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Naša pomoc zomrelým
Po tieto dni častejšie navštevujeme cintoríny ako 

počas roka. Vedie nás k tomu láska nielen k našim prí-
buzným zomrelým, ale aj k všetkým tým, ktorí zomreli v 
priateľstve s Bohom, čiže v milosti posväcujúcej, a sú 
odkázaní na naše modlitby a obety. Táto spomienka na 
všetkých verných zosnulých sa zakladá na učení o úzkom 
spojení oslávenej Cirkvi v nebi a trpiacej Cirkvi v očistci 
s putujúcou Cirkvou, čiže s veriacimi žijúcimi ešte na 
zemi. Všetci členovia Cirkvi sú navzájom spojení vierou, 
nádejou a láskou, až napokon budú všetci združení v 
láske v oslávenej nebeskej Cirkvi. 

Cirkev na slávnosť Všetkých svätých obracia zraky 
svojich detí k nebu a ukazuje im slávu a blaženosť týchto 
oslávených členov, ktorí môžu za nás orodovať u Boha. 
Pri spomienke na verných zosnulých nás vyzýva a prosí, 
aby sme pomoc a orodovanie venovali tým členom Cirkvi, 
ktorí si sami nemôžu pomôcť, totiž dušičkám trpiacim 
v očistci. Nik z nás nevie, či naši drahí zosnulí rodičia, 
bratia a sestry, priatelia alebo dobrodinci, nie sú ešte 
v očistci. Láska nám káže, aby sme im vrúcnou modlit-
bou, skutkami dobročinnosti a milosrdenstva a najmä 
obetou svätej omše pomáhali skrátiť, alebo ukončiť 
dni ich trápenia v očistci a naplniť ich túžbu čím skôr 
uvidieť Božiu tvár.  

Viera v očistec a láska prastarých národov k zomre-
lým sa jasne zračí v kresťanskom učení. Sám láskavý 
Spasiteľ hovorí o väzení v budúcom živote, z ktorého sa 
nik nevyslobodí prv, kým nesplatí svoj dlh až do posled-
ného haliera. Na druhom svete sa teda budú odpúšťať 
hriechy, ale nie v nebi, do ktorého nemôže vojsť nič ne-
čisté, ale ani v pekle, lebo tam už niet odpustenia. Sv. 
Pavol píše Korinťanom: „...dielo každého vyjde najavo. 
Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša 
dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zo-
stane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí 
škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň“ (1 
Kor 3, 13-15). Sv. Ambróz vykladá tieto posledné slová 
tak, že taký človek môže byť spasený, ale musí pretrpieť 
pokutu očistcového ohňa. Blahoslaveného bude trápiť 
očistcový oheň, kým bezbožného večný oheň v pekle. 
Podľa sv. Pavla, apoštola teda oheň, z ktorého je ešte 
možné vyslobodenie, nemôže byť oheň pekla, lebo z 
pekla niet vyslobodenia, ale je to oheň očistcový. Článok 
viery nás učí, že „očistec jestvuje a že dušiam, ktoré sa 
tam nachádzajú, môžu pomáhať prihovárania (prosby) 
veriacich, no najmä obľúbená oltárna obeta“ (Trid. koncil 
XXV). Krásne to vyjadrila aj sv. Terézia z Lisieux: „Keď 
človek miluje, nemôže byť pre neho očistec. V očistci 
sa človek oslobodzuje zo svojej uzavretosti do seba, 
ktorá mu bráni plne sa otvoriť dialógu lásky s Bohom.“

duchovný otec Marek Hnat
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Náhodná pocestná
jedna krásna breza
jesenným vetrom si 
žlté kaderie začesáva
na medziach
šípky oberá...

Páru tmavých chmár
poháňaných v diaľ
do neznáma
tasklivá 
predzimná nálada
sa za slnkom obzerá...

Spievam si
kroky mi brnkajú
po strunách citary

Nevládzem
ožívam
do vetra sa zapletám
a som tam...

Zlatisté vlasy
náhodnej krásy
preberám...
Paľo Ondrík, Krahule 27. 10. 2013

Náhodná pocestná
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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 32. nedeľu, rok C

Nemáme žiť len pre tento svet, 
ale pre večnosť
Márne sa ľudia pokú-
šajú vyriešiť všetky 
problémy a zodpo-
vedať všetky otázky 
života v rámci pozem-
ského bytia. Jednou z 
osudových otázok je 
otázka života a smrti. 
Existuje vzkriesenie z 
mŕtvych? Nemáme žiť 
len pre tento svet, ale 
pre večnosť. Je to tak 
aj u nás? Nemáme si 
čo vyčítať?

Drahí bratia a sestry, milé deti, 
viem si predstaviť, s akým napätím 
ste sledovali seriál o hrdinskom 
Winetuovi. Bol to hrdina Indiánov. 
A či si viete predstaviť, ako si pred-
stavovali večný život Indiáni? Ako 
večné lovište, kde správny Indián 
cválal na svojom mustangovi a lovil 
zver po celú večnosť. Ale či to takto 
vyzerá aj v nebi? Zdá sa vám to 
isto smiešne a vy by ste najradšej 
mali v nebi závodné motorky, autá, 
pravda? Avšak takto to v nebi tiež 
nebude a preto i saduceji vo svojej 
múdrosti, s akou išli na Pána Je-
žiša, ukazujú sa veľmi jednoduchí 
a smiešni. V nebi sa nikto nebude 
ženiť či vydávať a vôbec radosti 
neba sú iné, celkom iné ako rados-

ti pozemské. Veď svätý Pavol, ktorý 
mal možnosť nahliadnuť do neba, 
napísal: „Ani oko ľudské nevidelo, 
ani ucho nepočulo a vôbec ani si 
človek nevie predstaviť, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Teda 
toto hlavné nie je, že ako to tam 
vyzerá, ale skôr ako sa tam dostať. 

To by nám mohol povedať svätý 
Stanislav Kostka, ktorého pa-
miatku budeme onedlho sláviť. 
Podľa niektorých závistlivých ľudí 
mal nebo už na zemi, lebo ako 
syn poľského magnáta – boháča 
si to mohol dovoliť. Ale práve on 
poznal vo Viedni, aké nástrahy sú 
namierené na bohatých. Uvedomil 
si Ježišove slová:  „Skôr ťava pre-
jde uchom ihly, ako boháč vojde 
do kráľovstva nebeského.“ A preto 
tajne utiekol a prišiel do Ríma, kde 
poprosil o prijatie do rádu jezuitov. 
Otec sa veľmi hneval, ale Stanislav 
stále tvrdil: „K vyššiemu cieľu som 
stvorený!“ A vytrval. Zomrel mladý, 
ale získal to, kde sa ani nežení, ani 
neloví zver, ale kde sú duše šťast-
né a budú tam raz i naše telá. Pre-
to i vy si uvedomte. Pre nebo som 
stvorený! Budem vzkriesený pre 
život večný! Preto chcem dobre tu 
žiť tak, ako svätý Stanislav Kostka.

Milí veriaci, Kristove slová, ktoré 
povedal ako odpoveď saducejom, 
sú každému jasné: „Tí však, čo 

budú uznaní za hodných tamtoho 
sveta a vzkriesenia z mŕtvych, sa 
nebudú ani ženiť, ani vydávať. Už 
viac ani umrieť nebudú môcť.“ 
Stojí však pred nami otázka. Kto 
bude uznaný za hodného tamtoho 
sveta? Je to otázka veľmi vážna a 
pre každého z nás životne dôležitá. 
Preto každý je povinný sa nad ňou 
zamyslieť. 

Všetci poznáme trhací kalendár. 
Skladá sa z 365 lístkov, na ktorých 
sú označené jednotlivé dni celého 
roka. Dátumové číslo rozhoduje o 
našich úradných a osobných povin-
nostiach. Každý večer z kalendára 
zmizne jeden lístok, aby ustúpil 
novému. List za listom sa trhá a 
ako bezcenný sa hádže do koša, 
alebo priamo do ohňa. Takýto trha-
cí kalendár je symbolom ľudského 
života. V živote tak ako v kalendári, 
deň dňu sa podobá. Každodenná 
cesta za povinnosťami je rovnaká, 
len dátum sa mení. A človek si ani 
neuvedomuje, že s papierovým líst-
kom z kalendára trhá zakaždým aj 
jeden deň zo svojho života. A ten 
tiež pokojne hádže do koša minu-
losti, akoby viac nič neznamenal a 
bol súci ozaj len pre oheň. V očiach 
mnohých ľudí minulé a prežité dni 
neznamenajú viac ako hŕbu papie-
ra v koši. Oni nepripisujú minulosti 
žiadny význam. Sú to dni, ktoré sa 
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nedajú už viac žiť a sú cenné len 
dovtedy, kým znamenajú prítom-
nosť, alebo použiteľnú budúcnosť 
pre záujmy radosti, pôžitku, alebo 
inej možnosti dosiahnutia denné-
ho cieľa. Takýto pohľad na život a 
na minulosť je z nášho hľadiska 
celkom nesprávny. 

Celkom inak sa na život pozerá 
cirkev. Ona má tiež svoj kalendár, 
podľa ktorého riadi život svojich 
veriacich. Ten však nie je iba me-
chanickou pomôckou na meranie 
času, ale stále novým prínosom 
možností získať si zásluhy pre 
večný život. Cirkevný kalendár na 
každý deň určuje meno svätca a 
zdôrazňuje jeho životný príklad k 
nasledovaniu. Každý deň je darom 
Božím a máme v ňom Bohom dané 
možnosti získať si zásluhy. A aby 
sme mohli byť uznaní za hodných 
tamtoho sveta. Každý náš deň sa 
má začínať spomienkou na dobro-
tu Božiu, modlitbou vďaky za nový 
záblesk slnka, za nový krok do 
ďalšieho života. Má sa začínať s 
prosbou k Bohu, darcovi života a 
smrti, aby on z plnosti svojich ne-
konečných možností, požehnania 
a milostí doprial a umožnil šťast-
livý priebeh s ním začatého dňa. 
Máme si uvedomiť, že prežitý deň 
sa nezahodí do mora večnosti, ako 
čosi nepotrebné a zbytočné, ale že 
zostane naveky zapísaný vo večnej 
knihe nášho jestvovania. 

Noc je príležitosť na získanie 
nových čerstvých síl. Noc má byť 
vzdialením sa od hluku sveta a 
možnosťou zabudnutia na trampo-
ty dňa. Nemá byť k tomu, aby sa 
pod plášťom jej tmy ľahšie páchali 
hriechy, aby sa množili krádeže, 
vraždy, atď. Jej tichosť má byť zna-
mením posvätného pokoja. Teda i 
noc v živote kresťana nie je zbytoč-
ná, má svoj patričný význam, ktorý 

napomáha k dosiahnutiu cieľa. 
Celý život človeka sa má skladať z 
takýchto dní a nocí, z takýchto ča-
sových jednotiek v znamení práce 
a modlitby. Každodenný život má 
mať hlbší cieľ a väčší význam ako 
hodenie ho do koša zabudnuteľnej 
minulosti. Každý deň má byť zapí-
saný do knihy života ako pomník 
nesmrteľných zásluh. Život nemá 
byť teda iba trhacím kalendárom, 
ktorého lístky sú po prežití ozna-
čených dní bezcenné a sú súce 
iba do ohňa, ale má byť knihou, 
ktorej každá strana je písaná sve-
domitosťou každodennej práce, 
plnením mravnej normy života a 
konaním dobrých skutkov kresťan-
skej lásky a milosrdenstva. V tejto 
knihe nášho života má byť zacho-
vaný čistý obraz Boží. Ako však 

obstoja pred večnosťou tí, ktorí 
zabúdajú na zmysel života, na več-
ný cieľ duše a na význam každého 
dňa pre ich večnosť? Zmyslom ich 
života je len jednostranná starost-
livosť o telo. Pre takýchto je deň 
skutočne iba bezcenným útržkom 
z kalendára ich života. 

Náš život má byť životom dôstoj-
ným kresťana katolíka. Životom, za 
ktorý sa nemusíme báť odsúdenia, 
keď večný sudca Kristus otvorí 
knihu vekov, v ktorej sa zaskvejú 
prežité dni nášho života leskom 
statočnosti a zodpovednosti. A za 
tie statočne prežité dni nášho živo-
ta ako odmenu dostaneme uzna-
nie, že sme hodní tamtoho sveta a 
vzkriesenia z mŕtvych. Amen.  

Mgr. Ján Biroš
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Jednou z najväčších 
svetových autorít v 
oblasti výskumu ľud-
ského mozgu, laureát 
Nobelovej ceny za 
fyziológiu a medicínu 
(1963), austrálsky 
neurológ John Carew 
Eccles (1903-1997) 
na základe výsledkov 
svojich vedeckých vý-
skumov dospel k záve-
ru, že každý človek má 
nesmrteľnú dušu. 

John Eccles na základe výsled-
kov svojho dlhoročného výskumu 
a analýz hovorí, že hmota nie je 
schopná produkovať duševné javy a 
neexistuje nijaká premena fyzickej 
energie na energiu duchovnú. To 
znamená, že len duchovná realita 
môže vytvárať psychické procesy. 
Austrálsky laureát Nobelovej ceny 
pripomína, že z vedeckého hľadis-
ka je potrebné výslovne zamietnuť 
tvrdenia materialistov, že ľudské 
vedomie je produktom hmoty. Pre J. 
Ecclesa začalo byť zrejmé, že myseľ 
človeka, jeho osobné ja existuje 
ako duchovný rozmer ľudskej priro-
dzenosti a je nesmrteľnou dušou. 
Tento vynikajúci vedec zdôrazňuje, 
že moderná veda nám odovzdáva 
posolstvo pokory tvárou v tvár zá-
zraku života a veľkoleposti ľudskej 
osoby. Človečenstvo charakterizuje 
nielen inteligencia a rozum, ale 
predovšetkým tvorivosť a fantázia.

Eccles píše o dvoch základných 
pilieroch, a to: ľudská osobnosť 
je jedinečná vo svojom fyzickom 
rozmere a v duchovnej existencii 
nesmrteľnej duše. Na základe vý-
sledkov svojho výskumu profesor 
Eccles dôrazne odmieta materia-
listickú teóriu pamäti, ktorá mozog 
definuje ako super komplikovaný 
počítač, ktorým mozgová kôra vy-
tvára všetky myšlienky a pocity. 
Túto teóriu považuje za „úbohú a 
prázdnu“, pretože používa nejasné 
zovšeobecnenia a predovšetkým 
nie je schopná vysvetliť zázrak a 
tajomstvo existencie jedinečnosti 
ľudského „ja“ spolu s jeho du-
chovnými hodnotami: tvorivosťou 
a schopnosťou predstavivosti (Ako 
ja riadi svoj mozog, s. 33, 176). 
„Vzhľadom k tomu, že materialis-
tický koncept,“ píše Eccles, „nie 
je schopný vysvetliť a zdôvodniť 
skúsenosť našej jedinečnosti, som 
nútený prijať nadprirodzený vznik 
jedinečného, duchovného, osob-
ného ,ja‘, teda duše. Teologickými 
pojmami povedané: každá duša je 
novým Božím stvorením implanto-
vaným do ľudského zárodku“ (Vývoj 
mozgu, zrod ega, s. 237). Profesor 
J. Eccles vyvinul novú geniálnu teó-
riu fungovania ľudskej mysle známu 
ako dualistický interakcionizmus 
(dualist–interactionism).

Jej autor vysvetľuje: „Vyhlasu-
jem, že tajomstvo človeka je neu-
veriteľne znehodnotené vedeckým 
redukcionizmom s jeho odnožou 
,sľubujúceho materializmu‘, ktorý 

chce vysvetliť existenciu celého du-
chovného sveta modelom činnosti 
neurónov. Takáto viera by mala byť 
považovaná za poveru. Musíme 
uznať, že sme duchovné bytosti s 
dušou existujúcou v duchovnom 
svete, rovnako ako bytosti fyzické 
s telom existujúcim v hmotnom 
svete“ (Vývoj mozgu..., s. 241). 
Tvrdenie materialistov, že myslenie 
je výsledkom fyzikálnych procesov 
Eccles odmieta ako poveru, ktorá 
nemá nič spoločného s poznatkami 
vedy: „Čím viac informácií o činnos-
ti ľudského mozgu prinášajú vedec-
ké výskumy, tým zreteľnejšie môže-
me vidieť rozdiel medzi fungovaním 
mozgu a myslením – tu môžeme 
vidieť veľkosť fenoménu myslenia. 
Názor, že myslenie je výsledkom 
fyzikálnych procesov je jednoducho 
poverou, ktorej sa držia dogmatickí 
materialisti. Má rysy mesiášskeho 
proroctva s prísľubom budúcnosti, 
zbavenej všetkých problémov - ide 
o akúsi nirvánu pre naše nešťastné 
budúce pokolenia. Materialistickí 
kritici argumentujú, že najobťaž-
nejšou je hypotéza, že nefyzické 
psychické udalosti môžu mať vplyv 
na fyzickú štruktúru neutrónov. 
Takáto činnosť údajne nie je v 
súlade so zákonmi fyziky, najmä 
s prvým zákonom termodynamiky. 
Táto námietka by však mohla byť 
námietkou fyzikov, neurológov a 
filozofov 19. storočia, ideologicky 
prepojených s fyzikou tamtej doby, 
ktorá nepoznala revolúciu kvanto-
vej fyziky z dvadsiateho storočia“ 
(Celková hypotéza o rozumovo-
mozgovej interakcii v mozgovej 
kôre (1990); článok uverejnený v 
Proceedings of the Royal Society 
B 240, s. 433-451).

Existencia nesmrteľnej duše
Aj keď sme už po dušičkovej oktáve, stále v nás ostávajú myšlienky 

života po živote. Ponúkame vám vedecký dôkaz o nesmrtelnosti duše 
od laureáta Nobelovej ceny J. Ecclesa. Autorom tohto článku je ks. 
Mieczysław Piotrowski, TChr.
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Mnohoročné vedecké štúdie ľud-
ského mozgu Johna Ecclesa viedli 
k záveru, že všetci máme osobné 
„ja“ – teda nefyzickú myseľ, ktorá 
funguje prostredníctvom fyzického 
mozgu. Preto okrem fyzického sve-
ta v človeku existuje myšlienkový 
– teda duchovný – svet a obe tieto 
skutočnosti na seba navzájom vplý-
vajú (porov. Ako ja riadi svoj mozog, 
s. 38). Profesor Eccles podčiarkuje 
úžasný fakt, že vedomie osobného 
„ja“ v každom človeku nemenne 
trvá po celý jeho život a „túto sku-
točnosť musíme uznať za zázrak“ 
(tamže, s. 139).

J. Eccles píše o nesmrteľnosti 
ľudskej duše, teda o osobnom „ja“ 
po smrti tela každého človeka toto: 
„Verím, že moja existencia je zá-
kladným tajomstvom, ktoré presa-
huje každé biologické hodnotenie 
vývoja môjho tela (vrátane mozgu) 
s jeho genetickým dedičstvom a 
evolučným pôvodom. Bolo by ne-

rozumné domnievať sa, že tento 
nádherný dar vedomej existencie 
nemá nijakú budúcnosť a možnosť 
existencie v inej pre nás ťažko 
predstaviteľnej realite“ (Facing Re-
ality: Philosophical Adventures by a 
Brain Scientist, Heidelberg Science 
Library 1970, s. 83). Inde austrál-
sky vedec vysvetľuje: „Môžeme 
sa na smrť tela a mozgu pozerať 
ako na rozpad našej dualistickej 
existencie. Dúfame, že uvoľnená 
duša nájde novú budúcnosť s hlb-
ším významom a ohromujúcejšími 
skúsenosťami v novej obnovenej 
stelesnenej existencii v súlade s 
tradičnou kresťanskou náukou“ 
(Vývoj mozgu..., s. 242); „Naša 
existencia je rovnako záhadná ako 
naša smrť. Nemáme mať nádej len 
preto, že naša neznalosť nášho 
pôvodu je rovnaká ako neznalosť 
nášho ďalšieho osudu? Prečo by 
sme nemohli žiť život ako veľkú 
výzvu a nádherné dobrodružstvo, 

ktorého konečný význam máme 
ešte objaviť?“ (Facing Reality: Phi-
losophical Adventures by a Brain 
Scientist (1970), s. 95).

Kiežby nás toto svedectvo o 
existencii nesmrteľnej ľudskej 
duše jedného z popredných sve-
tových odborníkov na ľudský 
mozog, laureáta Nobelovej ceny 
prof. Johna Ecclesa, pohlo k väč-
šej starostlivosti o vlastnú dušu, 
teda o duchovný život – o čistotu 
srdca, slobodu od všetkého zlého, 
o večný život. Uskutočňuje sa 
to skrze prehlbovanie osobného 
vzťahu s Kristom prostredníctvom 
každodennej modlitby a vo svia-
tostiach pokánia a Eucharistie. 
Nikdy nezabúdajme na Ježišove 
slová: „Veď čo osoží človekovi, 
keby aj celý svet získal, a svojej 
duši by uškodil?! Alebo za čo 
vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 
16, 26) 

pripravil: M. Magda

ilustračná snímka: Martin Magda
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V nedeľu 27. októbra tohto roku 
nás navštívili pátri a laici z rehole 
bosých karmelitánov z Lorinčika. 
Cieľom ich návštevy bolo duchovné 
predstavenie ich rehole, spojené s 
prosbou pomoci pri výstavbe ich 
kláštora v Lorinčíku pri Košiciach. 
Toto predstavenie predniesol p. 
Andrej pri sv. omšiach.

Jednou z vonkajších apoštolských 
činností, ktoré vykonávame, je spo-
vedná služba. Náš habit je hnedej 
farby s kapucňou. Dosť si nás ľudia 
zamieňajú s františkánmi. Aby som 
ešte vysvetlil, prečo sa voláme bosí 
karmelitáni, keď sme obutí v topán-
kach. Nuž karmelitáni sa voláme 
preto, lebo rehoľa vznikla na hore 
Karmel. Je to pohorie v Svätej zemi 
nad Stredozemným morom pri meste 
Hajfa. Tam prišli prví pustovníci, ktorí 
začali žiť život ponorení v modlitbe. 
A potom, keď sa karmelitáni presťa-
hovali aj do Európy, v 16. storočí v 
Španielsku prebehla dôležitá obnova 
nášho rádu. Za touto obnovou stáli 
zvlášť sv. Terézia Avilská a sv. Ján 
od Kríža. Títo dvaja svätci obnovili 
karmelitánsky rád a vznikla nová 
vetva – odnož. Vtedy bolo zvykom, 
keďže viaceré rehole sa obnovovali, 
že tí noví si dali do názvu slovíčko 
bosí, čo znamená reformu – obnovu. 
A keďže sme sa od 16. storočia už 
nezlúčili s tými pôvodnými, tak nám 
to ostalo v názve až dodnes.

A teraz pár slov o spiritualite našej 
rehole. Špecifickým znakom našej re-
hole je modlitba, vnútorná modlitba, 
iným slovom by sa to dalo nazvať aj 
rozjímanie, alebo meditácia. Karme-
litánska spiritualita nám poukazuje, 
že aj v kresťanskej cirkvi máme 
meditáciu. Nie je to teda výsada iba 
východných ázijských náboženstiev. 
Pri vnútornej meditatívnej modlitbe 
si uvedomujeme, že sme blízko pri 
našom priateľovi Ježišovi Kristovi, 

ktorý na nás s láskou pozerá a chce 
sa s nami rozprávať, chce si nás 
vypočuť, čo mu chceme povedať, čo 
nás trápi, teší, atď. a zároveň on sám 
sa chce prihovárať nášmu srdcu. A 
takejto osobnej vnútornej modlitbe 
venujeme ako karmelitáni denne 
veľa času - hodinu ráno a hodinu 
večer. Samozrejme, že sa modlíme 
aj iné modlitby, ale karmelitánska 
cesta spirituality je práve cez vnú-
tornú modlitbu, ako nám ukazujú 
aj mnohí svätci, práve táto cesta 
vnútornej modlitby je veľmi silným 
prostriedkom na kráčanie za Kris-
tom. Čiže v tom je aj hlavný apoštolát 
našej rehole - modliť sa a modlitbu 
obetovať za druhých, za hriešnikov, 
za požehnanie pre cirkev, pre rodiny. 
Modlime sa aj na tie úmysly, s kto-
rými sa ľudia na nás obracajú či už 
SMS-kami, emailami, telefonátmi. Z 
týchto modlitieb vyplývajú aj iné diela 
apoštolátu vonkajšej činnosti našej 

rehole. Spomínal som už spovednú 
službu, ďalej duchovné sprevádzanie 
ľudí na ceste ku Kristovi rozhovormi, 
prednáškami, duchovnými cvičenia-
mi. Jednou z najdôležitejších činností 
je však šírenie úcty ku karmelitán-
skemu škapuliaru a Panne Márii 
Karmelskej. Karmelitánsky škapuliar 
sú vlastne dve plátky hnedej látky, 
spolu spojené šnúrkou. Prečo sa 
teda má šíriť úcta k tomuto karmeli-
tánskemu škapuliaru? V prvom rade 
je to pre nás, ktorí sa rozhodneme 
ho prijať, také duchovné rúcho Panny 
Márie. Kto ho prijme na seba, dovolí 
tým, že Mária ho ako keby zaodela 
svojím plášťom, zakryje našu vnú-
tornú nahotu, lieči naše rany, chráni 
nás pred zlom a pomáha nám kráčať 
za Pánom. 

A Panna Mária prisľúbila pre tých, 
ktorí ho na sebe nosia,  mnohé mi-
lostí. V prvom rade prisľúbila, že ten, 
kto bude nosiť škapuliar na sebe, 

Bosí karmelitáni z Lorinčíka
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O dokonalosti
Podľa čoho meriame – urču-

jeme dokonalosť? Najčastej-
šie ako súbor určitých kvalít, 
ktoré tiež nadobudli určitý 
stupeň...

Dokonalosť ako objektívna 
kvalita nemôže sa vzťahovať 
na to, čo sa mení, lebo už by 
nebola objektívnou kvalitou, 
ale náhodnou (čakanie na 
vhodnú konšteláciu prípadkov 
- vlastností). Preto objektívna 
dokonalosť musí mať priamy 
vzťah s podstatou bytia, ktorá 
je nemenná. A tá ju má, alebo 
nemá... Ak bytie má všetko 
to, čo má mať a nemá nič z 
toho, čo nemá mať, môžeme 
iste z ontologického hľadiska 
povedať, že je dokonalé.

Ale ako je to s človekom? 
Presne tak... Ako je to ale so 
svätým človekom...? Svätosť 
je výsledok aktuálneho súčtu 
vlastností, alebo je to bytost-
ná – podstatná kvalita? Ak 
podstatná, previňujeme sa 
voči sebe navzájom nedosta-
točnou láskou a aj „účelovým 
zavádzaním“, výsledkom kto-
rého by mal byť tzv. „slušný 
svätý“ človek, zapadajúci do 
prostredia a do „našich“ pred-
stáv, do tej idey svätosti, ktorú 
sme vytvorili. Ale to je už nie 
dokonalosť substanciálna, ale 
iba idea akcidentálnej dokona-
losti, ktorá sa neustále mení, 
t.j. nemôže byť objektívna, je 
účelová...

Krstom sme sa stali do-
konalými, sviatosťami táto 
dokonalosť v nás vzrastá. 
Preto dokonalý človek je svätý 
človek... 

Paľo Ondrík z Kluknavy 23. 10. 2013

nebude zatratený. Potom prisľúbila, 
že keby sme sa po smrti dostali 
do očistca, tak Mária už najbližšiu 
sobotu po smrti nás príde z očistca 
vyslobodiť, teda chce skrátiť to naše 
očistcové utrpenie. Svojim ctiteľom 
prisľúbila, že ich bude chrániť po celý 
život, a najmä v hodine smrti. Na-
pokon je to duchovné spoločenstvo 
medzi všetkými, ktorí nosia škapu-
liar tým, že sa stavajú duchovnými 
členmi rehole karmelitánov, ale z 
toho plynie ešte mnoho iných vecí. 
Títo ľudia majú účasť na všetkých 
zásluhách, duchovných dobrách, 
modlitbách, sebazáporoch, pôstoch, 
ktoré prednášajú pred Bohom bratia 
a sestry karmelitánky vo svojich 
kláštoroch.

Aké sú teda záväzky pre tých, čo 
chcú nosiť škapuliar na sebe? V 
podstate je to veľmi jednoduché. 
Najdôležitejší je duchovný záväzok - 
snažiť sa nasledovať Krista, žiť podľa 

evanjelia, podľa prikázaní. Škapuliar 
nám nič nové k tomu nedodáva, 
akurát sa ním zasväcujeme Panne 
Márii a prijímame do svojho života 
jej pomoc a ochranu. Ale pozor! 
Škapuliar to nie je automatika, že 
keď prijmem škapuliar, tak sa mi už 
nestane žiadny hriech, ale keď pad-
nem do hriechu, chce byť pre mňa 
povzbudením, aby som z neho opäť 
vstal a vykročil za Ježišom. 

A potom sú to tri základné vonkaj-
šie záväzky, a to: 1. máme ho nosiť 
neustále na sebe vo dne aj v noci s 
výnimkou situácií, keď je nevyhnutné 
si ho dať dole, 2. modlitba, ktorú sa 
máme modliť každý deň, tú nám určí 
kňaz v deň prijatia. My karmelitáni 
väčšinou dávame modlitbu „Pod tvo-
ju ochranu“, 3. napokon je to zápis 
do škapuliarskej knihy, to sa odohrá-
va po obrade prijatia kvôli evidencii.

pripravila: M. Gondová

ilustračná snímka: Martin Magda
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Stretli sme sa po sv. omšiach na 
fare u nás vo Víťaze. Oproti mne 
sedia dvaja pátri z rehole bosých 
karmelitánov - páter Andrej a 
páter Dušan, ktorých poprosím, 
aby sa nám bližšie predstavili. 
Najprv teda páter Andrej.

Pochádzam z Detvy, zo stred-
ného Slovenska a momentálne 
pôsobím v Lorinčíku, kde máme 
karmelitánsku komunitu. Som 
tam od septembra roku 2009.  
Pochádzam zo šiestich súroden-
cov, sme samozrejme veriaca 
rodina. Rodičia ešte stále hrajú 
v kostole na organe.
Je mi jasné, že keď ste prakti-
zujúca kresťanská rodina, tak 
chodenie do kostola a modlitba 
boli asi samozrejmosťou. Kedy 
vznikla túžba stať sa rehoľníkom, 
kedy ste pocítili volanie Pána do 
tejto služby?

U mňa povolanie, myslím si, 
že vznikalo tak postupne. Najprv 
som začal chodiť miništrovať do 
kostola, to bolo v skorom veku, 
lebo rodičia ma vzali do sakristie, 
aby som miništroval. Asi som bol 
ešte len prvák, alebo možno len 
tesne predtým, to už neviem pres-
ne. Musím sa priznať, že veľký 
vplyv mali na mňa tí kňazi, ktorí 

slúžili sväté omše u nás v Detve. 
Dávalo mi to také pohnútky a 
inšpiráciu, že som chcel aj ja byť 
takým kňazom. A to volanie sa 
začalo objavovať už počas štúdia 
na základnej škole, preto som si 
vybral ďalšie štúdium na gymná-
ziu v Banskej Bystrici, konkrétne 
na katolícke gymnázium Štefana 
Moyzesa. No a počas tohto štú-
dia sa objavili už také vážnejšie 
prejavy volania, hlavne v priebehu 
prvého, druhého ročníka, kedy 
som začal vážnejšie cítiť, že asi 
Boh chce aby som išiel tou du-
chovnou cestou. Ale to som vtedy 
ešte vôbec nevedel, že pôjdem 
cestou rehoľného kňazstva, vždy 
som premýšľal o tom diecéznom 
kňazstve. Ale v treťom, štvrtom 
ročníku prišli také momenty v 
mojom živote, že som sa zoznámil 
s karmelitánskou spiritualitou, a 
to boli rozhodujúce momenty pre 
mňa - prijal som karmelitánsky 

škapuliar, jedna taká púť za Svä-
tým Otcom do Českej republiky, 
kde sme videli karmelitánky, boli 
sme v ich kláštore, v kostole 
pozrieť sa a ja som vtedy čítal 
životopis svätej Terezie z Lisieux, 
jej diela a to ma veľmi ohúrilo. Po-
tom som bol na vážkach, čo ďalej, 
kde ma chce Boh mať. Potom, 
keď som prosil modlitbou, tak 
sa to jednoznačne posunulo ku 
karmelitánskej reholi, kam som 
po maturite vstúpil.

Keď sa pozriem na svoju cestu 
povolania, tak poviem, že jedno-
značne áno, lebo určite to veľmi 
napomáha tomu, že človek aspoň 
teda tí chlapci miništranti, ktorí 
sú vždycky bližšie k oltáru, že 
určite vnímajú ako kňaz prežíva 
svätú omšu. Takže si myslím, že 
je to dôležité. Ale jasné, že život 
kňaza je takým svetlom pre mno-
hých ľudí. Ale zdá sa mi, že mladí 
akoby mali čoraz menej odvahy 

Rozhovor s: 
p. Andrejom 
a p. Dušanom 
z rehole bosých karmeli-

tánov v Lorinčíku

snímka: Martin Magda
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rozhodnúť sa, urobiť vážnejšie 
životné rozhodnutie. Vplyv kňaza 
je určite dôležitý, dôležitá je tiež 
rodina, ale vždy je to o tom osob-
nom odhaľovaní povolania.
Natíska sa otázka, čo ďalej? Ur-
čite je cítiť nedostatok povolaní 
či už v reholiach, alebo v kňaz-
ských povolaniach. Ako je to u 
vás, karmelitánov?

Naša rehoľa je rozšírená prak-
ticky po celom svete. Ak ide 
o mužov, naposledy som sa 
oboznamoval s tým, že je nás 
okolo štyritisíc, ak sa nemýlim, 
na celom svete. A žien bosých 
karmelitánok, tých je ešte viac - 
osem až dvanásť tisíc. Situácia 
vyzerá tak, že je to ako v cirkvi, 
celkovo. Niekde ľudia odchádzajú 
z cirkvi, ako je tomu v západnej 
Európe, ale zase sú také miesta 
na svete, kde veriacich radikálne 
pribúda, napríklad niektoré časti 
južnej Ameriky, v Afrike, alebo na 

Filipínach. 
Podobne je to aj v našej reholi. 

Áno, my Slováci patríme do kra-
kovskej provincie zatiaľ, lebo nás 
nie je veľa, máme len tri komunity 
na Slovensku. A krakovská pro-
vincia donedávna bola najväčšia, 
teraz je druhá najväčšia, prebehla 
ju jedna indická. Vyplýva to práve 
z toho, že povolaní je, za posled-
né roky v rámci našej provincie, 
menej. V Indii je päť alebo šesť 
provincií a v Poľsku sú dve. Nedá 
sa to preto povedať ako o celku, 
niekde to jednoducho pribúda, 
niekde ubúda. Tiež sa nad tým 
zamýšľame s kňazmi a vnímame 
ten úbytok. Zdá sa, že to prechá-
dza takými vlnami - sú roky, keď 
je hojnosť povolaní a potom zase 
musíme znášať také pokorenie, 
keď je nás menej a kedy nám 
zostáva len modliť sa a dúfať v 
Pánovu vôľu.
Teraz prejdeme k pátrovi Duša-

novi. Poprosím teda aj vás, aby 
ste sa bližšie predstavili našim 
čitateľom.

Pôjdem z iného súdka, preto-
že som z Prievidze. Mám troch 
súrodencov. Keď som ja prišiel 
k viere, moji súrodenci aj rodičia 
neboli veriaci. Moja viera sa teda 
zrodila na základnej škole, bolo 
to v roku 1993, kde sme jedno-
ducho dostali možnosť vybrať si 
medzi etickou a náboženskou 
výchovou. A ja zo zvedavosti a z 
nádeje, že to bude voľná hodina, 
som tam napísal náboženstvo. 

Ale v šiestom ročníku na zá-
kladnej škole nás začal učiť pia-
rista. Začal som potom chodiť k 
nim do kostola. Ťahalo ma to, aj 
keď som ešte nerozumel svätej 
omši, tak som tam išiel aj kvôli 
nemu, aby som ho stretol, aby ma 
videl. Čiže aj po ľudskej stránke, 
tie vzory jednoducho priťahujú. 
Raz prišiel do triedy a napísal 
dátum 12. 6. začudoval som sa, 
ako je to možné, že vie môj dátum 
narodenia. Povedal, že vtedy tí, 
čo ešte neboli na prvom svätom 
prijímaní, budú môcť pristúpiť. 
Povedal som si, že to by som 
chcel, že to bude super darček 
na narodeniny, taký rozum dieťaťa 
to ešte bol. No a vtedy spolužiaci 
všetci odišli a ja som mu pove-
dal, že aj ja by som chcel ísť na 
prvé sväté prijímanie, ale nemám 
krst. Takže začal ma pripravovať, 
našiel mi aj krstnú mamu, lebo 
z mojej rodiny nebol vtedy ešte 
nikto na to spôsobilý. Takže 12 
júna na moje trináste narodeniny 
som bol pokrstený a prijal som aj 
prvé sväté prijímanie. Tá viera išla 
ďalej, pretože predtým, než som 
prijal prvé sväté prijímanie, som 
začal miništrovať - to mi vydržalo 
až do konca strednej školy.

snímka: Martin Magda
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Ako vaše obrátenie prijali ro-
dičia?

Oni to nechávali tak, ak ne-
fajčíš, nepiješ, rob, čo chceš. 
Nebránili mi v tom. Potom sa to 
už zariadilo iným smerom, že na-
koniec aj oni sami prichádzali k 
viere. Takže to bol koniec strednej 
školy. Som vyučený cukrár – pe-
kár. Potom som išiel na internát 
do Banskej Bystrice, pretože 
som si chcel urobiť maturitu, ale 
to povolanie začalo už asi rok 
po krste. Preto znovu vravím, že 
osobnosť, ktorá mňa pritiahla k 
tomuto povolaniu, zohrala v mo-
jom živote veľkú rolu a pritiahla 
ma ku kňazstvu, ale aj k rehoľné-
mu životu. Takže po maturite mi 
bolo odporúčané aj spovedníkom, 
ale aj ľuďmi, ktorých som poznal, 
aby som si vyskúšal takpove-
diac „život“ na pár rokov. Čiže 

som sa odsťahoval od rodičov, 
išiel som do Prešova k ujovi. 
Pracoval som päť rokov. Najprv 
som si „odkrútil“ deväťmesačnú 
vojnu, potom som bol v kuchyni 
2 roky a 2 roky som pracoval 
v pekárňach. No a potom som 
vstúpil do rehole. Počas práce 
som premýšľal, že ako diecézny 
kňaz by som to nezvládol, ale túžil 
som po spoločenstve. Tak som 
raz prišiel na spoveď a hovorím 
svojmu spovedníkovi, že mám 
päť túžob, ale neviem, ako ich 
spojiť. Čiže to bolo: - byť v spolo-
čenstve, - aby tam bolo mlčanie a 
samota, - z modlitby vychádzajúca 
práca, - úcta k Panne Márii. Vtedy 
mi povedal: „Tak dobre, skúsime 
to rozoznať. A nechajme zatiaľ 
plynúť čas. Pri ďalšej spovedi mi 
hovorí, že niečo našiel, povedal, 
že karmelitáni. Máš niečo o nich 

zistiť, máš to ako zadosťučinenie. 
Išiel som teda na internet, bol to 
rok 2000. Tie lístočky vychádzali z 
pokladní, bolo treba prísť k počíta-
ču, nahodiť kód, atď. Neboli ešte 
internetové kaviarne. Tak som si 
nahodil karmelitáni a vyhodilo mi 
to české a poľské stránky. Ne-
chcelo sa mi v tom hľadať, nemal 
som na to ani čas, lebo som sa 
ponáhľal do práce. No ale potom 
som už opäť mal ísť na spoveď a 
moje zadosťučinenie som ešte 
nemal splnené. Tak som teda 
znova išiel na internet a našiel 
som vtedy ich stránku, no a našiel 
som aj adresu na bratov, tak som 
im napísal a tak sa to začalo.   
Teraz vám obom položím spo-
ločnú otázku. Joachim kardinál 
Meisner pri jednej návšteve Slo-
venska povedal: „Zo Slovenska 
je najbližšie k Bohu.“ Takú istú 
nádej, respektíve povzbudenie 
povedal taktiež blahoslavený 
pápež Ján Pavol II., že „my Slo-
váci máme našu vieru v Európe 
podržať“.  Zaujíma ma váš názor. 

P. Dušan: Teraz sa veľa hovorí 
o novej evanjelizácii, a my ani ne-
vieme, čo to má byť. Prvé slovo, 
ktoré mi napadá, je vernosť. Ak 
budeme verní svojmu povolaniu, 
teda kňaz - kňazom, rehoľník - 
rehoľníkom, rodina – rodinou. 
Jednoducho, ak si každý budeme 
plniť svoju úlohu v tej viere, tak to 
je pre mňa osobne znakom novej 
evanjelizácie. Pretože netreba tu 
robiť nejakých veľkých veriacich 
v zmysle, že treba prežívať veľké 
duchovné veci. Keď sa naučíme 
vernosti, možno aj v jednoduchos-
ti prežívať vieru na tom mieste, 
kde sme, to je pre mňa znakom, 
že týmto môžeme niekoho osloviť.

p. Andrej: Mne sa zdá a aj v 
cirkvi to rezonuje, že stále nás 

snímka: Martin Magda
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povzbudzujú aj pápeži aj kardi-
náli k novej evanjelizácii. Kedysi 
sme mali stretnutie v rámci na-
šej provincie, kde sa k tej novej 
evanjelizácii vyjadroval jeden 
španielsky karmelitán. Hovoril tak 
jednoducho. Zaujalo ma práve to, 
čo znamená častokrát ak zaznie 
otázka, čo vlastne znamená nová 
evanjelizácia. Lebo mnohokrát sa 
môže myslieť, že to môže zname-
nať nejaké nové iniciatívy, nové 
aktivity a možno viac tých aktivít. 
A on povedal tak jednoducho, 
že nová evanjelizácia spočíva v 
tom, že obnoviť sa vo vernosti 
v modlitbe, napríklad v adorácii, 
svätej spovedi. Základné veci, 
ktoré máme, ale obnovené. Ale 
ako k tomu dôjsť, keď ľudia práve 
strácajú záujem o takéto veci? 

Bola otázka ešte na toho pát-
ra, že niekedy je taká skúsenosť 
pri práci s mládežou, že to robia 
stále tí istí ľudia a čo urobiť s 
tým, aby tých ľudí bolo viac? Po-
vedal taký pekný príklad, že tiež 
mali u nich v Španielsku farnosť 
s asi 8000 ľuďmi a mali jedno 
stretnutie pravidelné, myslím že 
nejaké biblické stretnutie spojené 
s adoráciou. Z tej 8000 farnosti 
tam chodili len štyria alebo piati 
ľudia a už ich bolo tak málo a tak 
dlho to trvalo, že si dávali otázku, 
či to má vôbec zmysel. Páter kar-
melitán ich len povzbudil, aby vy-
trvali. Po niekoľkých rokoch zrazu 
ľudí začalo pribúdať a teraz vraj v 
tej farnosti majú osem takýchto 
spoločenstiev. A to bolo pre mňa 
povzbudením, že niekedy sa zdá, 
že nás akoby ubúdalo, alebo, 
že niektoré veci akosi nejdú. Je 
samozrejme na mieste položiť si 
otázku, či to chce Boh, čo robím 
s tými ľuďmi, či sledujem Božiu 
vôľu. Ale keď rozoznám, že áno, 

tak je potrebná vytrvalosť a po 
čase krízy príde možno väčšie 
ovocie.
Na záver vás poprosím o odkaz 
pre našich čitateľov. Ako ste sa 
u nás vo Víťaze cítili a čo by ste 
nám aj nášmu duchovnému otcovi 
do budúcna zaželali?

p. Andrej: Veľmi dobre sme sa 
tu cítili a ďakujeme aj duchovné-
mu otcovi, že sme mohli prísť. 
Sme naozaj veľmi vďační všetkým 
ľuďom za krásne svedectvo mod-
litby a spoločenstva. Bol som 
príjemne prekvapený, koľko ľudí 
bolo na prvej svätej omši, lebo 
tak všelijako to býva na rannej 
svätej omši, ale bol som príjemne 
prekvapený. Aj na druhej svätej 
omši bolo dosť veľa ľudí, takže 
mňa osobne to povzbudilo, po-
tešilo, boli tu zastúpené všetky 
generácie. Jedna vec, ktorá ma 

veľmi povzbudila, aj som sa o tom 
rozprával so spolubratmi, bola, 
že máte tu veľmi pekný zvyk, že 
sa ľudia usmievajú na človeka, 
a to veľmi príjemne pôsobí. Keď 
sme vyšli z auta a trocha sa pre-
chádzali okolo kostola, hneď nás 
ľudia zdravili a skoro všetci sa 
usmievali. To je niečo, čo získava 
človeka.

p. Dušan: Ja by som prial ducha 
novej evanjelizácie, to znamená, 
vernosť svojmu povolaniu a v tom 
nestratiť Boha zo svojho srdca. 
Nech sa vernosť a nádej prehl-
bujú. Aj keď niektoré veci nejdú 
tak, ako by sme chceli, všetko je 
v Božích rukách a Pán Boh vie, 
čo robí. Keď sa budeme modliť 
a budeme vytrvalí, on pomôže.
Ďakujem za rozhovor.

pripravili: M. Magda a M. Gondová

snímka: Martin Magda
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Bol piatok 13. februára 1948, 
prvý piatok po Popolcovej stre-
de. V jednom z podjavorinských 
kostolov sa práve konala prvýkrát 
pobožnosť krížovej cesty, lebo 
do roku 1948 v kostoloch obrazy 
znázorňujúce krížovú cestu neboli. 
Túto skutočnosť osobitne vyzdvihol 
kňaz keď povedal, že táto krížová 
cesta vojde do histórie farnosti. No 
že poznačí aj jeho na mnoho rokov, 
o tom nemal ani tušenia. 

Po skončení pobožnosti kňaz 
ešte zostal v kostole, kľačiac v ti-
chej modlitbe pred bohostánkom. 
Potom vstal, že pozhasína svetlá, 
zamkne kostol a pôjde do farskej 
budovy, ktorá stála v blízkosti 
kostola. Stihol však len zhasnúť 
svetlá a keď sa chystal zamknúť 
vnútorné dvere kostola, postavil 
sa mu do cesty neznámy muž a 
takto ho oslovil: „Chcel by som sa 
vyspovedať pán farár, dúfam, že mi 
to neodmietnete.“ „No tak poďte“, 
odvetil mu na to kňaz. „Sadnem si 
do lavice, vy si prisadnete ku mne 
a vyspovedám vás.“ Ešte sa však 
neznámeho stačil opýtať: „Vy nie 
ste z tejto farnosti, však? Lebo 
vás nepoznám. Odkiaľ ste?“ „To 
sa o chvíľu dozviete“, prehovoril 
neznámy muž. 

Keď už obaja sedeli v lavici, 
rozhovoril sa: „Viete, učili nás, že 
každoročne sa treba vyspovedať 
a aspoň vo veľkonočnom čase pri-
jať prevelebnú Sviatosť Oltárnu.“ 
„Kedy ste to urobili naposledy?“, 
opýtal sa kňaz. No z odpovede, 
ktorej sa mu dostalo, mu nasko-
čili zimomriavky: „Bolo to viac než 
pred štyrmi rokmi, lebo potom sa 
zapojil do odboja proti Nemcom, 
zabíjal som ich a ...chcel som zabiť 
aj vás.“ Kňaz si náhle spomenul 
na noc z 13. na 14. januára 1945. 
Chytil si hlavu do dlaní, sklonil 

sa na lavicu a prestal na okamih 
vnímať okolie. Pred vnútorným zra-
kom sa mu vybavilo všetko, čo sa 
v tú noc stalo. 

Bola asi jedna hodina po pol-
noci, keď mu sused zaklopal na 
okno v spálni. Otvoril ho a opýtal 
sa, čo sa deje. Dostal odpoveď, že 
chlapci (no ako neskôr zistil, boli 
to dospelí muži) si chcú pohovo-
riť s pánom farárom. Podal teda 
susedovi kľúče a povedal: „Kým 
odomkneš, oblečiem sa a počkám 
na nich v kancelárii.“ Susedovi to 
však nedalo pokoj a pýtal sa, čo 
len môžu od pána farára v túto 
nočnú hodinu chcieť. Šiel preto 
tesne za nimi a tak mohol počuť a 
vidieť, ako jeden z nich namieril na 
kňaza samopal a povedal mu: „Od-
bila tvoja posledná hodina, kľakni 
na kolená a pomodli sa Otčenáš.“ 

Až vtedy si sused uvedomil, čo sa 
deje, že muži prišli zabiť kňaza, 
ktorý bol z farnosti už sedem me-
siacov preč. „Nestrieľajte!“, náhle 
skríkol sused. „Veď to nie je ten, 
ktorého hľadáte! Toto je iný kňaz 
a je tu iba krátko!“ Keď sa muži 
presvedčili, že to, čo farárov sused 
hovorí, je pravda, odišli z fary preč. 
Ráno sa celá obec zhrozila nad 
tým, že v noci boli zastrelení man-
želia – mlynári na pažiti a dokonca 
aj ďalší občan, ktorý býval v hornej 
časti obce. A kňaz si vtedy jasne 
uvedomil, že nebyť suseda, bol 
by aj on skončil svoju pozemskú 
púť. Toto všetko sa teraz vynorilo 
kňazovi, schúlenému na lavici v 
spomienkach. A keď kňaz konečne 
zodvihol hlavu zistil, že neznámy 
muž už pri ňom nebol. Zamyslený 
nepostrehol, že odišiel a nezačul 

Spovedné tajomstvo
(spracované podľa skutočnej udalosti) sn
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Pri upratovaní v našom drevenom sklade sme našli vzácny dokument, 
ktorý vydal nebohý o. biskup Jozef Čarsky v súvislosti s výstavbou nášho 
farského chrámu sv. Jozefa, robotníka. V dokumente sa konkrétne pojednáva 
o výstavbe krížovej cesty. Prinášame vám kópiu tohto dokumentu spolu s 
prekladom jeho latinských textov. 
Text preložila Martina Gondová.

1. časť textu je povolenie - V súlade s našou právomocou povoľujeme týmto 
výstavbu zastavení Krížovej cesty v cirkevnej filiálke sv. Jozefa v obci Víťaz, vo 
farnosti Široké a vyslovujem požehnanie stavaniu Krížovej cesty a milosť obci. 

Autor: biskup Čarský, správca košický a satmársky, 
2. časť hovorí už o požehnaní hotovej stavby: Ja dolu podpísaný v nadšení, 

ktoré bolo mi zoslané, som postavil a požehnal zastavenia Krížovej cesty na 
mieste, ktoré bolo vybraté a označené.

Víťaz dňa 25. marca 1962

Dokument o povolení výstavby krížovej cestyani poznámku, čo prehovoril: „Ale 
veď on zaspal. Nevadí, nechám ho 
teda spať.“ Keď kňaz zistil, že ne-
známy je preč, v duchu si povedal: 
„Iste ešte príde deň, keď sa vráti 
a dokončíme to,  čo sme začali. 
Toto bolo len prerušenie spovede.

A budúcnosť mu dala za pravdu. 
Po tej osudnej noci z 13.na 14. ja-
nuára 1945 sa pokúšal zistiť, kto 
boli tí muži, čo ho chceli zastreliť. 
Nedozvedel sa však nič. No pokra-
čovanie prerušenej spovede mu na 
túto otázku dalo jasnú odpoveď. 
Stalo sa totiž nasledovné. Kňaza 
v spomínanej podjavorinskej obci 
štátne úrady obvinili, že je zod-
povedný za to, že roľníci nechceli 
vstupovať do JRD a nariadili jeho 
preloženie do obce pri Bratislave. 
Tam zažil prekvapenie, na ktoré 
nezabudol do smrti. V jeden deň 
sa ozvali zvony z kostolnej veže 
a oznamovali úmrtie jednej z far-
níčok. Vybaviť pohreb prišiel na 
faru jej syn a kňaz na veľké pre-
kvapenie zistil, že je totožný s tým 
neznámym, ktorý mu pred rokmi 
odišiel zo spovede. A teraz syn 
nebohej pánovi farárovi povedal: 
„Bol by som rád pre spásu mojej 
matky, ale tiež pre spásu mojej 
duše, keby sme dokončili to, čo sa 
v roku 1948 nepodarilo. Vyspove-
dáte ma pán farár?“ „Rád! A nielen 
preto, že ste ma vtedy nezastrelili, 
ale predovšetkým preto, že Božie 
milosrdenstvo je veľké a bez hra-
níc. A to, čo mi teraz poviete, čím 
uľahčíte svojej duši, zostane spo-
vedným tajomstvom. Veď i to, že 
som bol preložený do tejto obce, 
bolo v Božom pláne a zaiste aj z 
toho dôvodu, aby sme prerušenú 
spoveď mohli dokončiť.“

spracoval Pavol Majerník ml.
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Tajomstvá zo života Panny Márie
V mesiaci Ružencovej Panny Márie vám chceme 
ponúknuť čítanie z praktickej príručky pre každé-
ho kresťana Viera do vrecka - Tajomstvá zo života 
Panny Márie od autora ThLic. Petra Mášika , ktorý  
je kňazom v Bratislavskej arcidiecéze. Študoval 
teológiu na CMBF Univerzity Komenského v Bra-
tislave a na Pápežskej univerzite Svätého kríža v 
Ríme. Od roku 2000 prednáša dogmatickú teoló-
giu na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave.

ŽIVOT A NANEBOVZATIE 
PANNY MÁRIE

Niektorí odborníci hovoria, že 
Jakubovo protoevanjelium malo 
veľký vplyv i na dielo Život Panny 
Márie vo videniach blahoslavenej 
Anny Kataríny Emmerichovej. Ešte 
skôr, ako prejdeme ku konkrétnym 
udalostiam z ďalšieho života Pan-
ny Márie, je potrebné, aby sme si 
bližšie predstavili mystičku Annu 
Katarínu Emmerichovú. Aj na zá-
klade jej vízií sa dozvedáme viac z 
Máriinho života.
Videnia blahoslavenej mystičky

Anna Katarína Emmerichová sa 
narodila 8. septembra 1774 v blíz-
kosti nemeckého Munsteru. Bola 
piatou z deviatich detí, jej rodičia 
boli jednoduchí roľníci. Anna Kata-
rína začala žiť veľmi zavčasu inten-
zívnym duchovným životom. Veľa 
sa modlila, uvažovala o Ježišovom 
utrpení a bola šťastná, keď mohla 
ísť do kostola. Veľmi skoro začala 
mať videnia. Najprv si myslela, že 
to, čo vidí, je normálne a že všetci 
vidia to, čo ona. Len postupne si 
uvedomovala, že je výnimkou. 

Keď mala dvadsaťosem rokov, 
podarilo sa jej vďaka pomoci istej 
priateľky a jej rodiny naplniť svoju 
veľkú túžbu. Stala sa rehoľníčkou 
u augustiniánok v Dúlmene. Tam 

strávila deväť rokov. V kláštore žila 
mimoriadnym mystickým životom. 
Okrem vízií Ježišovho a Máriinho 
života mala videnia zo života rôz-
nych svätých. Bola stigmatizovaná. 
Je dokázateľné, že neprijímala od 
istého času nijakú potravu. Pri 
živote ju celé roky držalo trocha 
vody a svätá hostia, ktorú jej kňaz 
každodenne prinášal.

Annu Katarínu navštevovalo 
množstvo ľudí. Bol medzi nimi aj 
nemecký romantický básnik Cle-
mens Brentano. Jej osobnosť ho 
natoľko uchvátila, že sa usadil v 
Dúlmene a zostal tam šesť rokov. 
Až do jej smrti denne trávil pri jej 
lôžku dlhé hodiny. Pozorne počúval 
jej slová a starostlivo si ich zapiso-
val. Po jej smrti zoradil a literárne 
spracoval množstvo napísaného 
materiálu do šiestich zväzkov. Me-
dzi ne patrí aj zväzok Život Panny 
Márie vo videniach blahoslavenej 
Anny Kataríny Emmerichovej. Kni-
ha mala hneď veľký úspech a vý-
znamnou mierou ovplyvnila šírenie 
mariánskej úcty v Európe. 

Ak je dnes Anna Katarína Em-
merichová blahoslavená, určite 
je to dôvod, aby sme s väčšou 
dôverou čítali jej videnia zo života 
Panny Márie.

Thomas Wegener, najdôležitejší 

životopisec blahoslavenej Anny 
Kataríny, napísal: „Boh opakova-
ne zjavoval svojej služobnici, že 
poznanie svätých právd nebolo 
určené len jej, ale malo slúžiť na 
povzbudenie veriacich, malo byť 
znamením toho, že On neustále 
žije so svojou Cirkvou a je stále 
prítomný. Preto sa Anna Katarí-
na vždy usilovala sprostredkovať 
svoje videnia, ale až do veku šty-
ridsaťštyri rokov nenašla nikoho, 
komu by s dôverou vyrozprávala 
to, čo jej bolo umožnené vidieť. 
Často prosila svojho spovedníka 
a ďalších kňazov, aby ju vypočuli, 
ale nikto si nedal tú námahu, aby 
podrobne napísal to, čo hovorila, 
a aby bližšie analyzoval hodnotu a 
hodnovernosť jej videní.“

Mystička v Brentanovi hneď spo-
znala človeka, ktorý mal zapísať jej 
videnia. S tým, aby trávil roky pri jej 
posteli počúvaním jej rozprávania, 
súhlasili miestny farár aj munster-
ský diecézny biskup. Kriticky treba 
povedať, že mnohé videnia mala 
Anna Katarína oveľa skôr, ako mu 
ich mohla vyrozprávať. Musela 
teda pracovať s pamäťou. K tomu 
treba pridať úsilie Brentana lite-
rárne spracovať a upraviť zápisky. 
Bude teda istý rozdiel medzi tým, 
čo mystička vo videniach skutočne 
videla a počula, a tým, ako sú nám 
tieto videnia uchované v spisoch, 
ktoré redigoval Brentano. Akokoľ-
vek, Brentano po tom, čo hodiny 
zapisoval rozprávanie Emmericho-
vej, doma ešte zápisky upravil a 
prepísal. Na druhý deň ich opäť 
čítal mystičke, ktorá hneď opravila 
to, čo nebolo tak, ako mu poveda-
la. Toto je dôležitý fakt, ktorý pridá-
va na hodnovernosti Brentanových 
redakcií. Z technického hľadiska tu 
boli aj ďalšie ťažkosti spôsobené 
tým, že mystička sa vo svojich 
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videniach nedržala chronologické-
ho poradia. Z rôznych príčin bolo 
rozprávanie často prerušené a 
pokračovalo neskôr. Z tohto množ-
stva poznámok musel Brentano 
vyčleniť rôzne témy a usporiadať 
ich. Do konca svojho života triedil 
a spracúval nekonečný poklad 
rozhovorov s už vtedy zosnulou Em-
merichovou. Následne postupne 
publikoval jednotlivé knihy. Spolu 
ich bolo šesť.

Proces blahorečenia Anny Ka-
taríny Emmerichovej bol jedným 
z najdlhších a najzamotanejších 
procesov v dejinách. Napokon ju 
blahoslavený Ján Pavol II. 3. ok-
tóbra 2004 zapísal do zoznamu 
blahoslavených. Tento fakt nie je 
cirkevným schválením nadpriro-
dzenosti jej videní, ale vyjadrením 
toho, že táto osoba žila kresťanské 
čnosti v hrdinskom stupni. Tento 
proces by bol isto neúspešný, keby 
sa našlo v jej živote a diele niečo, 
čo protirečí katolíckej viere a mra-
vom. Ak je dnes Anna Katarína 
Emmerichová blahoslavená, určite 
je to aj dôvod, aby sme s väčšou 
dôverou čítali jej videnia. Avšak 
tento duchovne užitočný spis stig-
matizovanej rehoľnej sestry nemož-
no - podobne ako apokryf - klásť 
na úroveň inšpirovaných evanjelií.

Overovanie vízií
Mystička Anna Katarína v die-

le Život Panny Márie vo videní 
blahoslavenej Anny Kataríny Em-
merichovej hovorí v prvej osobe. 
Jej rozprávanie je živé a svedčí o 
účasti na tom, čo videla vnútorným 
zrakom. Toto dielo je pozoruhodné 
aj pre enormné množstvo histo-
rických a zemepisných informácií 
(oblečenie, zariadenie domácnos-
tí, obydlia, miesta, rastlinstvo, 
fauna, zvyklosti, ľudia). Všetko je 
opísané šokujúco presne a reálne, 

najmä keď si uvedomíme, že Anna 
Katarína prežila celý svoj život vo 
svojom rodnom kraji a nemala 
nijaké vyššie vzdelanie. Ona a ani 
Brentano nikdy neboli vo Svätej 
zemi a na iných miestach, ktoré 
sa v spisoch opisujú. Sám Brenta-
no dúfal, že vďaka týmto údajom, 
vzťahujúcim sa na miesta, ktoré 
on ani mystička nikdy nenavštívi-
li, presvedčí budúcich čitateľov o 
božskom pôvode videní.

Keď tieto vízie čítal parížsky 
farár abbé Gouyet v roku 1881, 
bol spočiatku veľmi skeptický. Na-
koniec sa však rozhodol cestovať 
na Blízky východ. S knihou v ruke 
sa chcel presvedčiť priamo na 
miestach, ktoré sú dejiskom opi-

sovaných udalostí, či ide o tajomné 
videnia, alebo skôr o ilúzie, ako si 
najprv myslel. Svoju cestu začal v 
Egypte, kde zažil prvé veľké prekva-
penie. Miesta, kde mala Svätá ro-
dina bývať po svojom úteku nielen 
existovali, ale zodpovedali presne 
opisom stigmatizovanej mystičky. 
Ďalšie potvrdenia presnosti vide-
ní skonštatoval v Palestíne - od 
Kafarnauma, vrchu Tábor až po 
horu Karmel.

Skonštatoval prekvapivé detaily 
pri opisoch prostredia a zemepis-
ných reálií, pričom mystička sama 
nikdy tieto krajiny nenavštívila. 
Počas celého svojho života neo-
pustila svoj rodný kraj.

Najprekvapujúcejšie zhody na-
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šiel v Efeze. Toto mesto, ktoré 
patrilo medzi najdôležitejšie v an-
tike, bolo už iba hŕbou zrúcaním 
pokrytých nánosom stáročí. Asi tri 
hodiny cesty od starovekého Efezu 
vystúpil na vrch nazývaný miestne 
Alagad (v staroveku Solmissos), 
kde našiel základy osamelého 
starého domu na mieste, ktoré 
presne zodpovedal opisu Emme-
richovej. Nemal však prostriedky, 
aby mohol začať seriózny arche-
ologický výskum a preto sa vrátil 
domov. Na jeho objavy a zistenia 
sa časom zabudlo.

Dom Panny Márie
O desať rokov neskôr, v roku 

1891, čítali francúzski lazaristi v 
Turecku spolu so svojím provinci-
álom otcom Poulinom Život Panny 
Márie od Anny Kataríny Emmeri-
chovej. Provinciál plný skepticiz-
mu zorganizoval archeologickú 
výpravu do Efezu, aby preverila či 
skôr poprela obsah spisu. Na čele 
expedície bol archeológ Francois 
Young, ktorý neprekvital práve 
veľkou zbožnosťou. Bol prekva-
pený, keď archeologický výskum 
ukázal pravdivosť opisov a tvrdení. 
Vďaka upozorneniam a indíciám 
miestnych roľníkov našli osamelý 
polozrúcaný dom, ktorý dokonale 
zodpovedal popisu vizionárky. Tak 
sa našli základy Máriinho domu. 
Jeho pôdorys a dispozícia miest-
ností presne zodpovedalo tomu, 
čo opisovali vízie mystičky. K to-
muto domu sa viazala aj miestna 
tradícia zvyškov kresťanského 
spoločenstva. Miestni ho nazývali 
Panaya Kapuli, čo preložené z 
turečtiny znamená Kaplnka Celej 
svätej. Iní toto miesto volali Mery-
em Ana Evi, čo znamená Dom na-
šej Matky Márie. Členovia výpravy 
sa dozvedeli, že miestni ortodoxní 
kresťania sem prichádzali odjakži-

va každý rok 15. augusta z dedinky 
vzdialenej niekoľko kilometrov slá-
viť sviatok Usnutia Panny Márie. 
Napriek tomu, že ich liturgické 
knihy označujú za miesto usnutia 
Jeruzalem, títo veriaci boli presved-
čení, že toto je miesto konca Mári-
inho pozemského života. Asi štyri 
tisícky kresťanov, ktorí žili v okolí, 
boli potomkami starých Efezanov, 
ktorí sa uchýlili do týchto kopcov 
v období mohamedánskej invázie. 
Tu verne zachovávali svoje tradície, 
medzi ktorými vynikala pamiatka 
domčeka Panny Márie.

Vykopávky odkryli základy a zvyš-
ky domu, ktorý pochádzal s istotou 
z rímskej epochy. Zvlášť silné bolo 
objavenie ohniska, ktoré sa podľa 
Anny Kataríny nachádzalo presne 
medzi dvoma miestnosťami domu. 
Archeológovia dokonca našli ka-
mene, ktoré boli z jednej strany 
zanesené popolom a dymom a z 
druhej boli čisté. Jaskyňa, do ktorej 
vložili telo Panny Márie po jej smr-
ti, bola v blízkom okolí domčeka, 
ale túto sa nikdy nepodarilo nájsť.

Už v roku 1892 nový arcibiskup 
Izmiru, ktorému územie okolo 
starého Efezu patrí, chcel nielen 
celebrovať svätú omšu na tomto 
mieste, ale vydal aj dlhé oficiálne 
vyhlásenie. V ňom hovorí, že po 
tom, ako si prečítal videnia Anny 
Kataríny Emmerichovej, pozorne 
preskúmal domček objavený ar-
cheológmi a preveril miestne pra-
dávne tradície, ktoré potvrdzujú, 
že Panna Mária bývala niekoľko 
rokov na tomto mieste, je silno 
naklonený veriť, že objavené zvyš-
ky domu sú skutočne zostatkom 
domčeka, v ktorom Panna Mária 
bývala. Dnešný pútnik, ktorý nav-
štívi toto miesto pomenované ako 
Dom Panny Márie, sa hneď pri 
vchode do areálu dozvie z veľkej 
tabule, že bol objavený vďaka spi-
som blahoslavenej Anny Kataríny. 
Dom Panny Márie v Efeze navštívili 
aj niektorí pápeži: Pavol VI. v roku 
1967, blahoslavený Ján Pavol II. 
v roku 1979 a naposledy pápež 
Benedikt XVI. v roku 2006. 

pokračovanie v budúcom čísle

ilustračná snímka: Martin Magda
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Základná umelecká škola v 
Širokom žije predovšetkým sú-
časnosťou, ale sú chvíle, keď sa 
každodenný život pozastaví. Takou 
chvíľou je aj teraz, keď ZUŠ v Ši-
rokom oslavuje 10. výročie svojho 
zriadenia. 

Ako to celé u nás vzniklo?
V školskom roku 1992/1993 

(teda už pred 20 rokmi) bola v 
Širokom zriadená pobočka ZUŠ 
M. Moyzesa v Prešove. Riadite-
ľom školy v tom čase bol pán Ján 
Saloka a zástupkyňou školy pani 
Anna Geciová. Pobočka vznikla 
najmä zásluhou pána riaditeľa 
Jána Saloku, ktorý urgoval aj na 
vyšších miestach pre vznik tejto 
pobočky, ktorej výučba sa realizo-
vala v priestoroch Obecného úradu 
v Širokom. 

Po prechode zriaďovateľskej 
pôsobnosti škôl zo štátu na mes-
tá a obce v roku 2002 začalo 
vedenie našej obce uvažovať o 
vytvorení samostatnej ZUŠ, čo s 
aj podarilo  k 1. septembru 2003, 
kedy vznikla samostatná ZUŠ v 
Širokom. Zriaďovateľom školy je 
obec Široké, zastúpená staros-
tom Ing. Stanislavom Bartošom. 
Do funkcie prvého riaditeľa školy 
bola menovaná p. Júlia Milčáková. 
Škola mala 90 žiakov, jedného 
interného a siedmych externých 
učiteľov. Navštevujú ju žiaci nielen 
zo Širokého, ale aj zo susedných 
obcí. V ďalšom roku sa zvýšil počet 
žiakov školy na sto, pribudli nové 
nástroje a ďalší kvalifikovaní uči-
telia v hre na husliach, gitare a or-
gane. Škola sa sťahovala z Obec-
ného úradu do väčších priestorov 
bývalého Klubu dôchodcov, ktorý 
predtým prešiel nenáročnou re-

Anna Biros. Spolu s manželom 
Jozefom boli sprostredkovateľmi 
našich vzájomných stretnutí s 
americkými Slovákmi. Aj v našom 
domácom prostredí sa našli ľudia, 
ktorí fandili tejto škole a podporili 
ju. Jedným z nich bol aj pán Ján 
Šofranko, ktorý prispel značnou fi-
nančnou čiastkou na kúpu organa.

V septembri 2005 bol zriadený 
výtvarný odbor, prvým učiteľom 
bol PaedDr. Peter Mastiľák neskôr 
Mgr. Tomáš Majerník. O dva roky 
neskôr sa začal vyučovať spev a 
pribudol tanečný odbor. V tom ob-
dobí škola mala prvú absolventku, 
ktorá pokračovala v štúdiu na Kon-
zervatóriu v Košiciach – Alžbetu 
Kamenickú, v súčasnosti pokra-
čuje v štúdiu klavírnej hry na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku. 

V októbri 2008 bola menovaná 
do funkcie riaditeľa školy Mgr. 
Lenka Nehilová. Nasledovalo 
zriadenie literárno-dramatického 
odboru, čím sa ZUŠ v Širokom 
stala plne organizovanou školou 
so všetkými odbormi – hudobným, 
výtvarným, tanečným a literárno-
dramatickým. Až do roku 2010 sa 
vyučovalo v priestoroch bývalého 
Klubu dôchodcov, pričom sa využí-
vali aj priestory susedného Domu 
záhradkárov a jedna učebňa zá-
kladnej školy. Po dobudovaní po-
lyfunkčného objektu sa škola opäť 
sťahovala. Tentoraz do nových 
priestorov, kde od 10. 10. 2010 
sídli. Škola má tiež elokované 
pracovisko v budove pri kostole, 
kde sa vyučuje výtvarný odbor. 
Celkovo ju  navštevuje 270 žiakov 
a vyučuje v nej 14 pedagógov. Z 
nášho Víťaza navštevuje ZUŠ v 
Širokom 75 žiakov.

10. výročie ZUŠ v Širokom

konštrukciou. 
V júni 2004 dostala škola 

osobne od amerických Slová-
kov v Pennsylvánii prvý finančný 
sponzorský dar. Organizátorkou 
spoločného stretnutia bola p. 
Trudy Check Tuhy. Pri tejto príleži-
tosti žiaci školy spolu so svojimi 
učiteľmi pripravili svoj prvý verejný 
koncert.  

Ako sme nadviazali kontakt 
s americkými Slovákmi?

Mama spomínanej p. Trudy 
Check Tuhy pochádzala z tunajšej 
obce Široké, keď sa v roku 1921 
vysťahovala za prácou do mesteč-
ka Wilkes-Barre v severovýchodnej 
Pennsylvánii. Trudy sa po štúdiách 
v hre na klavíri a speve na Vysokej 
škole múzických umení stala uči-
teľkou hudby. Bola nadšená vzni-
kom umeleckej školy v Širokom, 
keďže ona umeniu venovala celý 
život. Jej prianím bolo podporovať 
túto školu. Po jej smrti v roku 
2006 sa tejto iniciatívy ujal jej 
manžel Prof. Philip Tuhy a tiež brat 
Dr. Thomas Check, ktorí nás poc-
tili aj svojou osobnou návštevou 
v septembri 2007. K ľuďom, ktorí 
boli myšlienkou ZUŠ v Širokom 
nadšení od jej vzniku, patrí aj pani 
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Žiaci rozvíjajú svoj talent v 
súboroch: akordeónovom, gita-
rovom, Ľudovej hudbe Širočan, 
komornom zoskupení Strings, ale 
aj začínajúcej rockovej kapele. Za-
ujímavosťou školy je divadelný sú-
bor, ktorého členmi sú Širočania, 
navštevujúci literárno-dramatický 
odbor štúdia pre dospelých v réžii 
Mgr. Lucie Turčokovej. 

Žiaci sa zúčastňujú súťaží - za 
všetky spomeniem Hnúšťanský 
akord - súťaž z hudobnej náuky, 
speváckych súťaží ako Moyzesov 
slávik, Slávik Slovenska, husľo-
vých súťaží v Košiciach a Brezne, 
klavírnych súťaží v Spišskej Novej 
vsi a Stropkovskej jari, gitarového 
festivalu v Giraltovciach, Gelnické-
ho kľúča - prehliadky komornej a 
orchestrálnej hry. Literárno drama-
tický odbor sa prezentuje na Hviez-
doslavovom Kubíne a regionálnej 
prehliadke divadelných súborov 
Dni s Táliou, výtvarný odbor na 
rôznych súťažiach.

Z podujatí organizovaných ško-
lou spomeniem Mikuláš deťom, 
ktorý pripravujeme za pomoci 
Rodičovskej rady a školskú súťaž 
Šikovný muzikant, určenú pre žia-
kov hudobného odboru.

Každoročne opustí našu školu 
desiatka absolventov. Odnášajú 
si so sebou vzťah k umeniu, ve-
dia, že k dosiahnutiu akejkoľvek 
umeleckej zručnosti je potrebná 
usilovnosť, trpezlivosť, pokora a 
zároveň odvaha a sebadôvera. 
Väčšina z nich sa nevydá profesio-
nálnou cestou, ale svoje zručnosti 
môžu využiť vo svojom povolaní a 
rôznych iných činnostiach. Naviac 
vedia, že sa očami umenia môžu 
pozerať na svet z iného uhla pohľa-
du, ktorý im môže pomôcť v každej 
životnej situácii.

Mgr. Lenka Nehilová

Klavír: Viktória Ondriová
Štvorručný klavír: Veronika Terpáková

Silvia Mária Ondriová

Akordeónové duo: Dorota Joščáková, Ondrej Juhás

Ľudová hudba Širočan: primáš – Zuzana Triščíková, prvé husle František Čech, 
druhé husle sólo Karin Juščáková, druhé husle Gabriela Šeligová, 
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V sobotu 19. októbra 2013 sa v hale Cassosport v Košiciach 

konal ďalší ročník Arcidiecézneho futbalového turnaja. V tento 

deň sa na palubovke stretlo 10 mužstiev z rôznych farností Ko-

šickej arcidiecézy. Zúčastniť sa na turnaji mohol každý vo veku 

od 6 do 30 rokov. Vo viacerých mužstvách nechýbali duchovní 

otcovia farností.

Futbalový turnaj sa začal spoločnou svätou omšou v salezián-

skom stredisku Tri hôrky. Následne sa účastníci turnaja presunuli 

do haly, kde sa začal hrať futbal. V kategórii starších, v ktorej 

sme mali aj my svoje zastúpenie, zvíťazilo družstvo z Hanušoviec 

nad Topľou, za nimi nasledovali mužstvá z Víťaza a z košického 

saleziánskeho strediska Tri hôrky.

Organizátorom futbalovej akcie bolo Arcidiecézne centrum pre 

mládež v Prešove. Chlapci z Hanušoviec nad Topľou budú repre-

zentovať Košickú arcidiecézu na celoslovenskom turnaji, ktorý 

sa uskutoční 9. novembra 2013 v Prešove. Ide o jednu z akcií v 

rámci Týždňa Cirkvi pre mládež.

TK KBS 

Našu farnosť reprezentovali starší miništranti z filiálky Ovčie. 

Vybojovali krásne druhé miesto, keď ani raz neprehrali, iba raz 

remízovali a o prvú priečku ich pripravilo skóre o dva góly.

- mh -

Arcidiecézny miništrantský turnaj

snímku poskytol: Marek Hnat

O dokonalosti
Podľa čoho meriame - určujeme 

dokonalosť? Najčastejšie ako 

súbor určitých kvalít, ktoré tiež 

nadobudli určitý stupeň...

Dokonalosť ako objektívna kva-

lita nemôže sa vzťahovať na to 

čo sa mení, lebo už by nebola 

objektívnou kvalitou, ale náhod-

nou. (čakanie na vhodnú konšte-

láciu prípadkov – vlastností) Preto 

objektívna dokonalosť musí mať 

priamy vzťah s podstatou bytia, 

ktorá je nemenná. A tá ju má, ale-

bo nemá...

Ak bytie má všetko to čo má 

mať a nemá nič z toho čo nemá 

mať, môžeme iste z ontologického 

hľadiska povedať, že je dokonalé.

Ale ako je to s človekom? – 

presne tak...

Ako je to ale so svätým člove-

kom...? Svätosť je výsledok aktu-

álneho súčtu vlastností, alebo je 

to bytostná – podstatná kvalita? 

Ak podstatná, previňujeme sa voči 

sebe navzájom nedostatočnou lás-

kou a aj „účelovým zavádzaním“, 

výsledkom ktorého by mal byť tzv. 

„slušný svätý“ človek, zapadajúci 

do prostredia a do „našich“ pred-

stáv, do tej idei svätosti, ktorú 

sme vytvorili. Ale to je už nie doko-

nalosť substanciálna, ale iba idea 

akcidentálnej dokonalosti, ktorá 

sa neustále mení, t.j. nemôže byť 

objektívna, je účelová...

Krstom sme sa stali dokonalými, 

sviatosťami táto dokonalosť v nás 

vzrastá. Preto dokonalý človek je 

svätý človek... 

P. Ondrík, Kluknava
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Sviečka nádeje

Vtedy pochopíte, aké vzácne sú 
okamihy s ľuďmi, ktorých máme 
okolo seba a aký vzácny je život 
sám osebe. A aké zbytočné sú 
hádky, ktorými si život skracuje-
me o pár dní nerozprávania sa, 
nenávisti a zlosti. A pritom stačí 
len malý okamih a nestihneme sa 
ani rozlúčiť.

Druhého novembra sa však na 
celom Slovensku konali sväté 
omše nielen za duše našich ver-
ných zosnulých, ale aj za nena-
rodené deti, a to v rámci 
kampane s názvom Sviečka 
za nenarodené deti. Počas 
priebehu tejto kampane 
sme si mohli zakúpiť malú 
sviečku, špeciálne vyrobe-
nú na tento účel a umiestniť ju do 
okna ako symbol pietnej spomien-
ky. Všetci sme sa tak zjednotili v 
modlitbe za ochranu života. 

Prečo som si ako tému svojho 
článku vybrala práve túto spomien-
ku? Nielen kvôli Pochodu za život, 
o ktorom som písala v minulom 
čísle, ale aj kvôli príbehu, o ktorom 
som sa prednedávnom dopočula. 
Totiž, v jednej z podvečerných re-
lácií istej známej komerčnej tele-
vízie som pred týždňom sledovala 
naozaj veľmi zaujímavú reportáž. 
Týkala sa, samozrejme, dušičkové-
ho obdobia a samotnej Pamiatky 
zosnulých.  

Prvé novembrové dni nás v tlmenom svetle sviečok nútia zamys-
lieť sa and životom ako takým. Keď prechádzate cintorínom a  
chladný jesenný vietor vám pohládza tvár, prepadne vás akási 
nostalgia, hlavu máte však akoby úplne prázdnu. Zrazu nedo-
kážete myslieť na nič. Len mlčky stojíte nad hrobom blízkeho 

a ticho spomínate. Nechávate priestor emóciám a napokon, v istej chvíli, 
sa už neubránite slzám. Spomínate na človeka, s ktorým ste sa ešte pred 
pár dňami, mesiacmi či rokmi smiali, riešili problémy, aj si poplakali. 

„Rodič potrateného alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu môže písomne požiadať poskyto-
vateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na 
pochovanie.“ (Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 
Z.z., § 3, odsek č. 8)

Táto reportáž bola o dvoch mla-
dých manželoch, ktorí veľmi túžili 
po bábätku. Keď zistili, že sa ich 
želanie po niekoľkých rokoch 
modlitieb konečne splní, veľmi sa 
tešili a predstavovali si, ako bude 
ich dieťatko vyzerať, ako sa bude 
volať a ako im zmení život. Lenže 
ich radosť netrvala dlho. Dieťatko 
sa narodilo v 22.týždni a mŕtve. 
Rodičia, zarmútení z tejto smut-
nej udalosti, si svoje dieťa chceli 
riadne pochovať, a preto požiadali 

nemocničné oddelenie o vydanie 
telíčka ich bábätka. Žiaľ, jedna z 
lekárok ich odbila vetou: „Dieťa s 
váhou do 500 gramov je LEN bio-
logický materiál.“   

A teraz nastupuje otázka: Kam 
sa v takejto chvíli vytráca ľud-
skosť? Prečo sa niektorí ľudia, 
ktorým je dopriata istá autorita a 
miesto v spoločnosti a ktorí majú 
možnosť veci meniť, ohradzujú zá-
konmi a všakovakými nariadeniami 
len preto, aby sa odosobnili od 
takejto situácie a vyťahujú všetky 
možné zbrane len preto, aby ne-
museli riešiť byrokraciu spojenú 
s daným prípadom? Kam sa v 

takýchto chvíľach vytráca ľudská 
dôstojnosť, úcta k životu, svedo-
mie, súcit so zúfalými rodičmi, 
ktorí práve prišli o dieťa?! Prečo 
v našej spoločnosti, najmä vo veľ-
kých inštitúciách ako sú úrady či 
nemocnice, neexistujú morálne zá-
sady, ale iba zákony a nariadenia? 
Takto to predsa fungovalo za čias 
socializmu. Naozaj nemá ľudskosť 
v demokratickom štáte ešte stále 
svoje miesto? 

Koniec koncov, aj samotné 
zákony hovoria v prospech 
rodičov nasledovne: „Rodič 
potrateného alebo predčas-
ne odňatého ľudského plo-
du môže písomne požiadať 
poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti o jeho vydanie na po-
chovanie.“ (Zákon o pohrebníctve 
č. 131/2010 Z.z., § 3, odsek č.8)

Mladým manželom ich dieťa 
nakoniec po mnohých „naťahovač-
kách“ s nemocnicou vydali, aby 
ho mohli pochovať, ale nechcela 
som v tomto článku poukázať len 
na samotný príbeh, ale na spôsob, 
akým sa odohral. 

Je život ešte nenarodených detí 
pre nás naozaj len biologickým 
materiálom? Iste, jedná sa o telo 
dieťatka, nie o jeho dušu, ale ak je 
telo len akýmsi materiálom, prečo 
mu stále prejavujeme takú veľkú 
úctu, staráme sa oň a nakoniec 
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ho pochovávame so všetkým, čo 
k tomu patrí?   

Veď ešte zo samotnej biológie 
vieme, že medzi biologický mate-
riál alebo, ak chcete, odpad, sa 
zaradzujú uhynuté zvyšky rastlín, 
húb a živočíchov. Keď som si do in-
ternetového vyhľadávača naťukala 
túto vetu, našla som plno článkov 
o kompostovaní. Človek nie je spo-
menutý ani v jednom. Tak odkiaľ 
máme takéto pochybné informácie 
s nulovou pravdivosťou? 

Je možné, žeby človek nazýval 
vlastný život odpadom a pristupo-
val k nemu tak nezodpovedne? To 
sotva. Nikto, koho by sa udalosť 
opísaná vyššie týkala, by niečo 

Pouličná duša
Venované samotárom a 

všetkým opusteným

Pouličná duša
Úkryt nepozná

Šľape zablatenou asfaltkou.

Ston bolesti
Obhajuje jej utrpenie.

Vo vreckách nachádza 
niekoľko mincí

Darovaných 
svedomím neznámych.

Ráta si 
ďalšie asfaltové kroky.

Bez dychu.
Rúti sa do nikam.

Kto odpovie, 
aká je jej vina?

Fragmenty spomienok 
pochová

fľašou krvavého vína.
Katarína Kovaľová, 

10. februára 2009 12:19

také nevyslovil. A život dieťaťa 
pred narodením je predsa takisto 
životom. Nič viac a nič menej.  
  

Preto sa naozaj niet čo čudovať, 
že sa na Pochode za život tento 
rok zúčastnilo také veľké množstvo 
ľudí. Za úctu k životu je potrebné 
bojovať, a to všetkými dostup-
nými prostriedkami. Pretože raz 
môže byť pre niekoho aj ten náš 
život len biologickým materiálom, 
len akýmsi nedoceneným dielom 
nášho Nebeského Otca. 

Želám vám pekný november 
plný spomienok a správnych roz-
hodnutí.

Lenka Novotná

ilustračná snímka: Martin Magda
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Ahoj deti!

1. keď ju krájaš, slzia ti oči
2. meno, mesto, zviera, ...
3. žlté a kyslé ovocie
4. rozprávková bytosť
5. futbalová ... 
6. okrasný ihličnatý strom, ker
7.  meno dievčatka z krajiny zázrakov

1.

2.

3.

4. Í

5.

6. I

7.

Čas plynie ako voda a vy už máte za sebou aj krásne jesenné prázdniny. Počasie počas nich 
vám naozaj prialo a tak verím, že ste si oddýchli a načerpali síl. Určite ste nezabudli ani na 
vašich príbuzných zosnulých a boli ste sa za nich pomodliť a zapáliť im sviečku na hroboch.

A čo vlastne sviatok Všetkých svätých predstavuje alebo pripomína?
V tento deň si naša katolícka cirkev pripomína svätých, ktorí viedli čistý a pravý kresťanský 

život a ktorí zomreli vo viere v Ježiša Krista. No nespomíname si len na svätých, ktorých mená sú zapísané v 
kalendári, ale aj na našich príbuzných, ktorí neboli vyhlásení za svätých, ale snažili sa žiť čestným životom a 
konať dobro. Cieľom každého jedného z nás je stať sa svätým, aby sme mohli žiť s Bohom v nebi.

Na tento sviatok nadväzuje 2. novembra Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. V tento deň sa 
takisto modlíme a spomíname na našich zosnulých, navštevujeme cintoríny a zapaľujeme sviečky. Taktiež sa 
konajú modlitby za nenarodené deti alebo aj pochody za život.

Vieš, ktorú sväticu si budeme pripomínať 22. novembra?
Jej meno ti neprezradím. Dozvieš sa ho, ak vylúštiš tajničku. Môžem ti ale povedať, že je to mučeníčka, 

ktorá je patrónkou hudobníkov. Nevieme o nej však veľa. Legendy hovoria o tom, že zatiaľ, čo hrali organy, 
ona si spievala vo svojom srdci iba pre Pána. Medzi jej atribúty, teda znaky,  patrí ľalia, organ, lutna a palma. 
Už tušíš, o kom je reč?                                                                                                   Tomáš Magda ml.

Máš viac ako štrnásť rokov? Chceš robiť niečo zmysluplné? Máš chuť spievať 
alebo hrať na hudobný nástroj na mládežníckych svätých omšiach?
Potom tu máme niečo pre teba! Pozývame ťa na stretnutie nášho farského zboru 
Smerofky v sobotu 16. novembra 2013 o 19:00 na fare v katechetickej miestnos-
ti. Príď a zaži atmosféru, kedy nacvičujeme, spievame, hráme a zároveň vytvára-
me spoločenstvo mladých kresťanov.
Je len na tebe, či sa rozhodneš prísť aj nabudúce.
Tešíme sa na teba!                                                                                  zbor Smerofky :)

Pozvánka pre mladých

Krížovka

Ilustračná snímka: M. Magda
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obr. 5 
pozor na správne 
položenie šablóny 
chrbát papiera vľavo, 
vpravo a dole 
sú voľné strany

obr. 1 
farebný papier formátu A6

obr. 2
obr. 3

obr. 6 
dvojité srdcia
sa do seba
postupne
zavesia

obr. 4 
tvrdá šablona
merítko 1:1

čiarkovaná čiara = prehni papier

bodkočiarkovaná čiara = strihaj

Aktivita pre deti na advent 2013 
Adventná reťaz

Za účasť na každej svätej omši v advente deti 

zbierajú srdiečka, z ktorých vytvárajú adventnú reťaz 

ako dar Ježišovi k narodeninám. Ježiš k nám prišiel z lásky, 

aj my mu z lásky pri stretnutí s ním na svätej omši 

darujeme seba - svoje ♥.

stránku pripravil: d. o. M Hnat
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Dnes som sem prišiel 
predovšetkým preto, 
aby som poďakoval 
francúzskemu prezi-
dentovi F. Hollandovi.

Ďakujem vám pán prezident 
za to, že nám na Slovensku ako 
aj ďalším „zaostalým“ národom 
ukazujete, ako sa z demokracie 
v mene demokracie môže stať 
totalita. Ďakujeme za toto varova-
nie. Pretože, ako vieme z histórie, 
tam, kde sa prestáva rešpektovať 
prirodzený zákon, začína totalita, 
ktorá sa vždy obráti proti človeku. 
Ďakujeme, že nám v priamom pre-
nose umožňujete sledovať vaše 
tvrdohlavé kroky namierené proti 
vôli vášho národa bez ochoty dis-
kutovať so zástupcami najväčších 
protestných zhromaždení vo Fran-
cúzsku za posledné desaťročia.

Ďakujem vám pán prezident tiež 
za to, že nám ukazujete absurd-
nosť rodovej ideológie odtrhnutej 
od biologickej podstaty človeka. 
Ďakujeme vám, pretože tým nás 
nepriamo varujete pred dôsledka-
mi tejto ideológie v našej krajine. 
Vďaka vám sa tak stáva zjavný aj 
zmysel manželstva medzi mužom 
a ženou, ktorý si jednotlivé gene-
rácie doteraz odovzdávali medzi 
sebou úplne prirodzene a rozumeli 
mu. Dnes to musíme nanovo ob-
javovať, ale vďaka vám to vidíme 
jasnejšie.

Ďakujem vám pán prezident, že 
tak dôsledne presadzujete rovnosť 
medzi ľuďmi, a to aj napriek zdra-
vému rozumu. Vďaka vám môžeme 
vidieť, kam až je možné doviesť 

Nemusíme nekriticky prijímať všetky zahraničné 
normy, zostaňme pri zdravom rozume

takú nádhernú krajinu a taký vyspe-
lý národ, akým je ten váš. Vďaka 
vám vidíme, čo to spôsobí, keď 
sa z rovnosti stane nedotknuteľná 
mantra. Keď sa rovnosť uprednost-
ní aj pred pravdou, pred pravdou o 
človeku, pravdou o mužovi a žene 
a ich jedinečnom a ničím nenahra-
diteľnom vzťahu. 

Slovíčko ďakujem sa ale používa 
aj v zmysle „dosť“ alebo „už stači-
lo“. A preto ho použijem ešte raz 
v tomto význame. Ďakujeme vám 
pán prezident. Videli sme dosť. Je 
čas prestať sa hrať s ohňom, ako 
sa u nás hovorí. U vás, v atómo-
vej veľmoci, by sme mohli pove-
dať, prestať sa hrať s nukleárnou 
energiou. A skutočne, o to tu ide. 
Rodina, tzv. „nuklear family“, za-
ložená manželstvom muža a ženy 
je základnou bunkou spoločnosti, 
jej základným atómom. A s tým 
sa nezahráva. Je rozdiel medzi 
energiou z elektrárne a energiou z 
bomby. Redefinovanie manželstva 
je spustenie neregulovateľnej reak-
cie. Možno vy vo Francúzsku či vo 
Veľkej Británii si myslíte, že zvlá-
date atómovú energiu, ale prijmite, 
prosím (po troch ďakujem sa patrí 
aspoň jedno prosím), z malého Slo-
venska toto malé varovanie. Veď 
napokon, ničivé dôsledky vašich 
„atómových skúšok“ si neodnesie 
iba váš vlastný národ, ale aj my 
všetci v Európe.

A na záver aspoň pár slov aj 
vám, ktorí ste sa tu zhromaždili.

Dozrel čas, keď musíme veľmi 
vážne rozlišovať, čo je dobré, čo 
nám prospieva a naopak, čo nám 
škodí. Už nie sme v stave, aby 

sme nekriticky prijímali z vyspelých 
zahraničných demokracií všetko. 
Naša krajina môže zohrať dôležitú 
úlohu vtedy, ak dokážeme zostať 
pri zdravom rozume a nedopus-
tíme redefinovanie manželstva, 
nedopustíme zničenie základnej 
bunky spoločnosti – rodiny zalo-
ženej manželstvom muža a ženy. 
Toto môže byť v týchto časoch náš 
vklad Európe. Máme na výber. Buď 
prinesieme nádej v podobe obno-
venej úcty k najhlbšiemu vzťahu,  
aký poznáme, alebo podľahneme 
nátlaku „demokracie“ na našu 
vlastnú škodu ako aj škodu ostat-
ných európskych národov, ktoré 
v nás majú ešte akú-takú nádej.

Želám vám krásny deň.
Marek Michalčík 

Príhovor v skrátenej podobe odznel 29. 10. 2013 na občianskom 
zhromaždení pred prezidentským palácom v Bratislave.

ilustračná snímka: Martin Magda
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MUDr. Blažej Vaščák
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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 spozná, že sa k sebe partneri po sexuálnej 
stránke hodia, keď ešte sexuálne nežijú?

Takéto otázky veľmi často 
dostávam od mladých ľudí, keď 
chodievam na besedy, na niektoré 
vysoké či stredné školy. Ale aj na 
základných školách „veľkí“ chlapi 
majú s týmto problém. Nechcem 
sa vyhýbať odpovedi na nijakú 
otázku, ale zrovna na túto nerád 
odpovedám, lebo mi na tejto otáz-
ke najviac vadí to, že mi to pripa-
dá, akoby človek chcel kupovať 
dojnicu, a chce vedieť, koľko na-
dojí za deň mlieka. A tu nejde ani 
o získanie dobrého ťažného koňa 
(v prípade muža). 

Dobrého a statočného životného 
partnera/ku by sme si nemali vy-
berať na základe skúseností s ich 
sexuálnym výkonom. Pre šťastné 
a spokojné a pritom požehnané 
manželstvo to nie je to hlavné. Boh 
nás veľmi dobre pozná a stvoril nás 
tak, aby sme mali čo najväčšiu ra-
dosť zo vzájomného sexu v rámci 
sviatostného manželského vzťahu. 
Veľmi pekne o tom pojednáva aj 
starozákonná kniha Pieseň piesní. 
Hlavnou úlohou pre manželov je v 
rámci sviatostného manželstva 
budovanie vzájomnej lásky a utu-
žovať vzťah a zároveň byť otvorený 
pre prijatie dieťaťa ako Božieho 
daru a zodpovedne ho vychovávať. 
Táto veľká moc od Boha daná - pri-
vádzať deti na svet, umožňuje aby 
existovali ďalšie generácie.

Z mojej skúsenosti a tvrdení 
ďalších manželských párov vyvstá-

va, že spoznať vzájomné sexuálne 
potreby sa nepodarí nikomu z „ve-
čera do rána“. Ale sa musí poctivo 
na tom pracovať aj niekoľko rokov, 
dokonca aj počas celého manžel-
ského spolužitia.

Zdá sa mi, že sa tu hodí staré 
porekadlo: „Časté a opakované 
cvičenie robí z manželov milujú-
cich majstrov“. Žiť spolu pred 
manželstvom je morálne nepri-
jateľné a nepatrí to do Božieho 
plánu pre náš život! Len veľmi 
bezohľadní a supersebeckí jedinci 
pre neschopnosť potlačiť svoju 
zvedavosť radi siahajú po zakáza-
nom ovocí. 

Podľa môjho názoru je vo vzťahu 
omnoho potrebnejšia trpezlivosť a 
vzájomné porozumenie a najmä po-
znanie naučiť sa, kedy váš partner 
najviac cíti, že je milovaný. Ide o 
to, aby sme sa vzájomne snažili 
slúžiť v láske jeden druhému. 
Naozaj si myslím, že sa ako ľudia 
môžeme niekomu plne citovo a 
fyzicky odovzdať len vtedy, keď 
mu naplno dôverujeme.

Ako budete môcť plne dôverovať 
človeku, ktorý sa nedokáže zavia-
zať sa k tomu, že si vás vezme? 
Ako sa mu môžete len tak na 
chvíľu oddať?

„Muž nech plní povinnosť voči 
manželke a podobne aj manželka 
voči mužovi. Žena nemá moc nad 
svojim telom, ale muž; podobne ani 
muž nemá moc nad svojim telom, 

ale žena“ (1Kor 7, 3- 4). A táto 
dobrá rada od sv. Pavla platí pre 
vzťah muža a ženy vo sviatostnom 
manželstve, a nie mimo neho! Naj-
mä nie pred manželstvom!!!

Dobrý odrazový mostík pre 
rozhovor o sexuálnej čistote je a 
môže byť „prstienok“ alebo „ná-
hrdelník čistoty“. Keď sa vás naň 
niekto spýta – čo to znamená? – 
hneď sa otvoria dvere príležitosti 
porozprávať si o Božom pohľade 
na vec čistoty. Myslím, že najlep-
ší spôsob, ako hovoriť o svojom 
rozhodnutí čakať so sexom až do 
manželstva je otvorene hovoriť o 
svojich životných skúsenostiach 
s Bohom (rešpektovať dekalóg).  

Pokiaľ priatelia, ktorí sa vás 
pýtali na sexuálnu zdržanlivosť, 
príjmu, čo im hovoríte, možno bu-
dete mať v budúcnosti príležitosť 
povedať im o Božej „druhej šanci“. 
Určite sa modlite za Božie nača-
sovanie takejto situácie. Možno 
vás Boh povedie k tomu, aby ste 
svojim kamarátom mohli hovoriť 
o Božom odpustení. Modlite sa 
za seba aj za nich a nechajte sa 
viesť Bohom.
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Trampoty v manželstve

Odpustenie nie je iba 
príležitostný skutok, 
ale je to trvalý postoj. 
Ako sa dostať k jadru 
problému? 

Keď sa vytratí intimita, obvykle nie 
dostatočne hlboko skúmame dôvo-
dy. Uvedomujeme si skôr iba prízna-
ky a nie príčiny, ktoré ich spôsobujú. 
Pozrieť sa zblízka na príčinu našich 
zranení môže byť bolestivý a háklivý 
proces; niečo, čomu sa inštinktívne 
vyhýbame. Ale ak obidvaja partneri 
naberú odvahu postaviť sa tvárou 
v tvár minulosti, výsledky prinesú 
trvalú zmenu.

Ak sa nakopilo veľa nevyriešených 
zranení a hnevu, musíme odbloko-
vať “odtokový kanál” nasledovným 
postupom:

1. hovoriť o zranení
2. byť pripravený požiadať 
    o odpustenie
3. rozhodnúť sa odpustiť jeden 
druhému
Tento proces je ako kanál, ktorý 

odplavuje zranenia, aby už neškodili 
nášmu vzťahu.

Potom, čo vyčistíme dni, týždne, 
mesiace alebo dokonca roky od nevy-
riešených vecí, musíme sa obidvaja 
rozhodnúť riešiť každé ďalšie veľké 
či malé zranenia hneď, ako k nemu 
dôjde a nedovoliť už viac takéto ich 
hromadenie. 

Pre tých, ktorí sú v manželstve 
dlhé roky a nikdy sa nedokázali 
zaoberať bolestivými problémami 
a účinne ich riešiť, môže tento troj-
stupňový proces zabrať viac času 
a môže byť veľmi náročný, aj veľmi 
oslobodzujúci. Pozitívne emócie sa 
nemusia vrátiť okamžite. Ale ak sme 

vytrvalí, tento proces uzdravovania 
zranení sa ľahko stane zakoreneným 
zvykom a naše manželstvo sa zmení 
k lepšiemu. 

Hovoriť o zranení
Odpustenie nie je iba povedať: 

“Nevadí!” Zranenie skutočne vadí 
a je potrebné sa s ním zaoberať. 
To je niečo podobné ako vojsť do 
stoky, aby sme uvoľnili potrubie. 
Nie je dobré nahovárať si, že je 
všetko v poriadku! Musíme nášmu 
manželskému partnerovi povedať, 
kedy a ako nás zranil. Netreba to 
urobiť nevľúdnym alebo odcudzujú-
cim spôsobom. Naopak, musíme to 
urobiť jemne, snažiť sa uľahčiť mu 
ospravedlnenie čo možno najviac. 
Namiesto všeobecnej kritiky alebo 
útoku na charakter nášho partnera 
sa snažme skôr o to, aby si náš man-
želský partner uvedomil, ako sme sa 
v danej situácii cítili.

Byť pripravení povedať “Prepáč!”
V skutočne milujúcom manželstve 

sa máme a musíme často ospravedl-
ňovať jeden druhému, azda dokonca 
dennodenne. Väčšina z nás si nera-
da priznáva omyly a chyby. Je oveľa 
ľahšie obhajovať, čo sme vykonali 
a obviňovať všetkých ostatných. 
Niektorí ľudia ospravedlňujú svoje 
správanie tým, že obviňujú svojich 
rodičov za to, ako ich vychovali. Iní 
sa vyhovárajú inak. 

Nikdy nie je ľahké počúvať o tom, 
ako zraňujeme druhých. Musíme sa 
však pokúsiť pozrieť sa na veci z 
ich pohľadu. Keď náš manžel alebo 
manželka vedia, že chápeme, do 
akej miery sa cítia nami zranení, 
naše ospravedlnenie bude mať 
oveľa väčšiu váhu. Ak však cítia, 
že nechápeme, ako veľmi sme ich 

zranili, budú mať obavy, že to ľah-
ko môžeme urobiť znova. Aby naše 
ospravedlnenie bolo účinné, musí 
byť bezpodmienečné! „Prepáč, za-
budol som poslať ten list.”

Musíme si dať pozor aj na to, 
či tón nášho hlasu alebo reč tela 
neprotirečí tomu, čo hovoríme! Dá 
sa povedať: “Prepáč!” spôsobom, 
ktorý znamená „Prepáč, ale… alebo 
v skutočnosti to bola tvoja chyba.“

Úprimné ospravedlnenia bez pod-
mienok majú v manželstve veľkú 
moc, pretože potom už nemusíme 
byť v defenzíve - ocitneme sa zrazu 
na tej istej strane. Umožní to zmierniť 
hnev a vyliečiť zranenie.

Rozhodnúť sa 
navzájom si odpustiť
Táto tretia časť procesu je pre 

mnohých najťažšia. Odpustenie je 
dôležité a má s ničím neporovna-
teľnú moc priniesť do manželstva 
uzdravenie. 

Uzdravenie: 
a) Odpustenie si nemožno zaslú-

žiť: Lewis napísal: Odpustenie ide 
za hranice ľudskej spravodlivosti, je 
to dôvod, prečo je vždy ťažké vôbec 
odpustiť. Musíme obetovať našu 
pýchu, sebaľútosť a túžbu po spra-
vodlivosti. Keď odpustíme, vzdávame 
sa svojho práva na spravodlivosť a 
svojej túžby po odplate. Ježišova 
požiadavka vzájomne si odpúšťať, 
ak treba aj sedem ráz cez deň, nie 
je iba obrazným zveličením.

b) Prúd odpustenia: Ak pristúpime 
k Bohu a úprimne vyznáme naše 
zlyhania, On nám dá odpustenie 
zadarmo ako dar. Boh nám odpúšťa 
zadarmo, hoci vie, že znovu zlyhá-
me. On je nám vzorom v odpúšťaní. 
On je pre nás nie iba vzorom, ale aj 
motiváciou pre odpúšťanie druhým. 
„Žehnajme, lebo sme povolaní, aby 
sme dostali dedičstvo požehnania” 
(1 Pt 3, 9). Ak zanecháme našu túž-

LXXVII. Ako sa dá intimita obnoviť?
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Stalo sa:
- 19. 10 sa zúčastnili miniš-

tranti z Ovčia na futbalovom mi-

ništrantskom diecéznom turnaji, 

kde získali 2. miesto v kategórii 

starších. 

- 20. 10. Zo zbierky na misie 

sa vyzbieralo Víťaz:  642,75 eur,  

Ovčie: 360 eur.

- 27. 10.  Boli v našej farnosti  
bratia bosí karmelitáni z Lorin-
číka, ktorí odslúžili sv. omše a 
po nich prijali do škapuliara v 
obidvoch kostoloch spolu 205 
ľudí. Celkovo na výstavbu kláš-
tora vyzbierali 2 357,82 €.  

Stane sa:
- 28. 11. Oslávime 12. výročie 

konsekrácie kostola sv. Ondre-
ja a 21. výročie konsekrácie 
farského kostola sv. Jozefa, 
robotníka vo Víťaze. V daných 
kostoloch sa bude súžiť sláv-
nostná sv. omša.

- 29. 11. Oslávime 21. výročie 

konsekrácie kostola sv. Barbory 

v Ovčí.

- 30. 11. Odpust sv. Ondreja 
oslávime v tomto starobylom 
kostolíku sv. omšou o 10:30  v 
sobotu, ktorú bude celebrovať 
Marek Rojak, moderátor ACM 
(Arcidiecézneho centra mla-
dých) v našej arcidiecéze. 

- 1. 12. Odpustová slávnosť 
sv. Barbory v Ovčí so slávnost-
nou sv. omšou o 10:30, ktorú 
bude celebrovať Marek Eliáš, 
farár v Krížovanoch.

- 1. 12.  Zbierka na Charitu – 

jeseň, v nedeľu po sv. omšiach.

bu po odplate, Boh nám sľubuje, že 
sa o nás postará a vleje do našich 
životov požehnanie! Do našich živo-
tov musí prúdiť Božie odpustenie, 
a to musíme nechať prúdiť von - do 
životov ľudí okolo nás, najmä našich 
najbližších.

c) Odpustenie je rozhodnutie, nie 
pocit: Odpustiť znamená rozhodnúť 
sa neprechovávať negatívne myšlien-
ky na minulosť voči tomu druhému. 
Často musíme preto žiadať Boha 
o pomoc. Ale ak sa aktom našej 
vole rozhodneme odpustiť, pocity 
odpustenie sa dostavia neskôr. U 
niektorých rýchlo, u iných postupne 
počas dlhšieho obdobia.

d) Odpustenie nás oslobodzuje: 
Keď odpustíme, môže naše odpuste-
nie priniesť úžitok nášmu partnerovi, 
ale najviac nám samým tým, že nás 
oslobodzuje. Odpustenie je kľúčom, 
ktorý odmyká dvere hnevu a tiež putá 
nenávisti. Je to moc, ktorá láme re-
ťaze horkosti a putá sebectva. Veď 
aké je to veľké oslobodenie, keď do-
kážete odpustiť. Rozhodnutie odpus-
tiť nás robí schopnými posunúť sa 
vpred bez toho, aby nás ťahali nadol 
“reťaze horkosti a putá hnevu”. Spo-
čiatku môžeme ešte cítiť akútnu bo-
lesť, ale odpustenie umožňuje začať 
proces zotavovania. Ak pokračujeme 
v odpúšťaní, spomienky postupne 
strácajú nad nami svoju moc.

Neodpúšťanie ovplyvňuje nielen 
náš vzťah s človekom, ktorý nám 
spôsobil zranenie, ale aj všetky naše 
vzťahy. Naše manželstvo tak môže 
utrpieť aj vtedy, ak sa hneváme s tre-
ťou stranou. Čím menej odpúšťame, 
tým je to pre nás ťažšie. Ale ak od-
pustíme raz, ľahšie sa nám to podarí 
aj nasledujúci raz. A keď pravidelne 
odpúšťame, citové škrabance sa 
postupne liečia a naše manželstvo 
napreduje. 

Pri identifikácii našich zranení sa 

stávame veľmi citliví. Musíme citlivo 
zaobchádzať jeden s druhým, aby 
náš manželský partner vedel, že 
sa vžívame do jeho pocitov. Keď sa 
narušila dôvera, bude trvať dlhšie, 
kým sa obnoví. Neočakávajme, že 
ten, kto bol zranený, bude schopný 
ihneď zabudnúť a zotaviť sa. 

Sv. Pavol uvádza, že láska “ne-
myslí na zlé” (1 Kor 13, 5). Pred-
stavme si, že každý deň vášho man-
želstva je ako nová stránka poznám-
kového bloku. Každý deň robíme, 
či hovoríme veci alebo zabúdame 
robiť, či hovoriť veci, ktoré zraňujú 
nášho manželského partnera (ľahko 
- ťažko). V niektoré dni bude zoznam 
dlhší ako v iné, ale každý deň sa na 
tej stránke niečo vyskytne. Ak sa na 
to nepozrieme a nevyriešime to, po 
obrátení strany   zostane zoznam 
nedotknutý. Tak nám postupne na-
rastie hora hnevu a horkosti. Aj keď 
si nebudeme pamätať detaily každej 
stránky, záznam urážok zostane a 
po čase sa vryje do nášho vzťahu a 
uhasí našu intimitu.
Ak sa naučíme od-
púšťať denne, je to 
akoby sme každý deň 
na jeho konci vytrhli 
tú stránku a vyhodi-
li. Každý deň nášho 
manželstva budeme 
začínať s čistou strán-
kou a bez múru medzi 
nami. Ani jeden z nás 
nebude útočiť alebo 
sa brániť. Budeme tak 
konať v láske, bez 
toho, aby sme nosili 
v pamäti spomienky 
na zlo vykonané tým 
druhým. Preto rada na 
záver -  cvičme sa v 
odpúšťaní.

Blažej Vaščák
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

11. 11. Pondelok
12. 11. Utorok 18:00 za ZBP Martina Magdu st. a ml.
13. 11. Streda 18:00 † Jozef Magda
14. 11. Štvrtok 7:00 † Štefan, Vavrinec a Františka
15. 11. Piatok 18:00 za ZBP Emílie a Márie 17:00 † Viera Hudáková
16. 11. Sobota 7:00 za ZBP Vladimíra Čecha, kňaza

17. 11.
33. nedeľa
cez rok - C

7:30 † Alžbeta a Jozef Pacovskí 9:00 † Žofia a Ján Šusterovci
10:30 za farnosť

18. 11. Pondelok
19. 11. Utorok 18:00 75: Františka Novotná
20. 11. Streda 18:00 † Matúš, Mária a Stanislav 
21. 11. Štvrtok 7:00 za ZBP Štefana a jeho rodiny
22. 11. Piatok 18:00 za ZBP rodiny Marcela Iskru 17:00 † Viktória a Jozef Šimčíkovci
23. 11. Sobota 7:00 za ZBP rodiny Gattovej

24. 11.
34. nedeľa
cez rok - C

7:30 za ZBP Márie a Andreja Blizmanovcov 9:00 30: Anna a Katarína, dvojičky
10:30 za farnosť

25. 11. Pondelok
26. 11. Utorok 18:00 † Andrej, Mária a Samuela Gregovci
27. 11. Streda 18:00 75: Barbora, poďakovanie za život

28. 11.
12. a 21. výr.
požeh. kostola

7:00 (u ONDREJA) - vlastný
18:00 60: manželstva Heleny a Jozefa

29.11. Piatok 18:00 † Ján a Mária Iskrovci 17:00
21. výročie požehnania kostola  
† Anna a Valent Humeňanskí

30. 11. Sv. Ondreja 10:30 (u ONDREJA) - † Ján a Mária Iskrovci

1. 12.
1. adventná
nedeľa - A

7:30 † Cyril Novotný 10:30 odpust sv. Barbory - za farnosť
9:00 † Andrej a Mária

2. 12. Pondelok
3. 12. Utorok 18:00 † Marcel Čižmárik
4. 12. Streda 18:00 † Barbora, Valent a starí rodičia 
5. 12. Štvrtok 7:00 † Mikuláš, Helena a Žofia Marušákovci
6. 12. Piatok 18:00 za ZBP Mikuláša Gregu 17:00 za ZBP Petra a Anny
7. 12. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo

8. 12.
2. adventná
nedeľa - A

7:30 † Cyril Uličný (Gmitra) 9:00 za farnosť
10:30 † Valent, Alžbeta a Valent, Veronika

9. 12.
Nepoškvrnené
počatie P. M.

7:00 za farnosť 17:00 za ZBP Slavomíra Balogu
18:00 † Anna, Andrej a Mikuláš

10. 12. Utorok 18:00 † Michal, Štefan, Apolónia, Štefan, Margita a Apolónia
11. 12. Streda 18:00 za ZBP Petra a Márie
12. 12. Štvrtok 7:00 † Valent, Apolónia a Helena
13. 12. Piatok 18:00 † Helena a František Čechovci 17:00 † Imrich Baloga (výročná)
14. 12. Sobota 7:00 † Anna Kollárová a Jozef

15. 12.
3. adventná
nedeľa - A

7:30 † Helena Sabolová, Štefan a Alžbeta Šimčíkovci 9:00 za ZBP rodiny Banášovej
10:30 za farnosť



27. 10. 2013 prišli k nám 
bosí karmelitáni z Lorinčíka 

rozdávanie škapuliarov požehnanie škapuliarov

vkladanie škapuliarov vkladanie škapuliarov

vkladanie škapuliarov zapísanie do evidencie škapuliara



2. 11. 2013 Pamiatka zosnulých - pobožnosť na cintoríne


