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Rodina - poklad
Drahí bratia a sestry,  
sme pred veľkou akciou tohto roka - „Národným pochodom za život“, ktorý sa uskutoční 22. sep-

tembra v Košiciach. Týmto pochodom chceme ukázať nielen „mocným tohto sveta“, že skutočné 
hodnoty sa nemenia. Sú spochybňované vo svedomí tých, ktorí idú cestou egoizmu a nelásky. 
Nie je to len akcia nás, kresťanov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, povedal by som ľudí „zdravého 
rozumu“. Chceme nielen burcovať svedomie ľudí, do ktorých je zakódovaná túžba po Bohu a v 
jeho pláne ma miesto práve aj rodina, spoločenstvo osôb, zjednocované v láske a dozrievajúce v 
láske, ale aj vyjadriť svoju vieru a zasadiť sa za Pravdu. 

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii Familiaris consortio napísal: 
„Manželstvo a rodina, ustanovené Bohom už pri samom stvorení, vnútorne smerujú k tomu, aby sa 
naplnili v Kristov, a potrebujú jeho milosť, aby sa vyliečili z rán hriechu a aby sa navrátili k svojmu 
počiatku, to je k plnému poznaniu a uskutočňovaniu Božieho plánu.

V terajšej historickej chvíli, keď rodinu napádajú početné sily, ktoré sa ju usilujú rozvrátiť, alebo 
aspoň pokriviť, Cirkev si uvedomuje, že dobro spoločnosti i jej vlastné dobro je tesne zviazané s 
dobrom rodiny. Preto pociťuje veľmi živo a naliehavo svoje poslanie hlásať všetkým Boží plán o 
manželstve a rodine, zaisťovať im plnú životnosť spolu s ľudským a kresťanským zdokonaľovaním, 
a tak prispievať k obnove spoločnosti i samého Božieho ľudu.“ 

Nepochopili by sme tento „Pochod za život“, keby sme nezačali od seba, od svojho srdca, od 
svojej rodiny. Blahoslavená Matka Tereza raz povedala: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostane 
spolu“. Útoky zlého na rodinu sú viditeľné. Diabol si je vedomý toho, že v rodine sa formuje človek, 
jeho svedomie, citlivosť na hriech, ale aj otvorenosť Bohu - Láske, a to práve obetou, odovzdáva-
ním sa jeden druhému, odpúšťaním. Preto nebojme sa postaviť za kultúru života, lebo „ak my bu-
deme mlčať, kamene budú kričať“.                                                                duchovný otec Marek 
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HOMÍLIE
V rámci katechézy k Roku viery vám ponúkame pre duchovné obohatenie sa 

homílie nášho rodáka, kňaza Mgr. Jána Biroša.

Keď ich duchovný otec doniesol do redakcie, veľmi som sa potešil, lebo nám 

do nášho duchovného života pribudne aj jeho dlhoročný pohľad na našu vieru 

cez vysluhovanie sv. omší, zložených z bohoslužby slova a bohoslužby obety. 

Homília na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, rok C

Sedembolestnú Matku sme dostali 
pod Spasiteľovým krížom na Kalvárii

Sedembolestná Matka 
Božia Mária je patrónkou 
nášho Slovenska, patrónkou 
Slovenskej republiky, pat-
rónkou všetkých Slovákov, 
roztrúsených doma i po ší-
rom svete.

Sedembolestnú Matku sme do-
stali pod Spasiteľovým krížom  na 
Kalvárii. Keď Ježišov život vyhasínal 
na kríži, vtedy Ježiš na nás myslel 
a zvolal k svätému Jánovi: „Hľa, 
Matka tvoja!“ Týmito slovami ju 
neodovzdal len svätému Jánovi, 
ale skrz neho celému ľudskému 
pokoleniu, aby v nej videlo vzor, 
príklad hrdinskosti a príklad naj-
krajšej lásky. 

A náš slovenský národ, ktorý 
bol po tisíc čias ubíjaný, utláčaný, 
ujarmený a odstrkovaný, vyvolil si ju 
za orodovnicu, za svoju patrónku. 
Naši predkovia si ju zvolili preto, 
lebo boli presvedčení, že len ten 
môže mať najlepšie porozumenie s 
trpiacimi, kto sám trpel. A tu nikto 
nepochybuje, žeby Panna Mária 
nebola trpela. Vydala síce svetu 
Spasiteľa, ale jej život od tých čias  
prenikal meč bolesti až po samú 
Golgotu, kde bolo vykúpenie do-
končené a veriacim nebo otvorené.

A či aspoň trochu podobne meč 
bolesti neprenikal aj srdcia našich 
Slovákov, ktorých krutosť nežičli-

vých, cudzích elementov nemilosrd-
ne vyhnala spod tichých kozubov 
podtatranských dediniek? Zlobná 
ruka rozprášila tisíce Slovákov a 
zahnala ich ďaleko, aby vyhľadávali 
svoju skyvu chleba v cudzine, za 
morom, ďaleko od svojej otčiny.

Trpezlivý Slovák išiel. Zatínal 
päste nad tvrdým údelom, ale sa 
nepomstil krivditeľom, lebo vedel 
- pomsta jedine Bohu patrí. Pustil 
sa do roboty s modlitbou na perách 
v amerických baniach. Svoje šľa-
chetné oči obracal denne k svojej 
patrónke - bolestnej Panne Márii. V 
Sedembolestnú verili a v ňu dúfali 
všetci synovia a dcéry statočných 
slovenských otcov a materí, že 
príde deň, keď Boh vyslyší prosby 
svojej Matky a pokorí hanobiteľov 
a utláčateľov slovenského ľudu.

A ten radostný deň aj prišiel. 
Od Tatier k Dunaju niesla sa ve-
lebná pieseň k nebesiam: „Teba 
Boha chválime!“ za to, že sme 
mohli prehovoriť vo svojej otčine 
rodnou rečou našich matiek a 
otcov. Boh na príhovor Sedembo-
lestnej vypočul modlitby a vzdychy 
našich otcov, Boh pokoril našich 
nepriateľov. Rozohnal tých, ktorí 
zasievali do slovenských sŕdc se-
meno zloby a nenávisti. Rozprášil 
kupcov a predavačov, ktorí sa 
potajomky vkradli do slovenskej 

svätyne a chceli z nej urobiť „peleš 
lotrovskú“.

Týmto činom Božia prozreteľnosť 
vytiahla zo slovenského srdca nie-
koľko bolestných mečov, pod ktorý-
mi sme dlhé časy krvácali, plakali a 
modlili sa. V našom štátnom znaku 
máme dvojramenný kríž a pohľad 
na neho aj dnes celému svetu hlá-
sa, že tu pod Tatrami žije národ ka-
tolícky, ktorého večným symbolom 
chce byť kríž a že tento slovenský 
národ spína svoje zbožné ruky k 
tomuto krížu v každej životnej situ-
ácii, najmä však v bolestiach, lebo 
verí, že tak jeho večné spasenie i 
spása celého sveta je len v kríži 
Kristovom.

Naša Matka sa volá aj Sedem-
bolestná. To neznamená, že Pan-
na Mária mala iba sedem bolestí. 
U židov bolo číslo sedem číslom 
plnosti. Keď ju teda oslovujeme 
Sedembolestnou, tým chceme 
povedať, že bola plná bolestí. Tie 
začínali pri narodení jej Syna a 
končili pochovaním do skalného 
hrobu. Spomeňme si aspoň tých 
sedem bolestí, ktoré boli také naj-
vypuklejšie v jej živote.

1. Simeonovo proroctvo. 2. Útek 
do Egypta. 3. Strata dvanásťročné-
ho syna v chráme 4. Stretnutie sa s 
ním na krížovej ceste. 5. Ukrižova-
nie. 6. Prebodnutie boku a sňatie 
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z kríža. 7. Pochovávanie.
Vžime sa do Máriinej duše, ktorá 

sa skláňala nad kolískou svojho 
dieťaťa a nemohla sa tešiť z jeho 
budúcnosti, ako sa rady tešieva-
jú naše matky. Veď poznala jeho 
údel, ktoré jej pripomenuli slová 
Simeona. V duchu stále videla jeho 
budúce utrpenie a to bol ten boľavý 
meč, ktorý ustavične prerážal jej 
materinské srdce.

A my, všetci Slováci, ale aj kres-
ťania na celom svete, máme vo 
svojich bolestiach, trápeniach a 
krížoch v nej preláskavý vzor. Veď 
ona stojí pod krížom, aby svojmu 
Synovi predkladala naše žiadosti a 
prosby. Dôverujeme v jej ochranu 
a pomoc a vzývame ju slovami, 
ktoré nás naučili naši učitelia a 
ktoré sme sa kedysi denne modlili 
v škole:

„Sedembolestná Matička, pat-
rónka Slovenska, oroduj za nás a 
za našu milú vlasť.“ Amen.   

 Mgr. Ján Biroš

Boh nemá prázdniny
Uplynulé dva mesiace boli obdobím prázdnin a dovoleniek. Nie všetko má však dovolenku. Láska je láskou, 

iba keď je nonstop. Vernosť je vernosťou, iba keď je celoživotná. Pravda je skutočnou, iba keď je pravdou bez 
prestávky. Podobne to platí o vzťahoch medzi manželmi, v rodine, k priateľom a aj o vzťahu k Bohu.

Boh nemá prázdniny a modlitba nemá dovolenku. Dostal som sa k ilustračnému obrázku s názvom: „Žiadna 
plážová stolička, žiaden problém…“ a k tomu bola dopísaná úvaha o modlitbe:

Modlitba si vyžaduje čas, Pane, ale nič viac.
Žiaden kostol, žiadna kaplnka, žiadne kadidlo?

Žiadna kázeň, žiaden spevokol? Žiaden problém…
Všetko, čo potrebujem k modlitbe, som ja a čas, 

pretože Ty, Pane, si vždy
v mojom dome, v aute, či tam, kde pracujem,

na pobreží, na stráni, v parku,
na horách, v lese, v mojej izbe…

Ty, Pane, si stále
v mojej mysli a v mojich myšlienkach,

v mojom srdci a v mojich snoch,
v mojich nádejách a v mojich obavách,

v hĺbke mojej duše.
K modlitbe je potrebný čas, nič viac.

Pane, pomôž mi nájsť ten čas.

ilustračná snímka: http://www.farnostlovinobana.sk
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Spolubratia kňazi, drahí 
rehoľníci, rehoľníčky, bratia 
a sestry, milí priatelia, pút-
nici k svätej Anne,

neviem, či ste už mali 
takú skúsenosť, že niekedy 
na nejakej hostine, pri boha-
to prestretom stole sa člo-
vek pristaví pri švédskych 
stoloch a pozerá - jedno 
jedlo je lepšie ako druhé a 
chcel by z každého ochut-
nať, ale nedá sa vybrať si 
z každého. Musí sa snažiť   
vybrať si aspoň také veci, 
ktoré sa navzájom nebijú, 
alebo ktoré sa dajú kombi-
novať. Tak trochu sa cítim 
dnes aj ja, keď sa mám pri-
hovoriť na tejto slávnosti, 
pretože tém, ktoré by sa 
núkali na príhovor, je naozaj 
množstvo. 

Už tu boli na úvod liturgie spo-
menuté. Slávime rok 1150. výro-
čia príchodu svätých Cyrila a Me-
toda a mohli by sme naozaj veľa 
hovoriť o týchto našich otcoch vo 
viere, o tom, čo znamenali pre his-
tóriu nášho národa, čo znamenajú 
ešte aj dnes pre nás ako spoločen-
stvo duchovné, ale aj občianske. 
Slávime Rok viery spolu s celou 
katolíckou cirkvou a opäť by sa tu 
núkalo hovoriť možno o základných 
pravdách viery. A schádzame sa 
pri svätej Anne, ktorá nás nutne 
vedie k spomienke, k myšlienke 
na hodnoty odovzdávania viery 
v rodine, v rodinných vzťahoch. 
Joachim a Anna, rodičia Panny 
Márie, Božej Matky, starí rodičia 

Pána Ježiša. Skúsme teda aspoň 
nájsť možno akéhosi spoločného 
menovateľa pre tieto témy, ktoré 
by sa dnes priam núkali na to, 
aby sme sa nad nimi zamysleli. A 
myslím si, že istý priesečník tém 
by sa asi takto dal nazvať. Budeme 
hovoriť o viere, o tej viere, ktorá je 
odovzdávaná v rodine. Hovoríme 
teda o rodine ako o prirodzenom, 
ba o privilegovanom prostredí odo-
vzdávania viery a budovania spolo-
čenstva. Aj toho občianskeho, aj 
toho ľudského. V takto načrtnutej 
téme sa spájajú,  myslím si, tie 
motívy, ktoré charakterizujú naše 
dnešné stretnutie. 

Rodina ako prirodzené a privile-
gované prostredie odovzdávania 
viery. Čo to znamená? Kedy bude 
rodina takýmto prirodzeným, ba 
privilegovaným prostredím? Vtedy, 
ak bude spĺňať niektoré základné 
kritériá, ktoré by sme mohli nazvať  
jednoduchými slovami - stabilita 
a súdržnosť. To sú kritériá, ktoré 
už vytvárajú základ ľudského, aj  
občianskeho spoločenstva. Z hľa-
diska viery bude rodina spĺňať túto 
svoju úlohu prirodzeného prostre-
dia odovzdávania viery, ak bude 
jej zrod, jej chod v súlade so žitým 
spôsobom odovzdávania, prežíva-
nia kresťanských hodnôt. A toto 
sa stane vtedy, ak tieto hodnoty 
budú naozaj prítomné vo všetkých 
fázach vzniku, budovania rodiny, aj 
odovzdávania štafety viery v rodine 
ďalším pokoleniam.

Mohli by sme sa vlastne za-
myslieť nad takými troma fázami 
života rodiny. Tou prvou štartovnou 

a dokonca predštartovnou, ktorú 
by sme mohli nazvať prípravou k 
budovaniu rodiny, alebo už v tom 
konkrétnom obraze je vzťah, kto-
rý sa rodí medzi mužom a ženou 
v snúbenectve. Keď hovoríme o 
rodine ako o dome, tak by sme 
mohli nazvať vzťah snúbencov 
ako budovanie dobrých základov 
domu, dobrých „fundamentov“. 
A človek nemusí byť odborníkom 
na stavebnú techniku, aby vedel 
povedať, že každý dom je natoľko 
solídny, nakoľko má dobre posta-
vené a hlboko vykopané základy 
s kvalitným materiálom, zdravo 
vybudované, podľa dobrých tech-
nológií a odporúčaní architekta. 
Pri dodržaní projektu, pri dobrom 
odizolovaní od všetkých škodlivých 
prvkov. To je zrejmé a bežné aj bez 
toho, aby bol človek inžinierom 
- stavbárom. A rovnako môžeme 
hovoriť o tých istých kritériách aj 
pri budovaní vzťahu, ktorý má po-
staviť základ budúceho rodinného 
domu. Súčasne takto pri každej 
stavbe si môžeme povedať - aj 
tu sú isté nebezpečenstvá a isté 
pozitíva. Nebezpečenstvá, ktorým 
je potrebné vyhnúť sa a chrániť 
sa od nich a pozitíva, ktoré treba 
zohľadniť a využiť. Nuž pozrime 
sa, ktoré sú dnes, vlastne stále 
nebezpečenstvá pri budovaní vzťa-
hu snúbencov a ľudí, ktorí plánujú 
spoločnú rodinu. 

Možno prvé nebezpečenstvo 
je,   že niekedy sa nedá hovoriť 
o spoločnom plánovaní rodiny, 
ale skôr ide o nebezpečenstvo 
vytvárania ľahkovážnych vzťahov, 

Mons. Cyril Vasiľ na odpustovej slávnosti 
sv. Joachima a Anny v kluknavskej farnosti

Rodina ako prirodzené a privilegované prostredie
odovzdávania viery
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rýchlo sa striedajúcich, ktoré uspo-
koja túžbu bezprostrednú, záujem, 
hormóny, ale nie sú nasmerované 
k budovaniu čohosi naozaj solíd-
neho. Akoby človek chcel neustále 
žiť len v obytnom prívese - byť raz 
tu, raz tam, ale nikdy nepostaviť 
čosi stabilné.

S tým sa spája mentalita, ktorú 
dnes poznáme - striedania part-
nerov, je to tak, akoby človek 
povedal: „Môžem stále meniť 
projekt svojho budúceho domu, 
môžem ho každú chvíľu prerá-
bať, prekresľovať? To sa nedá.“ 
Tak isto môžeme povedať, že pri 
budovaní vzťahu môžem uplatniť 
nejaké hlboké, seriózne alebo 
povrchné kritériá. Pamätám si, 
ako mi môj otec hovoril o jednom 
známom, či dokonca o spolužia-
kovi, ktorý celý čas hovoril, že 

si nájde také dievča, ktoré bude 
najkrajšie zo všetkých, najkrajšie, 
najkrajšie. Ostatní spolužiacia si 
z neho uťahovali, že aj si našiel 
takúto - krásavicu, no od krásy 
sveta, ani krajšia už nemohla byť, 
ale hlúpučkú. Išla do obchodu, 
stratila sa, ani domov sa nevede-
la vrátiť. Mal, čo chcel. Postavil si 
kritérium, ktoré bolo postavené na 
nejakej úrovni, ale v skutočnosti 
mohol na tomto kritériu dlhodo-
bo budovať? Iná dievčina chcela 
chlapa, takého poriadneho, čo 
sa aj ukáže, čo sa vie zastať. Bol 
taký - Jožo - v dedine veľký bitkár, 
každému vynadal, každého vyflias-
kal. Ten sa jej páčil, to bude chlap. 
A aj bol. Vzala si ho, akurát, že  
už nemusel chodiť do krčmy, keď 
chcel niekoho vyplieskať, mohol 
to rovno aj doma. Opäť kritérium. 

Čo je mojim očakávaním? Akým 
spôsobom si predstavujem nieko-
ho, s kým chcem zdieľať svoj ďalší 
život? To sú teda nebezpečenstvá, 
o ktorých vieme, ale nie je zlé si 
ich pripomenúť, pretože niekedy 
sú akoby skryté útesy pri plavbe 
pod vodou. Je dobré vedieť alebo 
si pozrieť na mape, kde sú, aby 
loď nenarazila.

Na druhej strane dnes možno 
hovoriť o pozitívnych stránkach 
pri budovaní vzťahu snúbenectva. 
Takmer vždy, verím, že vždy ide už 
o slobodnú voľbu. Dávno sú už za 
nami časy, keď rodiny dohadovali 
snúbenectvá, či manželstvá, aby 
sa spojili pozemky, aby neboli 
medze, alebo aby sa vybrala lepšia 
rodina, aby to bolo z takej, alebo 
onakej. Dnes si už mladí ľudia 
môžu naozaj slobodne vybrať. 
Dnes je dostatok príležitostí na 
to, aby človek mal možnosť voľby. 
Sú to pozitívne veci, aj v nich je  
treba vidieť čosi dobré a vedieť 
ich správne využiť. Medzi týmito 
nebezpečenstvami alebo pozití-
vami sa treba pýtať: Dobre, ale čo 
vlastne môže byť tým fenoménom, 
tým elementom, ktorý dáva budú-
cemu vzťahu stabilitu, serióznosť, 
perspektívu? 

Väčšinu života žijem v Taliansku. 
Pracujem tam s mladými v rámci 
skautingu. Keď je nejaká serióz-
nejšia známosť, tak mi prídu tí 
chlapci alebo dievčatá predstaviť  
svoju lásku či nastávajúcu. Keď 
ich privítam, tak sa ich pýtam 
ako, čo, kde a čo už robia spolu, 
kde boli, aké majú plány. A potom 
kladiem jednu otázku: „Boli ste 
už spolu na výlete? Boli. A už ste 
sa aj pohádali? Áno, pohádali. Už 
ste sa podobrili? Podobrili. Takže 
už ste prešli všetky fázy. A už ste 
sa spolu modlili? Odpoveď je vše-
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lijaká. Niekedy je odpoveď „áno, 
s tým sme začali“ a pri niektorých  
„jój, to je osobná vec, modlenie, 
ja beriem, že je to také veľmi in-
tímne, také privátne“. Ja hovorím: 
„Chlapec, dievča, tak ty chceš s 
niekým zdieľať celý svoj život vo 
všetkých jeho podobách a fázach, 
ale pokiaľ svoju vieru považuješ za 
niečo dôležité, tak by si si mal, 
mala nájsť takého človeka, s kto-
rým budeš môcť zdieľať aj to, čo je 
najhlbšie, najintímnejšie v tvojom 
živote - tvoj vzťah s Bohom.“ A 
potom, keby sme už na to chceli 
hľadieť aj celkom prakticky, viem 
si veľmi ťažko predstaviť, že ľudia, 
ktorí sa dokážu naozaj úprimne 
spoločne modliť, že by sa dokázali 
tvrdo a dlho pohádať. Alebo žeby v 
tej rodine, môže sa utrafiť kadečo, 
každý z nás to pozná, keď je naozaj 
spoločná večerná modlitba pev-
ným bodom, môžeme sa pomodliť 
„Otčenáš“ a neodpustiť človeku, 
s ktorým žijem? A preto hovorím: 
„Keď chceš budovať svoj dobrý 
vzťah, tak si nájdi takého človeka, 
pokiaľ je pre teba viera niečím dô-
ležitým, s ktorým sa budeš môcť 
aj spolu modliť. Tam bude vaša 
intimita tou najužšou. Odhliadnuc 
od toho, že aj pri budovaní zákla-
dov toho vzťahu, aj fyzická intimita 
má svoje miesto, ale má aj svoje 
hranice. A nie je to len o akejsi 
puritánskej zdržanlivosti, ale o 
schopnosti naozaj sa odovzdávať 
v miere prevzatej zodpovednosti. 
Teda k úplnému odovzdaniu sa 
vyžaduje, aby vzájomná zodpoved-
nosť bola úplná. A celkove úplné 
prevzatie a odovzdanie sa jeden 
druhého nazývame manželstvom, 
preto tam má svoje miesto aj to 
úplné fyzické odovzdanie sa. Toto 
manželstvo predchádza tak je 
skúškou, pokusom, využitím príle-

žitostí, ale nie hlbokým, pravdivým 
znakom lásky. 

Prešli by sme k druhej fáze 
manželstva. Počul som veľmi 
múdre slová jedného staršieho 
muža, ktorý už asi vedel, o čom 
hovorí“: „Každý hovorí, že zákla-
dom manželstva je láska, láska, 
láska. Pozor, to nie je akákoľvek 
láska. Dnes hovoríme o pojme lás-
ka,  máme tým na mysli častokrát 
zamilovanosť, ale to je len naštar-
tovanie motora. Základom manžel-
stva nie je láska, ale manželská 
láska. A to niečo nie je celkom 
totožné s prvou chvíľou zamilova-
nosti. Keď ste skúsenejší manže-
lia a manželky, ťažko si predstaviť, 
že keď príde muž z roboty a vy ho 
čakáte s obedom, že by sa vám 
rozbúchalo srdce, zdvihol tep, 
nahrnula červeň do tváre, lebo 
prichádza konečne ten - všetky 
tieto fenomény, ktoré ste možno 
prežívali pri prvom stretnutí, na 
prvom rande. To bola zamilova-

nosť, možno prichystanie  obeda 
a podelenie sa s tým, čo bolo v 
robote. To už je znakom manžel-
skej lásky, tej, ktorá pozná toho 
druhého, ktorá ho vníma celého, 
so všetkými jeho dobrými, aj me-
nej dobrými stránkami. Je to trvalé 
odovzdávanie sa seba samého, 
ktoré je spojené aj s dobrovoľným 
sebaobmedzením. Opäť strašné 
slová v dnešnom svete. „Mňa ne-
bude nikto a nič obmedzovať, ja sa 
musím realizovať!“ Ale každý vzťah 
je predsa obmedzením, manžel-
stvo je obmedzením, vyberám si 
jedného a zanechávam 2 999 000 
ďalších žien, ktoré som si mohol 
vybrať. Obmedzujem sa. A tých ob-
medzení bude postupne pribúdať. 
Ale ako obmedzenia sú vnímané 
len tými, ktorí nerozumejú, o čo 
ide. Ten, ktorý prežíva manželskú 
lásku, vie, že sú to voľby lásky a 
nie obmedzenia.

Je zaujímavé, ako málo sa hovo-
rí, možno aj vo všeobecnosti medzi 
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ľuďmi o tom, ako žiť manželstvo. 
Niekto povie a práve vy, kňazi, o 
tom hovoríte, veď vy nemáte skú-
senosť. To je pravda, ale možno 
práve tým, že človek vníma toľko 
skúseností iných, dokáže ich akosi 
prefiltrovať. Pri každom výrobku, 
ktorý si kúpite, čím je výrobok 
komplikovanejší, náročnejší, tech-
nicky komplikovanejší, dáva k 
nemu výrobca návod na použitie. 
Každý rozumný človek si návod 
dobre preštuduje. A toho návodu 
na použitie sa drží, aby ten výro-
bok fungoval, aby spĺňal to, na čo 
bol určený. Všetko treba používať 
rozličným spôsobom, aj mobilný 
telefón sa dá použiť na zatĺkanie 
klincov, ale nie je na to určený. 
Kto je „výrobcom“ človeka? Boh. 
Koho sa teda môžeme pýtať, aký 
je návod na použitie nášho života? 
Aký je návod na správne prežívanie 
ľudských vzťahov v manželstve? 
Ten, ktorý nám podáva výrobca. A 
každý rozumný, múdry človek veľ-

mi pozorne študuje, aká je Božia 
vôľa, Boží plán, čo môže prispie-
vať k správnemu a dlhodobému 
používaniu, využívaniu, rozvíjaniu 
tohto vzťahu. 

Iste, súčasťou toho je aj otvore-
nosť voči iným, neuzatvorenie sa 
do akejsi dvojice. A tak, ako sme 
hovorili v prvej fáze, aj tu môžeme 
vidieť niektoré negatívne a niekto-
ré pozitívne faktory. Tie, ktoré ro-
dinu podporujú a tie, ktoré rodinu 
nepodporujú. Ako málo napríklad 
sa hovorí o pozitívnych modeloch 
rodiny. Všimli ste si? Vezmite si 
hocijakú tlač, zvlášť tú dnes be-
žiacu. Koľko sa dozvieme, kto, s 
kým sa rozviedol, kto s kým chodí, 
kto má tretieho, štvrtého partnera, 
kto nemá. Ale pozitívne príklady 
rodín? Vernosti, podpory, akoby 
nikoho nezaujímali. A možno po-
trebujeme sa navzájom povzbudiť, 
práve v aj tomto. Vytváranie aké-
hosi pozitívneho prostredia, a to 
je úlohou spoločnosti, počínajúc 
od najvyšších zákonodarcov, ktorí 
môžu nastaviť niektoré zákony tak,  
aby vytvárali prostredie spoločen-
ské, politické, právne, ktoré bude 
rodine pomáhať, alebo ktorí nebu-
dú hľadieť vôbec na tento rozmer. 
A tak sa stretávame s prostredím 
nepodpory rodín. Zamestnávateľ 
si povie: „No počkaj, počkaj, ja si 
nevezmem predsa do zamestna-
nia teraz čerstvo vydatú ženu. Tá 
mi o chvíľu pôjde na materskú a 
kto to bude platiť? Žiadne také.“ 
Alebo keď chcem robiť nejakú so-
lídnu kariéru, tak si musím vybrať 
- buď rodina, alebo kariéra. Aké 
prostredie dokážeme vytvárať v 
našej spoločnosti – také, ktoré 
rodine pomáha, alebo ktoré ju 
obmedzuje? Modely, ktoré sa nám 
kladú pred oči a ktoré my vníma-
me všetkými pórmi, ktoré do seba 

sajeme, je to, ktoré pozdvihuje, 
vyzdvihuje hodnoty rodiny, alebo 
skôr ktoré ich dáva kdesi nabok? 

Od dávnych čias, žiaľ, napríklad 
aj umenie. Annu Kareninovú čí-
tal každý. Každý vzdychá nad jej 
zamilovanosťou, ale v podstate 
o čo ide. O to, že už mala plné 
zuby manžela a našla si niekoho 
mladšieho. A množstvo iných po-
dobných situácií, kde sa opisuje 
vzťah muža a ženy rovnako. Vášeň, 
ktorá musí byť uspokojená, ale nie 
ako čosi trvalé, čo môže byť bu-
dované a čo pomáha prekonávať 
všetky životné prekážky. Hovoríme 
dokonca aj v našich zákonoch, 
že rodina je základnou bunkou 
spoločnosti, že obraz rodiny je 
obrazom spoločnosti. 

Predstavte si, čo by robilo Minis-
terstvo stavebníctva, keby zistilo, 
že na Slovensku sa 50 % domov  
rozpadá. Má trhliny a padá do 
zrúcanín a pod zrúcaninami hynú 
ľudia. Aká by bola reakcia? Koľko 
ministrov by bolo odvolaných? Aké 
by boli z toho opletačky. Ako by sa 
menili architekti a hneď hľadali 
nové technológie, čo robiť. 50 % 
domov na Slovensku spadlo. Ale-
bo si predstavte generála, ktorý 
chce vyhrať vojnu a posiela svojich 
vojakov na jatky cez mínové polia, 
kde mu 50 % vojakov odstrelia. A 
jemu to nevadí. 

Na Slovensku sa 50 % manžel-
stiev rozpadá a pod zrúcaninami 
ostávajú nevinní. Trápi to niekoho? 
Hovoríme o tom veľmi, snažíme sa 
vytvárať prostredie, ktoré by tento 
trend zmenilo a zastavilo? Alebo 
povieme: to je moderná doba, to 
už ide s časom, kedysi to nebolo, 
dnes to je treba brať ako fakt. 
Trápi nás to? Keby tu prišla epi-
démia, pri ktorej by zahynulo 50 % 
obyvateľov Slovenska? Však to by 
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bola tragédia, to by každý o inom 
ani nehovoril. Celý Červený kríž a 
všetky zdravotnícke zariadenia by 
boli v poplachu a robili by očkova-
nie, kurzy a nejaké odporúčania, 
ako sa vyhnúť tejto epidémii. A my 
tu máme epidémiu, ktorá nám ničí 
polovičku našich rodín a nikto ani 
nehovorí, že je to epidémia. Zdá 
sa, že to je v poriadku, veď čo, 
každý má slobodnú voľbu. Slobod-
nú voľbu, ktorá sa týka jedného 
človeka? Nie aj mnohých ďalších? 

Minule vo farnosti v mojom mlá-
dežníckom oddieli si vedúci zavolal 
deti a hovorí: „Dobre, dnes boli 
mamy a zajtra zavolajte svojich 
otcov...“ A také 8-ročné dievčat-
ko hovorí: „Mám zavolať otca, ale 
ktorého? Môjho biologického otca, 
maminho manžela, alebo toho 
uja, s ktorým mama teraz žije?“ A 
vedúci hovorí: „Dievča moje, tak 
teraz neviem. Tak toho, ktorého 
máš najbližšie.“ To je len dopad 
tohto trendu. Nejde o to vytvárať 
akýsi pocit viny v ľuďoch, ktorí 
mali ťažký život a naozaj nevedeli 
nájsť iné východisko. Veď voči tra-
gédii spadnutého domu, či mínou 
roztrhaného vojaka, či chorobou 
postihnutého človeka nikto neobvi-
ňuje toho človeka, lebo sa nechce 
vyvŕšiť na ňom, ale je našou povin-
nosťou hovoriť o tom, ako tomuto 
predchádzať, aby sa toto nedialo, 
aby sa toto nestávalo.

Nuž a opäť môžeme povedať, čo 
môže pomôcť k stabilite rodiny? 
Okrem mnohých iných prirodze-
ných prvkov aj ten nadprirodzený. 
Keď sa rodina formovala na zákla-
doch, o ktorých sme hovorili, keď 
bola sprevádzaná prípravná fáza 
vzájomnou dôverou, modlitbou, 
otvorenosťou. Keď je v rodine na-
ozaj prežívaný fenomén viery ako 
čosi, čo vytvára jadro, oporný bod, 

pilier rodinného života. Je tam iste 
vyššia pravdepodobnosť, že táto 
rodina ostane zdravá a prekoná 
krízy a prekážky, ktoré nebudú 
chýbať.

A keď už sme prešli od základov 
cez hlavnú stavbu, tak musíme 
prísť k streche - k starým rodi-
čom. Naozaj si tak predstavujem. 
Strecha je na dome dôležitá. Za-
krýva množstvo vecí, ochraňuje, 
nedovolí prieniku škodlivej vody, 
či zlého počasia do domu. Toto 
je úloha aj tých, ktorí už odovzdali 
svoju štafetu života i viery. Niekto 
povie: „Naša babka už nič nero-
bí, len s ružencom v ruke sedí.“ 
Chvála Bohu! Pretože možno tým-
to robí viac, ako keby čokoľvek 
iného robila pre tú rodinu, ktorá 
je tak odkázaná na pomoc, aj tú 
nadprirodzenú. Priznám sa, že 
ma to napadlo vo chvíli, keď som 
dnes ráno tu išiel autom a videl 
som, koľko mladých ľudí, aj párov 
tu prichádzalo. Povedal som to aj 

duchovnému otcovi. 
Ja som bol naposledy na púti k 

svätej Anne pred tridsiatimi rokmi, 
predtým, ako som išiel do seminá-
ra, s mojou babkou. V Rudňanoch 
v Košickom kraji, tam bola tiež 
veľká púť k svätej Anne. To bolo 
za komunizmu, z púte som mal 
taký smutnejší dojem. Ľudí bolo 
málo. Pamätám, babičky naozaj 
už nad 80 rokov - všetky sedeli s 
tými ruženčekmi. Mne ako mladé-
mu chlapcovi, mal som 18 rokov, 
bolo smiešne, lebo začali spievať 
takým trasľavým hlasom: „Mlaď 
Bohu verná, Kristove čaty...“ No 
hovorím si, keď toto sú Kristove 
čaty, tak čo nás potom čaká v  
budúcnosti? Ale bol som mladý 
a hlúpy. Lebo babičky tým svo-
jím spevom, aj svojím ružencom 
možno vyprosili a zabezpečili, že 
dnes sa tu schádzame už v celom 
vekovom spektre, opäť pri svätej 
Anne a že tá Božia logika viery a 
ochrany je celkom iná, ako nejaké 
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sociologické, ľudské štúdie. Že 
v spoločnosti, ktorá oceňuje len 
efektivitu, výkon, silu, mladosť, 
priebojnosť, možno aj ten starší 
človek má svoje miesto práve svo-
jou rozvážnosťou, starostlivosťou, 
trpezlivosťou. A že odovzdáva prí-
klad lásky a rozvahy viac tým, čím 
je, než tým, čo hovorí. Obdivuhod-
ná schopnosť starých rodičov je 
byť v úzadí, „nezavadzať“ mladým, 
ale vedieť byť vždy naporúdzi, keď 
treba. A to je tiež Boží dar, ktorý 
pomáha harmonickému prežíva-
niu vzťahov v rodine. To umenie 
poradiť s láskou, ale bez akéhosi 
miešania sa do iných. Nevtieravo, 
ale so zodpovednosťou. A starí 
rodičia možno mnohé deti učia 
prvým modlitbám, prvej návšteve 
chrámu.

V našich gréckokatolíckych 
chrámoch máme komplikova-
nejšie liturgie, zvlášť pobožnosti 
popoludňajšie, večierne alebo 
ranné utierne. To je komplikovaný 
súhrn spevov, melódií, ale to bola 
hrdosť. Keď v dedine chlapi stáli 
na choruši a vedľa nich chlapčis-
ká, učili sa všetky hlasy. Stichiry, 
podobeni, samopodobeni, tropare, 
kondaky. A tí starí ujovia si to vá-
žili, že oni to všetko vedia. Dnes 
je štvrtý hlas samopodobenia na 
stichira. Mladí sa popri nich učili. 
A to je opäť odovzdávanie akejsi 
životnej skúsenosti a situácie. 
Vytváranie tej prvej komunity, spo-
ločenstva cirkvi, spoločenstva ro-
diny, spoločenstva občianskeho. 

Minule som mal svätú omšu pre 
jeden manželský pár - päťdesiat 
rokov od sobáša. Bolo to v Talian-
sku, je tam blízko more. „Viete, 
keď tak na vás pozerám, je mi 
trošku ľúto, že je tu tak málo ľudí. 
Koľko ľudí ste mali na svadbe? 
Jój, strašne veľa! Koľko darov ste 

dostali? Jój, strašne veľa!“ Každý 
mladomanželom blahopraje, je z 
toho veľká slávnosť. Je to pekné. 
Ale hovorím, to je len tak, ako 
keď sa spúšťa na more nová loď z 
lodeníc, čerstvo vyrobená, nalako-
vaná, všetko vyblískané, posádka 
v čistých snehobielych šatách, veľ-
ká sláva, šampanské sa rozbije o 
bok lode. Je to pekné. Ale mne sa 
páči skôr to, keď vidím prichádzať 
do prístavu starú otrepanú loď, 
ktorá prešla všetkými moriami a 
oceánmi, ktorá má už farbu ošú-
chanú, kotvu zhrdzavenú, sťažeň 
trošku nahnutý, komín začadený. 
Posádka je v zaolejovaných ša-
tách, smrdí to rybami, olejom, 
nákladmi. Hovorím, to je slávnosť, 
keď takáto loď vchádza do prísta-
vu. Tá, ktorá prešla už búrkami, 
uragánmi, moriami, nesie v sebe 
spomienku na stretania sa s inými 
loďami, kultúrami, civilizáciami. To 
sa oslavuje. To, že tá, ktorá sa 
ešte len púšťa na vodu, kto vie 
ako obstojí v prvej búrke? Sláviť  
päťdesiatročnicu manželstva - to 
je podľa mňa väčšia slávnosť, ako  
čistý sobáš. Lebo už vidno plody, 
ktoré boli prinesené. Nepoznám 
teda krajší obrad ako takýto a 
nepoznám dokonca ani krajší ob-
raz, ako vidieť dvoch starých ľudí, 
ktorí sú zamilovaní. Ako dnes. Mali  
sme u nás na „orientáli“ vrátničku. 
Starší pár, on už bol na penzii, ona 
robila. On tam bol stále a hovorí: 
„Chodíme spolu tancovať, máme 
sa radi ako v prvý týždeň.“ Bola 
radosť pozrieť sa na nich - starší 
ľudia. Vychovali už vnukov. 

Nuž teda, vidíme, že keď ch-
ceme od základov až po strechu 
budovať solídnu stavbu rodinného 
domu, tak sa musíme držať pro-
jektu, správnych technológií a dať 
každému stavebnému elementu  

správne miesto. Každý túži po 
pevnej, harmonickej rodine, po 
zdravej výchove detí, po usporiada-
nej spoločnosti. A každý lamentuje 
nad rozvratom, nad neporiadkom, 
nad nezodpovednosťou. Sme tu 
preto, aby sme sa po ľudskej 
stránke spýtali, čo robíme ako jed-
notlivci, ako spoločnosť, aby sme 
mali zdravé, harmonické rodiny? 
Po tej ľudskej stránke a aj po tej 
nadprirodzenej? Akými modelmi 
sa inšpirujeme? 

Dnes nám cirkev kladie model 
rodín ako Joachima a Anny a ich 
dcéry Márie a jej snúbenca Jozefa. 
Koľko investujeme do duchovného 
doprevádzania našich rodín? Do 
tejto realizácie najcennejšieho 
projektu?

Z toho bohatého švédskeho 
stola tém, ktoré sa dnes núkali, 
by niekto povedal: „Kvôli tomu 
ste volali biskupa až z Ríma? Veď 
povedal iba také samozrejmé veci, 
veď to všetci vieme.“ Je to pravda. 
V týchto veciach, ktoré sú staré 
ako človek, sa nedá povedať nič 
nového. Ale dá sa povedať, možno 
nie, aby to boli veci nové, aby sme 
sa utvrdili v tých veciach, o kto-
rých vieme, že sú správne. Nie je 
dôležité, aby sme neustále kázali 
čosi nové. Práve naopak. Kážeme 
stále to isté, pretože je to prav-
divé. A tak vlastne prosme o to, 
aby naša spoločnosť, naše rodiny, 
naše farnosti boli tým miestami, 
kde sa bude odovzdávať tradícia 
otcov Cyrila a Metoda, kde bude 
prežívaná viera a táto tradícia spo-
lu s vierou bude základom zdravej 
rodiny, ktorá sa tak stane privile-
govaným miestom odovzdávania 
ľudskej kultúry a duchovnej viery.

Amen. 
pripravili: M. Gondová,

M. Magda
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Rozhovor s: 
Františkom 
Balúnom,  
bývalým riaditeľom 

a sólistom opery ŠD 

v Košiciach

Pán Balún, čo vám hovorí toto 
pútnické miesto sv. Anny?

Pútnické miesto vo farnosti 
Kluknava je mi blízke a milé. 
Moja mama sa volala Anna a s 
ňou som chodieval aj sem na 
toto pútnické miesto. Mám pred 
sebou obraz mojej mamy, ako 
sme sa spolu každý večer mod-
lievali sv. ruženec, litánie a pod. 
Mám obraz i spomienku, ako sme 
doma čítali náboženské knihy, 
ako nám vysvetľovala mnohé veci 
z náboženstva. Od útlych chlap-
čenských rokov som miništroval a 
bola to moja mama, ktorá mi ako 
chlapcovi vysvetľovala jednotlivé 
časti sv. omše, (v tých časoch sa 
sv. omše slúžili ešte v latinčine) i 
pravdy viery. A tak, keď pozerám 
na obraz sv. Anny, vidím zároveň 
svoju mamu, ktorá nás poúča, 
ktorá nám rozpráva a s ktorou 
sa modlime.

Príklad i význam a úcta k svätej 
Anne je aj v dnešnej dobe veľmi 
významná a potrebná. Tu myslím 
na svoju manželku, ako matku 
mojich detí i na svoje nevesty ako 

matky mojich vnúčat. Aj za nich 
som prosil, aby naozaj s láskou 
pristupovali ku svojim deťom, mo-
jim vnúčatám. No a rodina je aj v 
tom hierarchická, že tí starí rodi-
čia už si vlastne užívajú plody aj 
svojej výchovy. A vďaka Bohu, že 
tých takmer päťdesiat rokov pro-
fesionálneho pôsobenia v divadle 
a na koncertoch... to všetko je za 
mnou, to je minulosť. Teraz na-
stáva veľká kariéra. Dedo, dedko, 
starý otec, to je niečo úžasné. 
Teraz zbieram  také čiastočné 
plody, aj keď väčšina z toho pat-
rí mojej manželke, to zas treba 
povedať otvorene... Ona bola i 
je príklad svätej Anny vo výcho-
ve spojenej s modlitbou – živý 
príklad. To je to dedičstvo otcov, 
to, o ktorom hovorievame, alebo 
ktoré tak často dehonestujeme, 
aj vo svojich slovách, vo výrazoch. 
To je práve to, čo prenášame aj 
na svoje vnúčatá. Príklad je neza-
stupiteľný. Ďakujem Bohu za to, 
že večer čo večer vidím svoje deti, 
ako so svojimi deťmi,  mojimi 
vnúčatami, sa modlia a keď sú u 

Všimol som si ho pri spievaní 
žalmov na tohtoročnom odpus-
te k sv. Anne. Jeho hlas mi 
niečo hovoril, ale keďže som 
bol sústredený na slávnostnú 
sv. omšu, ako osobu som si 
ho nevšímal. Veď v homílii 
otca  arcibiskupa Cyrila Vasiľa 
zneli slová o rodine, o ohrození 
rodiny u nás na Slovensku, aj 
vo svete. Zbadal som ho na 
konci sv. omše. Mal sadru 
na ruke a na nej namaľované 
dve rozprávkové princezny. 
Nejako mi to nešlo do hlavy. 
Pán v rokoch a princezny na 
sádre? Pri otázke, kto mu ich 
namaľoval, s pokorou, ale so 
širokým úsmevom povedal: 
„Moja vnučka“. Odsnímal som 
ho a odišiel som. 

Keď som po nevydarenom 
pokuse o bleskový rozhovor 
so slávnostným kazateľom stál 
opretý o zábradlie, zrazu sa 
predo mnou znovu objavil pán 
so sádrou na ruke. V duchu 
som ďakoval Bohu, lebo som 
si myslel, že tohtoročná bles-
kovka z odpustu k sv. Anne 
už v našom farskom časopise 
nebude.
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mňa, tak sa modlievame spolu. A 
to je najväčší poklad, ktorý mám 
v živote, to je najväčšia kariéra.
Myslíte, že kríza rodiny, ktorá za-
znela aj medzi riadkami v homílii 
otca arcibiskupa je v tom, že nie 
je prítomná spoločná modlitba v 
rodinách, že nie je spolupatrič-
nosť v rodine, že sa nekľačí na 
kolenách a nemodlí sa?

Samozrejme, ale vždy boli krí-
zy. Poviem príklad. Teraz som si 
spomenul v súvislosti s kázňou. 
Ešte ako mladý človek, mladý za-
čínajúci spevák, bol som pozvaný 
na päťdesiate výročie sobáša na-
šim susedom zaspievať pri svätej 
omši. A keď som sa pýtal toho 
dedka,  kedy mal tú babku najrad-
šej, tak mi tak, fajočku bafkajúc, 
pozerajúc sa hore, vraví: „Ferku, 
keď tak dumem, ta teraz.“ Očaká-
val som, že povie, ako za ňou be-
hal, keď bol mladý, na tej zábave, 
atď. A on, na moje prekvapenie, 
povedal, že teraz. Po päťdesiatich 
rokoch spoločného života. A ja sa 
pýtam: „Dedko, a prečo teraz?“ 
„No šak ty dobre vieš, aký som 
bol, čo všetko som vyparatil... 
Ale ona ma vždy „obriadila“ s 
láskou, dala mi najesť i posteľ 
krásne ustlala.“ A to sú práve tie 
veci, ktoré sa rodili v modlitbe. To 
prekonávanie  problémov.

„A najväčší som, keď som na 
kolenách“, povedal Louis Evel. 
A keď všetko prehrmí cez deň, 
cez týždeň a zrovnáme to na 
kolenách večer,  potom je to 
nádherné.
To je tá manželská láska.

Áno. Zaľúbenosť, tá pominie. 
Ale láska je až po ten hrob. Ja 
veľa o tej láske hovorím a moja 
manželka ju praktizuje. Je to tak, 
že ten vzor je nesmierne potreb-
ný, nesmierne užitočný. Ďakujem 

Bohu za svoju manželku, za svoju 
matku, a skutočne poviem, aj za 
svoje nevesty.

Ako ste sa dostali k spevu tu 
v Chminianskej Novej Vsi?

V kostole som začínal ako chla-
pec. Boh mi dal ten dar spevu... 
A opäť to bola moja mama, ktorá 
ma držala nakrátko..., tešila sa z 
mojich úspechov, no nikdy mi ne-
zabudla pripomenúť: „Dávaj po-
zor, lebo ten dar máš od Boha!!!“ 
Snažil som sa celú svoju kariéru 
žiť tak, aby som sa nespreneveril 
tomu daru, ani Darcovi... A ako 
vidíte,  celá kariéra je za mnou. 
Spieval som v mnohých krajinách 

Európy i v Kanade, no zaspievať 
si v mojom „rodnom“ kostolíku 
je úžasné... A plní sa mi aj moje 
želanie - v kostole skončiť svoju 
veľkú kariéru... Spieval som na-
príklad polorecitál v mojej obľúbe-
nej bazilike Sancta Maria Maggio-
re v Ríme, aj otcovi arcibiskupovi 
Vasiľovi na biskupskej vysviacke 
v Santa Maria Maggiore v Ríme. 
A teraz sme sa opäť stretli po 
troch rokoch tu pri svätej Anne. 
Nie je to krásne? Nie je za čo 
ďakovať Bohu? 
Ďakujem za rozhovor.

pripravili: 

M. Gondová, M. Magda 
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Tesne pred západom slnka, v 
stredu 5. augusta 1942, v jednom 
z novomestských kostolov vyzná-
vali kresťanskú vieru dvaja bratia – 
Ernest a Fridrich Kohnovci. Urobili 
tak spolu s rodičmi - otcom Herma-
nom a matkou Kornéliou v snahe 
zachrániť sa pred deportáciou do 
tábora smrti – Osvienčimu.

Starší mládenec Ernest, ktorý 
mal sedemnásť rokov, vybral si 
meno Milan a mladší Fridrich, 
ktorý nemal ešte ani pätnásť ro-
kov, prijal krstné meno Pavol. Po 
príchode z kostola sa Pavol opýtal 
matky: „A to mám veriť aj tomu, že 
existujú anjeli a že každý má svoj-
ho strážneho anjela?“ Matka mu 
odpovedala, že áno, že sa to zho-
duje s ich pôvodným židovským 
náboženstvom, ale podrobnejšie 
mu o tom povie otcova sestra 
Frída Buchlerová, ktorá od smrti 
manžela žije v Bzinciach u svojho 
brata Gejzu. Pavol sa rozhodol, že 
pôjde za tetou do Bziniec. 

Ešte predtým si však všimol, že 
otec odnáša obilie a rôzne trvanli-
vé potraviny do skrýše, ktorá bola 
v zadnej časti dvora. Vchod do nej 
bol pod kurínom. Bola to tajná 
chodba, pripájajúca sa k ďalším 
chodbám pod zemou, zachova-
ným ešte z čias tureckých vpádov 
na Považie. Keď otec zistil, že ho 
Pavol pozoruje, riekol mu: „To pre 
každý prípad. Možno to ani nebu-
de potrebné, ale opatrnosti nikdy 
neradno odporovať. Opatrnosť je 
matka múdrosti.“

Aj napriek zákazu opúšťať Nové 
Mesto nad Váhom sa Pavol vydal 
na cestu do Bziniec, kde mu teta 
Frída matkine slová potvrdila a 
naviac mu ešte povedala: „Anjelov 

poznáme ako strážcov, ochran-
cov, sprostredkovateľov. Jeden z 
nich sa volá Michal. Dolnobzinský 
kostol kresťania zasvätili najhlav-
nejšiemu anjelovi Michalovi. A 
ten nás, Paľko, určite ochráni, len 
tomu musíš veriť.“

Paľko netušil, že od toho oka-
mihu sa dostal pod ochranné 
krídla anjela ochrancu. Kým bol v 
Bzinciach,  vládna moc zatkla jeho 
rodičov i brata Milana, neuznala 
ich prestúpenie na kresťanstvo. 
Odviezli ich do zberného tábora 
v Seredi a odtiaľ do Osvienčimu, 
kde boli zavraždení. Paľko sa síce 
za tmy dostal do rodného domu, 
no tam ho skučaním privítal iba 
jeho verný pes. Napadla mu spá-
sonosná myšlienka - ukryje sa do 
tajnej skrýše. V prednej časti ich 
domu bol ubytovaný okresný veli-
teľ žandárov. Ten ťažko znášal, že 
o Paľkovi nikto nič nevedel. A tak 
bolo až do konca roku 1942. Pre-
šiel aj celý rok 1943, ba ubehlo 
aj deväť mesiacov z roku 1944...

Raz si veliteľ žandárov všimol, 
že pes, ktorému hodil omastený 
krajec chleba, schmatol ho do 
pysku a utekal s ním ku kurínu 
do zadnej časti dvora. Veliteľovi 
to bolo divné, preto išiel za psom. 
To, čo uvidel, mu prikulo nohy k 
zemi a z očí mu vytryskli slzy. V 
kuríne s chuťou jedol chlieb, čo ve-
liteľ pred chvíľou hodil psovi, Paľko 
Kohn. Celý čas, teda dvadsaťšesť 
mesiacov sa takto ukrýval a keď 
sa mu minuli zásoby, ktoré jeho 
otec nazhromaždil, bol odkázaný 
len na to, čo mu priniesol pes. 
Najväčšie utrpenie zažil v zimných 
mesiacoch, keď namiesto prame-
nitej vody si ústa mohol ovlažiť iba 

snehom. Paľko mal deň za noc a 
noc za deň. Druhého októbra sa 
to však všetko skončilo. Veliteľ 
žandárov bol dobrý človek. Od-
viedol Paľka domov, nahrial vody, 
vykúpal ho a uložil ho do postele 
so slovami: „Neboj sa! Urobím 
všetko pre tvoju záchranu!“

Paľko mal šťastie, lebo veliteľ 
bol statočný a nábožný človek. 
Išiel do Bziniec k rodine Masaro-
vičovcov, ktorých otec pracoval na 
statku Kohnovcov. S jeho dcérou 
a manželom Zemaníkom dohovoril 
prevoz Paľka do Bziniec. No skôr, 
ako to vykonali, veliteľ nazhromaž-
dil plné vrecia kŕmnej repy a ku-
kurice. Do jedného veľkého vreca 
zašil Paľka. Keď ho opatrne nalo-
žil na voz medzi ostatné vrecia, 
povedal: „Boh ťa ochraňuj! Jeho 
anjel ťa bude sprevádzať, aby si sa 
dostal do bezpečia!“ Zemaníkovci 
však tŕpli. Čo ak povyše kasární 
Nemci budú chcieť skontrolovať 
náklad, ktorý vezú? Slová veliteľa 
sa však splnili. 

V Klčovom požiadal Zemaníkov-
cov ujo Strelák, aby ho na voze 
odviezli. Tí súhlasili. Ujo Strelák 
sa na vrecia pokojne posadil a 
začal si šúľať svoju obľúbenú 
cigaretku. Nemci ich skutočne 
zastavili, no keď videli dobrácku 
Strelákovú tvár, ako si naviac s 
chuťou poťahoval z cigaretky, v 
očiach sa aj im zračila túžba urobiť 
to isté. A Strelák to vystihol. Svoju 
cigaretu podal jednému a urobil 
aj druhú, pre ďalšieho. Tí si s 
chuťou potiahli a iba mávli rukou, 
čo značilo, že môžu pokračovať v 
ceste a že žiadna kontrola nebu-
de. Tak sa Paľko dostal do Bziniec 
a od statočných Zemaníkovcov sa 
dozvedel, že aj jeho teta Frída a 
strýc Gejza sa bezpečne ukrývajú 
len asi sto metrov od kostola v 

Pod krídlami anjela strážcu
Príbeh
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rodine Paľka Harmadyho. Paľko 
pochopil, že slová jeho tety Frídy 
o tom, že anjel Michal ich určite 
ochráni, sa vyplnili.

Paľka si potom z Bziniec od-
viezol jeho krstný otec doktor 

Tomáška a keď sa vojna skončila, 
pomohol mu dostať sa do Ameri-
ky. Tu Paľkovi lekári odstránili aj 
jeho telesnú chybu – prestal krívať 
a mohol riadne chodiť. No je tu 
ešte jedno. V deň, keď ho okresný 

veliteľ objavil v zúboženom stave 
v kuríne, bolo 2. októbra - deň 
svätých anjelov strážcov, ktorým 
sa jeho záchrana oprávnene pri-
pisuje.

spracoval: Pavol Majerník ml.

Naša história
História Pohlodov

Pomaly prichádzalo pokojnejšie 
obdobie. Pri novom odovzdá-
vaní kostola katolíkom v roku 
1712 ešte Gabriel Berthoty ro-
bil prieky, keď kľúč od kostola 
schoval a veriaci museli kostol 
zaujať cez okná. Zo zemanov v 
Širokom len rodina Madayovcov 
zostala evanjelická, ale časom 
sa z dediny vytratila. Jej sídlo, 
pravdepodobne na mieste spo-
mínanej kúrie, bolo v Širokom 
najkrajším zemianskym obydlím, 
postaveným v peknom, tichom 
zákutí obce medzi dvoma potok-
mi. Keď Madajovec získala rodina 
Hedryovcov, prichádzali tam tráviť 
prázdniny príbuzní z Budapešti. 
Aj rozlohou bol Madajovec veľký, 
lebo dnes v jeho priestore má 
miesto základná škola, škôlka a 
bytovka pre učiteľov. Povrávalo 
sa, že v pivniciach na Madajovci 
tajne razili kurucké medené liber-
táše-polturáky.

Podľa kanonickej vizitácie z 10. 
mája roku 1773 bolo už v dedine 
808 katolíkov, 16 evanjelikov, 
farnosť viedol Michal Bober a 
patrónmi kostola boli rodiny 
Berthoty a Hedry. Dedina bola 
po veľkom požiari, uchránené boli 
len dva domy, kostol a vežu, tiež 
po požiari, už obnovovali. Podľa 
stavu z roku 1941 pred ďalšou 
obnovou, kostol bol jednoloďo-

vý na šírku dnešného chóru s 
kaplnkou Božieho hrobu, ktorá 
prečnievala cez obvodový múr 
pravej strany lode. Podlaha ka-
plnky bola vyvýšená a vchádzalo 
sa do nej po schodoch z kostola. 
Vo veľkonočnom čase bola vitrí-
na Božieho hrobu otvorená a na 
schodoch držali stráž vyparádení 
hasiči. Pod kaplnkou bola krypta 
prístupná zvonku, pri stavbe no-
vého kostola zostala zachovaná 
tak, že vonkajší oblúkový múr ju 
prekleňuje a kosti vykopané pri 
stavbe tretieho kostola sú ulo-
žené v nej. Mohutná vstavaná 
štvorhranná veža bola zakončená 
cibuľovitým tvarom strechy, po 
roku 1965 má veža novú strechu 
v tvare osembokého ihlana a je 
o tri metre vyššia. Kostolný dvor 
bol ohradený silným kamenným 
múrom s bránou z južnej strany 
a jedným schodom dole. Múr 
okrem bežnej ochrany začal mať 
aj obrannú úlohu proti zamýva-
niu z potôčika z Padaniska po 
tom, čo sa územie za kostolom 
odlesnilo a začalo sa hospodár-
sky využívať. Pri bočnom vchode 
od pôvodne farského, neskôr 
školského dvora bol prístrešok 
pre epitaf biskupa Ladislava 
Širokaya.

Nariadením z roku 1775 o za-
kladaní cintorínov mimo obydlia 

ustupuje aj u nás pochovávanie 
okolo kostola. Postavením hrob-
ky s kaplnkou sv. Kríža v neogo-
tickom slohu v roku 1824 pre 
mladú Annu Hedry na náklady 
Melichera a Rozálie Hedryovcov 
dostáva cintorín na svahu za kos-
tolom konečné miesto.

Urbárska regulácia cisárovnej 
Márie Terézie (1740-1780) z roku 
1767 mala za cieľ spriehľadniť 
vzťahy medzi poddanými a ze-
mepánom, ale jej ďalším cieľom 
bolo zvýšiť počet daňovníkov, čo 
sa malo dosiahnuť tak, že na 
rovnakej výmere pôdy sa malo 
urobiť viac majiteľov - urbárov aj z 
bezzemkov - želiarov. Medzi ľuďmi 
sa tomu hovorilo „jedným vzali, 
druhým dali“. Nespokojných bolo 
na každej strane, lebo aj želiar, 
čo sa mal stať urbárom, nemusel 
mať podmienky niesť s pôdou aj 
urbárske ťarchy, ako to dokresľu-
je príhoda z urbárskej regulácie v 
širockom chotári. Poddaný Onder 
Katriňak si rovno na roli kľakol 
pred svojho pána a prosil ho, aby 
mu nedával ďalšiu osminku pôdy. 
Nakoniec potomkom tých, čo na 
pôde vydržali až do zrušenia pod-
danstva v roku 1848, bola pôda 
od zemepána štátom vykúpená.

prevzaté z histórie obce Široké 

(pokračovanie v ďalšom čísle)
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Odpovedá Boh na naše modlitby?

Teraz, keď nastanú ťažké dni, 
keď bude treba zápasiť s únavou, 
každodennými povinnosťami, stre-
som, práve vtedy príde ten správny 
čas na modlitbu. Je smutné, že ta-
kýto postoj nás veriacich ľudí, a to 
zďaleka nehovorím iba o deťoch a 
mládeži, je pre nás prosto typický. 
Boha sme si zaradili do skupiny 
takých liečív, ktoré berieme iba 
v akútnych prípadoch. Nepatrí do 
kategórie preventívne podávaných 
liekov. Ak prepukne nejaká cho-
roba duše, trápenie, kríž, obavy, 
bolesť, vtedy hlava-nehlava nahá-
džeme do automatu menom Boh 
všetko naraz. Modlitby, vzdychy, 
ružence, a čo je najpodstatnejšie, 
čakáme okamžité vypočutie, úľavu, 
vyslyšanie modlitieb.

Otázka teda znie: Prečo Boh 
neodpovedá na modlitby všetkých 
ľudí? Čítala som raz príbeh jednej 
ateistky, ktorej najlepšia kamarát-
ka sa často modlila. Každý týždeň 
jej rozprávala o niečom, o čom 
bola presvedčená, že je to v Božích 
rukách, že Boh sa o to postará. 
Potom sa ateistka dozvedala o 
všetkých vypočutých modlitbách a 
o tom, ako Boh urobil niečo neoby-
čajné v jej živote. Viete si predsta-
viť, aké to bolo pre ňu ťažké. Aj keď 
si to zdôvodňovala tak, že sú to iba 
„náhody“, aj tak jej to pripadalo iba 
ako chabé vysvetlenie.

Hlavným dôvodom, prečo teda 
Boh pri niektorých ľuďoch ako 
keby mlčal je, že s ním nemajú 

vzťah. Mať s mojím Pánom a Bo-
hom vzťah! Chcieť ho nasledovať 
a načúvať, čo hovorí. Boh má prá-
vo riadiť môj život a ja mu mám 
byť za to dokonca vďačný. Nevadí 
mu, ak za ním prichádzame so 
svojimi potrebami, starosťami, s 
čímkoľvek, čo sa v našom živote 
odohráva. Sväté písmo o tomto 
vzťahu hovorí nasledovné: „A toto 
je dôvera, ktorú máme k nemu, že 
nás počuje, keď o niečo prosíme 
podľa jeho vôle“ (Jn 5,14).  „Lebo 
Pánove oči hľadia na spravodlivých 
a k ich prosbám sa nakláňa jeho 
sluch; ale Pánova tvár je proti tým, 
čo robia zlo“ (1Pt 3,12). 

Ľudia však častokrát nemajú s 
Bohom vybudovaný vzťah. Aj keď 
veria v jeho existenciu a častokrát 
chodia aj do kostola. Ale tí, ktorým 
Boh ako keby nikdy neodpovedal 
na ich modlitby, s ním podľa všet-
kého vzťah nemajú. Naviac, a čo 
je najpodstatnejšie, nikdy od Boha 
úplne neprijali odpustenie svojich 
hriechov! Prorok Izaiáš hovorí pres-
ne o tomto: „Hľa, Pánova ruka nie 
je prikrátka, žeby nezachránil, a 
jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby 
nepočul! Ale vaše hriechy sú prie-
hradou medzi vami a vašim Bohom 
a vaše viny zakryli jeho tvár pred 
vami, že nepočuje“ (Iz 59,1-2).

Sme len nedokonalí ľudia a pre-
to je celkom prirodzené pociťovať 
akési odcudzenie od Boha. Keď  
človek  Boha prosí o niečo,  ako 
to zvyčajne  vyzerá ? Začne takto: 

„...Bože, naozaj potrebujem, aby si 
mi pomohol s týmto problémom..., 
aby som urobil túto skúšku..., 
aby...“  Potom sa na chvíľu odmlčí, 
nadýchne sa a znovu spustí: „Je 
mi jasné, že nie som dokonalý a 
že ani nemám právo ťa o niečo 
prosiť...“ Človek si je v tej chvíli 
vedomý svojej hriešnosti a zlyhaní 
a dobre vie, že nie je sám, kto o 
tom vie. Ale takíto ľudia možno 
nevedia, čo je potrebné k tomu, 
aby mohli prijať Božie odpustenie 
svojich hriechov. Možno sa to 
snažia vyriešiť inak: „Bože, ak ma 
vypočuješ, tak ti sľubujem, že...“ 
Ale takto to tiež nefunguje. Na 
Boha neplatí nátlak, ani vydiera-
nie. Znova sa vraciame k tomu, že 
základom pre vyslyšanie modlitieb 
je nadviazanie vzájomného vzťahu 
s Bohom. 

Skúste si predstaviť, že ste čer-
stvým absolventom vysokej školy 
a chcete si zobrať hypotéku na 
kúpu vlastného bytu.  A tak sa roz-
hodnete požiadať rektora vysokej 
školy, na ktorej ste študovali, aby 
vám bol ručiteľom v banke. Nádej, 
žeby to rektor pre vás urobil, je 
však nulová. Keby ho však o to isté 
poprosila jeho dcéra, pravdepo-
dobne by to ochotne urobil. Vzťahy 
sú prosto dôležité. A pokiaľ ide o 
Boha, ak je niekto jeho dieťaťom 
a patrí mu, Boh ho pozná a počuje 
jeho modlitby. Na ľudí, ktorí ho po-
znajú a spoliehajú sa na neho, sa 
Ježiš obracia s ponukou, ktorá sa 
zdá byť až nerozumne veľkorysá: 
„Ak ostanete vo mne a moje slová 
ostanú vo vás, proste, o čo chcete, 
a splní sa vám to“ (Jn 15,7). To, že 
zostávame v ňom a jeho slová zo-
stávajú v nás, znamená žiť tak, že 
si uvedomujeme jeho prítomnosť, 

Prázdniny sa skončili, leto už čochvíľa vystrie-
da jeseň, deti sa opäť vrátili do školských lavíc. 
Bezstarostné dni vystriedajú dni plné povinnos-
tí a užitočného učenia. Leto bolo síce horúce 
a bohaté na krásne zážitky ale, koľko miesta v 
ňom zostalo pre Boha?



Spektrum

17

7/2013

spoliehame sa na neho, načúvame 
mu, čo hovorí. Potom môžeme po-
prosiť o čokoľvek. Ale vo Svätom 
písme nájdeme ešte spresnenie: 
„A toto je dôvera, ktorú máme 
k nemu, že nás počuje, keď o 
niečo prosíme podľa jeho vôle. A 
ak vieme, že nás počuje, nech o 
čokoľvek prosíme, vieme aj to, že 
dostaneme, o čo sme ho žiadali“ 
(1 Jn 5, 14-15). 

Boh odpovedá na naše modlitby 
podľa svojej vôle a podľa svojej 
múdrosti, lásky a svätosti. To, v 
čom často robíme chybu, je, že sa 
domnievame, že poznáme Božiu 
vôľu, pretože daná vec nám pripa-
dá rozumná. Máme dojem, že exis-
tuje len jediná správna odpoveď na 
určitú modlitbu a predpokladáme, 
že práve to je Božia vôľa. A práve 
vtedy vzniká napätie. Žijeme totiž 
v rámci obmedzeného času a ob-
medzených znalostí o ňom. Naše 
informácie o probléme, ktorý pre-
žívame, sú tiež len obmedzené a 
rovnako i to, aký dopad by to, o čo 
prosíme, malo na ďalší náš život. 
Božie chápanie však nie je ničím 
obmedzené. To, ako sa určitý prob-
lém či životná skúška rozohraje 
v priebehu dní, mesiacov, rokov 
je niečo, čo vie iba On sám. Boh 
môže mať s nami zámery, ktoré 
ďaleko presahujú to, čo si vôbec 
vieme predstaviť. 

Niet pochýb, že na ľudí prichá-
dzajú choroby, smrť, strach, finanč-
né problémy a celý rad problémov. 
Čo potom? Boh nám hovorí, aby 
sme mu zverili všetky svoje sta-
rosti a to aj vtedy, keď situácia vy-
zerá beznádejne: „Na neho zložte 
všetky svoje starosti, lebo on sa 
o vás postará“ (1 Pt 5,7). Aj keď 
sa nám môže zdať, že okolnosti 
sa vymkli spod kontroly, ale v sku-
točnosti to tak nie je. Práve v takej 

situácii môže byť človek vďačný za 
to, že má Boha: „Pán je blízko. O 
nič nebuďte ustarostení. Ale vo 
všetkom modlitbou, prosbou a 
so vzdávaním vďaky prednášajte 
svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, 
ktorý prevyšuje každú chápavosť, 
uchráni vaše srdcia a vaše mysle 
v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 5-7).

Boh môže vyriešiť váš problém 
spôsobom, ktorý ďaleko prevyšuje 
to, čo by sme mohli považovať za 
možné. Asi každý kresťan by mohol 
uviesť mnoho príkladov z vlastné-
ho života. No aj keď sa okolnosti 
nezlepšia, Boh nám môže dať aj v 
nich svoj pokoj. „Pokoj vám zane-
chávam, svoj pokoj vám dávam. 
Ale ja vám nedávam ako svet dáva. 
Nech sa vám srdce nevzrušuje a 
nestrachuje“ (Jn 14,27). Práve v 
takejto chvíli chce od nás Boh, aby 
sme mu dôverovali, aby sme žili z 
viery a nie z toho, čo vidíme. Veď 
keď ideme autom cez most nad 
priehradou, nie je dôležité, aké po-
city má vtedy vodič, alebo o čom sa 
práve rozpráva so spolujazdcom. 

To, čo mu umožňuje bezpečne sa 
dostať na druhú stranu, je stabilná 
a kvalitná konštrukcia mosta a tej 
sa vodič auta rozhodol dôverovať. 
Rovnako tak aj Boh nás žiada, aby 
sme dôverovali kvalite jeho súcitu, 
lásky, múdrosti a spravodlivosti, 
ktoré uplatňuje v náš prospech. 
„Láskou odvekou som ťa miloval, 
preto som ti zachoval priazeň“ 
(Jer 31,3). „Dúfajte v neho, ľudia, 
v každom čase, pred ním si srdce 
otvorte; Boh je naše útočište“ (Ž 
62, 9). 

Boh nám ponúka, že vyslyší 
modlitby svojich detí. Hovorí, že 
mu majú všetci priniesť svoje 
starosti v modlitbe. Máme všetky 
svoje starosti položiť na neho a 
On bude jednať podľa svojej vôle 
a navzdory všetkým okolnostiam 
dostaneme jeho pokoj. Základom 
našej nádeje a viery je samotný 
Boh. Čím viac ho budeme poznať, 
čím vrúcnejší budeme mať s ním 
vzťah, tým ochotnejšie mu budeme 
dôverovať.

Martina Gondová  

ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

: M
ar

tin
 M

ag
da



18

Spektrum 7/2013

Dva mesiace prázdnin zbehli doslova ako voda a nenápadne k nám prišiel september. S týmto mesia-
com vám všetkým určite ako prvé napadne slovo škola. Druhého septembra ste sa po dvoch mesiacoch 
oddychu znovu vrátili do školských lavíc. Niektorí z vás sú teraz nesmelí prváčikovia a iný ste iba vymenili 
učebnice za tie, ktoré pred vami používali o rok starší kamaráti. Tak či onak, do školy chodiť musíme, je 
to naša povinnosť a preto je potrebné sa k učeniu a škole stavať zodpovedne.

V minulom čísle Spektra ste si prečítali pekný príbeh o Božej knihe nám všetkým, teda biblii. V tomto čísle 
sa vás chcem spýtať jednu otázku. Čo je lepšie: dávať či dostávať? Aby som vám pomohol hľadať odpoveď, 
ponúkam vám jedno zamyslenie.

Môj sused má krásne nové auto. Je to športové auto, má krásne tvary, svietivú červenú farbu. Keď parkuje 
medzi ostatnými „obyčajnými“ autami, vyníma sa ako kráľ. Určite bolo veľmi drahé. Sused je naň poriadne 
hrdý. Nemá rád, keď sa obdivovatelia, ktorých je vždy dosť, motajú príliš blízko a už vôbec nemá rád, keď sa 
detské ruky dotýkajú kapoty jeho auta.

Raz, keď som sedel v záhrade za naším domom, všimol som si asi desaťročného chlapca, ako s obdivom 
zastal a priblížil sa k autu. Prezeral si ho zo všetkých strán, nakúkal dovnútra. Odrazu sa mu za chrbtom ozvalo: 
„Čo tu robíš, kamarát?“ Bol to majiteľ. Chytil chlapca za plecia, otočil ho a pozrel sa mu priamo do očí. „Ja 
ja..., ja sa zaujímam o autá. Naozaj. Veľa čítam o nových modeloch, ale takéto auto som v skutočnosti ešte 
nevidel. Je nádherné...“ Suseda taký záujem potešil, zmäkol a začal sa s chlapcom rozprávať o technických, 
motoristických a ostatných detailoch svojho auta. Bolo vidno, že chlapec má prehľad. Nakoniec sa spýtal: 
„Ujo, a koľko ste zaplatili za toto auto?“ „Nič“, odpovedal sused. Chlapec zostal prekvapený, no sused hneď 
pokračoval: „Daroval mi ho môj brat.“ Chlapec rozmýšľal a po chvíli povedal: „Želal by som si...“ Sused ho 
nenechal dohovoriť a dokončil vetu za neho: „Želal by si si mať takého brata, však?“ „Nie“, odpovedal chla-
pec. „Chcel som povedať, že by som chcel byť ako váš brat, aby som aj ja mohol darovať auto! Viete, mám 
tiež brata, je však mrzák a ja by som chcel pre neho veľa urobiť.“

Bolo to naozaj nezvyčajné. Aký zvláštny chlapec, pomyslel som si, keď som si vypočul ich rozhovor. Ten 
chlapec vôbec nemyslel na seba. Chcel by byť bohatý, aby mohol rozdávať. Chcel by pomáhať svojmu choré-
mu bratovi a robiť ho šťastným.                                                                          prerozprával: Tomáš Magda ml.

Čo by ste si zvolili vy, deti? Chceli by ste byť radšej obdarovanými alebo by ste radšej sami rozdávali? Verím, 
že by ste sa určite rozhodli správne, že by ste radšej chceli pomáhať, dávať, obdarúvať a šíriť tak lásku. Tým 
urobíte radosť nielen tomu druhé-
mu, ale aj vás naplní pocit šťastia. 

Deti, môžete porozmýšľať, čím 
by ste potešili Pána Boha, rodičov, 
súrodencov, kamarátov... Nemu-
síte ihneď myslieť na autá, drahé 
a veľké veci. Niekedy stačí iba 
maličkosť, požičanie obľúbených 
hračiek, pekné slovo, skutok či po-
moc, ktoré prídu v pravú chvíľu, čím 
prinesú šťastie a radosť. Naučme 
sa dávať. Naučme sa ako dávať, 
čo dávať, komu dávať. Naučme sa 
myslieť na druhých. Je to však veľmi 
ťažké. Ale čím viac budeme dávať, 
tým viac budeme bohatší!

Ahoj deti!

Tomáš Magda ml.

Už je po prázdninách
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Aj tento rok, tak ako aj po 
minulé dva roky, sme mohli s 
deťmi z našej farnosti stráviť tri 
spoločné dni počas letného tábo-
ra, ktorý sa tentoraz uskutočnil 
v Bijacovciach. Boli to krásne tri 
dni plné hier, zábavy, oddychu, 
tanca aj športu v rámci jednej 
ucelenej myšlienky tábora. Té-
mou tábora bola Eucharistia. Náš 
duchovný otec Marek sa snažil 
počas prednášok v tábore deťom 
vysvetliť, čo to vlastne Eucha-
ristia je. Taktiež to ako sa slávi 
svätá omša, prečo musíme byť v 
kostole pekne oblečení a to, že 
svätá omša je oslavou Boha, že 
to on sám nás pozýva.

Päťdesiatdva detí sme rozdelili 
do piatich skupín, do symbolických 
piatich klasov. Boli to klas lásky, 
trpezlivosti, darovania, priateľstva 
a pokory.

Pre deti bol pripravený bohatý 
program. Každý deň sme slávili 
svätú omšu, na ktorej sme spievali 

mládežnícke piesne a hymnou tá-
bora bola pieseň Poď prijmi Ježiša, 
ktorú sa deti naučili veľmi rýchlo a 
stala sa obľúbenou. Čas sme trávi-
li hraním rôznych hier, tancovaním, 
pripravené boli aj work-shopy, na 
ktorých sa deti učili servítkovú 
techniku, vyrábanie náramkov, 
prvú pomoc, vyrábali darčekové 
predmety z hliny a chlapci sa nau-
čili aj lesné značky.

Súťažili sme, bláznili sa, večer 
pod nočnou oblohou sme si pre-
mietali večerníček Maťko a Kub-
ko, mávali sme ranné rozcvičky. V 
tábore si deti aj s animátormi po-
sielali táborovú poštu a taktiež si 
každý vyžreboval svojho kamaráta, 
pre ktorého sa stal anjelom. Jeho 
úlohou bolo pomáhať mu v núdzi, 
podeliť sa, jednoducho urobiť mu 
deň krajším.

Pre každého bolo zaujímavou 
aktivitou pečenie chleba, kedy si 
každá z piatich skupiniek piekla 
svoj chlieb. Musím povedať, že 

Letný tábor 2013
bol neuveriteľne chutný. Deti si 
uvedomili, že pečenie chleba nie je 
vôbec jednoduché a v minulosti to 
mali naši predkovia naozaj ťažké. 
No pri hnetení sme všetci cesto 
mali asi až za krkom :) Na tábore 
nechýbala  ani tradičná opekačka, 
lesná hra, futbal, no a ani odreté 
kolená. Veď to všetko predsa patrí 
k tomu.

V mene všetkých animátorov by 
som sa chcel poďakovať nášmu 
duchovnému otcovi Marekovi za 
jeho podporu, pomoc a starostli-
vosť pri organizovaní tábora ako aj 
počas neho. Taktiež všetkým vám, 
ktorí ste akokoľvek podporili tento 
pekný projekt. Ďakujeme!

Deti verím, že aj pre vás sú tieto 
tri dni také nezabudnuteľné ako 
pre mňa. Verím, že ste sa cítili dob-
re a máte plno zážitkov, na ktoré 
môžete s úsmevom spomínať. No 
a verím, že sa budeme môcť v let-
nom tábore stretnúť znova aj o rok.

animátor Tomáš Magda ml.

1 2 3 4 5 61. vodný živočích
2. dopravný prostriedok

3. hlavné mesto
4. má klepetá...

5. štát na ostrove
6. pes ju má rád...sn
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Úloha: Vyrieš tajničku a dozvieš sa názov predmetu, ktorý ti pomáha 
dostať sa tam, kam nedosiahneš.
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Fotogaléria

z detského

tábora 2013
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Tak, ako každý rok, aj v tomto 
roku sa v máji  na fare vo Víťaze ko-
nala snúbenecká škola. Po prvom 
dni náuky sme sa všetci zúčastne-
ní zhodli na tom, že je veľká ško-
da, že to, čo sme si mali možnosť 
vypočuť my, nemohlo si spolu s 
nami vypočuť viac párov. A nielen 
snúbencov. Som presvedčená o 
tom, že by táto náuka pomohla 
mnohým, ešte slobodným párom, 
novomanželom, ale aj ľuďom, ktorí 
sú spolu už roky. Myslím si, že ná-
zov „Snúbenecká škola“ nevystihu-
je podstatu tejto náuky. Vhodnejší 
názov by bol „Škola lásky“. Láska 
má rozličné podoby, o ktorých sa 
máme čo učiť. 

Mnohí z nás si myslia, že pre nich 
je takáto náuka zbytočná, že všetko 
vedia alebo, že je pre nich príliš ne-
skoro, že ich vzťahy sú prosto také 
a iné už nebudú. Avšak, zamyslime 
sa spoločne. 40 % uzatvorených 
manželstiev končí rozvodom alebo 
odlukou, rozpadom rodiny. Myslím 
si, že je najvyšší čas začať hľadať 
príčiny tohto pomalého rozpadu 
spoločnosti. Táto náuka nám dala 
návod, ako tomuto začiatku konca 
vedieť predísť a ja by som sa s vami 
o túto pozitívnu skúsenosť rada po-
delila. Pomôžem si preto príbehom.

Jedna žena raz kúpila domov dva 
magnety a pripla ich na chladničku. 
Jej malého syna tieto magnety ihneď 
zaujali. Rýchlo ich zobral, kým sa ne-
pozerala, utekal s nimi do svojej izby 
a začal skúšať, čo dokážu. Hral sa 
s nimi viac ako hodinu. Skúšal ich 
tlačiť k sebe najviac ako vedel, ale 
nešlo to. Magnety sa odpudzovali, 
nech robil čokoľvek. Po čase sa už 
veľmi nahneval, kričal na magnety, 
tlačil ich k sebe a nič. Jeho mama 
začula krik a tak sa išla pozrieť, čo 

sa deje. Keď otvorila dvere, chlap-
ček jej hodil magnety do rúk so 
slovami: „Tie magnety sú pokaze-
né, musíme ich vymeniť!“ Obyčajný 
príbeh, ale veľavravný. 

Poviete si, hlúpe, malé chlapča. 
Ešte tak málo vie o tom, ako to vo 
svete funguje. Musí sa ešte veľa 
učiť. Úplne by stačilo, keby jeden z 
tých magnetov otočil a boli by sa k 
sebe pritiahli bez toho, aby ich mu-
sel k sebe tlačiť silou. Hlúpy chlap-
ček. Ako mohol nevedieť, že stačí, 
aby sa jeden z magnetov obrátil? 
Hlúpi, nerozumní ľudia. Ako môžu 
nevedieť, že úplne stačí, aby čo i 
len jeden z páru potlačil hrdosť a 
pritiahne ich to opäť k sebe?

Áno, sme ako ten malý chlapec. 
Vzťahy sa čoraz častejšie považujú 
len za akúsi hru medzi dvoma ľuďmi. 
Pár sa zosobáši (niekedy ani to nie), 
žijú v jednej domácnosti, chvíľku 
skúšajú, či to bude fungovať, ale ani 
jeden v sebe nedokáže a ani nechce 
potlačiť hrdosť, pýchu, tvrdohlavosť, 
zlozvyky a tak ich to veľmi rýchlo za-
čne od seba odpudzovať. Riešenie, 
ktoré ponúka spoločnosť, je veľmi 
prosté, jednoduché a pohodlné: 
„vymeniť magnet za iný“. Tento prí-
beh sa odohráva vo svete denne. 
Predísť takémuto scenáru sa nás 
snažili naučiť v snúbeneckej škole.

„Myslíme si, a v tom je náš omyl, 
že ak nás naši partneri naozaj ľúbia, 
musia reagovať a správať sa ako 
my, keď niekoho ľúbime.“ 

„Ak muži a ženy dokážu rešpek-
tovať vzájomné rozdiely, ich láska 
ďalej prekvitá.“

„Sebavedomie muža určuje jeho 
schopnosť dosahovať výsledky.“

„Sebavedomie ženy určujú city a 
kvalita vzťahov.“

„Keď žena začne mužovi radiť, 

hoci ju o to nežiadal alebo sa mu 
snaží „pomôcť“, väčšinou nevie, že 
muž to vníma ako kritiku a prejav 
nelásky.“

„Muži odchádzajú do svojich „jas-
kýň” a riešia svoje problém osamo-
te. Potom sa cítia lepšie.“

„Ženy sa stretnú a otvorene ho-
voria o svojich problémoch. Potom 
sa cítia lepšie.“

„Keď muž mlčí, žena si začne 
namýšľať len to najhoršie.“ ( John 
Grey)

To, čo som uviedla ako príklad, 
je len malá časť z toho, čo sa nám 
na náuke snažili vysvetliť. Je to 
len malá časť z obrovského počtu 
problémov a nepochopení, cez kto-
ré sa páry musia dostať. Jediným 
riešením je to, ktoré nám ponúka 
aj Sväté písmo. Sú nimi trpezlivosť 
a vzájomné porozumenie. Obyčajné 
slová, avšak obrovská sila, ktorú 
v sebe zahŕňajú. Verím, že pri naj-
bližšej organizovanej náuke v našej 
farnosti sa nahlási opäť čo najviac 
párov. 

Na záver zverejňujem názor jed-
ného páru, ktorý takú náuku už 
absolvoval.

Otázka: Ktorú tému stretnutia si 
najviac pamätáte a prečo? „Tému 
„konfliktov v manželstve - veľmi 
jasne nám bolo vysvetlené, ako 
predchádzať hádkam prostredníc-
tvom pochopenia, že každý môžeme 
vidieť tú istú vec inak.“

Témy náuky však boli rôzne a 
všetky mali veľkú hodnotu pre zlep-
šenie našich vzťahov. Verím, že 
spokojných párov bude len pribúdať 
a nešťastných a blúdiacich párov 
len ubúdať. 

Všetkým Vám želám Božie požeh-
nanie na vašej životnej ceste.

Lucia B.

Snúbenecká škola nielen pre snúbencov
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„Ty sa s nami nemôžeš hrať!“

To som si pomyslela aj v ponde-
lok, keď som s akousi nostalgiou 
poslala prázdniny do minulosti pre-
vrátením strany v nástennom kalen-
dári. O pár minút som z televízie za-
čula zvučku známej rannej relácie. 
Všetci boli vo vytržení, lebo pripra-
vovali živý vstup z istej bratislavskej 
školy, kde sa práve oficiálne otváral 
nový školský rok. Po odvysielaní 
reportáže moderátori predstavili 
divákom nové trendy v pomôckach 
do školy a za kuchynským pultom 
kuchár radil, ako navariť chutný 
obed pre školákov. Vstupy sa strie-
dali, až ich zavŕšil rozhovor s jednou 
mladou redaktorkou tmavšej pleti. 
Nebudem ju predstavovať, pretože 
v tomto článku nezohráva dôležitú 
úlohu jej meno, ale rozhovor, ktorý 
s ňou urobili moderátori. 

Redaktorka rozprávala o svojom 
prvom dni v škole, o tom, ako ju 
zvládala a ako sa jej život vyvíjal 
v rodine, kde je otec černoch a 
mama beloška. Priznám sa, že sa 
mi miestami nechcelo veriť, že ho-
vorí o sebe. Pretože kvôli tomu, že 
je mulatka, ju celé detstvo v škole 
šikanovali, a to nielen slovne, ale 
aj fyzicky. Moderátori sa pretekali 
v otázkach a po každej odpovedi 
konštatovali, že deti vedia byť kru-
té. Tento päťminútový vstup ma 
natoľko zamestnal, že som pár mi-
nút po skončení relácie ešte stále 
rozmýšľala nad tým, čo som práve 
počula. A preto som sa rozhodla 
napísať tento článok.

Druhý september zavrel bránu 

za dlhými letnými dňami plnými 
oddychu a zábavy a odštartoval 
nový školský rok, ktorý bude opäť 
trvať desať mesiacov. Pre žiakov a 
študentov to znamená zas a znova 
stereotypné vysedávanie v lavi-
ciach, plnenie povinností a menej 
voľného času. Preto, keď sa väčšiny 
zo školákov opýtate, či sa tešia do 
školy, odpovedia, že len na prestáv-
ky alebo kamarátov. Alebo oboje. A 
práve tu, na školských chodbách, v 
uzavretých triedach a po vyučovaní 
sa stretávame s problémami, ktoré 
často zostávajú nevypovedané a 
nevyriešené. Múry školy veľakrát 
zakrývajú skutočný príbeh, ktorého 
dej sa jednoducho „zametie pod ko-
berec“ a nikoho nezaujíma.  

V súčasnosti žijeme v spoloč-
nosti, kde nikto nechce mať nič 
spoločné s problémami. Každý chce 
mať dokonalý bezstarostný život a 
od reality, ktorú vidí v televízii, dáva 
ruky preč, pretože si myslí, že sa ho 
to netýka. A to je problém dnešné-
ho moderného človeka. Myslieť si 
napríklad, že keď je Sýria ďaleko, 
hrozba vojny sa ho netýka. Alebo v 
tomto prípade, že sú jeho deti milé 
a zlaté a pritom sa ich v škole spo-
lužiaci boja. Zo zjavne roztomilých 
anjelikov sa nesprávnou výchovou 
stávajú malí tyrani, ktorí, ak sa 
nezačnú ohýbať v detstve, v budúc-
nosti z nich pôjde strach a dôsled-
kom svojho správania skončia na 
pokraji zúfalstva alebo na troskách 
rozpadávajúceho sa života. 

Príčin môže byť hneď niekoľko. 

Najčastejšie sa opakujúcou bývajú 
nezhody v manželstve rodičov. Ak 
sa manželia hádajú alebo častujú 
verbálnymi či dokonca fyzickými 
útokmi, nemôžu čakať, že to ich 
dieťa neovplyvní. Deti sú ako biely 
kancelársky papier, na ktorý, keď 
niečo napíšete perom, len veľmi 
ťažko to zmažete tak, aby bol opäť 
snehobiely. Spomienky a obrazy, 
ktoré si zachovali z vášho príkladu, 
sa s nimi budú ťahať celý život. Ro-
dičia sú predsa prvým vzorom pre 
dieťa, ktoré ako špongia nasáva 
všetko, čo počuje a vidí. 

Určite sa aj vám niekedy stalo, 
že ste boli na návšteve u známych 
a vaše malé dieťa zrazu z ničoho 
nič povedalo, povedzme, nejakú 
nadávku. Okamžite ste zbledli a v 
duchu sa pýtali, odkiaľ to má. Ale 
úprimne, kde inde sa malé dieťa po-
hybuje, ak nie v domácom prostredí 
a v prítomnosti rodičov? 

Ak vidí rodičov, ktorí sa k sebe 
správajú neúctivo, netolerantne, 
ba až nemorálne, nemôže inak, 
len ich napodobňovať, pretože v 
živote nevidí lepší vzor a nikto ho 
nenaučil byť dobrým človekom. A aj 
preto rozvodovosť na svete zo dňa 
na deň rapídne stúpa. Je to ako 
začarovaný kruh plný kriku, sĺz a 
bezradných detí, ktoré zrazu neve-
dia, prečo sa každý mesiac musia 
striedať pri mame a otcovi, keď boli 
doteraz všetci spolu. 

Hovorí sa, že najlepšia obrana je 
útok, a preto si svoju bezradnosť 
kompenzujú tým, že si túžia do-

Neviem, ako vám, ale mne prázdniny vždy ubehnú až priveľmi 
rýchlo. Možno to bude práve tým, že sme v škole naladení na 
pravidelný režim a ten prázdninový si režírujeme sami. A možno 
by nezaškodilo niekedy naozaj vedieť zastaviť čas. 
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kazovať svoju výnimočnosť. Je to 
pochopiteľné, ak sa im v detstve 
dostalo málo uznania či pochvaly. V 
novom školskom roku by sme preto 
na pozornosť nemali upozorňovať 
len samotných vodičov, ale najmä 
všetkých rodičov.

Práve nedostatok pozornosti je 
druhou príčinou, prečo sa niektoré 
deti nevedia vpratať do kože. Svoju 
dôležitosť si tak budujú silou. A kto 
je lepšia obeť, ak nie spolužiak či 
spolužiačka, ktorí sa v triede nejako 
odlišujú? Či už farbou pleti, viero-
vyznaním, pôvodom alebo hoci len 
lepšími známkami.

Inakosť je v súčasnosti viac prob-
lémom ako výnimočnosťou. Ak sa 
pýtame prečo, nájdeme tretiu a 
najzávažnejšiu príčinu zlej výchovy 
a tou je málo času, ktorý s deťmi 
rodičia trávia. Deťom chýba pocho-
penie, rozhovor, zdôverenie sa, 
pohladenie, úsmev a istota, že sú 
pre svojich rodičov to najcennejšie, 

čo v živote majú. Mnohokrát stačí 
len krátky rozhovor pred spaním o 
tom, ako bolo v škole, čo je nové, 
čo dieťa trápi alebo čo sa mu 
podarilo. Láskavé pohladenie je 
takisto zázračným liekom na ubo-
lenú detskú dušu. Koniec koncov, 
skutky väčšinou povedia viac ako 
samotné slová. 

Väčšina dospelých si myslí, že 
deti netreba zaťažovať vážnymi 
vecami, vraj sú na to príliš malé, 
nechápu to a je to zbytočné. Len-
že nič, čo dieťaťu poviete, nie je 
zbytočné. Všetko sa mu zapíše do 
pamäti a ak sa v živote s niečím 
stretne, bude na to vedieť adekvát-
ne reagovať.

Ak dieťa dokážeme varovať pred 
všakovakými nebezpečenstvami, 
prečo s ním nerozoberieme aj témy, 
ako sú empatia (psych. schopnosť 
vciťovať sa do duš. pochodov druhé-
ho), tolerancia a vzájomné rešpek-
tovanie sa? Prečo sa aj v katolíc-

kych rodinách zamlčiava niečo také 
dôležité? Nie sme náhodou všetci 
Božie deti? Bez rozdielu? 

Je potrebné deťom vysvetliť, že 
keď sa v živote stretnú s člove-
kom inej pleti, vierovyznania alebo 
so znevýhodneným zdravotným 
stavom, nemajú ho odsúdiť, ale 
popremýšľať, ako by sa asi cítili 
ony, keby boli terčom nevhodných 
poznámok všetkých naokolo. Učme 
ich, ako podať pomocnú ruku a nie, 
ako ukazovať prstom. 

Skúsme deťom venovať viac zo 
svojho času, skúsme ich pozorne 
počúvať a aj malé zmeny v ich sprá-
vaní radikálne prehodnotiť. Pretože 
všetko, čo v živote detí zanedbáme, 
sa nám vypomstí na našej vlastnej 
budúcnosti.

Želám vám krásny september a 
nech je pre vás a vaše deti nový 
školský rok plný príjemných oka-
mihov ☺.                   

Lenka Novotná

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

AKO SA Dá ODOLAť NUTKANiU MAť SEx MiMO MANžELSTVO?

Dnešnej mládeži sa veľmi ťaž-
ko radí, pokiaľ ide o otázku sexu 
mimo manželstvo, či pred man-
želstvom. Ja si však myslím, že 
jediný spôsob, ako môžeme odo-
lať túžbe hrešiť v tejto oblasti, je 
úplne sa spoliehať na Božiu silu. 
Chcem vás všetkých povzbudiť, 
aby ste sa naozaj obrátili k Bohu a 
prosili o Jeho moc, aby ste mohli 
pevne obstáť.

Zo Sv. písma vieme, že „Duch 
je ochotný, ale telo je slabé”. Pre-
to pred pokušením treba utekať 
a nie ísť mu v ústrety. Často nás 
satan kŕmi klamstvom, že sme 
bezcenní a že nám Boh nemôže 
odpustiť. A satanova lož nás 
udržiava naďalej v stave hriechu. 
Ak sa človek 
nerozhodne 
pevne zostať 
čistý v mys-
li a v srdci, 
nie je veľká 
nádej, že si uchová čistotu i po 
telesnej stránke.

K čistote tela, srdca i mysle 
je potrebné urobiť si každý deň 
čas na stíšenie sa pred Bohom. 
Keď trávite čas s Bohom, veci 
tohto sveta “blednú” a ustupujú 
do pozadia. Je veľmi dôležité si 
uvedomiť, čím si sýtime svoju 
myseľ. Ak vkladáme do našej 
mysle špinu, tá v nej zostane a v 
našom živote sa potom tá špina 
aj keď neskoršie objaví. 

Budujte si dobré a pevné pria-

teľstvá s ľuďmi, ktorí vás budú 
povzbudzovať k čistote mysle, 
srdca i tela. S príslušníkmi opač-
ného pohlavia je možné byť v 
priateľskom vzťahu, ale treba 
dať najavo, že nechcete, aby váš 
vzťah zahalila hmla romantiky. Ak 
však máte v sebe a pritom živíte 
romantické zaľúbenie, je omnoho 
ťažšie sa iba priateliť. 

Často sa stáva, že potom 
jeden z dvojice priateľov „sa 
nechce vzdať” a dúfa, že sa z 
kamarátstva vyvinie niečo viac. 
Aby sa v takejto situácii rozvíjalo 
opravdivé priateľstvo, vyžaduje to 
múdrosť, modlitby, trpezlivosť a 
odhodlanie byť k sebe navzájom 
úprimný. 

P o k i a ľ 
vieš, že to k 
tebe niekoho 
priťahuje a ty 
stojíš len o 
priateľstvo, 

je dôležité to druhému človeku po-
vedať a objasniť si svoj vzájomný 
vzťah. Snaž sa tiež mierniť svoje 
kamarátske prejavy. Tak vlastne 
pomôžeš “strážiť jeho srdce” a 
tiež sa vyhneš zbytočným zmät-
kom a problémom. Priateľstvo s 
ľuďmi druhého pohlavia sú v dobe, 
keď ste ešte slobodní, nesmierne 
cenné a pre vaše vyzrievanie vzťa-
hu veľmi dôležité.

Treba poznať fyzické hranice:
1. Vyhýbajte sa dotykom na 

ktorejkoľvek časti tela, ktorú 

Je veľmi dôležité uvedomiť si, čím si 
sýtime svoju myseľ. Ak vkladáme do 
našej mysle špinu, tá v nej zostane a v 
našom živote sa potom tá špina, aj keď 
neskoršie, objaví. 

Len tak
Len tak a potichu 
prekročiť prah chrámu.
Len tak padnúť na kolená,
ako to robievala moja mama.

Len tak 
zotrvať v tichosti, 
ó, Pane môj,
daj mi tej milosti, 
daj mi pokoj.

Ako dobre mi je 
v Tvojej prítomnosti,
daj mi, Pane, 
nebáť sa budúcnosti.

Len tak 
ďakujem Ti, Pane,
môj pohľad na Teba 
v mysli mi zostane.

Nezabúdaj
Nezabúdaj na tých, 
čo Ti život dali 
a od malička vychovali.

Nezabúdaj na tých, 
ktorí Ťa naučili,
koľko je dva a dva 
a ako sa číta abeceda.

Nezabúdaj na tých, 
čo Ti lásku k Bohu vštepili 
a modliť Ťa naučili.

Nezabúdaj v živote na Pána,
veď On Ťa chráni celý deň 
aj celučkú noc, 
lebo On ma veľkú moc. 

Nezabudni sa 
za všetko poďakovať 
a zo života sa radovať.

Marta Pacovská, Široké
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zakrývajú dvojdielne plavky ženy. 
Myslím, že je to dosť jasné a dosť 
„lopatisticky“ povedané.

2. Dajte si pozor, aby žiadna 
časť vášho tela nevstupovala do 
žiadnej časti tela toho druhého. 
Verím, že ste to správne pochopili 
a že je to jasné - od pohlavného 
styku, cez orálny sex až po stimu-
lovanie a dráždenie pohlavných 
orgánov druhého pohlavia. A tu 
treba podotknúť, že aj “francúz-
sky” bozk je v podstate orálnym 
sexom. V tomto bode sa možno 
budú názory u mnohých trochu 
rozchádzať, ale musíte si položiť 
dôležitú otázku: „Nepovedie ma 
takáto činnosť k jednaniu, ktorým 
už určite poruším svoje prianie 
zachovať si sexuálnu čistotu?” 

Buďte preto úprimní sami k sebe, 
buďte úprimní k svojmu chlap-
covi/dievčaťu a buďte úprimní 
k Bohu!

3. Taktiež nie je dobrý nápad 
zvliekať a odkladať akúkoľvek 
časť vášho oblečenia. A myslím 
dievčatá, že si koledujete o prob-
lémy, i keď ste obaja oblečení 
a chlapec na vás leží! A pokiaľ 
máte dojem, že to, čo ste robili s 
niekým iným, by ste veľmi ťažko 
vysvetľovali svojmu budúcemu 
manželskému partnerovi, takže to 
pravdepodobne nie je v poriadku. 
A určite sa takéto jednanie bude 
veľmi ťažko obhajovať v súdny 
deň pred Bohom a preto by ste 
nemali “zachádzať” tak ďaleko v 
prejavoch svojej lásky, či vzťahu.

ilustračná snímka: Martin Magda
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Trampoty v manželstve

Keď sa zdá, že u niekoho 
manželstvo vysychá, Boh 
ho môže zavlažiť. Keď sa 
zasekne v slepej uličke, 
Boh môže odstrániť prekáž-
ku. Keď sa zdá, že manžel-
stvo umiera, Boh mu môže 
vdýchnuť nový život.

Manželstvo nie je o potláčaní 
našej osobnosti. Skôr to zname-
ná diskusiu o našich rozdielnych 
stanoviskách, hľadanie vzájom-
ného pochopenia a spôsobu, ako 
kombinovať našu múdrosť a dary. 
Ak to častejšie a opakovane ro-
bíme, zistíme, že problémy, ktoré 
nám hrozili rozdelením, nás na-
opak zblížia a posunú naše man-
želstvo o kúsok ďalej a postupne 
aj k vzájomnému zjednoteniu. 

Ak sa postavíme zoči-voči tomu, 
čím sme jeden druhého zranili, 
môže to obnoviť našu vzájomnú 
dôveru. Dôvera je v manželstve 
životne dôležitá – ako sklo na 
okne -  jeho funkciou je prepúš-
ťať dovnútra svetlo, ale aj chrániť 
pred zimou, vetrom a dažďom. Aj 
keď je sklo jedným z najtvrdších 
materiálov, dokáže odolať aj sil-
ným búrkam, predsa ho možno 
rozbiť kladivom, či kameňom.

Dôvera medzi manželmi nech 
je akákoľvek silná, je rovnako 
krehká. Môže sa rozbiť jediným 
skutkom nevery, zneužitia alebo 
násilia. Môžu ju zničiť nahromade-
né “nevinné” lži, klamstvá, zavá-
dzanie, kritické neopodstatnené 
poznámky, či neláskavé zaobchá-
dzanie. Tie sú ako špina, ktorá sa 
postupne usádza na okne a bráni 
prenikať svetlu lásky a dôvery. 

Intímne vzťahy sú vystavané na 
dôvere a otvorenosti. Tieto dve 
kvality sú dôležité pre manželov 
- patria k sebe a navzájom sa 
podporujú. Tam, kde je dôvera, 
tam sú manželia schopní hovo-
riť otvorene o svojich najhlbších 
pocitoch, nádejách a obavách, 
o svojich žiadostiach a žiaľoch, 
o svojim myšlienkach a snoch. 
Jeden druhého púšťajú do svojho 
najhlbšieho vnútorného sveta, 
aby spoznali, akí sú. Táto otvo-
renosť vedie potom k rastu ešte 
mocnejšej dôvery, ktorá umožňu-
je ešte väčšiu otvorenosť.

Keď sa navzájom zraňujeme, či 
už úmyselne alebo neúmyselne, 
ničíme tým dôveru a stávame sa 
menej otvorení. Keď sme zranení, 
máme sklon uzatvárať sa, nieke-
dy podvedome držať si partnera 
od tela a chrániť sa pred ďalším 
zranením. Čím väčšie zranenie, 
tým väčšia škoda! Zvyčajne to 
nie je len jeden úmyselný skutok, 
ktorý zničí intimitu medzi man-
želmi, ale je to skôr hromadenie 
menších zranení, ktoré ostávajú 
neprediskutované a nevyliečené!

K zraneniam dochádza vždy, 
keď sa voči sebe správame ne-
láskavo:
1. Keď robíme dôležité rozhodnu-
tia bez konzultácie s partnerom;
2. Keď sa túžba po dôvernom 
rozhovore stretáva s chladom;
3. Keď kritika prevažuje nad po-
vzbudzovaním;
4. Keď čas, určený pre nás dvoch, 
vypĺňajú iní ľudia alebo nie dôle-
žité činnosti;
5. Keď na narodeniny chýbajú 
darčeky a výročia prechádzajú bez 

povšimnutia;
6. Keď skutky lásky nahradí se-
bectvo a lenivosť;
7. Keď sa láskavosť stretne s 
nevďačnosťou;
8. Keď sa pokus o objatie stretne 
s „nevidíš, že mám veľa práce?”;
9. Keď chýba úcta a ochota obe-
tovať sa;
10. Keď sa nedokážeme vžiť do 
postavenia nášho životného part-
nera a držíme sa našich nenapl-
nených predstáv;

Dokonca aj v manželstvách 
plných lásky sú obdobia, keď sa 
manžel alebo manželka zraňujú 
navzájom! Len zriedka sa to deje 
úmyselne. Obvykle je to skôr ne-
úmyselné, pričom si neuvedomu-
jeme bolesť, ktorú si spôsobili.

No ak má vzrastať dôvera a 
otvorenosť, takéto zranenia sa 
musia čím skôr odstrániť! A prá-
ve proces odstraňovania zranení 
buduje väčšie porozumenie a 
blízkosť. Ak to však nerobíme, 
múry, ktoré obklopujú srdce sú 
stále vyššie, betón stále tvrdší, až 
nakoniec pochovajú našu intimitu 
a niekedy aj naše manželstvo! 

Je preto potrebné hľadať ná-
stroje, ktoré nám pomôžu od-
strániť minulé zranenia, zbúrať 
akékoľvek múry a zabrániť tomu, 
aby budúce zranenia mali také 
vážne dôsledky.

Je len na nás, či chceme ne-
chať zranenia “hnisať” a otra-
vovať náš vzťah alebo s tým 
chceme niečo urobiť. Čím viac 
sme ochotní ich odstrániť, tým 
ľahšie sa nám to podarí. Ale ak 
nie sme, vtedy sa dokonca aj 
z relatívne malých problémov 
môžu stať veľké vrchy, ktoré 
nás oddelia a mnohých, žiaľ, aj 
natrvalo.

MUDr. B. Vaščák

LXXV. Ako ľahko môžeme narušiť intimitu?
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Stalo sa:
- 29. 6. prikázaný sviatok sv. Pet-
ra a Pavla, apoštolov
- 5. 7. štátny aj cirkevný sviatok 
slovanských vierozvestov sv. Cyrila 
a Metoda
- 6. 7. požehnanie peších pútnikov 
na odpusť do Levoče ráno o 5:00
- 6. a 7. 7 odpustová slávnosť Náv-
števy Panny Márie na Mariánskej 
hore v Levoči; slávnostnú odpusto-
vú celebroval J. Em. kardinál Franc 
Rodé, C.M., emeritný prefekt 
- 26. - 28. 7. večerné sv. omše 
pri sv. Anne a hlavná odpustová 
slávnosť o 10:00, ktorú celebro-
val J. E. Mons. Cyril Vasiľ, SJ, ar-
cibiskup a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi
- 30. 7. uctenie si relikvie bl. Zden-
ky Schelingovej po sv. omši v Ovčí
- 6. 8. sviatok Premenenia Pána
- 15. 8. prikázaný sviatok Nane-
bovzatie Panny Márie - v Doline o 
10:30 celebroval vdp. Jozef Halčín, 
farár v Margecanoch
- 2. 9. Veni Sancte - začiatok škol-
ského roka sme žačali svätou om-
šou o 8:00 vo Víťaze a 9:00 v Ovčí
- 8. 9. sviatok Narodenia Panny 
Márie sme oslávili o 10:30 svätou 
omšou v Doline, ktorú celebroval 
vdp. Miroslav Kyšeľa, farár v Ši-
rokom

Stane sa:
- 15. 9. slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie o 10:30 v Doline
- 22. 9. zbierka na rádio Lumen
- 28. 9. výstup na kopec Sľubica 
so sv. omšou o 12:00
- 6. 10. sv. omša v Doline - poďa-
kovanie poľovníkov

Ohlášky september a október 2013 
 
- sobáš 14. septembra vo Víťaze o 16:00 – Martin Čech, syn 

rodičov Vladimíra a Aleny rod. Šuchmanovej, narodený v Prešove, 
bývajúci vo Víťaze a Dominika Jenčová, dcéra rodičov Jozefa a Evy 
rod. Križovenskej, narodená v Krompachoch, bývajúca vo Víťaze.

- sobáš 21. septembra v Širokom – Marek Haľko, syn rodičov 
+ Jozefa a + Františky rod. Pribulovej, narodený v Prešove, bývajú-
ci v Ovčí a Monika Jurčišinová, dcéra rodičov Filipa a Márie rod. 
Šimoňákovej, narodená v Prešove, bývajúca v Širokom.

- sobáš 21. septembra vo Víťaze o 15:00 – Lukáš Baran, syn 
rodičov Ondreja a Márie rod. Bednárovej, narodený v Prešove, 
bývajúci v Kendiciach a Juliána Jenčová, dcéra rodičov Mateja a 
Heleny rod. Konečnej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

- sobáš 5. októbra v Ovčí o 15:00 – Matúš Deržák, syn rodičov 
Jozefa a Janky rod. Hrubej,  narodený v Prešove, bývajúci v Prešove 
a Katarína Kráľová, dcéra rodičov Ignáca a Emílie rod. Ďuranovej, 
narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí.

- sobáš 5. októbra v Ovčí o 16:30 – Maroš Stupinský, syn ro-
dičov Pavla a Kristíny rod. Balogovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Prešove a iveta Uličná, dcéra rodičov Stanislava a Anny rod. 
Jenčovej-Bednárikovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Ovčí.

ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

: M
ar

tin
 M

ag
da



28

Spektrum 7/2013



Spektrum

29

7/2013



30

Spektrum 7/2013

Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

9. 9. Pondelok
10. 9. Utorok 18:00 za ZBP Heleny Iskrovej
11. 9. Streda 18:00 za ZBP rodiny Uličnej
12. 9. Štvrtok 7:00 † Františka a Apolónia Štofaníkovci
13. 9. Piatok 18:00 70: Mária Verbová 17:00 za dobrodincov púte do Levoče

14. 9.
Povýšenie 
sv. Kríža

9:00 na úmysel bohuznámej osoby 7:30 † Stanislav
16:00 sobáš: M. Čech - D. Jenčová

15. 9.
Sedembolestná
Panna Mária

7:30 60 výr. sobáša: Ladislav a Veronika Uliční 9:00 za farnosť
10:30 70: Adolf Salanci - v DOLINE

16. 9. Pondelok
17. 9. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Jozefa Jenču
18. 9. Streda 18:00 za ZBP Michala, kňaza
19. 9. Štvrtok 7:00 † Jozefína Uličná (výročná)
20. 9. Piatok 18:00 † Veronika, Štefan, Mária a Ján 17:00 za ZBP rodiny Rastislava Balogu

21. 9. Sobota
7:30

za duchovných otcov 
Juraja, Olivera, Štefana a Viliama

15:00 sobáš: L. Baran - J. Jenčová

22. 9.
25. nedeľa
cez rok - C

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP Jozefa Humeňanského, misionára
10:30 50: Peter Čech

23. 9. Pondelok
24. 9. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Forišovej
25. 9. Streda 18:00 † Peter Uličný 

26. 9. Štvrtok 7:00
za duchovných otcov a rehoľné sestry 
z našej farnosti

27. 9. Piatok 18:00 za ZBP novomanželov Sabolových 17:00 † Helena Jenčová (výročná)

28. 9. Sobota
7:00 40: Dušan, 40: Marta

12:00 za ZBP Jozefa Gregu - SĽUBICA

29. 9.
26. nedeľa
cez rok - C

7:30 za farnosť 10:30 80: Michal Jenča, kostolník
10:30 50: Stanislav Čech

30. 9. Pondelok
1. 10. Utorok 18:00 † Flavián Jenča (výročná)
2. 10. Streda 18:00 za ZBP Magdalény Humeňanskej
3. 10. Štvrtok 7:00 za ZBP rodiny Františky Jenčovej
4. 10. Piatok 18:00 za ZBP rodiny Jaroslava Uličného 17:00 za ZBP rodiny Jozefa Jenču

5. 10. Sobota
7:00 za ružencové bratstvo 15:00 sobáš: M. Deržák - K. Kráľová

16:30 sobáš: M. Stupinský - I. Uličná

6. 10.
27. nedeľa
cez rok - C

7:30 † Rudolf, Barbora a Valent 9:00 za ZBP rodiny Tobiašovej
10:30 za farnosť - v DOLINE

7. 10. Pondelok 18:00 † Ján a Helena, Alžbeta a Ondrej 7:30 za živých členov ružencového bratstva
8. 10. Utorok 18:00 60: Helena
9. 10. Streda 18:00 † Ondrej Pribula (výročná)

10. 10. Štvrtok 7:00 † Anna Sirovičová
11. 10. Piatok 18:00 † Helena Baluchová (výročná) 17:00 60: Jozef Magda
12. 10. Sobota 7:00 † Vincent Jurčišin

13. 10.
28. nedeľa
cez rok - C

7:30 za farnosť 9:00 † František Jenča
10:30 40: Ladislav Uličný



22. - 24. júla 2013
DETSKÝ TÁBOR 2013

v Bijacovciach

26. júla 2013 (piatok)
sv. omšu celebroval
Mons. Andrej Imrich

Odpust sv. Anny

28. júla 2013 (nedeľa)
sv. omšu celebroval

Marek Hnat, farár vo Víťaze

28. júla 2013 (nedeľa)
slávnostnú sv. omšu celebroval

Mons. Cyril Vasiľ



8. 9. 2013 - odpust Narodenia Panny Márie v Doline

15. 8. 2013 - Nanebovzatie Panny Márie v Doline

10. 8. 2013 - výstup na Roháčku
celebroval

Marek Hnat, farár vo Víťaze

celebroval
Jozef Halčin, admin. v Margecanoch

celebroval
Miroslav Kyšeľa, farár v Širokom




