodli 
a po šiestich rokoch bol vysvätený 
biskup, okrem iného môj osobný 
priateľ a priateľ našej kongregácie. 

Keď som cestoval na Slovensko, 
mal som šťastie. Stretol som ho na 
letisku v Ríme, išiel do Viedne. V 
Ríme bol na duchovných cvičeniach 
pre tohoročných novozvolených bis-
kupov vo Vatikáne. Má 48 rokov, je 
bývalým rektorom malého seminára 
v Rwande. Skoro každá diecéza má 
tam svoj takzvaný malý seminár, 
kde vychováva mladých ľudí od 12 
rokov - šesť rokov študujú v malom 
seminári a kto chce pokračovať, 
môže ísť do veľkého seminára. Dve 
diecézy sú ešte stále neobsadené, 
čo je dosť veľký problém. Jedna die-
céza je už štyri roky bez biskupa, 
je tam tiež problém so schválením. 

Takže cirkev je štruktúrovaná. Sú 
diecézy, farnosti, aj keď je ich veľmi 
málo. Farnosti sú rozdelené na cen-
trály, potom sukursály a nakoniec 
to základné spoločenstvo. Centrály 
sú ako u nás filiálky. My rehoľníci, 
nielen z našej kongregácie, pomá-
hame týmto spôsobom. Diecézni 
kňazi pôsobia tam, kde sú kostoly, 
ako farské kostoly, aby rehoľníci na 
tých filiálkach, sukursálach pracu-
jem s Božím ľudom.

Koľko máte misionárov vo vašej 
reholi?

Teraz v Rwande sme len dvaja 
misionári, ja a ešte jeden spolubrat 
z Talianska. V Kamerune máme tiež 
dve misijné stanice, to je druhá 
krajina nášho pôsobenia. Mali sme 
misie aj v Kongu, predtým sa volala 

táto krajina Zair. Ale pre rôzne ne-
pokoje a vojny boli zatvorené. Ale 
už máme aj kňaza z Konga,  máme 
aj seminaristu, takže v najbližšej 
budúcnosti počítame, že znovu tam 
otvoríme naše misie, v tejto ťažko 
skúšanej krajine.

Takže vy ste taká výpomocná 
misia aj pre týchto kňazov.

Ako som povedal, naším pr-
voradým cieľom je ohlasovanie 
evanjelia, vysluhovanie sviatostí a 
katechéza, vierouka. Druhou našou 
náplňou je formácia nových rehoľní-
kov a kňazov. Vlastne na všetkých 
našich misijných staniciach máme 
nejakú formáciu. Formácie u nás 
začínajú probibliotický rok, potom 
sú tri roky filozofie, nasleduje novi-
ciát, rok praktickej skúšky a potom 
štyri roky teológie a ešte dva, tri 
roky špecializácie. Takže tá formá-
cia je veľmi dlhá, všetky tie fázy 
sa vykonávajú v odlišných dobách.

Ako si vyberáte adeptov na 
kňazstvo?

Z mladých, ktorí túžia zasvätiť sa 
Bohu, samozrejme musí prísť niečo 
od nich. My to nemôžeme niekomu 
nadiktovať. Kontaktujú nás. Prv, 
ako ich prijmeme do toho probibli-
otického ako prípravného ročníka, 
aspoň dva roky sa musia zúčastňo-
vať na takýchto stretnutiach, ktoré 
sú týždenné, kde si vyberajú, volia 
povolanie. Po tých dvoch rokoch 
môžu byť vybratí na formáciu. Kan-
didátov na  zasvätený a kňazský 
život je veľmi veľa, takže musí byť 
užší výber. Samozrejme, aj my sme 
len ľudia a môžeme sa niekedy po-
mýliť. Je to nádej pre budúcnosť. A 
tretia činnosť je charitatívna. Misio-
nári sa niekedy spomínajú v prvom 
rade s touto činnosťou, ale pre nás 
kňazov je prvoradé ohlasovanie 
evanjelia. Bez princípov evanjelia 
by ani charitatívna činnosť nemala 

základ a zmysel. Bola by to len ne-
jaká filantropická činnosť. Ale to, čo 
robí charitatívnu činnosť zdravou, je 
evanjelium, čo vyplýva z Ježišovej 
náuky, z Ježišovho príkladu. Tieto 
tri činnosti sú v každom našom 
misijnom centre.

Cítite podporu z okolia, respek-
tíve zo Slovenska, z Európy?

Najprv je to podpora duchovná. 
Veľa ľudí sa za nás modlí, veľa detí 
obetuje svoje prvé sväté prijímanie, 
birmovku. Častokrát nám zasielajú 
listy s ich duchovnou podporou, s 
obetami. A je to aj podpora materi-
álna, bez ktorej by sme nemohli ani 
fungovať. Pre nás kňazov, našich 
seminaristov by charitatívne dielo 
nemohlo pokračovať, keby nebolo 
dobrosrdečných ľudí, naozaj šted-
rých, zo Slovenska, z Talianska 
aj z iných krajín, ktorí sa cítia byť 
solidárni so sestrami a bratmi na 
čiernom kontinente.

Aj u nás odznela pomoc pápež-
ských misií, konkrétne na podpo-
ru Rwande. Aká je tam politická 
situácia?

Veľké zmeny v politickej situácii 
spred dvoch rokov, keď sme spolu 
hovorili, nie sú. Pri moci je tam 
ten istý režim. Rwandský prezi-
dent bol znova zvolený na obdobie 
sedem rokov. Mal by vládnuť od 
roku 2010 do roku 2017, hoci sľu-
buje, že potom odstúpi. To, čo je 
bolestné je, že stále nie je odvaha  
otvoriť a povedať celú pravdu, tak 
o občianskej vojne, ako aj o geno-
cíde a masakroch. Stále sa žije v 
polopravde. Hovorí sa o obetiach, 
ale jediné obete podľa režimu sú 
len Tutsi, pritom v Rwande trpeli 
všetci. Aj Hutu, ktorí majú tiež ob-
rovské straty na životoch svojich 
najbližších, nemôžu spraviť nič, 
nijakú spomienku, spomienkový 
akt. Vždy sa robia veľké „oslavy“, 



14

SpektrumSpektrumSpektrumSpektrum 9/2012

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 prikázaníDesatoro Božích prikázaní

Ôsme prikázanie vyzerá na prvý pohľad ako málo aktuálne. Veď kedy 
sa nám stane, aby sme išli napríklad svedčiť na súd? No chápeme toto 
prikázanie naozaj správne? Každý deň totiž vystupujeme ako svedko-
via, ako žalobcovia, alebo ako sudcovia chovania iných ľudí, našich 
bratov a sestier. 

Všetky Božie prikázania, ktoré sme si doteraz vysvetľovali, chránia 
veľké hodnoty, ktoré sme dostali od nášho Pána ako nezaslúžené dary. 
Sú to hlavne život, zdravie, majetok, čistota a. i. Aj ôsmy Boží príkaz 
nám chráni ďalší takýto veľký dar, a tým je česť človeka a jeho dobré 
meno. Tým pádom chráni aj celé ľudské spolužitie a spoločenstvo. A čo 
nám podsúva dnešná doba? Zapnete televízor a v čase, keď sa naň díva 
ešte aj veľa detí, pomaly na každom kanáli bežia reality show, v ktorých 
je badateľný veľký útok práve na toto prikázanie. Reč sa tam používa 
ako prostriedok na zamlčovanie pravdy a oklamanie druhého, človek 
človeku nedôveruje, právo silnejšieho a právo morálne horšieho človeka 
víťazí, máte z toho pocit, akoby sa tam uplatňovali zákony džungle.

Známy spisovateľ Victor Hugo mal v hosťovskej izbe kreslo, na 
ktoré si nesmel nik sadnúť. Na jeho širokom operadle bolo napísané: 
„Neprítomní sú tu!“ Kreslo slúžilo na to, aby o neprítomných nik neho-
voril to, čo by nepovedal, keby boli v miestnosti. Prezieravé a múdre 
rozhodnutie. Ježiš nás učí, že pravdivosť chráni v človeku dôstojnosť a 
sebavedomie. Česť človeka a jeho dobré meno sa dokážu zničiť jediným 
údom v našom tele, ktorý voláme jazyk.

Ľudská reč je tiež veľký Boží dar a jazyk je jej nástrojom, ktorý, ak 
nevieme dostatočne ovládať, môžeme narobiť veľké škody. Svätý Jakub 
nás učí: „Kto sa neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať 
na uzde celé telo. Jazyk: to je síce malý úd, ale honosí sa veľkými ve-
cami“ (Jak 3, 2-5).

Ôsme Božie prikázanie od nás žiada lásku k pravde. Aj Ježiš o sebe 
povedal, že on je Pravda sama. Lásku dosvedčujeme predovšetkým prav-
dovravnosťou a klamstvo je vždy previnenie. Ale pozor aj na pretvárku, 
teda inak zmýšľať a inak konať, aj toto je urážkou pravdy.

Mať dobré meno u ľudí znamená, že ľudia o nás dobre zmýšľajú, hovoria 
a vážia si nás. Dobré meno to je aj dobrá povesť, alebo česť. Spravod-
livosť a láska nás zaväzujú, aby sme u každého človeka rešpektovali 
jeho dôstojnosť a vyhýbali sa všetkému, čím by sme ho mohli znevážiť 
a poškodiť jeho dobrú povesť. 

keď spomínajú na genocídu Hutu 
proti Tutsi, pritom genocídu Tutsi 
voči Hutu nikto ani nespomenie. 
Žiť v takýchto polopravdách je veľmi 
nebezpečné. Polopravda je niekedy 
horšia ako čistá lož, je to ako v za-
čarovanom kruhu, ťažko sa z toho 
vychádza.   

Rwanda teraz, keď sa spopu-
larizuje cez zájazdy, dokonca aj v 
Katolíckych novinách je teraz po-
nuka zájazdu do Rwandy, Burundi. 
Zdá sa, že je to jedna z najbezpeč-
nejších afrických krajín, pretože 
je to malá krajina, pod neustálou 
kontrolou. Turisti sú roztržití a ne-
všimnú si, čo sa tam deje. Treba 
tam žiť, kráčať s tým ľudom, s Bo-
žím ľudom a potom človek môže 
pochopiť niečo viac o tej situácii. 
Akokoľvek, stále aj teraz sme plní 
optimizmu, nádeje, ktorá vyviera z 
Božieho slova a veríme, že situácia 
sa zlepší. Že nakoniec predsa len 
ten zdravý rozum, láska zvíťazí. A v 
tom je celá pravda.

Môžete v porovnaní situácie či 
už politickej, náboženskej a cel-
kovej na Slovensku a v Rwande 
povedať na záver našim čitateľom 
nejaký odkaz?

Najprv, aby mali odvahu, aby 
sa popasovali so svojím životom, 
s krízami, pretože krízy sú preto, 
aby sme ich riešili, aby sme sa 
postavili zoči-voči problémom bez 
toho, aby sa ľutovali, aby sme sa 
znechucovali. A vydávať svedectvo, 
aby náš život bol povzbudením pre 
iných a iných bol povzbudením pre 
nás, aby takto vzájomne sme sa k 
problémom postavili ako kresťania. 
Aby sme pokračovali v hľadaní no-
vých ideálov evanjelia.

Ďakujem za rozhovor.
pripravili: M. Magda a M. Gondová
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Prikázanie ôsme:

Nepreriekneš
krivé svedectvo 

proti 
blížnemu svojmu!

To je to sudcovstvo, o ktorom 
som hovorila na začiatku. Neza-
búdajme na Ježišove slová, keď 
povedal: „Nesúďte, aby ste neboli 
súdení. Lebo ako budete súdiť 
vy, tak budú súdiť aj vás, a akou 
mierou budete merať vy, takou 
sa nameria aj vám. Prečo vidíš 
smietku v oku svojho brata a vo 
vlastnom oku brvno nezbadáš? 
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš vidieť a 
budeš môcť vybrať smietku z oka 
svojho brata“ (Mt 7,1-5). Nikdy, 
za žiadnych okolností sa nedajme 
vtiahnuť do ohovárania, alebo 
znevažovania iných a pohotovo 
máme vystúpiť na ich obranu. 
Hovoriť o chybách ľudí so zlým 
úmyslom je ohováranie. Vymýš-
ľať chyby blížneho a rozširovať 
ich je osočovanie. Sú tiež ľudia, 
ktorí hovoria druhým do očí rôzne 
hrubosti a sprevádzajú to tvrde-
ním: „Ja som už taký, neznášam 
faloš a všetko radšej hovorím na 
rovinu!“ Koľko nelásky sa môže 
skrývať v takýchto slovách. Veď 
predsa nesebecká láska k prav-
de bude vždy starostlivo zvažovať 
chápavosť toho druhého a jeho 
momentálnu situáciu. Vycíti, kedy 
je čas na mlčanie a kedy čas na 
prehovorenie. Počká ochotne na 
vhodnú chvíľu, ako to robil aj náš 
Pán: „Ešte veľa vám mám toho 
povedať, ale teraz by ste to ne-

zniesli“ (Jn 16,12).
Mlčať sme povinní o veciach 

a poznatkoch, ktoré sme získali 
od ľudí ako tajomstvo, napríklad 
ak sa nám zdôverí priateľ. K to-
muto sa viaže aj zachovávanie 
spovedného tajomstva, ktoré je 
záväzkom pre spovedníka, aby 
neprezradil, z čoho sa niekto spo-
vedal, aj keby mal za to trpieť.

Ale pozor, človek môže klamať 
aj seba samého a to tým, že za-
tvára oči pred pravdou, ktorá mu 
je nepríjemná. Tento stav sa volá 
aj životná lož a je to veľmi nebez-
pečný stav pre dušu, lebo človek 
si nahovára to, čo by chcel vo 
svojom živote žiť a pri tom sa tvári, 
že je to reálna pravda. Nahováraš 

si o sebe niečo, čo nie je prav-
divé? Máš záľubu v preháňaní, 
keď niečo rozprávaš, alebo keď o 
niekom hovoríš? Pravdivosť alebo 
pravdovravnosť je čnosťou duše 
a preto by sme sa mali vystríhať 
dvojtvárnosti a pretvárky.

Zhrňme si teda nakoniec, k 
čomu nás oslobodzuje ôsme Bo-
žie prikázanie: Nikdy sa nemusíš 
zapliesť do lží, aby si zakryl svoje 
slabosti, alebo aby si pošpinil 
česť svojho blížneho. Klamstvo 
je namáhavé, plodí nedôveru a 
nakoniec ti už nebude nikto veriť. 
Ži radšej v úprimnosti, lebo Tvoj 
Boh je Pravda. Drž sa ho a budeš 
tiež dôveryhodný.

Martina Gondová
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Moja šálka kávy
Vytiahnem v kuchyni žalúzie 

a pozerám sa, ako sa teplé lúče 
ranného letného slniečka predie-
rajú cez osamelý biely oblak. Je 
to krásne ráno, sú prázdniny, ale 
najkrajšie na ňom je to, že som 
sama – aspoň zatiaľ – celkom 
sama. Pozriem vonku a dokonca 
aj náš pes ešte spí. Chladnička 
zavrčala, čosi zatikalo. Hladká 
dlažba mi chladí chodidlá. Kde 
začať? Som takmer v pomykove. 
Každá mama hlavne pri malých 
deťoch pozná túto chvíľku, je to 
vzácny okamih, ktorý ponúka 
ticho a samotu. Pohľadom pre-
chádzam po miestnosti. Opravím 
pokrčené deky na sedačke? Nie, 
príliš prízemné. Začnem zhromaž-
ďovať prádlo a pustím práčku? 
Ani nápad! Vtom mi zrak padne 
na rýchlovarnú kanvicu. Je to 
jasné! Rozhodla som sa, urobím 
si šálku mojej raňajkovej kávy. 
V tichu a len sama. 

Kým sa mi zohrieva voda, sta-
rostlivo si vyberám šálku. Voľba 
padla na porcelánový hrnček. Je 
na ňom vyobrazená slnečnica. 
Tento hrnček mi darovala  svok-
ra na meniny, vedela, ako sa mi 
páčia slnečnice, ako zbožňujem 
tieto kvety. Pri myšlienke na ňu 
som si naplno uvedomila, že už 
nie je medzi nami a podvedome 
odriekam: „Odpočinutie večné daj 
jej, Pane...“

Nalievam si kávu a s hrnčekom 
zamierim ku kreslu v obývač-
ke. Odrazu sa ozve akýsi zvuk. 
Zastanem iba zopár krokov od 
kresla a zadržiavam dych. Za-
čujem plač, ktorý po niekoľkých 
sekundách naberá na intenzite. 
Pozriem na hodinky. Ešte ne-

môže vstávať, nezvykne takto 
skoro vstať. Hrnček kladiem na 
stôl a bežím po dva schody hore 
do spálne, prv ako sa syn úplne 
prebudí. Opatrne ho pohladkám 
po tvári a pokojným hlasom ho-
vorím, že to bol iba zlý sníček. 
Našťastie sa upokojil a ešte 
zaspal, tak sa rýchlo vytratím 

späť do kuchyne. Zdá sa, že 
mi zostane ešte chvíľka času 
a preto sa pokojne vraciam ku 
šálke kávy. Zamierim ku kreslu a 
pohodlne sa v ňom usadím. Dva-
tri razy si uchlipnem z pariaceho 
sa nápoja a opäť zvláštny zvuk. 
Tento raz sú to detské nôžky, 
skákajúce po drevenej dlážke. O 
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chvíľu stojím zoči-voči Maťkovi, 
má na sebe pyžamko s čiernou 
vranou na motorke, naťahuje 
ku mne rúčky a driape sa mi do 
lona. „Poď, ešte si ľahneme, je 
ešte skoro!“ „Nieéééééé, chcem 
vstávať!“ Nepresvedčila som ho, 
cítim, že som porazená a tak to 
vzdávam. 

Vyťahujem v izbe žalúzie a ob-
lečiem svoje dieťa. Ideme spolu 
dolu, robím raňajky, umývam 
riad, naplním práčku, utekám do 
obchodu. Na svoju šálku kávy si 
spomeniem až neskôr pri vysávaní 
v obývacej izbe. Vtedy mi padne 
zrak na hrnček ešte takmer plný 
kávy. Stojí vedľa kresla na komo-
de, kam som ho položila. Slneč-
nica na ňom akoby sa mi vyškie-
rala. Povedala som si, že len čo 
dovysávam, hneď si ju prihrejem. 
Počujem pípnutie, čo je signál, že 
práčka doprala a je treba vyvesiť 
prádlo. Keď idem po dvore, zrazu 
môj syn hrajúci sa na piesku spus-
tí ohromný plač, lebo náš pes mu 
zobral nejakú hračku. Keď idem 
k nemu, aby som mu ju vytrhla, 
skloní hlavu a dá sa do behu. Obe 
moje deti nadšene výskajú, keď 
vidia, ako mama naháňa zviera, 
ktoré je v behu očividne zdatnej-
šie. O niekoľko hodín neskôr, keď 
sa mi podarilo navariť a upratať 
kuchyňu a sadám si k svojej prá-
ci, mi moja staršia dcéra prinesie 
šálku kávy, ktorú som vraj nechala 
stáť v obývačke  na okne. 

Slnečnica na mňa pôsobí nafú-
kaným dojmom. Premeriam si ju 
chladným pohľadom a hrnček po-
suniem ďalej po stole. Rozhodla 
som sa, že si ju nebudem všímať. 
Neskôr, keď deti olovrantujú a 
ja sa chystám ísť žehliť čerstvo 
vysušené prádlo, vložím hrnček 
do mikrovlnky, aby sa ohrial. Za 

chrbtom zrazu počujem tupý úder 
a po ňom povzdych „ó, ó, ó“. 
Martinovi vypadla z ruky veľká 
jeden a pol litrová fľaša vody a 
mláka sa na kuchynskej dlažbe 
každou sekundou zväčšuje. Keď 
utierkou dávam všetko do po-
riadku, je mi tak trochu do pla-
ču. V tom si pomyslím na svoju 
šálku kávy a so zatrpknutosťou 
a závisťou myslím na ženy, ktoré 
nik pri kávičke nevyrušuje, ktoré 
majú čas vysedávať s kamarát-
kami. Stále v sebe živím tú za-
trpknutosť, keď sa pri mne zrazu 
zjaví Maťko a podáva mi nejaký 
papier. Je na ňom nakreslené 
veľké modré srdce a okolo mu 
jeho sestrička pomohla napísať: 
„Mamičke z lásky“. Potom ma 
objíme a odíde preč. Má ma rád 
a chcel mi urobiť radosť. A ja si 
vďaka jeho gestu uvedomujem, 
že hoci si niekedy nemám čas 
ani vypiť kávu, svoj čas asi vyu-
žívam správne. 

Keď som neskôr večer opäť 
umývala riad, v mikrovlnke som 
objavila svoju šálku rannej kávy. 
Tmavú studenú tekutinu vylejem 
do drezu, umyjem hrnček, utriem 
a dám späť do poličky. Slnečnica 
ani len nežmurkla. Niekedy sa 
zdá, že nespočetné povinnosti, 
ktorými sú moje dni, ale aj vaše 
dni, milé mamičky, (a mnohé 
máte viacej detí ako ja) vyplnené, 
sú bezvýznamné. Ale verte mi, že 
starostlivosť o moje a vaše drahé 
deti má nesmierny význam. Ve-
nujeme im všetok čas a energiu. 
Ony nás neustále povzbudzujú byť 
lepšími, trpezlivejšími a veľkoduš-
nými, odplácajú sa nám modrými 
srdiečkami a spontánnou láskou.

Toto je teda moja a vaša šálka 
kávy a vravím to s víťazoslávnym 
úsmevom.          Martina Gondová

Rébus bytia

Dusím sa v sebe
triedim nadbytočné myšlienky

čistím hlavu
som unavená.

Som.

Kto vlastne som?

Ozvena vo mne vracia
každú 

nezodpovedanú otázku.

Prestaň sa pýtať
byť? či nebyť?

Je ťažké existovať.

Kedy je slušné odísť?

Zdvihnúť kotvy?

Byť? či nebyť?

Rébus večných dejín.

Existovať? či nežiť?

Boh má kormidlo v rukách!

Bez logiky zanecháva odkaz
človek = existencie na zemi

pozbavený.
Katarína Kovaľová, 

utorok 14. apríla 2009 08:53
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Svedectvo 
otca Adriána

Martin, posielam Vám fotky 
z nášho farského života. Čakal 
som, že bude viac ľudí i detí 
chodiť na ruženec, ale aj za tých 
ďakujem. Niektoré deti sa učia 
do 17:30 h, nakoľko sa učia 
na dve smeny. Pán ma skúša 
a pýta sa ma, či Ho milujem aj 
vtedy, keď ich príde menej. Nie 
vždy je tak, ako by malo byť. 
Momentálne chodím na vyhrie-
vanie kolien (asi je to z bicyk-
lovania) a na inhaláciu. Zajtra 
mame 13. výročie konsekrácie 
nášho farského chrámu. Vo 
štvrtok idem s jedným pánom 
za hlavným okresným architek-
tom, ak tam neuspejeme, tak 
pôjdeme za krajským. 

V nedeľu sme na farskej 
úrovni otvorili Rok viery, bola 
to silná skúška pre moju vieru. 
Prídem do filiálky na tretiu sv. 
omšu (nie v Lysyčove) a prišli 
iba dva babky, jedna katolíčka 
a jedna pravoslávna, cestoval 
som k nim 50 km tam a 50 km 
späť. Teraz som pocítil, že som 
na misiách, ale život ide ďalej.

Večer som skypoval s mojím 
bývalým farárom zo Sniny. Po-
vedal mi, že Pán dobre pozná 
moju filiálku a že mám i tak ich 
milovať - „zničiť ich láskou“, tak 
to mi dalo silu, posilnilo moju 
vieru. To iba tak na okraj, ne-
chcem, aby to vyzeralo, že sa 
sťažujem.

Naďalej sa modlím a prosím 
Pána, aby mi pomáhal plniť 
jeho vôľu. 

Ďakujem za modlitby.
Vďačný o. Adrián

snímky: autor

Pochválený buď Ježiš Kristus!
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MÁGIA, HOROSKOPY, VEŠTENIE, POVERY. ČO NA TO BOH?
Nie tak dávno sme v našom farskom časopise uviedli časť z knihy Jozefa Marettu „Odpoveď Cirkvi na 

fenomén Zlého vo svete“. Avšak čoraz častejšie sa stretávam s ľuďmi, ktorí praktizujú „mágiu“ vo svojom 
živote. Vychýrené časopisy ponúkajú napr. červené šnúrky, ktoré ich majú „ochrániť“ pre akýmikoľvek prob-
lémami – zdravotnými, finančnými, problémami v láske, atď. A naši „kresťania“ to nosia na zápästiach rúk, 
alebo rafinovanejšie, na nohách okolo členku, aby sa nemuseli hanbiť. Ďalšia „kultúra“ varenia uhlíkov sa v 
našej farnosti praktizuje ako keby nič! Je to hriech! A veľký! Nehovoriac o nebezpečenstve sebaprekliatia!

V edícií Viera do vrecka nedávno vyšla o tom praktická príručka pre každého kresťana s názvom:
Mágia, horoskopy, veštenie, povery, čo na to Boh? 

PREJAVY POVERY
Ľudia bežne pod poverou rozu-

mejú neopodstatnené obavy z ne-
jakých náhodných udalostí (naprí-
klad keď prebehne čierna mačka 
cez cestu, alebo keď padne dátum 
13. na piatok), alebo nejaké na-
ivné úkony, ktorými sa človek 
chráni pred nešťastím či zlými 
silami. Neveriaci zase nerozlišujú 
veľmi medzi vierou a poverou, lebo 
pre nich viera v nadprirodzené sily 
alebo bytosti je niečo naivné a ne-
rozumné a veria iba tomu, čo môžu 
zmyslami vnímať a čo je podložené 
prírodnými vednými odbormi. Pre 
nás kresťanov je však podstatné 
rozlíšenie medzi vierou v nad-
prirodzené osobné bytosti, nad 
ktorými stojí Boh (ktorý všetko 
nielen nekonečne prevyšuje, ale 
najmä nekonečne miluje), a vierou 
v akési neosobné nadprirodzené 
sily či energie.

Podľa Katechizmu Katolíckej 
cirkvi je povera „vybočenie nábo-
ženského cítenia a úkonov, ktoré 
ono ukladá. Môže vplývať aj na kult, 
ktorý vzdávame pravému Bohu, 
napríklad keď sa pripisuje takmer 
magická dôležitosť určitým, ináč 
oprávneným alebo potrebným prak-
tikám. Pripisovať účinnosť modli-
tieb alebo sviatostných znakov iba 
ich materiálnej stránke bez ohľadu 
na vnútorné dispozície, ktoré vyža-
dujú, znamená upadnúť do povery“ 

(KKC 2111).
Povera je falošná, prevrátená 

viera (pa-viera), ale aj nepravý 
postoj viery. Predpokladá magický 
obraz sveta a prijatie nevysvetli-
teľných síl v snahe nakloniť si ich 
magickými úkonmi. Povera je teda 
širší pojem ako mágia. Pozrime sa 
teda na jej rôzne prejavy.

Neusporiadaný kult pra-
vému Bohu

S neusporiadaným alebo nea-
dekvátnym kultom pravému Bohu 
sa môžeme stretnúť aj v kostoloch 

pri liturgii. Má dve formy - prehna-
ný konzervativizmus a prehnaný 
progresivizmus. Odtiaľ pramení 
aj napätie medzi zástancami tra-
dičnej liturgie (najmä latinskej, 
zvanej aj tridentskej) a zástancami 
obnovenej, reformovanej liturgie. 
Nesprávne sú krajnosti. Jedni lipnú 
prehnane na vonkajších formách, 
gestách a tradičných rúchach, no 
vnútro, ktoré sa má prejaviť najmä 
láskou k človeku, akoby chýbalo. 
Namiesto neho je len povýšenosť, 
odmeranosť, chlad a predpisy. 
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Druhí zase pristupujú k liturgii tak, 
akoby všetko vonkajšie (gestá, rú-
cha, sakrálny priestor) bolo nepod-
statné. Liturgia je skôr „odbavená“ 
než slávená, často veľmi rýchlo. 
Na kritiku zvyknú odpovedať, že 
podstatný je vnútorný postoj, nie 
vonkajší prejav, a najdôležitejšie je 
to, aby bol vzťah k Bohu prejavený 
vzťahom k človeku.

Treba však opäť zdôrazniť, že 
kritika smeruje ku krajnostiam, 
lebo pravá liturgia dokáže čer-
pať duchovné bohatstvo a krásu 
zo svojej dvetisícročnej tradície. 
Nestráca zmysel pre posvätno, ale 
ho prehlbuje, rešpektuje smernice 
cirkevnej autority, nestavia na jej 
miesto svoj úsudok a svoje záľuby 
a vie osloviť aj moderného človeka.

Falošný kult pravému 
Bohu

Ide o niektoré formy ľudovej 

nábožnosti, ktoré dávajú väčší 
priestor napríklad modlitbám pred 
sochami svätých než pred Eucha-
ristiou alebo krížom, propagujú viac 
rôzne posolstvá než Sväté písmo, 
uprednostňujú súkromné postoje 
a prejavy duchovného života pred 
oficiálnym usmernením Cirkvi, k 
nepotvrdeným zjaveniam Panny 

Márie pristupujú nekriticky, šíria 
rôzne neschválené modlitby a po-
božnosti. Veľkou absurdnosťou je 
rozširovanie takzvaných reťazových 
modlitieb, ktoré prinesú milosti a 
vypočutie prosieb, ak sa prepíšu 
do stanoveného termínu, alebo 
spôsobia nešťastie, ak ich človek 
bude ignorovať. Boh sa tu nejaví 
ako spravodlivý, ale ako svojvoľný 

a náladový. Preto treba vždy skú-
mať, či neznáma modlitba alebo 
pobožnosť je cirkevne schválená 
alebo nie.

Falošný kult falošnému 
bohu

Modloslužba sa týka v prvom 
rade mnohobožstva a uctievania 
modiel zo striebra a zo zlata (prí-

padne aj iného materiálu), 
ktoré sú dielom ľudských rúk. 
Modloslužba je však aj každé 
zbožšťovanie toho, čo nie je 

Boh. Je trvalým pokušením pre vie-
ru. Môžu to byť peniaze, moc, karié-
ra, sláva, popularita, rozkoš, rasa, 
predkovia, štát, národ, príroda, 
jednoducho všetko to, čomu človek 
venuje vo svojom živote najviac 
pozornosti, záujmu, času, možno i 
peňazí. Čokoľvek, čo vytláča Boha 
z prvého miesta, je modloslužbou.

Satanizmus je uctievanie zlého 

S neusporiadaným alebo neadekvátnym 
kultom pravému Bohu sa môžeme stretnúť 
aj v kostoloch pri liturgii.
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ducha. Keďže ide o stvorenú by-
tosť, padlého anjela, Satan nikdy 
nie je rovnocenným protivníkom 
Boha, ani vtedy, keď sa mu vzdáva 
úcta spôsobmi, ktoré napodobňujú 
a prevracajú kult pravému Bohu. 

Satanizmus má viacero podôb a 
foriem, tie by si však vyžadovali 
samostatné spracovanie. Verej-
nosť pod satanizmom najčastejšie 
rozumie používanie satanistických 
symbolov, nosenie čierneho (kože-
ného) odevu, počúvanie blackme-
talovej alebo deathmetalovej 
hudby, vandalizmus. Často ide len 
o radikálnu formu protestu proti 
Cirkvi, kresťanskej teológii, spo-
ločnosti a inštitucionálnym autori-
tám (mládežnícky alebo protestný 
satanizmus). Títo mladí ľudia majú 
zvyčajne problémy v rodine i škole 
a často sú pod vplyvom alkoholu 
alebo drog. O satanizme majú len 
slabé vedomosti. V skutočnom sa-
tanizme ide o rituálne uctievanie 
Satana alebo organizovanú formu 
satanských kultov, ktoré pôsobia 
skôr tajne. V každom prípade však 
ide o veľmi nebezpečnú formu po-
very ako pomýlenej viery. 

Priznávanie nezaslúže-
nej dôležitosti 

stvoreným veciam
Tu už máme do činenia s celým 

spektrom prejavov a foriem, smieš-
nych aj vážnych, naivných i pseudo-
vedeckých, ale aj takých, ktoré sa 
pokúšajú preniknúť medzi oficiálne 
uznané vedné odbory.

Veštenie je snaha dozvedieť sa 
tajomné veci (minulé, prítomné, 
budúce) - používanie horoskopov, 
astrológia, numerológia, chiro-
mantia (čítanie z ruky), jasnovi-
dectvo, uchyľovanie sa k médiám, 
vykladanie z kariet, používanie 
snárov (kníh na odhaľovanie ta-

jomných vecí pomocou výkladu 
snov).

Katechizmus Katolíckej cirkvi na 
snahu dozvedať sa tajomné veci 
hovorí: „Boh môže zjaviť budúcnosť 
svojim prorokom alebo iným svä-
tým. Ale správny postoj kresťana, 
čo sa týka budúcnosti, spočíva v 
tom, že sa s dôverou odovzdáva do 
rúk Prozreteľnosti a zrieka sa kaž-
dej nezdravej zvedavosti v tomto 
ohľade. Nepredvídavosť však môže 
byť nedostatkom zodpovednosti“ 
(KKC 2115).

Čarovanie, poverčivé úkony 
predstavujú nosenie talizmanov 
(predmety, ktoré majú priniesť 
šťastie), amuletov (predmety 
na ochranu pred chorobami, ne-
šťastím, zlými silami), maskoty a 
masky pri poverčivých rituáloch 
(založené na presvedčení, že 
masky odstrašia zlé sily), použí-
vanie „liečivých“ kameňov.

Špiritizmus (nekromantia) je 
vyvolávanie duchov zomrelých a 
komunikácia s nimi cez médium 
(prostredníka). Často k tomu ľudí 
privádza ten istý dôvod ako pri 
veštení - dozvedieť sa tajomné 
veci. Takzvané automatické písmo, 
ktorým zosnulý údajne komunikuje 
so živými, je podľa psychológov aj 
exorcistov najčastejšie len aktivita 
podvedomia. Jediný prípad skutoč-
ného vyvolania ducha, o ktorom 
hovorí Biblia a ktorý sa udial s 
Božím dovolením, je vyvolanie du-
cha zosnulého proroka Samuela 
prostredníctvom média (pórov. 1 
Sam 28, 6 - 11), za čo bol kráľ 
Saul prísne napomenutý a bolo mu 
oznámené tvrdé proroctvo o jeho 
vlastnej smrti.

Mágia sa tradične delí na bielu 
a čiernu mágiu. Biela mágia má 
človeku pomôcť. Ide najmä o rie-
šenie ekonomických, citových, 

psychologických či zdravotných 
problémov. Používa však na to 
zázračné nápoje, prášky, amulety, 
talizmany vyrobené podľa znamení 
zverokruhu. Čierna mágia má zlé a 
zhubné ciele - chce spôsobiť cho-
robu, skomplikovať jej priebeh, 
priviesť do finančných ťažkostí, 
vyvolať konflikty, rozdelenie v 
rodine a podobne. Obracia sa na 
démonické sily a používa na to 
zvláštne rituály.

Okrem bielej a čiernej mágie 
sa hovorí niekedy aj o červenej 
(prípadne ružovej) a zelenej (alebo 
prírodnej) mágii. Červenou mágiou 
chce človek dosiahnuť lásku zo 
strany druhej osoby alebo pod-
nietiť jej sexuálnu túžbu, získať ju 
pre sexuálny vzťah. V tomto druhu 
mágie sa často používa krv. Zelená 
mágia chce získať duchovnú silu z 
prírody, stromov a rastlín. Ľudia 
objímajú stromy, aby z nich získali 
pozitívnu energiu, alebo ju čerpajú 
v pomyselnom trojuholníku vytvore-
nom blízkymi prameňmi a podobne.

Vúdú (voodoo) a animizmus 
sú náboženské kulty, ktoré majú 
korene u domorodých kmeňov v 
Afrike a Amerike, spočívajúcich 
v uctievaní predkov a nebeských 
božstiev. Vúdú, rozšírené dnes 
na území Haiti a Dominikánskej 
republiky, je známe prepichovaním 
bábik, ktoré majú predstavovať 
osobu, ktorej sa chce uškodiť. 
Šamanizmus je súbor extatických 
metód, ktorými sa má dosiahnuť 
spojenie so svetom duchov. Ša-
man bol vnímaný ako prostredník 
medzi

Veľkou absurdnosťou je rozširo-
vanie reťazových modlitieb, ktoré 
treba prepísať do stanoveného 
termínu.

Šamanizmus sa vyskytuje prak-
ticky na všetkých svetadieloch, 
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no najrozšírenejší je v strednej a 
severnej Ázii. Po rozpade Soviet-
skeho zväzu preniká vplyv šama-
nizmu z Ruska, najmä Sibíri, aj 
k nám. Druidizmus je zase kult 
nadväzujúci na keltský pôvod, 
spojený s rituálnymi obradmi. No-
vopohanstvo predstavuje návrat 
k predkresťanským náboženským 
tradíciám starých Keltov, Slova-
nov alebo Germánov. Wicca je 
novo-pohanské náboženstvo roz-
šírené v anglosaských krajinách, 
momentálne veľmi populárne aj 
v USA.

Liečiteľstvo (pránoterapia) je 
presvedčenie o liečení prostred-
níctvom prikladania rúk, cez ktoré 
prúdi životná energia (prána). Čas-
to vedie k závislosti od liečiteľa 
(senzibila).

Má negatívny dopad na duchov-
ný život, spôsobuje neraz aj iné 
ochorenia a narušenie vzťahov. 
Nejde tu o charizmu uzdravovania. 
O dare možno hovoriť u bylinkárov, 

ktorí poznajú účinky liečivých 
rastlín a pomáhajú nezištne. Aj pri 
liečení bylinkami však treba opatr-
nosť, lebo účinné látky môžu mať 
i nepriaznivé vedľajšie účinky, ak 
sú používané dlhodobo alebo nie 
sú používané správnym spôsobom.

Alternatívna medicína pôsobí na 
základe energie, ktorou chce uviesť 
do rovnováhy a tak človeka uzdraviť 
(napríklad homeopatia, akupunktú-
ra, iridológia, makrobiotika).

New age je súhrnný pojem pre 
duchovný smer alebo prúd, kto-
rý chce zjednotiť všetky cesty, 
synkretizmus náboženských, ezo-
terických a sekulárnych prvkov 
v mene tolerancie a nenásilia, 
fascinácia mimoriadnymi úkazmi, 
najmä paranormálnymi javmi, 
kombinácia medicíny, vedy, ume-
nia a náboženstva.

Popísať new age nie je jednodu-
ché, lebo nie je ani náboženstvom 
v presnom zmysle slova (hoci robí 
religiozitu príťažlivou), ani orga-

nizovanou sektou (hoci v rámci 
tohto fenoménu jestvuje aj mnoho 
náboženských siekt). Je to skôr 
duchovný a kultúrny fenomén, ktorý 
mení myslenie ľudí a ich vnímanie 
sveta, čím vytvára novú mentalitu. 
Ponúka očarujúce mimozmyslové 
zážitky (paranormálne javy ako 
napríklad telekinéza - presúvanie 
predmetov pomocou myšlienky ale-
bo telepatia - údajný prenos myšlie-
nok), ďalej harmóniu s prírodou a 
vesmírom {feng šui -odstraňovanie 
negatívnych či patogénnych zón, 
naladenie sa na prírodnú alebo 
vesmírnu energiu - tzv. channetling, 
kanálovanie alebo kontaktácia). 
Samotný názov new age vznikol 
na základe astrologickej interpre-
tácie dejín - po veku Rýb (v ktorom 
vládlo kresťanstvo) nastáva tretím 
tisícročím nový vek Vodnára (New 
Age of Aquarius). 

ThLic. Ján Viglaš 

(pokračovanie v budúcom čísle)
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Všetci chceme žiť v spravodli-
vej a prosperujúcej spoločnosti, v 
ktorej budeme môcť viesť zmyslu-
plný život a vzájomne si pomáhať 
v priateľskej zhode a rešpekte. 
Takáto spoločnosť však nevzniká 
náhodne, ale sa formuje cez dobré 
zákony, politiku, aktívny občiansky 
život, cirkvi a náboženstvo, školy, 
ale najmä výchovou v rodinách. 
Rodina založená manželstvom je 
inštitúciou, bez ktorej by spoloč-
nosť nebola: v nej sa z generácie 
na generáciu odovzdáva život, v nej 
sa rodičia starajú o svoje deti: o 
ich potreby, ukazujú im hodnoty ne-
vyhnutné pre zdravé medziľudské 
vzťahy a vychovávajú ich.

Výnimočnosť manželstva muža 
a ženy tkvie v tom, že iba ono je 
vo svojej podstate nasmerované k 
odovzdávaniu života a preto je ide-
álnym prostredím pre starostlivosť 
a výchovu detí.

Vďaka tejto výnimočnej úlohe si 
rodina založená manželstvom ako 
základné ľudské dobro zaslúži vý-
nimočné postavenie a ochranu od 
spoločnosti. Výnimočnosť manžel-
stva muža a ženy tkvie v tom, že 
iba ono je vo svojej podstate na-
smerované k odovzdávaniu života 
a preto je ideálnym prostredím pre 
starostlivosť a výchovu detí. Všetci 
uznáme, že deti najlepšie prospie-
vajú, ak cítia a zažívajú láskyplnú 
starostlivosť a bezpečie od svojich 
rodičov, od mamy a otca. 

A rovnako si tiež musíme priznať, 
že pre svoje pracovné povinnosti a 
iné záujmy, ostávame svojim deťom 
často veľa dlžní. Sami potrebujeme 
podporu  z vonka,  od priateľov, od 
spoločnosti, aby sme vedeli byť 
dobrými rodičmi. Tým viac dnes, keď 
význam a dôležitosť manželstva si 
mnohí z mladších generácií, ktorí 
nevyrastali vo funkčných rodinách, 

prestávajú uvedomovať.
Politické zákony majú v spoloč-

nosti okrem iných aj symbolický 
a formačný význam. Ukazujú, kde 
spoločnosť stojí a zároveň formujú 
jej členov tým, že im predkladajú 
legitímne vzorce správania. Podo-
pierajú naše individuálne rozhodnu-
tia. Týmto všetkým spoluvytvárajú 
kultúru danej spoločnosti. Preto 
veľmi záleží na tom, ako zákony 
pristupujú k rodine založenej man-
želstvom muža a ženy. Či ju chápu 
ako ideál výchovy, alebo iba ako 
jednu z mnohých rovnako dobrých 
možností.

Keďže manželstvo muža a ženy 
je ideálnym prostredím pre prijatie 
nového života a výchovu detí, iné 
zväzky (priateľstvá, partnerstvá, 
rehoľné spoločenstvá, občianskej 
združenia atď.), hoci tiež prispie-
vajú k dobru spoločnosti výchovou 
mladých generácii, ale nedosahujú 
kvalitu manželstva, by preto nemali 
byť postavené na jeho úroveň. Za-
vedenie „manželstiev“ homosexu-
álov a registrovaných partnerstiev 
osôb rovnakého pohlavia by však 

spoločnosti vyslalo signál, že man-
želstvo muža a ženy nie je svojím 
postavením výnimočné a zároveň 
by zahmlilo jeho skutočnú podstatu.

Na záver ešte raz, v čom teda 
spočíva výnimočnosť manželstva?

V tom, že je prirodzeným a ide-
álnym prostredím pre budovanie 
naozajstných spoločenstiev: pria-
teľská láska medzi manželmi je pri-
rodzeným vzorom lásky, priateľstva, 
obetavosti a spravodlivosti pre ich 
deti a okolie. To sú hodnoty, bez 
ktorých spravodlivá a prosperujúca 
spoločnosť nemôže existovať. A to 
je dôvod, prečo treba odmietnuť 
vytváranie nových rodinných inšti-
tútov, ktoré chcú byť alternatívou 
manželstvu muža a ženy. A naopak, 
je veľmi dôležité, aby zákony komu-
nikovali jasne a jednoznačne, že 
rodina založená manželstvom muža 
a ženy je pre spoločnosť podstatná 
a nenahraditeľná.               J. Šust

Juraj Šúst je predsedom Spolo-
čenstva Ladislava Hanusa. Prejav 
bol prednesený na zhromaždení 
na podporu manželstva a rodiny v 
Bratislave, 11. septembra 2012.

Prečo je manželstvo dôležité
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snímka: animátorisnímka: animátori

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 prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Naučte sa prežívať a hlavne uží-
vať si obdobie čakania. Keď sa ti 
zacnie po “tom pravom”, môžeš si 
vytvoriť romantickú náladu – sní-
vať o prostých veciach - mať sa 
pre koho obliekať, kto by mi dal 
kvetiny, komu sa môžem zveriť so 
všetkým, čo mám na srdci. Vďaka 
takému snívaniu “za bieleho dňa” 
je potom čakanie zábavné. 

Čakanie na nejaký zážitok tvorí 
veľkú časť radosti z prežitku sa-
mého. Samotné manželstvo bude 
niečo fantastické! Ale k tomu, 
aby ste sa tešili z manželstva 
potom, patrí i to, že o ňom teraz 
budete snívať a čakanie si užívaj-
te. Čo môžete robiť teraz v čase 
čakania, aby ste sa pripravili na 
budúcnosť?

a/ Naozaj, nebojte sa snívať: 
Veľmi vám to pomôže. Skúste sa 
o tom presvedčiť.

b/ Cvičte sa v nesebeckosti: Je 
to veľmi dôležitá skúsenosť. Se-
bectvo je najväčší a najťažší prob-
lém, ktorý je potrebné prekonať 
a je veľkou prekážkou pre dobré 
manželstvo. “Žiť spolu šťastne” – 
k tomu patrí každodenný zápas o 
dobro, viac dávať ako brať, učiť sa 
slúžiť, ospravedlňovať sa a robiť 
veci, aj keď človek nemá chuť.

Výhodou je, že nesebeckosť a 
dávanie sa môžete nacvičovať už 
teraz, a to na rodinných prísluš-
níkoch a na priateľoch. Ponúkam 
niekoľko praktických spôsobov, 
ako už teraz môžete cvičiť sa v 
nesebeckosti a dávaní sa:

- ako prekvapenie pre rodičov – 
upratať kuchyňu alebo aj celý byt;

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák

AKO ČAKAŤ, KEĎ VŠETCI „IĎ DO TOHO“?

  M
ÁŠ

 PRO
B

LÉM
...

- pohrať sa s mladšími súroden-
cami, aj keď sa mi momentálne 
nechce;

- urobiť bez vyzvania kávu pre 
rodičov a súrodencom teplý vo-
ňavý čaj;

- pokoste trávnik a to bez po-
žiadania rodičmi;

- všimnite si potreby druhých 
ľudí a ponúknite im svoju pomoc;

- dávajte prednosť druhým a 
netlačte sa bezhlavo pred nimi;

- cvičte sa v udržiavaní poriadku 
a upratujte aj za druhých;

- učte sa pri dialógu načúvať 
a nehovorte stále iba svoj názor;

- a zároveň učte sa brať za 
svoje slová a skutky aj osobnú 
zodpovednosť!

c/ Budujte pevné priateľstvo: 
Pokiaľ čakáte na toho svojho 
“pravého”, či “pravú” – inves-
tujte do vzťahu s priateľmi opač-
ného pohlavia. Nielenže vám to 
pomôže si uvedomiť, že nečelíte 
svetu sami, ale tiež sa z tohto 
priateľstva veľa naučíte. Verím, 
že už len tým, že sa priatelíte s 
príslušníkmi opačného pohlavia, 
môžete zistiť, čo u svojho budúce-
ho manželského partnera chcete 
a čo nie. Keď budete sledovať, 
aké hodnoty a priority majú rôzni 
ľudia okolo vás, urobíte si obrá-
zok o tom, čo hľadáte u človeka, 
ktorého si chcete vziať. O to viac 
pochopíte, ako jednať s druhým 
pohlavím a naučíte sa oceňovať 
odlišnosti druhých ľudí.

d/ Pracujte na vzťahoch vo svo-
jej rodine: Ak máte skvelý vzťah 
so súrodencami a s rodičmi, je 

to niečo úžasné! Pravdepodobne 
je to preto, že ste venovali čas 
tomu, aby ste členov svojej rodi-
ny poznali a spriatelili sa s nimi. 
Úprimne dúfam, že ste sa toho z 
umenia dávať svojej rodine naučili 
čo najviac, pretože je to skvelá 
príprava na manželstvo.

    Ale ak cítite, že na vzťahoch 
v rodine musíte ešte veľa popra-
covať, tak je možné aj potrebné 
začať niečo meniť.

    Venujte čas každému jednot-
livému členovi svojej rodiny a so 
skutočným záujmom sa pýtajte na 
to, čo sa v jeho živote deje. To, 
ako sa teraz chováte k členom 
svojej rodiny, dosť spoľahlivo uka-
zuje, ako sa budete raz chovať k 
svojmu partnerovi a k deťom. Je 
to skvelá príležitosť, ako už teraz 
„vychytať muchy“ a bojovať so 
zlozvykmi!

    Máme si obliecť „milosrdný 
súcit, dobrotu, skromnosť, po-
koru a trpezlivosť. Znášajme sa 
navzájom a odpúšťajme si! Pre-
dovšetkým majme lásku, ktorá 
všetko spojuje k dokonalosti“ 
(Kol 3,12-14).

MUDr. Blažej Vaščák

??9
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Ahoj deti!
Zdravím vás, 

naši najmenší Spektráči :)

Ani sme sa nenazdali a máme tu nový 

mesiac november. Nedávno sme sa v 

septembri vrátili do školských lavíc a už 

máme za sebou aj jesenné prázdniny. Ve-

rím, že ste si oddýchli a načerpali nových 

síl, no a popritom aj doma pomohli svojim 

rodičom s domácimi prácami. Teraz už 

môžete odpočítavať čas do ďalších, už 

vianočných prázdnin. Ale nepredbiehaj-

me udalosti, teraz je potrebné sa snažiť 

o čo najlepšie výsledky v škole, aby sme 

mohli byť so svojím polročným vysvedče-

ním naozaj spokojní :)

Dnes by som vám chcel ponúknuť 

pekný príbeh o namyslenom liste, ktorý 

sa určite dotkne vašej duše a donúti 

vás rozmýšľať. Možno prostredníctvom 

tohto príbehu zistíte, že byť namyslený 

naozaj nie je peknou vlastnosťou človeka. 

Boh nás veľmi ľúbi a preto nikdy nebuďme 

namyslení a pyšní. 

Začalo sa to celkom obyčajne. Na 

konári starej jablone uprostred krásne-

ho jarného dňa vyrástol z puku list. Bol 

ešte trochu pokrčený ako sa tisol z malej 

temnej komôrky. Avšak bol svieži, krásne 

zelený a jemnučký ako zamat. Slniečko až 

zhíklo od radosti, keď naň pozrelo! Hneď 

ho aj objalo zlatými lúčmi. Lístok mocnel 

a krásnel. Jabloň sa ním hrdila. Šepkala 

mu: „Si prvý. Prvý!“ 

Lístok sa kolísal vo vánku, hrial na 

slniečku, počúval nežné slová jablone, až 

sa mu z toho zatočila hlava a ... spyšnel. 

Ako na svet prichádzali ďalšie lístky, 

kričal: „Netlačte sa tak! Čo ma zakrývate 

svojimi krajkami?! Som prvý a mám nárok 

na najteplejšie a najlepšie miesto! Uhnite! 

Rýchlo!“ Listy začudovane zaševelili a 

stiahli sa. Namyslený list zostal na halúzke 

sám. Darmo mu jabloň dohovárala, že ne-

robí dobre. Len odvrkol. Tak to išlo deň 

po dni. Ako náhle vykukol nový lístok, 

náš list sa s ním hádal, vyháňal ho a pýšil 

sa svojou krásou. Jabloň len mlčala. Veď 

lístok počúval len seba samého!

Prišla jeseň a všetko sa zmenilo. Slnieč-

ko slablo. Nemalo síl hriať. Aj vánok od-

išiel a vystriedal ho roztopašný, bláznivý 

vietor. V noci prišiel i zlomyseľný mrazík. 

Namyslený list sa triasol od zimy. Vietor 

ním lomcoval, až to bolelo. Mráz ho pá-

lil natoľko, že strácal dych. „Pomôžte, 

pomôžte..,“ zašepkal na listy druhých 

konárikov, ktoré sa ku sebe túlili. Bolo 

však neskoro. Vyhnal ich tak ďaleko, že 

naň nedosiahli. 

Jedného dňa sa listu podlomila nôžka 

a spadol na zem. Škaredý, opustený, ne-

chcený. Z blata dovidel na listy stromu: 

žlté a pekne pospolu. Pochopil, že urobil 

veľkú chybu. Pozrel na jabloň: „Odpusť, 

prosím,“ šepol. Boli to jeho najkrajšie 

slová. O nejaký čas naň spadli i ostatné 

žlté listy. Zakryli ho, veď patril k nim.

Lúčim sa s vami, kamaráti a teším sa 

nabudúce!

Slávnostnou svätou omšou na 
Námestí sv. Petra vo Vatikáne 
otvoril vo štvrtok 11. októbra 
Benedikt XVI. Rok ... 

Deti, vyriešte malú tajničku a 
dozviete sa, aký nový rok sa nám 
v Cirkvi začal!

Tajnička

1. Pálime ich na hroboch. 
2. Zašívame ňou dierky.
3. Ukladá sa na zimný spánok. 
4. Váh je... 
5. Mačka chytá... 
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... tradícii: úkaz Halloween – v tradícii, kos-
týmoch a v obchode je to zmiešanie rituálov a 
čarodejníckych praktík, ktoré ľudia robia, či si to 
uvedomujú, alebo nie.

Význam
Haloween je slovo prevzaté z 

anglického výrazu Hallows Eve 
Day, čo doslova znamená predve-
čer všetkých svätých.
Výročie

Halloween je ezoterickým výro-
čím (ezoterizmus je realizovanie 
moci na niekom inom okultným 
spôsobom). A ezoterický svet ho 
definuje takto: „najmagickejší 
deň roka, je novým rokom celého 
ezoterického sveta.“ A tiež: „ je 
to najdôležitejší sviatok roka pre 
všetkých nasledovateľov Satana.“
Legenda

Stará írska legenda rozpráva 
o istom Jackovi, zlom kováčovi, 
prevrátenom a skúpom, ktorý jed-
nej noci na všetkých svätých po 
enormnom pití vína dostal 
smrteľný zásah na pečeň. 
Diabol bol prinútený splniť 
mu niektoré jeho želania, 
medzi ktorými je aj to, aby 
ho nechal pri živote, a došlo 
až k zmluve, že sa zriekne svojej 
duše v prospech hriechu. Jack, 
neuvedomujúc si dôsledky svojej 
choroby, zomrel o rok neskôr. 
Odmietnutý v raji Jack nenachá-
dza miesto ani v pekle, z dôvodu 
zmluvy uzatvorenej s diablom. 
Na spôsob nejakého rítu úbožiak 
poreže repu a do jej vnútra vloží 
jeden žeravý uhlík z tohto miesta 
večného zatratenia. S týmto lam-
pášom sa Jack, prízrak, vráti do 
sveta živých.
Tradícia

Íri postihnutí morom migrovali 
okolo r. 1950 do Ameriky. Pristáli v 

požadovali ľudské obete. V prípade 
odmietnutia prorokovali smrť nad 
tým-ktorým domom. Odtiaľto sa 
zrodil trick or treat.
Úvahy o ...

... legende: táto je založená 
na klamstve, že skazený človek 
môže byť prešibanejší ako diabol 
a že brány pekla sa pred niekým 
uzavrú. Okrem toho sa dej rozvíja 
podľa satanských praktík: žiadať 
od Satana vyplnenie požiadaviek, 
uzavrieť zmluvu s diablom, sa-
tanské poslanie zjaviť sa ľuďom, 
ezoterický rítus.

... dejinách: dejiny nám uka-
zujú, že pod Halloweenom sa 
skrývali satanské rituály a obete. 
Vieme, že v našich dňoch sata-
nisti praktizujú počas tejto noci 

ľudské obety.
Pozor: Halloween je ezo-

terimus
Myslím si, že slová ktoré 

vyhlasujeme, gestá kto-
ré robíme, pohľady, ktoré 

“hádžeme“, nie sú neutrálne, ale 
znamenajú istú duchovnú realitu. 
Preto si dajme pozor, aké je poza-
die a pôvod toho, čo hovoríme a 
konáme. Zbadajme sa a nepriľni-
me k ezoterickému svetu skrze 
masové rituály, ktoré sú nám ponú-
kané. Niektoré skupinové tance sú 
počiatkami satanistických rituálov.

Ak máte deti, dávajte pozor na 
to, aby si neprivykli, alebo ešte 
horšie, nenaučili sa na okultiz-
mus. Isté veršovačky, ktoré sa 
musia deti naučiť, sú vzývanie 
ducha smrti.

Ak ste obchodníci a predavači, 

Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween
Prežili sme Sviatok všetkých svätých a aj jemu predchádzajúci sviatok Halloween. Mnoho ľudí považuje 

účasť na Haloween party za úplne nevinnú zábavu. A keď nie party, tak aspoň tekvica na priedomí, alebo 
v okne! Avšak história a význam tohto sviatku svedčia o opaku.

novej zemi a našli obrovské množ-
stvo tekvíc, ktoré boli, na rozdiel 
od malej a úbohej repy, oveľa väč-
šie a dostatočne veľké na to, aby 
boli vyrezávané a zbavené dužiny. 
A tak tekvice nahradili repu a stali 
sa lampášom Jacka. Používajú sa 
v noci na Všetkých svätých, preto-
že sa predpokladá, že nepokojné 
duše mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, 
tak ako Jack, vrátiť domov, sa 
budú držať ďaleko.

Deti dnes sa preobliekajú za 
nekľudných duchov, ktorí nena-
chádzajú “pokoj“ ani v pekle ani 
v nebi a navštevujú rodiny vedení 
tekvicovým lampášom a dostávajú 
sladkosti výmenou za ich “náklon-
nosť“. Trick-or-treat, je používané 
pre “sladkosť alebo žartík“. “Trick-

or-treat“ doslovne znamená “bili-
ard alebo zábava“, “úskok, alebo 
pôžitok“, ale má to svoj pôvod v 
“prekliatie alebo obeta“.
Historické fakty

Pochmúrna legenda o Jackovi 
ukrytá v historických faktoch je 
pripomínanie si pamätného dátu-
mu. Niekoľko storočí pred Ježišom 
Kristom mala jedna tajná sekta 
pod svojou vládou keltský svet. 
Každý rok 31. októbra slávila na 
pamiatku svojich pohanských bož-
stiev festival smrti. Starší sekty 
chodili z domu do domu pýtať obety 
pre ich boha a stávalo sa aj to, že 
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majte odvahu povedať nie podpo-
rovaniu tovarov, ktoré pod rúškom 
karnevalu napĺňajú a utvárajú ezo-
terickú mentalitu. Mnohé produkty 
predávané ako spotrebný tovar 
sú amulety, alebo ich reproduk-
cia, používané pri čarodejníckych 
praktikách.

Kresťania, nenechajme sa vy-
viesť z pravdy zdanlivými tradí-
ciami a spôsobmi, ale držme sa 
víťazstva, ktoré premohlo svet, 
držme sa našej viery (porov. 1 Jn 
5,4). Nezabudnime, že otrasné 
následky ezoterickej nákazy nie 
sú okamžité, bezprostredné, ale 
prejavia sa s odstupom rokov ako 

depresie, krízy, násilia. Písmo 
svedčí jasne: „Hovorím vám ako 
rozumným. Posúďte sami, čo ho-
vorím: Nie je kalich dobrorečenia, 
ktorému dobrorečíme, účasťou 
na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý 
lámeme, nie je účasťou na Kristo-
vom tele? Keďže je jeden chlieb, 
my mnohí sme jedno telo, lebo 
všetci máme podiel na jednom 
chlebe. Pozrite na Izrael podľa 
tela: nemajú azda tí, čo jedia 
obety, účasť na oltári? Čo tým 
chcem povedať? Že mäso obe-
tované modlám je niečo? Alebo 
že modla je niečo? Ale to, čo 
obetujú, obetujú zlým duchom, 

nie Bohu. A ja nechcem, aby ste 
boli spoločníkmi zlých duchov. 
Nemôžete piť Pánov kalich aj ka-
lich zlých duchov; nemôžete mať 
podiel na Pánovom stole aj na 
stole zlých duchov. Alebo chceme 
dráždiť Pána? Sme azda silnejší 
ako on? „Slobodno všetko.“ Ale 
nie všetko osoží. „Slobodno všet-
ko.“ Ale nie všetko buduje“ (1 Kor 
10, 15 – 23). 

Namiesto návštevy Halloween 
party odporúčam účasť na vigíl-
nej sv. omši zo Sviatku všetkých 
svätých.

prevzaté: Vietor – mesačník Koinónie 

Ján Krstiteľ č. 11/2004
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Trampoty v manželstve
LXVII. Kvalitný čas, pozornosti a telesné dotyky v manželstve

Každý manželský pár potrebuje 
pravidelne tráviť spolu čas. Ale 
pre niektorých je tento kvalitný 
čas prvoradým jazykom lásky. Ak 
je to tak, vtedy túžba byť spolu 
znamená viac než len túžbu po 
fyzickej blízkosti, je to potreba, 
ba priam hlad po úplnej sústrede-
nej pozornosti. Je to čas, keď sa 
môžeme spolu rozprávať, počú-
vať jeden druhého, diskutovať o 
rôznych nápadoch a zdieľať naše 
očakávania, či obavy. Takýto pra-
videlný spoločný čas umožňuje 
čeliť tlakom v živote, pretože sme 
si istí našou manželskou láskou. 

Ak svojmu partnerovi pravidelne 
obetujem svoj čas, tým dokazu-
jem svoju lásku k nemu. To môže 
znamenať sadnúť si spolu po prá-
ci na pol hodiny a počúvať, ako 
prebiehal deň. Môže to vyzerať aj 
tak, že si privstaneme a môžeme 
spolu stráviť ranný čas. Môže to 
tiež znamenať uvoľniť sa z našich 
obvyklých povinností a ísť spolu na 
obed. Môže to znamenať pripraviť 
program pre deti tak, aby sme 
mohli stráviť náš manželský čas 
osamote. Láska „v akcii” vyžaduje 
úsilie a obetu, ale odmena ich nie-
koľkonásobne prevyšuje. 

Dômyselné pozornosti a obda-
rovanie sú základným vyjadrením 
lásky, ktoré prekračuje hranice 
všetkých kultúr. Darček je viditeľ-
ným symbolom so silnou citovou 
hodnotou. Pre niektorých z nás 
sú tieto symboly také dôležité, že 
si bez nich budú klásť otázku, či 
sú vôbec milovaní. Človek, ktorý 
rád darček dáva, pravdepodobne 
ich rád aj prijíma. Ak to platí o 

našom manželovi alebo manželke, 
budeme sa musieť v tomto umení 
pocvičiť. 

Z piatich jazykov vyjadrenia lásky 
sa toto dá naučiť najľahšie. Môže 
sa však stať, že bude treba, aby 
sme zmenili náš postoj k penia-
zom. Ak sme prirodzení míňači, ne-
bude to pre nás ťažké. Ale ak sme 
od narodenia sporiví, môžeme mať 
s predstavou míňania peňazí ako 
spôsobu vyjadrenia lásky určité ťaž-
kosti. Nemám tu na mysli rozdiel 
medzi štedrosťou a lakomstvom. 

Niekoľko návrhov ohľadom ku-
povania pozornosti, ktoré stoja 
za úvahu: 

1. pozornosti nemusia byť drahé 
– ale majú vysokú hodnotu, napr. 
kvet odtrhnutý zo záhrady môže 
vyjadriť lásku rovnako ako drahá 
kytica z obchodu.

2. nečakajme na špeciálne prí-
ležitosti – spontánne a neočaká-
vané darčeky prinášajú obrovskú 
radosť a silný pocit výnimočnosti 
a lásky u obdarovaného. Darček 
môže povzbudiť niekoho, kto pre-
chádza ťažkým odbodbím, keď je v 
nepohode, pod tlakom, alebo má 
ťažkosti v práci. A naopak, ak man-
žel alebo manželka urobí pre nás 
niečo mimoriadne, vtedy darček 
môže ukázať, že to nepovažujeme 
za samozrejmosť.

3. objavme, čo náš partner naj-
radšej dostáva – oplatí sa všímať 
si, aké darčeky radi prijímajú od 
nás alebo od iných. Mali by sme si 
dobre všimnúť, keď nás na niečo 
upozornia (napr. vo výklade).

Je veľa možností, ale kľúčom k 
tomu, aby sme sa naučili správne 

obdarúvať, je toto: pozornosťou 
musí byť niečo, čo poteší toho 
druhého, nie to, čo by sme mali 
radi my! Toto vyjadrenie lásky 
môžu mnohí podceňovať ako 
materialistické alebo povrchné. 
Každý sme však iný. 

Darčeky nemajú byť ani náhra-
dou za spolu strávený čas, ale-
bo rozhovor o problémoch. Čas 
a starostlivosť venovaná výberu 
pozornosti robí z nej ozajstný dar. 
Ak ju aj správne odovzdáme, jej 
hodnota niekoľkonásobne prekročí 
vynaložené náklady. 

Prejavovanie lásky prostredníc-
tvom dotykov patrí k základným 
potrebám každého človeka. Zvlášť 
deťom treba venovať telesné 
prejavy (dotyky), aby sa zdravo 
vyvíjali. Dotyk často komunikuje 
lásku oveľa účinnejšie ako slová. 
Telesný dotyk je v manželskej 
láske silný komunikátor, nie iba 
predohra k milovaniu. Tým, ktorí 
sa cítia milovaní prostredníctvom 
dotykov, objatia pomáhajú zabud-
núť na všetky strasti. Je dôležité 
pochopiť, že ak jednému z nás boli 
telesné dotyky odopierané, zatiaľ 
čo druhému nie, môžu na začiat-
ku spôsobiť určitú nešikovnosť, 
ale vydržte!

Dotyky lásky v manželstve môže 
mať rôzne formy: držanie sa za 
ruky, ruka okolo ramien, alebo 
pása, bozk, objatie, letmý dotyk pri 
stretnutí, masáž chrbta, ako aj pes-
trosť a bohatstvo dotykov, ktorými 
partneri vzrušujú jeden druhého 
počas predohry pred milovaním. 

Sexuálne aj nesexuálne dotyky 
majú svoje miesto, ale musíme ve-
dieť, že v tejto oblasti muž a žena 
vo všeobecnosti fungujú odlišne. 
Pre väčšinu žien ich túžba po te-
lesnom dotyku pochádza skôr z 
túžby po náklonnosti než po sexe. 
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Ohlášky: 
- sobáš 17. novembra v  Ovčí  o 15:00 – Jozef Hovančák, syn + 
Jozefa a + Heleny rod. Harničárovej, narodený v Prešove, bývajúci v 
Hrabkove a Agáta Uličná, dcéra Jána a Heleny rod. Bednárikovej, 
narodená v Košiciach, bývajúca v Ovčí. 

- sobáš 24. novembra v  Ovčí  o 16:00 bez omše – Ondrej Kandráč, 
syn Rudolfa a Márie rod. Mizerákovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Šarišských Dravciach a Andrea Bednárová, dcéra Jozefa a Žofie 
rod. Baranovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí.

Stalo sa:
- 7. 10. – celebroval ďakovnú 
sv. omšu pomocný biskup 
Stanislav Stolárik v kaplnke 
Narodenia Panny Márie na 
Doline spolu s poľovníckym 
združením a veriacimi.
- 28. 10. – mala v kostole sv. 
Jozefa vo Víťaze koncert Han-
ka Servická.

Stane sa:
28. a 29. 11. -  zavíta medzi 
nás emeritný biskup Alojz 
Tkáč pri príležitosti 20. výro-
čia konsekrácie kostola sv. 
Jozefa, robotníka vo Víťaze,  
11. výročia konsekrácie kos-
tola sv. Ondreja, apoštola vo 
Víťaze a 20. výročia konsek-
rácie kostola sv. Barbory v 
Ovčí; v týchto kostoloch bude 
súžiť slávnostnú sv. omšu.
30. 11. - Odpust sv. Ondreja 
oslávime v tomto historickom 
a starobylom kostolíku sv. 
omšou o 18:00 večer. 
2. 12. - Oslávime sv. Barboru, 
ktorej je zasvätený kostol v 
Ovčí slávnostnou sv. omšou 
o 10:30 v nedeľu.

Naopak, muži často vnímajú te-
lesný dotyk ako súčasť sexuálnej 
predohry a dotyk ich rýchlo vzru-
ší. Tieto odlišné reakcie sa môžu 
stať začarovaným kruhom. Ak sa 
manželke nedostáva dosť preja-
vov náklonnosti, často odmieta 
manžela sexuálne. A ak manžel 
nemá dostatok sexu, vtedy po-
sledná vec, na ktorú má chuť, je 
prejavovanie náklonnosti. Príliš 
často je potom výsledkom pato-
vá situácia. Tu sa obvykle začína 
vytrácať sexuálny vzťah. Musíme 
si uvedomiť, čo sa deje, hovoriť 
o tom a potom sa dohodnúť, ako 
jeden druhému pomôcť prelomiť 
tento nebezpečný model.

Pre niektorých ľudí existuje veľmi 
jemná deliaca čiara medzi ich túž-
bou po sexe a túžbou po telesnom 
dotyku. Tieto dve veci sa nedajú tak 
ľahko oddeliť. Voči nášmu manže-
lovi a manželke máme preukazovať 
lásku spôsobom, ktorý ich ubezpe-
čí, že nám na nich záleží a sú pre 

nás jedineční. 
Viete, aká je “rodná reč” lásky 

vášho manželského partnera? A 
viete aká je vaša? Štartovacím 
bodom je hovoriť spolu o tom, 
čo ktorému z nás dáva alebo ne-
dáva pocit, že sme najviac milo-
vaní, alebo najviac zanedbávaní. 
Neodkladajte to! Môže to viesť 
k prekvapujúcim odhaleniam o 
vašom manželovi, či manželke. A 
na koniec, skúmajte, kedy sa váš 
partner cíti milovaný. 

MUDr. B. Vaščák

ilustračná snímka: M. Magda
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

6. 11. Utorok 18:00 † Terézia Miškufová a Žofia Gregová
7. 11. Streda 18:00 † Za ZBP rod. Jenčovej
8. 11. Štvrtok 7:00 † Michal
9. 11. Piatok 18:00 † Žofia Gregová a Terézia Miškufová 17:00 50: Marcel Baloga

10. 11. Sobota
7:00 Za uzdravenie bohuznámej osoby

18:00 † Helena rod. Baňášová

11. 11.
32. nedeľa
cez rok B

7:30 Za farnosť 9:00 50: Peter Magda
10:30 50: bohuznámi manželia

13. 11. Utorok 18:00 † Ladislav Franc, Štefan a Mária
14. 11. Streda 18:00 † Helena, Alžbeta, Valent, Apolónia Humeňanskí 
15. 11. Štvrtok 7:00 Za duše v očistci
16. 11. Piatok 18:00 Za ZBP rod. Juraja Andrejkoviča 17:00 † Mária Kulingová

17. 11. Sobota
7:00 † Jozef, František, Apolónia Štofaníkovci

15:00 sobáš: J. Hovančák - A. Uličná

18. 11.
33. nedeľa
cez rok B

7:30 Za ZBP Vladimíra Čecha, kňaza 9:00 Za ZBP rod. Imricha Balogu
10:30 Za farnosť

20. 11. Utorok 18:00 † Flavián Jenča
21. 11. Streda 18:00 Za ZBP rod. Čechovej 18:00 Za ZBP rod. Anny Uličnej
22. 11. Štvrtok 7:00 † Michal
23. 11. Piatok 18:00 Za ZBP rod. Mateja Lovasa 17:00 Na úmysel bohuznámej osoby

24. 11. Sobota
7:00 Za † z rod. Kollára Cehuľľa

16:00 sobáš: O. Kandráč - A. Bednárová (bez omše)

25. 11.
Nedeľa 
Krista Kráľa

7:30 50: Helena a Albert Čechovci 9:00 † Viktória a Jozef Šimčíkovci
10:30 Za farnosť

27. 11. Utorok 18:00 Za duše v očistci

28. 11.
11. a 20. výr.
požeh. kostolov

7:00 Kostol sv. Ondreja
18:00 55: Valent a Regína Kovaľovci

29. 11. Štvrtok
7:00 Ondrej, Mikuláš a Mária Uliční 18:00 20. výročie požeh. kostola  

Za duše v očistci

30. 11.
Sv. Ondrej,
apoštol

18:00 Kostol sv. Ondreja, odpustová slávnosť
17:00 † Mária a Valent Balogovci

1. 12. Sobota
7:00 Za členov ružencového bratstva

18:00

2. 12.
1. adventná 
nedeľa - B

7:00 Za farnosť 10:30 Sv. Barbory - odpust
9:00 † Ján a Ján

4. 12. Utorok 18:00 † Alžbeta a Valent 18:00
5. 12. Streda 18:00 † Eduard Kojnok
6. 12. Štvrtok 7:00 † Mikuláš a Helena Marušákovci
7. 12. Piatok 18:00 Za duše v očistci 17:00

8. 12.
Nepoškvrnené
počatie P. M.

7:30 Za farnosť 9:00 50: Mária Hermanová
10:30 † Cyril Uličný

9. 12.
2. adventná 
nedeľa - B

7:30 † H. Sabolová, Š. a A. Šimčíkovci 9:00 † Štefan, Jozef, Helena a Jozef Tobiášovci
10:30 Za farnosť



28. október 2012 - sv. omša, celebroval P. Jozef Humeňanský, RCJ

7. október 2012 Dolina - ďakovná sv. omša poľovníkov,
celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup 



7. október 2012 D
olina - ďakovná sv. om

ša poľovníkov, celebroval M
ons. S

tanislav S
tolárik, košický pom

ocný biskup 




