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Začal sa
Rok Sedembolestnej Panny Márie

Začali sme nový rok, ktorý chceme prežiť v
blízkosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola
najbližšie k Božiemu Synovi ako jeho matka. Pripodobnila sa mu aj v bolestiach, ktorých veľkosť
bola priamo úmernou jej láske.
Nezveličovalo by sa, keby sa tvrdilo, že Panna
Mária je najpožehnanejším a najprivilegovanejším
človekom, stvoreným Božou rukou. Veď bola matkou jeho jediného a jednorodeného Syna. Predstav
si jej radosť - priviesť na svet Spasiteľa - sveta
aj napriek všetkému, čo musela prekonať! Mária
uvažovala a chránila si Božie dielo a radovala sa
nad uskutočňovaním Božieho plánu skrze ňu. Mária
zároveň spoznala najhlbšiu ľudskú bolesť. Iba zopár
dní po narodení jej Syna jej prorok Simeon povedal:
„Tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2, 35). Tieto
slová istotne mohli odradiť Máriu od prijatia úlohy,
ktorú jej Boh vybral, alebo prinajmenšom jej mohli
zobrať nadšenie z jej povolania. Ale nestalo sa tak.
Namiesto toho Mária jeho slová prijala, zachovávala ich v srdci a ďalej dôverovala Bohu.
Panna Mária určite trpela, ale zároveň ostala
ženou radosti a nádeje. Jej blízkosť s Bohom bola
prameňom útechy a dôvery, s ktorou sa dá zniesť
každá bolesť. Máriu volajú Matkou Sedembolestnou nie pre zlé veci, ktoré prežila, ale pre spojenie
jej srdca s Božím srdcom.
Verím, že aj my sa chceme bližšie primknúť k
Ježišovi aj v tomto Roku Panny Márie Sedembolestnej, a to podľa jej vzoru a na jej príhovor.
d. o. Marek

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
snímka: M. Magda

1/2014

Spektrum

Vydáva:
Rímskokatolícky farský úrad
vo Víaze pre vnútornú potrebu
Za vydanie zodpovedá:
Mgr. Marek Hnat so spoločenstvom redakcie
Jazyková úprava: Mgr. Anna Blizmanová
Grafika: Martin Magda
Kontakty: Tel.: 051/79 16 235; 79 16 116
www.vitaz.rimkat.sk
e-maily: vitaz@rimkat.sk,
spektrum@rimkat.sk
číslo účtu: 5037445647/0900

Požehnaný
nový rok
celej našej
farnosti
vyprosuje

Redakcia si vyhradzuje právo úpravy textov.

redakcia Spektra

SPEKTRUM

ilustračná snímka: Martin Magda

OBSAH
ÚVODNÍK
Úvodník ...................................... 2
KATECHÉZA
Homília na 2. nedeľu cez rok ............. 4
Sv. omša a jej časti (1. časť) .............. 6
O roku Sedembolestnej PM ........... 10
Sedembolestná PM a odpustky ...... 10
Sviatok nášho Pána Ježiša Krista ... 11
ROZHOVOR
Maja Melicherčíková ................... 12
Zasvätenie sa - oddanie sa ............. 15
NÁZORY A SVEDECTVÁ
Eucharistia - živý Kristus ............... 16
Taizé 2013 ................................ 17
Hermanovský farár (1. časť) .......... 18
SPEKTRUM MLADÝCH
Vždy pripravený .......................... 20
Ahoj deti! ................................... 22
Máš problém? (21. časť)............... 23
Trampoty v manželstve ................. 24
Štatistika 2013 .......................... 26
Stalo sa v roku 2013 .................... 28
Stalo sa, Stane sa ....................... 29
Prehľad bohoslužieb ................... 30
SNÍMKY
Titulka:
P. Zimen
Vnútorná predná: M. Magda
Vnútorná zadná: M. Magda
Vonkajšia zadná: S. Šimčík,
		
M. Magda

3

Spektrum

HOMÍLIE

1/2014
Homília na 2. nedeľu, rok A

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.

Hriech nevery a hriech nelásky
Ján Krstiteľ, ako to
dnes počujeme vo
Svätom písme, prehlasuje Krista za Baránka
Božieho, ktorý sníma
hriechy sveta. Ktoré
sú tie hriechy sveta?
Hriech sveta podľa
svätého Jána je dvojaký: hriech nevery a
hriech nelásky. Kto
nemiluje, kto neverí, ten hreší. Tento
hriešny svet ľudí prišiel oslobodiť Ježiš
Kristus, ktorý zjavil
pravú vieru a skutočnú lásku. Preto ho Ján
nazýva skutočným
Baránkom, ktorý bol
obetovaný ako obeta
lásky za hriechy ľudu,
za naše hriechy.
Milí veriaci, Vianoce nie sú
len idylickou, rozprávkovou pripomienkou Ježišovho narodenia
a detstva. Sú predovšetkým
oslavou skutočností, že Boh z
lásky k svojim tvorom sa stal
človekom, že chcel napraviť v
človeku, čo človek sám pokazil
svojou vzburou proti Bohu. „A
Slovo sa telom stalo a prebývalo

4

medzi nami.“ Toto je to hlavné,
čo nám pripomenuli Vianoce.
Ale už záver Vianoc, ktorým bola
minulá nedeľa, nám predstavila Krista v podobe dospelého
muža, ktorý začína svoje verejné
pôsobenie, prichádza k Jordánu
a žiada od svojho predchodcu,
aby ho pokrstil. Minulá nedeľa
bola akýmsi spojivom medzi
začiatkom Kristovho ľudského
života a jeho verejným pôsobením. Predchodca Ján Krstiteľ aj
Mesiáš Ježiš Kristus sa objavujú
na scéne vedľa seba. Zelená
liturgická farba nám dnes jasne
dáva najavo, že už nie sú Vianoce. Ale sme v ich tesnej blízkosti
a preto nečudo, že sa opäť vedľa
seba ukazujú Ježiš a Ján. Zatiaľ,
čo minulú nedeľu bol Ján skôr
pasívnym činiteľom, ktorý takmer
nerád, aj keď práve z vedomia
koho má pred sebou, podvoľuje sa Ježišovej žiadosti o svätý
krst. Dnes ho naopak vidíme ako
aktívneho hlásateľa Ježišovho
mesiášskeho poslania.
Svätý Ján Krstiteľ hovorí: „Ja
som ho predtým nepoznal, ale
ten, ktorý ma poslal krstiť vodou
mi povedal: na koho zbadáš zostupovať Ducha a spočinúť na
ňom, to je ten, ktorý bude krstiť
Duchom Svätým.“ Ani prorok Izaiáš pochopiteľne nepoznal Mesiáša osobne. A predsa o ňom ho-

vorí s takou istotou a presnosťou
svojho svedectva, žeby mohol
Ježiša jeho slovami predstaviť
i Ján Krstiteľ. Slová „Pán, čo si
ma od lona matkinho spravil“
nám ľahko pripomenú udalosť
zvestovania, kedy posol Boží
oznamuje Panne Márii, že "Duch
Svätý zostúpi, moc Najvyššieho
ju zatieni a dieťa, ktoré sa jej
narodí, bude Synom Božím". Je
síce pravda, že úlohou Božieho
služobníka bude, aby priviedol
k Bohu najprv Jakuba, Izraela,
Jakubove kmene. To bola úloha
Iziáša a Jána Krstiteľa. Veď nakoniec aj Pán Ježiš takto robil,
že najprv chcel priviesť k Bohu
Židov. Výslovne hovorí pohanskej vdove: „Bol som poslaný
len k strateným ovciam z domu
Izraelovho a nepatrí sa brať
deťom chlieb a hádzať ho pod
stôl šteňatám...“ Sotva však
dokončil dielo vykúpenia a vstal
z mtvých, posiela apoštolov ku
všetkým národom. Takto to vidí
Izaiáš: "Pán Boh urobí svojho
služobníka Ježiša, svetlom národov, aby sa Božia spása rozšírila do končín zeme." Dnešné
čítanie, ktoré necháva hovoriť
samého Božieho služobníka o
jeho poslaní, vynecháva verše,
z ktorých by sme počuli Kristov
žiaľ, že jeho dielo nebolo predsa
celkom úspešné a že jeho náma-
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ilustračná snímka: †Joseph Biros

hy boli márne. Ja však som hovoril: „Nadarmo som sa namáhal,
na prázdno, zbytočne som stratil
svoju silu.“ Ježiš Kristus si takto
posťažuje pri rozličných príležitostiach, keď ho ľud izraelský
odmieta: „Jeruzalem, Jeruzalem,
keby si poznal a to aspoň v tento
tvoj deň, čo vedie k pokoju. Jeruzalem, Jeruzalem, zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli
k tebe poslaní. Koľkokrát som
chcel zhromaždiť tvoje deti, ako
kvočka zhromažďuje svoje kuriatka, pod krídla a ty si nechcel.“ I
svätý Ján v úvode svojho evanjelia vytýka židom túto skutočnosť:

„...do svojho vlastného prišiel,
ale vlastní ho neprijali...“ Hoci je
pravým svetlom, ktoré osvecuje
každého človeka. Ak počítal s
touto skutočnosťou sám Ježiš
Kristus, je potrebné, aby sme
s ňou počítali aj my. Kristus neprišiel, aby vo svojom kráľovstve
vytvoril svetskú moc, ktorá bude
niekoho nútiť, alebo vládnuť mečom, ale aby bol svetlom národov a spásou všetkých. Preto ho
odmietali mnohí z jeho národa a
preto ho odmietali mnohí počas
celých dvadsať storočí od jeho
príchodu.
I v cirkvi samej našli sa mnohí,

ktorí hľadali jej poslanie v tom,
aby mohla aj svetsky riadiť svet.
Je to však mylne poňaté. Veď
Ježiš Kristus odmietal rozsúdiť
spor dvoch bratov o dedičstvo.
„Kto ma ustanovil pred vami sudcom?“ Ježiš chce a vládne láskou, spravodlivosťou, pokojom,
"nedolamuje nalomenú trstinu a
nezhasína tlejúci knôt", ako sme
o tom pred týždňom počuli v prvom čítaní proroka Iziáša. Takýto
bol služobník Boží. Takýmito sa
máme stávať služobníkmi Božími
a v jeho stopách kráčať aj my
máme. Amen.
Mgr. Ján Biroš
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Svätá omša a jej časti

Zahĺbme sa do svätej omše (1. časť)
Svätú omšu často prežívame rutinne, nesústredene. Občas je dobré niečím sa povzbudiť, nadchnúť, inšpirovať...
Nech vám i tieto slová postupne pomôžu viac preniknúť
do nekonečnej duchovnej hĺbky Kristovej spasiteľnej
obety.
ponúka, je to nekonečná škoda.
Osobná príprava
Odporúča sa aspoň päť minút
Osobná príprava je veľmi dôležitá pre „naladenie sa“. Vstúpiť pred začiatkom zachovať v kosdo seba, stíšiť sa, upokojiť roz- tole ticho, čo je však v našich
lietané myšlienky a uvedomiť si, končinách komplikované kvôli
kde som a čo sa o chvíľu bude modlitbe svätého ruženca, ktorá
odohrávať, je nevyhnutná pod- často sláveniu Eucharistie predmienka, aby sme sa do svätej chádza. Je to ale chvályhodný
omše mohli „ponoriť“. Účasť na zvyk, ktorý sám osebe môže
slávení Eucharistie totiž môže byť byť výbornou prípravou. Kde je
to však možné, treba sa snažiť
úplne neplodná.
Môžeme byť fyzicky prítomní v ticho zachovať. Aspoň vo svojom
kostole, matne počuť slová kňa- vnútri. Veriaci sa často pýtajú,
za a nejasne vnímať, čo sa na ako je najlepšie pripraviť sa na
oltári deje a takto si splniť povin- omšu. Či osobnou modlitbou,
nosť, ale zároveň sa nestretnúť s čítaním, atď.
Každý si musí nájsť svoj spôPánom a odísť z kostola prázdni.
A vzhľadom na to, aký nesmierny sob. Catalina Rivas, mystička z
dar sa nám v obete svätej omše Bolívie, opisuje, ako sa jej pri
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svätej omši prihovárala Panna
Mária: „Prečo prichádzate na
poslednú chvíľu? Mali by ste prísť
skôr, modliť sa a prosiť Pána,
aby vám zoslal Ducha Svätého,
ktorý by vás obdaril pokojom,
očistil od ducha tohto sveta,
zbavil trápení, problémov a roztržitosti. Ale vy chodíte, až keď
začína svätá omša a zúčastňujete sa na nej ako na akejkoľvek
všednej udalosti, bez duchovnej
prípravy. Prečo? Je to predsa ten
najväčší Zázrak. Prišli ste prežiť
tento okamih, kedy vám Najvyšší
Boh dáva svoj najväčší dar a vy
si ho neviete vážiť...“
Uctenie oltára
Keď kňaz príde k oltáru, pobozká ho a ukloní sa mu. To je prvé
gesto, ktoré môžu veriaci vidieť.
Prečo to robí? Pretože pobozkanie oltára je prejavom veľkej úcty
a lásky k svätým tajomstvám,
ktoré sa na oltári konajú. Zároveň oltár symbolizuje Krista,
bozk je tak prejavom lásky kňaza

ilustračná snímka: Eduard Jenča
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k svojmu Pánovi.
sa tymian spaľoval ráno i večer že sa už začalo sprítomňovanie
Kristus je v žalmoch nazvaný ako obeta chvály.
Obety Ježiša Krista. Tento znak
„uholným kameňom“, preto už
Prežehnanie sa
treba robiť pomaly a pozorne,
oddávna býval oltár kamenný.
Po uctení oltára sa kňaz, celeb- pretože sprítomňuje pribíjanie
Tento úkon je aj bozkom Krista, rant, obráti tvárou k zhromažde- Krista na kríž. Ak ho človek robí
ktorý v kňazovi ako zástupcovi nému Božiemu ľudu a pozdraví skoncentrovaním všetkých svobozkáva svoju milovanú Neves- ľud: „V mene Otca i Syna i Ducha jich myšlienok na tento znak, je
tu, Cirkev. Na kamennej
Každý si musí nájsť svoj spôsob. Catalina Rivas, zapojený do Kristovej obeoltárnej doske je vyrytých mystička z Bolívie, opisuje, ako sa jej pri svätej ty spolu so svojimi krížmi
päť krížikov na pamiatku omši prihovárala Panna Mária: „Prečo prichádza- a utrpeniami, ako aj so
piatich Kristových rán. te na poslednú chvíľu? Mali by ste prísť skôr, všetkým, čo priniesol na
Biely obrus symbolizuje modliť sa a prosiť Pána, aby vám zoslal Ducha svätú omšu, aby to pripojil
plátno, do ktorého zavi- Svätého, ktorý by vás obdaril pokojom, očistil k Obete Tela a Krvi Pánonuli mŕtve telo Pána Ježi- od ducha tohto sveta, zbavil trápení, problémov vej. Zhromaždený ľud sa
ša predtým, než ho uložili a roztržitosti.
týmto úkonom stavia pred
do hrobu. V prenesenom
tvár živého Boha, vstupuje
význame oltárom je ľudské srd- Svätého.“ Tento úkon je pripo- do jeho prítomnosti, v uvedomení
ce, kde človek uznáva Boha za menutím si nášho krstu, preto- si ktorej starozákonný izraelský
svojho Pána a Stvoriteľa, vzdáva že pokrstení sme boli v mene ľud padal v hrôze a bázni na tvár.
mu úctu a vďaku, prináša ako dar trojjediného Boha i zhrnutím My na tvár nepadáme, ale vieme,
sám seba, aby sa s ním zjednotil. celej našej viery. Ľud mohutným že čas, ktorý prežehnaním sa
Niekedy sa oltár aj okiadza hlasom odpovedá: „Amen.“ Je začal a druhým prežehnaním sa
kadidlom. Už v Starom zákone to potvrdenie jeho viery v Božiu skončí, je posvätný, je to čas v
bolo kadidlo, jeho stúpajúci dym, pravdu. Hebrejské slovo amen prítomnosti živého Boha!
Marek Ondra, kaplán v Markušovciachsymbolom modlitby, stúpajúcej totiž znamená súhlas i pripútaprevzaté z farského časopisu
do nebies k Bohu. V chráme stál nie sa k pravde. Znak kríža na
Pokoj a dobro, Markušovce
zlatý kadidlový oltár, na ktorom začiatku svätej omše znamená,

ilustračná snímka: Martin Magda

ilustračná snímka: Eduard Jenča
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Začal sa Rok Sedembolestnej Panny Márie
Pastiersky list biskupov Slovenska na slávnosť
Bohorodičky Panny Márie
Drahí bratia a sestry!
Vstupujeme do nového
roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami,
aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás
požehnaným časom, aby
sme mohli v nájsť pokoj v
duši a skutočnú radosť zo
života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.
Uvedomujeme si bohatstvo, ktoré máme v našich vzťahoch s tými,
ktorí nás majú radi. Prežívame čas,
kedy si zvlášť uvedomujeme aj náš
vzťah k Bohu a jeho lásku k nám.
Zároveň objavujeme vo svojom
vnútri aj veľkú túžbu uzdraviť a
obnoviť vzťahy, ktoré sa narušili,
ktoré sa oslabili alebo ochromili a
ktorých uzdravenie a posilnenie si
tak veľmi želáme. Najzákladnejším
miestom našich vzťahov je rodina.
Začiatkom adventu sme pripomenuli ohrozenie rodín zvonka. Ale
jestvuje aj ohrozenie zvnútra, ak
by sme sa neusilovali, ak by sme
nevenovali čas a námahu, ak by
sme neprosili o pomoc Boha pri
obnovovaní, uzdravovaní, očisťovaní, oživovaní našich vzťahov v
našich rodinách.
Keď by sme hľadali dajaké vonkajšie meradlo našich vzťahov v
rodinách, môžeme spomenúť štatistiku, ktorá nám hovorí, že každý
rok sa v našej vlasti rozpadne viac
ako jedenásťtisíc manželstiev. Za
týmto číslom sú konkrétne osudy
konkrétnych ľudí, ich vzťahy, ich
veľké túžby po láske, ich nadšenie,
ale aj sklamania, ich traumy, ich
bolesti a ich túžba po uzdravení.
Aj keď nám nie je ľahké pri-
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znať a najradšej by sme pozerali
iným smerom, v našom živote je
prítomná bolesť, pochádzajúca z
narušenia našich vzťahov. Veľmi
si želáme, aby nasledujúci rok
bol príležitosťou ich uzdravovania
a z toho dôvodu je pred nami ponuka prežívať tento rok ako Rok
Sedembolestnej Panny Márie. Je
to práve 450 rokov odvtedy, ako
začala v Šaštíne úcta k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je
teraz aj osobitnou patrónkou našej
vlasti. A na začiatku tejto úcty je
príbeh uzdravenia manželského
vzťahu manželov Angely a Imricha
Coborovcov.
Stalo sa to v roku 1564. Keď sa
vracali v uzavretom koči do svojho
šaštínskeho kaštieľa, prepukla
medzi nimi ostrá výmena názorov.
Táto výmena názorov bola len prejavom dlhodobej ťažkosti, ktorá
narúšala ich vzájomné vzťahy v
manželstve a ich vzájomnú lásku.
Pôvodné opisy tejto udalosti zaznamenali, že ich vzájomné vzťahy
narúšala výbušná povaha manžela
Imricha. Je isté, že táto poznámka
vyjadruje iba jednu čiastku mnohých rozmerov vzťahu manželov.
Ale tá prudká výmena názorov v
onom roku 1564 vyvrcholila tým,
že rozhnevaný manžel dal koč
zastaviť, manželku z koča vykázal
a pokračoval v ceste. Čo mohla
prežívať takto ponížená manželka?
Iste opustenosť, neistotu, obavy
zo straty manžela, pokušenia
zúfalstva a beznádeje. No Angela
sa uprostred tejto skúšky obrátila
o pomoc k Panne Márii. Veď ona
stála pod krížom svojho Syna, stá-

la uprostred veľkej skúšky, stála
s nádejou proti všetkej beznádeji.
Iste aj Angela si v duši veľmi želala a modlila sa o Božiu pomoc na
príhovor Panny Márie. Angela iste
prosila o to, aby nestratila nádej
v duchovnej bolesti a sklamaní.
Po nejakom čase prišiel pre Angelu koč, aby ju odviezol domov.
Tam ju čakalo prekvapenie – manžel, ktorý prosil o odpustenie. Bolesť v duši sa premieňala na radosť
u oboch manželov. A keď sa spolu
rozprávali o celej udalosti, Imrich
sa stotožnil s prísľubom manželky
Angely, že z vďačnosti dá postaviť
sochu Sedembolestnej Panny Márie. Priamo na mieste vrcholiaceho
konfliktu – aby sa tam, kde predtým triumfoval hnev, sprítomnilo
víťazstvo lásky Božej Matky.
Ako hlbšie súvisí obnovenie
manželského spolužitia a komunikácie s výjavom bolestnej Matky
s mŕtvym Synom v náručí? Občas
počuť, že úcta k Sedembolestnej
Panne vedie iba k pasívnej sebaľútosti bez konkrétneho pozitívneho
zacielenia. Naozaj sú tí, čo často
rozjímajú o Máriiných bolestiach,
v praxi neúčinní? Bola snáď veľká
mariánska ctiteľka, blahoslavená
Matka Tereza, pasívna? Bol snáď
blahoslavený Ján Pavol II., denne
kľačiaci pred ikonou čenstochovskej Madony, málo aktívny? Vykonal snáď málo svätý Maximilián
Kolbe, keď v Osvienčime dobrovoľne ponúkol vlastný život za muža
odsúdeného na smrť?
K uzdraveniu našich vnútro-rodinných vzťahov vedie rozjímanie
nad bolesťami Sedembolestnej

1/2014
Matky. Keď jej bolesť na Golgote
vrcholila, práve vtedy nám Ježiš
povedal, hľa, vaša matka. A jej
povedal, pozri, tvoji synovia a
dcéry. Tie slová platia aj po jeho
zmŕtvychvstaní, veď ide o zmŕtvychvstanie vo vzťahoch v rodine.
Mária počuje Simeonovu predpoveď o budúcich ťažkostiach: vtedy
pozýva matky a otcov, aby v sebe
obnovili vzájomnú vernosť v šťastí i
nešťastí, v zdraví aj chorobe. Mária
sprevádzaná Jozefom do Egypta
pozýva rodičov, aby na vlastné deti
nezabúdali za žiadnych okolností,
aby ich chránili pred novodobými
Herodesmi. Mária tri dni hľadá
svojho Syna Ježiša, aby bolo jasné: ona rozumie trápeniu otcov a
mám, čo stratili dosah na svoje
deti oddané zlým závislostiam.
Kiež by ich raz našli v chráme, pri
Ježišovi, v Bohu. Mária, ktorá stúpa hore po krížovej ceste a stretáva Syna vedeného na popravisko,
nás pozýva všímať si vzájomne
naše každodenné kríže a niesť ich
spoločne Golgotami každodenného života. Všetko toto môže tvoriť
spoločnú skúsenosť rodín, môže
ich to stmeliť do stále zrelších a
hlbšie ukotvených vzťahov.
Z uvedeného je zrejmé, že rozjímanie nad súženiami Sedembolestnej nielenže nie je únikom z
reality, ale je účinnou duchovnou
inšpiráciou k aktívnemu prístupu
voči skutočnostiam tohto sveta.
Preto v záujme upevnenia, posvätenia a uzdravenia vzťahov pozývame rodiny modliť sa spolu modlitbu ruženca, alebo iné mariánske
modlitby. Modlitbou prelamujeme
uzavretosť do seba a s Máriou sa
otvárame pre Boha. Otvárame sa
aj voči ľuďom a stávame sa schopnými riešiť naše vzťahy s nimi. Povzbudzujeme otcov, matky, synov
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a dcéry k tomu, čo pred niekoľkými mesiacmi vyjadril Svätý Otec,
pápež František: „Svätý ruženec,
modlitba k Ježišovi a Panne Márii
prednesená spoločne, je vzácnou
chvíľou ďalšieho utuženia rodinného života a priateľstva. Naučme
sa viac modliť v rodine, modliť sa
ako rodina“ (katechéza Svätého
Otca Františka, 1. mája 2013).
Týmito modlitbami sa, drahí bratia
a sestry, pripravíme na slávnostné
zverenie Slovenska pod ochranu
Sedembolestnej Panny Márie.
Stane sa tak na jej sviatok 15.
septembra 2014 v Bazilike Sedem-

bolestnej Panny Márie v Saštíne.
Ona nás naučí, že obeta a bolesť
je cestou skutočnej lásky. Lásky,
ktorá aktívne koná všetko pre
dobro a posvätenie svojho okolia
a tak ohlasuje, že konečné víťazstvo patrí Kristovi. Ježiš zvíťazil aj
vo vzťahu manželov Coborovcov,
keď sa spolu dokázali v láske a
porozumení modliť.
Vyprosujeme Vám v tento prvý
deň roka, na príhovor našej nebeskej Matky, hojnosť Božieho
požehnania, mnoho síl a pomoci
Ducha Svätého pre konanie dobra.
Biskupi Slovenska
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O Roku Sedembolestnej Panny Márie
Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o
tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne
a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý
Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať
od 1. januára do 31. decembra 2014.
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru.
Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnejj Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac
bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému.
Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť
desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti budú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie
mariánske pobožnosti.
Rok Sedembolestnej Panne Márii nadväzuje na Rok sv. Cyrila a Metoda (2013).
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
Za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie

Jubilejný rok Sedembolestnej prináša možnosť získať úplne odpustky
Bratislava 9. januára (TK KBS) Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplne odpustky.
Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Príslušný dekrét s podpisom hlavného penitenciára zverejnila dnes na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť
dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.
“Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje Jubilejnému roku dar úplných odpustkov, pri náležitom
splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca,” píše
sa v dekréte (v textovej verzii). Na stránke sa dá nájsť v sekcii Dokumenty – Dokumenty vatikánskych úradov
– Apoštolská penitenciária. K dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.
Úplne odpustky môžu veriaci získať napríklad pri každej pútnickej návšteve Národnej svätyne v Šaštíne, kde
sa zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré ukončia modlitbou
Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca. Zároveň sa dajú
získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok
práve v tento deň vyvrcholí zverením sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
“Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky
vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri
zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu,” píše sa ďalej v dekréte, ktorý je možné nájsť aj na oficiálnej stránke Roka Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk - v časti “O
Roku – Odpustky”).
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne
a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý
Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie prebieha od
1. januára do 31. decembra 2014. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou
a podľa jej vzoru. Pod dekrétom o možnosti získať odpustky (z 3. decembra 2013) je podpísaný veľký peniMauro Piacenza a vedúci úradu Krzysztof Nykiel.
tenciár kard.
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Na Slovensku sa bude sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista
Bratislava 15. januára (TK KBS) Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša
Krista, najvyššieho a večného kňaza. Veriaci ho budú sláviť každý rok vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého.
V tomto roku sviatok pripadá na 12. júna. O zavedení sviatku rozhodla Konferencia biskupov Slovenska, ich
rozhodnutie potvrdila koncom minulého roka dekrétom (11. 10. 2013) Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí. Nový sviatok nie je prikázaný. Má stupeň slávenia sviatok (stupne sú – ľubovoľná spomienka, spomienka, sviatok, slávnosť). Liturgické texty pre svätú omšu a liturgiu hodín vydal Spolok svätého Vojtecha a
je možné si ich zakúpiť v predajniach SSV.
“Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v júli 2012 v liste adresovanom konferenciám biskupov
oznámila rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. povoliť konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú, zapísať do
ich partikulárnych kalendárov sviatok „Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza“ na štvrtok
po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Na Slovensku sa teda bude odteraz každý rok vo štvrtok po Zoslaní
Ducha Svätého sláviť sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza,” uvádza Liturgická
komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Aktuálnu možnosť zaviesť sviatok Krista Veľkňaza je podľa
nej potrebné chápať v línii Svetového dňa modlitieb za posväcovanie kňazov, ktorý zaviedol blahoslavený Ján
Pavol II. a v duchu nedávneho Roku kňazov sláveného na podnet Svätého Otca Benedikta XVI. Ide o dôležité
iniciatívy podporujúce svätosť života duchovenstva a povolania na sviatostné kňazstvo.
Tento sviatok sa už niekoľko rokov slávi v niektorých reholiach a krajinách, a to s bohatým duchovným
ovocím, pričom vyzýva celú Cirkev, aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje všetkých
veriacich v ich úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej modlitbe za posvätenie duchovenstva a pobáda tých,
ktorí sú povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k služobnému kňazstvu, aby sa neochvejne a verne usilovali
o osobné posväcovanie, v úplnom odovzdaní sa Bohu a Cirkvi. Formulár svätej omše o Našom Pánovi Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom kňazovi sa doteraz nachádzal v Rímskom misáli medzi votívnymi omšami
a jeho pôvod siaha k encyklike pápeža Pia XI. o katolíckom kňazstve Ad Catholici Sacerdotii (20. decembra
1935), ktorá viedla k významnému posilneniu spirituality a posväcovania katolíckeho duchovenstva, a ktorej
mnohoraké ovocie sa pretavilo do dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Presbyterorum Ordinis.
TK KBS informoval Andrej Krivda
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Rozhovor:

Maja
Melicherčíková,

profesionálna fotografka
Talentovaná fotografka, mamka a babka
Maja pochádza z Prievidze. Stretávame sa
už 12 rokov na letnom
seminári Networku
(združenie katolíckych
žurnalistov). Aj naposledy sme sa stretli
v Ružomberku. Na
záver zasadnutia rady
Networku sme zašli
na sobotňajši obed do
reštaurácie "U študenta". Keď sme začali
rozprávať o rodine, o
jej fungovaní, Majka
sa rozhovorila o svojom obrátení. Nebolo
potrebné sa na nič
pýtať. A tak som sa jej
iba opýtal:
Prečo to bolo tak?
Je ťažké povedať, čo bolo
tým hmatateľným dôkazom. Pre
mňa bolo napríklad aj to, že
som mala už dve deti. Boli sme
sobášení len civilne. Keď sa narodila druhá dcéra, bolo už päť
rokov po civilnom manželstve,
začala svokra, ale tak pekne:
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„Veď nemusíš len ty mať strach
o deti, je tu niekto, kto sa môže
o ne postarať, veď aj ty si pokrstená.“ Chodila som do kostola celé prázdniny. Žila som na
dedine, takže som vedela, že
kostol nie je nebezpečný. Bolo
to pre mňa veľmi silné. Zažila
som v ňom len pekné zážitky aj
pri upratovaní so starkou, ale
ateizmus ma obrátil a ja som
bola na druhej strane. Proste
nie so zlosťou, ale vedela som,
že to, čo robím, je dobré. Na
druhej strane som bola z presvedčenia. Možno preto to bolo
pre mňa silnejšie.
Vieš, kedy sa to zlomilo a
prečo opačným smerom?
Bol to asi proces toho, ako
žili naši (rodičia) - mama bola v
strane a mala post. Napríklad
ja som mala šťastie na dobrých
učiteľov, aj občianskej výchovy
- boli to láskaví ľudia. S láskou
podávali a naozaj pekne mi
hovorili o tom, že ten režim je
dobrý a že naozaj chce človeku
dobre. Nebolo to tak, žeby som
sa odvrhla, že to bolo hnusné - kostol. Mne to nebolo ani
ľúto, ale mala som taký zvláštny pocit pri veriacich ľuďoch.
Prišlo mi, že sú o niečo ochudobnení, že nepoznajú ateistickú pravdu, že ju nechcú prijať.
Preto keď mi začali hovoriť o
viere, pripadalo mi, akoby som
sa mala vracať naspäť, že o
niečo prichádzam, čo viem viac
ako všetci ostatní. Ale dôležité bolo to, že som milovala
svojho muža a keď povedal, že
"poďme teda tie deti pokrstiť",
tak som súhlasila. Nebola som
proti.
Príčinou bola láska k mužovi
napriek tomu, že nebola požeh-

naná v kostole. V mojej hlave
bolo dané, že do smrti existuje
absolútne manželstvo, ale to
som pocítila až neskôr, že to
bolo pre mňa požehnaním, že
to ma zachránilo. Tak som si
povedala: "Dobre, tak nech má
môj muž radosť." Išiel na faru
nahlásiť, že chceme krst. A
pán farár povedal: "No dobre,
ale kedy ste sa sobášili?" Muž
povedal: "My nie sme cirkevne
zosobášení." Povedal: „A von!“
Pán farár ho vyhodil. Prišiel domov so sťažnosťou, že ho pán
farár vyhodil. Hovorila som mu,
nech sa nerozčuľuje. "Tak nech
má pán farár radosť, nech povie, čo k tomu potrebujem, keď
ty tak veľmi chceš, aj tvoja mamina chce. Ja vám chcem vyjsť
v ústrety. Viem, že kostol nie je
ohrozenie, nemala som z neho
strach, dokonca bol to pre mňa
priestor, kde sa dá cítiť dobre.
Veď ja mojim deťom tú pravdu
neskôr poviem... Ale nech má
niekto radosť. Tak som zvolila
aj na toto aj na toho farára. Išla
som k nemu. Povedal: „Dobre.
Paľko má sviatosti, on to prijme
sviatostne, ty ešte nemáš toto,
tamto, ale vidím, že to prijímaš
to s čistou dušou.“ Nemala
som voči tomu ani predsudky ani výhrady. Uznávala som
autoritu kňaza a, nakoniec, mal
právo byť na to taký, aký bol.
Bola nová doba, tak som ho
akceptovala.
A potom prišiel deň, keď môj
muž išiel na nejakú prípravu
ohľadne spovede a ja som len
počúvala, aké je to dôležité pre
môjho muža prijať sviatostné
manželstvo. Kňaz bol veľmi
múdry. Vysvetlil mi, aké je to
dôležité pre môjho muža. Ja
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som mala iba krst a žiadnu inú
sviatosť. Nešla som do toho s
odporom, voči sviatosti som nemala žiaden strach a bola som
tak trochu aj zvedavá. Kňaz
nám povedal, že musíme byť
sviatostne zosobášení a potom,
hneď o deň po sobáši, nám
pokrstí deti. Vtedy mali dcérky
štyri a pol roka a štyri mesiace.
V podstate ten deň prišiel.
Spočiatku som to nevnímala
nejako zvláštne, ale moja starká sa rozplakala, že konečne
budem žiť normálnym životom

a že budem tak povediac „na
poriadku“. Nevyčítala mi to
ako veriaca, len povedala, že
to civilné nie je v poriadku a
to bolo všetko. Prichystala
som, že urobím malú oslavu
pre hostí, dokonca ma donútili si kúpiť biely kostým. Keď
sme prišli do kostola, tak to
bolo tak (ja nemám z tohto dňa
jedinú fotku), že ja si z toho nič
nepamätám. V tom momente
ako som si kľakla, nevidela
som nič. Prestala som vnímať
svet. Vedela som, že je vedľa

mňa môj muž. Dali mi čítať text
- manželský sľub. Povedala som
dve vety a začala som plakať,
asi Duch Svätý, ja neviem.
Potom mi ten kňaz hovoril, že
som sľub - 3 vety - čítala 20
minút. Nemohli sme sa dostať
ďalej. Kňaz mi povedal, že keď
ten sľub nedočítam, tak sobáš
nebude platný. Tak som to nejako dočítala a mám okno. Z toho
dňa si nepamätám vôbec nič,
fakt neviem, kde moje deti stáli, že ich držala krstná mama, ja
neviem vôbec nič. Neviem, kto
bol u nás, neviem, čo sme jedli,
neviem vôbec nič. Pamätám si
len ten plač a tým to skončilo.
To bolo obrovské oslobodenie.
Vnútorne som nebojovala proti
Nemu dopredu, takže som nemala ani dôvod, prečo bojovať
proti tomuto prežívaniu. Ja
som sa proste podvolila tomu,
že keď to malo prísť, tak to
prišlo. Ešte sme boli pred tou
prípravou na jednom dohodnutí, keďže mi kňaz povedal, že
nakoľko nemám sviatosti, tak si
ich dorobím. Nech má farár radosť som si pomyslela, to bolo
také moje, nech má radosť. Na
druhý deň po sobáši som prišla
a on to hneď riešil "za horúca".
Prihlásila som sa na prvé sväté
prijímanie spojené s birmovkou
a pripravovala som sa spolu
s dvesto ľuďmi. Bolo to v roku
1992, vtedy boli také "návaly".
Každé slovo, ktoré kňaz povedal, začalo byť tým správnym
argumentom. O čom hovoril
kňaz dovtedy, tak som si vždy
pomyslela: „Ale áno, veď to
musíš povedať. A ja ti urobím
radosť, že to budem počúvať a
nejako to prežívať.“ Ale vtedy to
už začali byť pre mňa fakt fyzic-
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ké argumenty. Nejako prišlo ku
mne také svetlo, že som dokázala pochopiť, že toto je naozaj
realita, to nie je vymyslený stav,
to nie sú bludy. Pochopila som
to až potom neskôr, že to bolo
preto, lebo som proti tomu nebojovala, preto, že som sa nepostavila proti ničomu. U mňa
silno zafungovalo toto - idem
len vyskúšaťm, či náhodou z
toho nie je niečo pravda. A tak
som všetko prežila tak, ako sa
má. Aj sv. prijímanie, aj birmovku. A potom prišlo obrátenie.
Samozrejme, že prišlo aj veľa
pokušení, ale to bolo tak požehnané, tak úžasné, že ani z birmovky si nepamätám skoro nič.
Viem akurát, že sme boli veľmi
spálení, lebo sme stáli na slnku
a bolo nás tam strašne veľa.
A odvtedy... Tak napríklad dlho
som dovtedy nechápala veľa
vecí: prečo mi tak prichádzajú
a prečo sa mi v niektorých veciach viery darí, prečo pochopím, keď sa mi niečo povie a
to práve to, že proti ničomu
nebojujem. Keď mi niekto niečo
povie vo viere, alebo nejakú
Božiu pravdu a nebojujem proti
nej, nehľadám argumenty. Ak aj
niečo poviem, pýtam sa, je to
len preto aby som sa dozvedela
viac a preto ten kúsok zo Žalmu
34: „Skúste a presvedčte sa,
aký dobrý je Pán“. To je môj
životný Žalm a naozaj stačí len
chcieť, skúsiť a On ťa presvedčí na celej čiare. Keď niekedy
poviem voči slovám vyslovenými veriacimi nejaký argument,
to nie preto, že chcem zle, ale
aby boli naozaj jasné tie slová
a pravidlá. Lebo keď nie sú jasné pravidlá, tak vždy sa nájde
niekto, kto to zneužije proti
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Cirkvi. Pre mňa tá druhá strana
(keďže som v nej dlho žila) je
silná, pretože diabol je šikovnejší a múdrejší ako akýkoľvek
človek na svete. Preto všetky
ľudské argumenty treba vložiť
do všetkého, čo robíš, pýtať sa,
hľadať, aby si prišiel na koreň
tej veci, tej podstaty Pravdy. A
bez nej sa nepohneš. Počas
času náuky od histórie cez Nový
zákon to bola pre mňa jedna
vec za druhou, ktoré krásne
zapadali do nejakej diery, ktorú
som dovtedy brala, že je nám

fajn, dá sa bez toho dobre žiť.
Ale mne to naozaj tam argumentovalo, reálne mi to všetko
perfektne sedelo - všetko.
Ty si v tomto smer šťastným
človekom, lebo my sme to všetko mali dostať od rodičov a my
sme to dostávali od rodičov cez
nejaké gestá, postoje, svedectvá. Si šťastný človek v tom, že
si si to vedela tak všetko poukladať do mysle a do srdca.
Ja mám len naučenú vieru.
Vtedy ti hovorím, choď spätne
v pamäti a hovor o tom „LEN“.

1/2014
Naši rodičia mi dali LEN to, že
sme chodili do kostola a LEN
mi povedali, že to musím robiť,
ale spomeň si, s akou obrovskou láskou ti to hovorili. Choď
do tej presnej situácie, do tej
presnej chvíle, keď mama stratila argumenty a nevedela, ako
ťa dostať do kostola. Čo hovorila, ako ťa strašne milovala,
spýtaj sa jej, či sa za teba modlila, alebo čokoľvek iné a potom
pochopíš, že to nie je LEN. Že
je to najväčšie bohatstvo, čo si
mohol dostať, že ja mám dieru,
lebo som to LEN dostala možno
na chvíľočku a to len od starkej, nevidela som tam mojich
rodičov. Čo by som dala za to,
keď by žili moji rodičia a ja som
pochopila vieru, keby som ich
videla predo mnou svätejších
bežať do neba. Dala by som za
to dala neviem, čo všetko, keby
som to mohla zažiť a vy všetci,
čo máte tradičnú krásnu vieru.
A máte to ako poklad, ktorý
vám nezoberie nikto.
pripravili: M. Gondová, M. Magda
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Zasvätenie sa - oddanie sa
Zasvätenie sa - oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu.
Teológia pozná dva základné druhy zasvätenia: - zasvätenie sa Pánu
Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); - zasvätenie sa svätcovi (napr.
Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením sa
svätej osobe sa uznávalo svätcovo významné miesto v dejinách spásy.
Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes
vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie
sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti,
môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi.
Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla
II. (por. encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia
zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa;
postaviť sa pod ochranu.
Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa
pod ochranu Nebeskej Matky slovami: Prijmi s materskou dobrotivosťou
tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojím
obrazom, ktorý je nám taký drahý.
Odôvodnenie:
Teologickým dôvodom nového vyjadrenia je prehĺbená mariológia
Druhého vatikánskeho koncilu (por. konštit. Lumen genium, ktorá pokladá za nutné zdôrazniť rozdiel medzi najdokonalejším, najčistejším
a najsvätejším Bohom - Stvoriteľom a najdokonalejším, najčistejším a
najsvätejším človekom - stvorením (Pannou Máriou). Tu ide o rozdiel v
podstate a nielen v stupni; preto „iné slovné vyjadrenie“ je patričné.
Mons. ThDr. Marián Chovanec, predseda Teologickej komisie KBS

ilustračná snímka: Mária Melicherčíková

15

Spektrum

1/2014

Eucharistia - Živý Kristus
Aj tohto roku budeme sláviť prikázaný sviatok - NAJSVATEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávi sa
na celom svete a v každej farnosti.
Živý Kristus vo svätej eucharistii prichádza medzi nás, aby nás posilnil
vo viere a ubezpečil nás o svojej
nekonečnej láske k nám.
Dovoľte mi, drahí veriaci Slovenska a čitatelia katolíckych masmédií, predstaviť vám nádherný skvost,
aký Slovensko má na výrobu matérie pre eucharistiu – našu malú
výrobňu hostií, ktorá sa nachádza
v Prešove. Chceme všetkých vás,
ktorí prijímate eucharistického Krista, prosiť, aby ste nás aj našu prácu
zahŕňali do vašich každodenných
modlitieb. Prosíme aj vás, drahí
duchovní otcovia, aby ste na nás
mysleli pri svätých omšiach, kde
prácu našich rúk premieňate na
živého Krista. Práca vo výrobni je
ťažká, ale každodenne sprevádzaná
našimi laickými modlitbami, spolu s
rehoľnými sestrami z Congregatio
Jesu, ktoré majú na starosti celú
našu výrobňu. Ochrannú ruku nad
našou výrobňou drží svätý Pius X.,
ku ktorému sa denne s veľkou dôverou utiekame a prosíme ho, aby
orodoval u Pána, aby Pán zachoval
tento nádherný skvost na čerpanie
sily pre každodenný život pre ďalšie
generácie.
Prvé rehoľné sestry IBMV – dnes
známe pod názvom Congregatio
Jesu, prišli na Slovensko v roku
1882 zo Sant Poltenu – z Rakúska
na pozvanie košického biskupa Konštantína Schustera, ktorý vybudoval
v Prešove katolícku dievčenskú školu a sestry pozval, aby učili a vycho-
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vávali mládež v kresťanskom duchu.
Sestry sa okrem vyučovania a výchovy dievčenskej mládeže venovali
aj pečeniu hostií na strojoch, ktoré
si priniesli z Rakúska. Vtedy bola v
Cirkvi taká prax, že rehole a farnosti
si piekli hostie svojpomocne. V roku
1921 predstavená sr. Mária Dittrichová zakúpila dva elektrické stroje
z Nemecka a podnet pátra Karola
Hidvéghyho zo SJ sestry začali piecť
hostie aj pre farský a františkánsky
kostol v Prešove. Odvtedy sa začala
písať história výroby hostií na Slovensku. Vroku 1930 sestry zakúpili
ďalšie elektrické stroje a vtedajší
košický biskup Jozef Čársky poveril
naše rehoľné spoločenstvo, aby
sme vyrábali hostie pre celú košickú
diecézu. Postupne narastali objed-

návky z rôznych farností východného
Slovenska. V 50. Rokoch minulého
storočia počas Komunistického
režimu boli rehoľné sestry z Prešova násilne vysťahované a zbavené
učiteľskej činnosti. Boli presunuté
do tzv. sústreďovacích kláštorov,
kde v ťažkých podmienkach vyrábali
hostie na miestach kde práve žili – v
Spišskej Sobote, Ivánke pri Nitre a v
Báči pri Šamoríne. V tom čase spravovanie Výrobne prevzalo Chrámové
družstvo Bratislava, neskôr Praha. V
roku 1956 Výrobňu prevzal Spolok
sv. Vojtecha. Začiatkom roka 1960
štátna moc presunula výrobu z Ivánky pri Nitre do Báču pri Šamoríne
s plánom zásobovať hostiami celé
Slovensko. Vtedy sestry museli
pracovať aj v noci, aby splnili predpísané normy. V Báči sme pôsobili
39 rokov. Medzi tým prešlo vedenie výrobne pod správu Slovenskej
katolíckej charity. Až rozhodnutím
Konferencie biskupov Slovenska zo

ilustračná snímka: Martin Magda
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dňa 16.3.1999 bola Výrobňa hostií
vrátená sestrám Congregatio Jesu a
dočasne presťahovaná do Zborova
pri Bardejove. Udialo sa to v rámci
celkovej rehabilitácie Cirkvi spod
krívd komunizmu a zaslúžil sa o to
otec biskup Rudolf Baláž, vtedajší
predseda Konferencie biskupov
Slovenska. V Prešove sa opäť začali
piecť hostie od 1.2.2007 a dnes je
to už 92 rokov ako pečieme hostie
pre naše Slovensko. História je veľkou učiteľkou života. Treba si vážiť
prácu a hodnoty minulých generácií,
lebo sa hovorí, že budúcnosť žije z
pamäti národa.
Výroba hostií je zasvätená sv.
pápežovi Piovi X., ktorý spravoval
Cirkev na prelome 19. a 20. Storočia. Pri procese blahorečenia v roku
1951 bol mu udelený titul „Pápež
Eucharistie“, lebo v roku 1910 vydal Dekrét o sv. prijímaní – Quam
singulari Christus amore, v ktorom
znížil vekovú hranici prvoprijímajúcich detí zo 14 na 7 rokov a zaslúžil
sa o časté sv. prijímanie veriacich.
Vychádzal z vlastnej skúsenosti,
keď on sám ako dieťa veľmi túžil
prijať Pána Ježiša do svojho srdca,
aby v ňom kraľoval svojou dobrotou,
láskou a milosťou. Z tohto dôvodu
si ho naša Výrobňa zvolila za patróna a pomocníka pri výrobe hostií,
ktorú nazývame aj Eucharistický
apoštolát.
Sv. Pius X., oroduj za nás!
Oroduj za nás Ty rozširovateľ každodenného sv. prijímania a vyprosuj
nám pred trónom nepoškvrneného
baránka ustavičnú pomoc v boji
proti satanovi. Svätec eucharistie
podporuj naše slabé snahy, aby
sme ich použili k eucharistickému
apoštolátu. Svätec eucharistie,
zachráň nás! Svätec eucharistie,
oroduj za nás!
Eva Bednáriková

Taizé 2013
Balenie na poslednú chvíľu, skorší odchod zo štefánskej zábavy, zvonenie budíka v časných ranných hodinách - toto všetko charakterizovalo náš
odchod zo Slovenska na európske stretnutie Taizé, ktoré sa na prelome
rokov 2013/2014 konalo vo francúzskom Štrasburgu.
Mladí z východného Slovenska naplnili tri autobusy, ktoré po niekoľkých
prestávkach a sv. omši v bratislavskom UPaC mali jasný cieľ – malebné
mesto situované do Alsaského regiónu, s bohatou históriou, krásnou
architektúrou a sídlom európskeho parlamentu .Celé stretnutie sa nieslo
v znamení solidarity – ísť v ústrety tým, čo sú odlišní, ponúknuť priateľstvo
a pomoc tým, ktorí sú vyčlenení, chudobní, chorí, nezamestnaní, zakúsiť
v našich farnostiach ozajstné spoločenstvá ľudí, ochotných a otvorených
vytvoriť jednotu v rozmanitosti, ochotných deliť sa so svojimi životmi, pri
čítaní Sv. písma alebo účasti na sv. omši.
Všetky tieto výzvy bolo možné zažiť už počas stretnutia, kedy nám svoje
domy otvorili jednotlivé rodiny z farností v okolí Štrasburgu, ktoré poskytli
stravu, ubytovanie, láskavé slová plné prijatia, ochotu poslúžiť, deliť sa.
Atmosféra jednoty, dôvery a otvorenosti sa niesla celým mestom, počas spoločných modlitieb v halách, čakaní na večeru a obed alebo pri
organizovaní dopravy. Na všetkých týchto miestach pomáhali dobrovoľníci
z rôznych krajín, ktorí neúnavne riadili, usmerňovali, delili stravu alebo
boli súčasťou zboru, ktorý sprevádzal modlitby typickými taizé spevmi.
Po piatich dňoch naplnených bohatým programom sme zo stretnutia
odchádzali s novou výzvou povzbudiť mladých zo Slovenska, aby svojou
účasťou a pomocou ukázali tvár solidarity mladým z Českej republiky,
ktorá bude hosťujúcou krajinou ďalšieho stretnutia, a to v jej hlavnom
mladí z Víťaza
meste - v Prahe. Všetci mladí, ste srdečne pozvaní!

snímka: Jana Iskrová
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Hermanovský farár (1. časť)
Je mnoho ľudí, ktorí
sú obdarení Božou
milosťou a charizmami prevyšujú ostatných ľudí. Charizmy
sa navonok prejavujú
mimoriadnymi schopnosťami, darom reči,
uzdravovania, darom
exorcizmu a inými
darmi. Vo Sv. písme je
zmienka o rozličných
daroch podľa milosti
(Rim 12), ktorými sa
moc Najvyššieho prejavuje nadprirodzeným
spôsobom, obšírne o
tom píše svätý Pavol
v (1 Kor 12,1-11), (Gal
3,5).
Milosťou obdarení ľudia, charizmatici, ktorí boli obdarení Božou
mocou, žili v dobe prvých kresťanov, v apoštolských časoch, ale
žijú aj v čase terajšom. O jednom
takomto charizmatikovi píšem z
hodnoverných zdrojov, overených
faktov. Netreba ho stavať na úroveň Božích vyvolencov, no s určitosťou to bol veľký charizmatik.
A tu sa niekde začína tŕnistá
cesta pána profesora, keďže sa
o neho začala zaujímať Štátna
bezpečnosť (ďalej Štb). Pri jednej
z návštev pracovníka štátnej
správy Rudolfa Rusnáka, ktorý za
ním prišiel, lebo počul správy a
informácie, ktoré neboli prijateľné
pre uši Štb. Rozoberali všetko,
aj politiku, profesor otvorene
pred ním hovoril, ako píše Rudolf
Rusnák vo svojej výpovedi: „Tu
som už videl, že pán profesor je

18

obdarený niečím zvláštnym.“
Mnohé udalosti nasvedčovali
tomu, že tento človek je pre štátnu moc veľmi nebezpečný, preto
sa o neho začali veľmi intenzívne
zaujímať. Kuli plány, ako ho za
každú cenu zdiskreditovať. Zistili,
že jeho matka slúžila u pánov a
že sa chlapec narodil ako nemanželské dieťa. V dedine na zákrute
nebolo možné otáčať autobusy a
tak na príkaz Okresného výboru
dali zbúrať kaplnku. Ľuďom sa to
nepáčilo a tak zo zbúrania Štb
obvinila profesora Hlaváča. Tento
múdry človek, ktorý mal tri tituly,
bol často vypočúvaný a na základe vykonštruovaných obvinení aj
väznený. V rokoch 1953-54 bol
spolu s pánom Vojtkom z Hermanoviec na nútených prácach v PTP
v Mladej Boleslave. Odtiaľ ho preložili do Byliny. Bol krivo obvinený
a potupovaný.
Mnohé udalosti v živote hermanovského farára sú udivujúce a
nedajú sa vysvetliť. No svedčia
o veľkosti tohto človeka, kňaza.
Príbehy, ktoré sú nadprirodzeným
zážitkom o tom len svedčia.
Prvým nadprirodzeným zážitkom bola sestrička Krescencia,
ktorú pochoval 27. 12. 1934. Tri
mesiace po jej smrti, ako si zapisoval vo svojom životopise, prišla
za ním o pol druhej v noci. Silné
búchanie na dvere nebolo ničím
výnimočným. Tak tomu bolo aj v
onú noc. Profesor sa zobudil a
spýtal sa: „Kde mám ísť, na ktoré
oddelenie k ťažko chorému? Kde
mám ísť?“ Keď sa nikto neozýval,
rozsvietil lampu. Tu sa pomaly
začali otvárať dvere aj napriek
tomu, že boli starostlivo zamknuté. Vstal a chcel ich zatvoriť, no

do izby náhle vošla sestrička
Krescencia, ktorá bola v minulosti predstavenou. „Videl som
ju ako živú,“ opisuje prekvapený
pán profesor. Pozdrav zaznel
v nemčine: „Gelobt sei Jesus
Christus.“ „In ewigteit amen.“
„Ako to, že ste tu, veď ste mŕtva,“ prekvapene sa opýtal kňaz.
„Prišla som poprosiť o odslúženie
sv. omše.“ Po prisľúbení sa jej
rozrušene spýtal: „Ako to je na
druhom svete?“ Trochu sa pousmiala, vyzdvihla kríž, ktorý bol
posvätený Sv. Otcom v Ríme roku
1929 a pobozkala ho. Na to sa tichučko vzdialila. Dvere sa za ňou
zatvorili a dojatý kňaz zostal v nemom úžase ticho a nehybne stáť.
Vtedy pochopil, že matka predstavená nemohla povedať viac
iba to, kvôli čomu prišla. „Ľudská
zvedavosť musela ísť bokom, no
ja som už nezavrel oko ,aby som
si ráno náhodou nenahováral, že
to bol iba sen. O pol šiestej ráno
som upozornil sestričky pri kaplnke, aby sv. omšu obetovali za
nebohú predstavenú Krescenciu.
O nočnej návšteve som sa zdôveril matke predstavenej.“ O tejto
návšteve sa zmieňuje aj Břetislav
Kafka vo svojej knihe Komunikácia so zomrelými.
Je zaujímavé, že pán profesor
pri návšteve rehoľníčky nemal v
noci žiadny strach. Nepríjemný
pocit mal až o niekoľko dní. Nepomáhalo ani premáhanie zbaviť
sa tejto nepríjemnosti a trvalo to
niekoľko týždňov. Hermanovský
farár bol presvedčený, že duša
sestričky sa ukázala v zdanlivom
tele, aby si vyprosila odslúženie
sv. omše pre svoju spásu. V roku
2002 bol uverejnený článok v
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novinách Fakty na tému „Súkromné zjavenia“. Tam podľa autora
článku Karla Rahnera nejde o telesné vízie, ale o obrazové. Podľa
neho znamená to teda, že takýto
neobyčajný nadprirodzený zjav nie
je pred vizionárom fyzický prítomný. Boh si sám vyberá spôsob
zjavenia sa mŕtveho, v tomto prípade o odslúženie sv. omše pre
spásu duše. Prečo si Boh vyberá
takýto spôsob, v tomto prípade
nevieme. Veď to mohol kňazovi
oznámiť aj vo sne. Ale musel by
snu uveriť?
O tom by nám mohli povedať
skutočne mnohí kňazi, ktorým
nejeden človek rozpovedal svoj
príbeh. Podaktorí mali a majú
súkromné zjavenia, no tie je veľmi ťažko dokázať práve preto, že
sú súkromné. Dá sa o týchto nadprirodzených javoch prinajmenšom diskutovať. Pretože mnohí
títo ľudia sa aj skutočne zmenili
k lepšiemu, ako mi o tom hovoril
duchovný otec František Stahovec, ktorý niektorých aj osobne
pozná. Treba však udalosti aj
rozlišovať, či sú od Boha, alebo
od zlého ducha.
V rozhovore o posmrtných príbehoch sa rozhovorí kolegyňa z
práce, ktorá ma nesmelo zoznamuje so svojou skúsenosťou klinickej smrti, prežitej pri náročnej
chirurgickej operácii.
Lekárske prístroje signalizujú
stratu pulzu, pacient prestáva
dýchať. Pohyb v operačnej sále
sa násobí, nervozita stúpa. Duša
akoby opúšťala telo a ja som
odrazu videla zhon lekárov, ako
sa snažia so všetkých síl oživiť
ma. Nasleduje povestný tunel, o
ktorom hovoria všetci, čo tento
kritický stav prežili. Záhrada, pri
ktorej sa ocitá moja duša, hýri
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nádhernými farbami kvetov. Pod
stromom tohto nádherného raja
spoznávam svoju mamu. Má
oblečené tie šaty, ktoré sme jej
obliekli do truhly a modlila sa z
modlitebnej knižky, ktorú mala
skoro celý život a ktorú mala pri
sebe aj po poslednom výdychu.
Tieto situácie človek opisuje očami ešte ľudskými a nie duchovnými, skutočnosť bude určite ešte
krajšia.
Výzva anjela, že môj čas ešte
nenastal a musím sa vrátiť späť
na zem. Bolo mi oznámené, že
viac už nemusím chodiť do kostola. Opäť pohľad na lekárov a moja
telesná schránka sa preberá k životu. O predposlednej vete sa už
dá polemizovať. Nikde vo Svätom
písme nečítame, aby Pán Ježiš
bol niekoho vyňal z velebenia

Boha, alebo z účasti na najväčšej obete. To znamená, že táto
vízia nemôže byť od Boha, ale od
zlého ducha. Zo Sv. písma vieme,
že diabol pokúšal aj Pána Ježiša:
„Toto všetko ti dám, ak sa mi
budeš klaňať.“
To všetko profesor Hlaváč prežíval v bdelom stave. Sestričku
Krescenciu videl pri rozsvietenej
lampe. Čas na hodinách ukrajoval
jednu hodinu tridsať minút v noci.
Táto služobnica Božia sa ani
slovíčkom nezmienila o posmrtnom živote aj napriek tomu, že
ju hermanovský farár o to žiadal.
Až po mnohých rokoch si uvedomil, akou duševnou posilou mu
v časoch vyšetrovacej väzby bolo
toto zjavenie.
spracoval: Ján Jenča
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Vždy pripravený!
Možno si poviete, že som týmto heslom práve použila terminológiu z minulého storočia a neslávnych čias socializmu, ale toto
heslo, hoci je už dávno zapadnuté prachom, je aj v súčasnosti
celkom výstižným. Teda, aspoň v niektorých okamihoch života,
aj keď v úplne inom kontexte, na aký sme pri ňom zvyknutí. No,
koniec koncov, v tomto článku vystihuje takmer celý jeho obsah.
Možno si poviete, že som týmto heslom práve použila terminológiu z minulého storočia a neslávnych čias socializmu, ale toto
heslo, hoci je už dávno zapadnuté prachom, je aj v súčasnosti
celkom výstižným. Teda, aspoň
v niektorých okamihoch života,
aj keď v úplne inom kontexte, na
aký sme pri ňom zvyknutí. No,
koniec koncov, v tomto článku
vystihuje takmer celý jeho obsah.
Poznáte to. Nový rok, celá
kopa novoročných predsavzatí
a rozpis plánov na najbližších
365 dní. Niektorí sa chystajú na
svadbu, iní na príchod nového
človiečika, ďalší majú pred štátnicami či maturitami. Zas sme o
rok starší, pribúdajú nové vrásky,
starosti, radosti i nové príležitosti. Ktovie, niektorí možno zmenia
pracovné miesto, ďalší školu a
poniektorí možno zažijú niečo,
čo sa veľkými písmenami zapíše
do kroniky ich života. Možností
je veľa. Aj plánov a predsavzatí.
Lenže s ich naplnením je to ako
s tohtoročným snehom. Buď príde, alebo nepríde.
Je skvelé plánovať veci dopredu, zapisovať si ich do diára a
potom si v mysli vyrobiť „trhací
kalendár“ a odpočítavať, koľkokrát sa ešte treba vyspať, aby prišla konkrétna situácia a deň, na
ktorý toľko čakáme. Podobne je
to aj s deťmi a ich nekonečným
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očakávaním Vianoc. Alebo Mikuláša. Alebo oboch dohromady.
Ak si už nejakú udalosť,
povedzme oslavu, dobre naplánujete, a svieti vám v kalendári
ako výstražný signál, čo urobíte
ako prvé? Samozrejme, pozvete
si hostí. Rodinu, zopár priateľov
a možno aj nejakých známych z
práce. Následne rozbijete prasiatko alebo celú výplatu a rýchlosťou svetla hádžete do vozíka v
supermarkete všetko, čo vám príde na um. Aj to, čo nepríde, ale
bolo by dobré to mať doma, však
sa to ešte zíde. Potom listujete
všetky svoje fascikle s receptami
a hľadáte ten najväčší, najchutnejší a najšľahačkovejší koláč,
aký v cukrárskom cechu existuje,
len, aby ste sa blysli pred hosťami. Lebo, povedzme si úprimne,
žiaden kompliment nepoteší tak,
ako ten, ktorý je adresovaný šikovnej gazdinke. A potom už len
upratujete. Všetko a všetkých.
Od malých dekoračných vankúšikov na sedačke, až po zvedavé
ratolesti, ktoré sa vám pletú popod nohy a chcú vám pomôcť, aj
keď ste im minimálne dvestokrát
povedali, že vám najviac pomôžu
vtedy, keď si poslušne sadnú k
televízoru a nebudú zavadzať.
Lenže je tu ešte niečo, čo
môže zavadzať. A, v podstate
ani nie tak zavadzať, ako zničiť
celú vašu snahu, upratovanie a

pečenie dohromady. S uvedením
príkladu je to pri takýchto udalostiach, ako je vyššie opísaná,
celkom ľahké. Napríklad sa pokazí rúra, hostia odvolajú návštevu
alebo nedajbože, ochorejú deti. A
čo sa stane potom? V prvom prípade bude hrať svoju rolu nervozita a stres, v druhom sklamanie.
V treťom sa doslova „vykašlete“
na celú oslavu a jediné, čo bude
pre vás v danej chvíli prioritou,
sú vaše deti.
Názorných príkladov na neočakávaný zvrat udalostí je veľmi
veľa. Mohli by sme o nich hovoriť
donekonečna. No vážnejšie neočakávané situácie vedia prekvapiť, vystrašiť aj poriadne vystresovať. Objavia sa tak nečakane,
že ani nestihneme adekvátne
zareagovať. V šoku len akosi
podvedome prijímame fakt, ktorý
bol doteraz len akýmsi strašiakom, ktorý visel niekde vo vzduchu nad našimi hlavami. Odrazu
je nám jedno, či máme upratané,
napečené, ako sme oblečení. Je
pravda, že človek sa nad plynutím života bližšie nezaoberá, ak
všetko klape. No ak príde náhla
zmena, zmeravie, pretože na to
nebol pripravený. Isté veci si uvedomíme až vtedy, keď sa nás bytostne dotýkajú. Zrazu začneme
premýšľať hlbšie a emotívnejšie.
Po prvotnom šoku rozoberáme
to, čo sa stalo a pritom rozmýš-

1/2014

Spektrum

ilustračná snímka: Martin Magda

ľame, čo sme ako urobili a mohli
sme urobiť lepšie. Alebo opäť
riešime budúcnosť. Zas a znova
plánujeme, robíme unáhlené závery a vidíme akosi dopredu. Veď
čo, ak...
Ale to najdôležitejšie prichádza
až neskôr. Po niekoľkých dňoch
začneme uvažovať nad najdôležitejšou otázkou, a síce, prečo
nám naše plány nevyšli a čo sme
urobili zle. Možno sme sa len
príliš snažili a videli pohár skôr
poloplný než poloprázdny. Vtedy
si uvedomíme, že to, čo sa deje,
nevieme ovplyvniť a začneme
sa cítiť bezmocne. Veci sa zrazu
dejú akosi mimo nás a my nevieme, čo s tým, nedokážeme ich
ovplyvniť. A neplatí to len výlučne
pri neočakávaných udalostiach.
Platí to v každej oblasti života.
Staré známe: Človek mieni, Pán
Boh mení.
A práve pri zvratoch, pri náhlom narušení denného pracovného stereotypu si uvedomíme,

že možno naozaj existujú veci
medzi nebom a zemou a že
všetko sa deje tak preto, lebo to
Niekto iný chce inak ako my. Je
to Jeho plán. On posúva figúrky
po šachovom poli. On poťahuje
šnúrkami. On síce dopustí, ale
nikdy neopustí.
Aj preto sú plány len relatívnym
pojmom. Pretože nič na svete nie
je stále a aj „zabehaný“ život sa
v jednej chvíli môže zdať úplne
zmenený. A aj budúcnosť je len
taká, akú ju máme napísanú v
Knihe života. Môžeme ju síce
ovplyvniť, ale nikdy nie úplne
zmeniť. Ani plánmi, ani kalendárom, ani snami. Môžeme sa
len snažiť o to, aby sme zo seba
vydali to najlepšie a neskôr sa
tešili z toho, že sme pre svoje šťastie a život urobili úplne
všetko. A, samozrejme, byť
pripravený, aj keď to nie je vždy
ľahké. Uvedomiť si, že všetko na
svete sa deje preto, lebo sa to
tak diať má a ak to nedokážeme

ovplyvniť, nezostáva nám nič iné,
ako to prijať. Žiť s Láskou, ktorá
sa zrodila v jasličkách, tak, ako
keby bol práve tento deň naším
posledným.
Začal sa nový rok. Tajuplná
2014-tka, ktorá nám opäť prinesie do života veľa nového. Veľa
smiechu a radosti, no možno aj
problémov a starostí. A možno
si v nej aj smútok nájde svoje
miesto. No nikdy sa nenechajme
vyviesť z rovnováhy a práve v takej chvíli ukážme svoju silu a dôveru v Boží plán. Pretože duševná vyrovnanosť je to, čo nás robí
odvážnejšími meniť veci, ktoré
zmeniť môžeme a silnejšími prijímať veci, ktoré zmeniť nemôžeme. Prosme preto Boha, aby nás
urobil múdrejšími a schopnejšími
medzi nimi rozlišovať.
Želám Vám šťastný nový rok
plný lásky, odvahy, sily a len tých
najkrajších a najpríjemnejších
prekvapení.
Lenka Novotná
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Ahoj deti!
Tak a znovu nám ubehli Vianoce, zimné prázdniny, Nový rok a opäť sa stretávame pri detskej
stránke Spektra. Prázdniny sú skutočne preč a ani po snehu niet žiadnej stopy. Snáď nám
čoskoro napadne, aby sme si mohli užiť sánkovanie, lyžovanie aj guľovanie.
Po vianočnom leňošení ste plní síl, a preto môžete pokračovať v učení. Škola sa už naplno rozbehla a ja vám držím palce, aby všetky vaše písomky a skúšania dopadli na jednotku.
Onedlho si na chvíľu znovu vydýchnete pri jednodňových polročných prázdninách a domov prinesiete výborné
polročné vysvedčenie.
Tak teda, veľa zdaru kamaráti a v novom roku vám prajem všetko len to najlepšie a najkrajšie.
Po stopách svätcov
Na tento mesiac som vybral svätca, o ktorom vám v skratke porozprávam a jeho meno sa dozviete po vylúštení tajničky.
Narodil sa v roku 1815 v malej horskej osade v Taliansku. Vychovávala ho mama, pretože otec zomrel,
keď mal iba 2 roky. Ako chlapec vystrájal všelijaké akrobatické a čarodejnícke kúsky, čím si ho mnohí ľudia v
dedine obľúbili. Mal výbornú pamäť. Jeden staručký kňaz ho naučil čítať a písať a tak často čítaval ostatným
dedinčanom knihy, alebo im opakoval kázne, čo počul v kostole. Keď mal 9 rokov, prisnil sa mu sen, ktorý
pochopil neskôr a bol podnetom k tomu, aby sa stal kňazom. Založil miesto, kde mohol byť a venovať sa deťom a mladým z ulice. Jeho heslo bolo: Buďte veselí, hrajte sa, zabávajte, len nehrešte. Založil kníhtlačiareň,
niekoľko kníh aj napísal, podieľal sa na výstavbe viacerých chrámov a počas celého života k nemu Boh hovoril
cez sny. Počas jeho života sa stalo veľa zázrakov a divov. Zomrel v roku 1888 a neskôr ho vyhlásili za svätého. Spomienka na neho pripadá na 31. januára. Tak už tušíš, o kom je reč?
Tomáš Magda ml.

Tajnička
1
2
3

TAIZÉ 2013

4
5
6
7
8
1 - ročné obdobie
2 - otravný hmyz
3 - brloh inak
4 - kniha kníh
5 - orgán čuchu
6 - keď je veľmi málo vlahy, máme...
7 - kyslá tekutina na dochucovanie jedál
8 - keď sa z koryta vyleje voda, je...

ilustračná snímka: Jana Iskrová
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sa môže stať riskantným za istých
podmienok: môže ho ovplyvniť okolie,
situácie a isté osobné predpoklady,
či rôzne okolnosti.
Z výchovného hľadiska sa mi zdá
dôležitý motív, ktorý vedie mladých k
tomu, aby sa dopúšťali istých činov,
než opísanie ich príznakov.
Ísť na diskotéku, počúvať hudbu
a stretnúť sa s inými mladými ľuďmi
môže byť celkom prirodzeným rozptýlením, ale treba si uvedomovať
rizikové faktory, ktoré sú spojené
s týmto špecifickým prostredím a
jeho okolím: nadmerná konzumácia
alkoholu, užívanie drogy (extáza), počúvanie vysoko decibelovej hudby...
Všetky tieto faktory prinášajú riziko
straty pojmu o čase, zníženú sluchovú citlivosť, zrakové problémy, otupenie zmyslov, či stratu zábran... A to
ešte nie sú tie najzávažnejšie riziká.
My dospelí sa desíme smrteľných
nehôd, ku ktorým dochádza väčšinou
v sobotné noci a pritom diskotéky a
nočné kluby rastú ako huby po daždi.
Veľa mladých ľudí zomiera na cestách. Zároveň sa tiež pýtame „prečo
sa nedá urobiť niečo, čo by zastavilo
túto tragickú lavínu?“ Jedni sú za
drastický zásah, ktorý by odstránil
príčinu – zakázať, zavrieť, potrestať.
Iní zastávajú názor neobmedzovať,
nechať úplnú slobodu. Obe postoje
však minimalizujú osobnú slobodu.
V podobenstve o kúkoli, majiteľ

...

Čo je pre nás riskantné správanie?

ŠP

B
RO LÉM

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.

MÁ

ÚVODNÉ MOTTO:

Ak sa opýtam chlapca, ktorý je na
prahu dospievania, čo je pre neho
riskantné správanie, odpovie, že
fajčenie a pitie. Ak dospievajúceho,
odpovie - užívanie drog (extázy) a
podvádzanie. Ak sa opýtam mládenca, odpovie - nechránený sex. Ak sa
opýtam dospelého, odpovie - užívanie
drog, rôzne úchylky, vandalizmus,
nezodpovednosť v práci, nechránený
pohlavný styk. Konzumovanie alkoholických nápojov ohrozuje zdravie,
psychofyzickú a sociálnu pohodu
človeka. U dospelých sme ochotní
ospravedlniť správanie: "Veď je dospelý, má rozum." Pri mladých si skôr
človek uvedomuje riziká, lebo svojimi
činmi ohrozujú svoj vývoj, za ktorý
ešte nemôžu byť plne zodpovední.
Preto my dospelí nechceme tolerovať
správanie. Lebo mladého človeka nepovažujeme za úplne zodpovedného
za svoje činy.
Avšak, mnohí dospelí sa zabávajú
tak, že sa vystavujú maximálnym
rizikám a tak si vychutnávajú svoju
dospelosť. Nie náhodou mnohí mladí
ľudia milujú riziko, lebo tak sa cítia
viac dospelí, čiže schopní mať udalosti pod kontrolou. A tak sa zdá, že
každý dospievajúci je nevyhnutne
vystavený riziku, lebo nie je ešte
schopný prevziať na seba zodpovednosť za svoje činy. Riskantne
sa môžeme správať, aj keď sme to
nemali v úmysle. Správanie mladých

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

káže sluhom "nevytrhávať kúkoľ, aby
s ním nevytrhali aj pšenicu". Takýto
prístup chráni osobnú slobodu. Bolo
by prehnané chcieť mať svet bez zla
a tiež by bol absurdný a nemožný
svet bez nádeje, že nakoniec zvíťazí
dobro.
Kresťanský prístup spočíva v poznaní, že vedomie človeka je poznačené hriechom, je obmedzené, ale je
predsa schopné chcieť dobro. Cesta
k slobode vedie cez poslušnosť tej
čnosti, ktorá nás učí zriekať sa. Ale
práve preto, že človek si vyberá medzi dobrom a zlom, môže byť považovaný (aj mladý človek) za slobodného
a môže si sám určovať hranice svojho
správania.
Najväčšie riziko teda je, že budeme omylom považovať vlastné rozhodnutie za jedinú možnú slobodnú
voľbu. Avšak postoje mnohých ľudí sú
v súčasnosti poznačené touto mentalitou vlastnej dôležitosti, voči ktorej
sú rodičia, deti aj mládež bezbranní.
Drahí moji mladí priatelia, skúste
byť naozaj slobodní, ale zároveň aj
zodpovední!
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LXXIX. Odchod z domu a náš vlastný domov
Počas dospievania – medzi 18
až 21 rokom veku - niektorí
z nás ešte stále žili v rodičovskom dome. Učili sme sa
nezávislosti, samostatnému
rozhodovaniu ohľadom ďalšieho vzdelávania, voľby kariéry,
iných vzťahov, zaobchádzania
s peniazmi, atď.
Väčšina z nás na tomto stupni
naďalej vyhľadávala radu rodičov,
finančnú podporu a útechu (ak to
bolo potrebné). No už išlo skôr
o vzťahy ako medzi dospelými.
Pravdepodobne sme už boli menej
zameraní na seba a viac sme akceptovali zodpovednosť voči svojim rodičom ako napr. povinnosť
navštevovať ich (ak sme žili mimo
domu) alebo vycítiť ich vlastnú
potrebu ocenenia, podpory, náklonnosti, či povzbudenia.
Vstup do manželstva: Mnohé
situácie sú zložitejšie, bez ohľadu
na konkrétne okolnosti, zásadný
problém je vždy ten istý. Kruh
okolo nás ako manželského páru
predstavuje potrebu vybudovať
si náš vlastný domov, robiť naše
vlastné rozhodnutia a napĺňať
potreby jeden druhému. Našou prvoradou lojálnosťou musí byť teraz
lojálnosť jedného voči druhému a
nutnosť zanechať všetku citovú
závislosť na našich rodičoch. Táto
zmena lojality neznamená odrezať
sa od našich rodín.
Ak sú vzťahy dobre postavené,
rodičia aj súrodenci budú pre manželstvo veľkou podporou. Taká je
aj moja skúsenosť, že naši rodičia
môžu byť naďalej pre nás nádherným zdrojom lásky, podpory a
blízkeho priateľstva. Vysoko si tiež
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máme hodnotiť úzke a jedinečné
vzťahy, ktoré máme s našimi bratmi a sestrami s ich rodinami. Aj
napriek tomu, že môžeme žiť vzdialení kilometre od seba, tieto vzťahy hrajú dôležitú úlohu v našich
vlastných životoch a v životoch
našich detí. Počas rokov sa musia
tieto vzťahy udržiavať, čo vyžaduje
úsilie oboch strán, aby sme zostali
v kontakte a spoločne trávili čas.
Stretnutia so širokou rodinou
počas Vianoc, Nového roka, Veľkej
noci a letných prázdnin ako aj na
niektoré narodeniny a výročia, to
všetko sú cenné príležitosti, aby
sa mohli stretnúť rôzne generácie. Oplatí sa vyťažiť z takýchto
príležitostí maximum, pretože nároky a tlaky každodenného života
môžu tieto jedinečné vzťahy ľahko

vytlačiť.
Teraz uvažujme o tom, ako si
máme rozvíjať silné obojstranne
podporujúce a radostné vzťahy
a našimi rodičmi, svokrovcami a
ďalšou širšou rodinou. Príležitosť
začať budovať budúcnosť obvykle
prichádza s organizovaním svadby. Zriedka sa však stáva, aby
príprava svadby prebiehala bez
vybičovaných emócií. Často sa
stretnú rozličné pevné zakorenené
názory. Niektorí rodičia prežívali a
pripravovali tento deň vo svojich
mysliach už dlhé roky.
Nevesta a ženích zatiaľ počúvajú od priateľov, že toto je predovšetkým ich deň. Je pravdou, že
tento deň naozaj patrí najmä mladému páru, no rovnako sem patria
rodičia jednak preto, že pravdepodobne platia (čím preukazujú veľkú
štedrosť), a tiež preto, že mnohí
z hostí budú starší príbuzní alebo
dlhoroční rodinní priatelia, ktorých

ilustračná snímka: Martin Magda
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názory sú pre nich dôležité.
Je prirodzené, že rodičia by mali
byť do plánov a príprav zahrnutí.
Je to ich posledný akt dávania
svojmu synovi alebo dcére pred
ich vstupom do manželstva. Toto
im pomôže nechať ich odísť.
Zorganizovanie svadby môže byť
ťažká práca mnohých týždňov a
snúbenci sú často šokovaní, koľko
rozhodnutí treba urobiť. Protichodné názory, vypäté situácie a únava
sú účinnou zmesou na vyprodukovanie konfliktov a hádok. Na
udržanie pokoja je často potrebné
trpezlivé vypočutie a pokiaľ je to
možné aj kompromis.
Rodičom vždy dobre padne, keď
im deti prejavia uznanie. Týždne
pred svadbou sú na to dobrou
príležitosťou. Dokonca aj vtedy, ak
nepochádzame zo šťastnej a harmonickej rodiny a máme so svojimi rodičmi problematické vzťahy,
určite si spomenieme na to, ako
sa o nás starali, keď sme boli ešte
deti alebo keď sme mali problémy.
Je len málo rodičov, ktorí by pre
svoje deti neboli podstúpili vôbec
žiadnu obetu.
Niektoré páry na vyjadrenie vďaky napíšu svojim rodičom ďakovný
list. Toto môže priniesť rodičom
obrovskú radosť a hrdosť, pokým
nechávajú svojho syna či dcéru
odísť a tiež navodiť správnu atmosféru pre budúci vzťah. A ak sme
už v manželstve, môžeme skúsiť
hľadať iné príležitosti ako písomne prejaviť našu vďačnosť možno
formou narodeninovej pohľadnice
alebo blahoželania ku Dňu matiek,
či ku Dsňu otcov.
Takéto ďakovné listy pomôžu
udržať medzi nami úzke a veľmi
dobré vzťahy, z ktorých má úžitok
každý – rodič, dieťa a partner.

Pre nás je rodina svätá
Občianska iniciatíva Aliancia za rodinu združujúca k dnešnému dňu
viac ako štyri desiatky organizácií, ktoré sa snažia o ochranu a podporu
rodiny a manželstva na Slovensku, začína svoju činnosť aktivitou, ktorou chce slovenskej verejnosti počas vianočných sviatkov pripomenúť
význam rodiny. Z tohto dôvodu budeme po celom Slovensku distribuovať pozdravy, ktorých výtvarná stránka nám má pripomenúť, že rodina
je významná hodnota, v kruhu ktorej nielen najintenzívnejšie prežívame
čaro a atmosféru Vianoc, ale predstavuje ich neodmysliteľnú súčasť.
Práve dôležitosť rodiny si mnohí z nás najviac uvedomujú práve vo vianočnom čase a preto sme sa rozhodli spríjemniť tieto chvíle pozdravmi,
ktoré sa budú distribuovať do všetkých kútov Slovenska v histórii asi v
najväčšom náklade - pol milióna kusov. Budeme radi, ak sa nám podarí
pomocou týchto pozdravov slovenskej verejnosti pripomenúť v tomto
predvianočnom zhone hodnotu rodiny.
Radi by sme pripomenuli, že je to len jedna z množstva aktivít, ktoré
počas celého roka robia organizácie združené v občianskej iniciatíve
Aliancie za rodinu. Mnohé z týchto organizácií pomáhajú sociálne slabším rodinám, či nefunkčným rodinám nájsť cestu k sebe. Pozdrav má
byť symbolom pre nás všetkých, že rodina je najcennejšia hodnota,
ktorú treba chrániť.
Každým dňom sa k nám hlásia nové organizácie a budeme radi, ak
tomu tak bude aj v budúcnosti a k občianskej iniciatíve Aliancia za rodinu sa pridajú aj ďalšie organizácie. V priebehu piatku bude spustený
web aliancie, na ktorom nájdu záujemcovia kontaktné údaje a ďalšie
informácie – www.alianciazarodinu.sk. Už dnes združujeme prostredníctvom našich organizácií niekoľko desiatok tisíc ľudí a tešíme sa na
Aliancia za rodinu
ďalších.

MUDr. B. Vaščák
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Štatistika 2013
DOLINA

SPOLU

VÍŤAZ

OVČIE

DOLINA

SPOLU

VÍŤAZ

OVČIE

DOLINA

SPOLU

Pohreby

OVČIE

Sobáše

VÍŤAZ

Krsty

2013

25

11

12

48

11

4

0

15

19

5

0

24

2012

32

7

18

57

13

8

0

21

15

7

1

23

2011

11

3

11

25

12

3

0

15

18

15

1

34

2010

14

4

9

27

6

7

0

13

21

8

0

29

2009

19

6

13

38

6

7

1

14

10

5

1

16

2008

22

6

9

37

7

8

0

15

12

4

0

16

2007

20

3

12

35

9

2

0

11

12

8

0

20

2006

16

5

7

28

12

1

0

13

14

6

0

20

2005

23

3

11

37

9

5

0

14

9

2

0

11

2004

25

8

5

38

16

3

0

18

22

4

0

26

2003

20

6

10

36

9

6

0

15

17

9

0
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ilustračná snímka: Martin Magda
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Predišli nás do večnosti
† 25. 1. Mária Baluchová rod.
Jenčová, 90r. (Víťaz); † 29. 1. Jozefína Šimčíková rod. Šimčíková,
84r. (Ovčie); † 13. 2. Ján Vardžik,
91r. (Víťaz); † 18. 2. Žofia Vihonská rod. Balogová, 67r. (Víťaz);
† 25. 3. Leonard Balucha, 70r.
(Víťaz); † 1. 4. Ján Hudák, 82r.
(Víťaz); † 5. 4. Viera Hudáková rod.
Kolarčíková, 50r. (Ovčie); † 4. 5.
Matej Magda, 78r. (Víťaz); † 20. 5.
Helena Hudáková rod. Balogová,
72r. (Ovčie); † 22. 5. Peter Michalov, 48r. (Víťaz); † 24. 5. Terézia
Magdová rod. Stahovcová, 49r.
(Víťaz); † 5. 7. Marcel Čižmárik,

36r. (Víťaz - Dolina); † 5. 7. Kvetoslava Novotná rod. Hudáková, 44r.
(Víťaz); † 30. 7. Žofia Jenčová rod.
Šimčíková, 88r. (Ovčie); † 7. 8.
Marcela Virbová rod. Šeďová, 49r.
(Víťaz); † 18. 8. Jozef Čech, 83r.
(Víťaz); † 29. 8. Andrej Jenča, 84r.
(Víťaz); † 19. 10. Anna Uličná rod.
Kollárová, 70r. (Ovčie); † 4. 11.
Stanislav Kovaľ, 54r. (Víťaz); † 9.
11. Apolónia Novotná rod. Uličná,
87r. (Víťaz); † 28. 11. Ján Uličný,
64r. (Víťaz); † 2. 12. Valent Biroš,
86r. (Víťaz); † 7. 12. František Pavlík, 63r. (Víťaz); † 24. 12. Františka
Jenčová rod. Uličná, 75r. (Víťaz)

Prijali sviatosť krstu v roku 2013
• Maxim Stanislav Stašík, nar. 11. 12. 2012 (Víťaz); • Nikolas Galdun,
nar. 20. 12. 2012 (Víťaz); • Stanislava Sabolová, nar. 21. 11. 2012 (Víťaz);
• Nikolas Ferenc, nar. 21. 12. 2012 (Víťaz); • Nela Čechová, nar. 10. 1.
2013 (Víťaz); • Adriana Lacková, nar. 20. 12. 2012 (Dolina); • Peter Čigarský, nar. 19. 2. 2013 (Ovčie); • Juliana Magdová, nar. 14. 3. 2013 (Ovčie);
• Adela Balogová, nar. 16. 2. 2013 (Víťaz); • Matias Kucharik, nar. 31. 1.
2013 (Víťaz); • Elena Galdunová, nar. 10.3.2013 (Víťaz); • Mária Magdová,
nar. 7. 1. 2013 (Víťaz); • Lukáš Ondria, nar. 26. 1. 2013 (Víťaz); • Kristína
Uličná, nar. 16. 3. 2013 (Víťaz); • Klaudia Jakubková, nar. 15. 1. 2012
(Víťaz); • Zuzana Jakubková, nar. 23. 4. 2005 (Víťaz); • Ján Jakubko, nar.
2. 1. 2003 (Víťaz); • Peter Ondria, nar. 30. 3. 2013 (Víťaz); • Miroslava
Mirgová, nar. 26. 3. 2013 (Dolina); • Joachim Lendacký, nar. 14. 12. 2012
(Ovčie); • Alex Lacko, nar. 12. 4. 2013 (Dolina); • Ružena Pokutová, nar.
14. 5. 2013 (Dolina); • Kvetoslava Pokutová, nar. 7. 10. 2010 (Dolina); •
Janka Pokutová, nar. 23. 3. 2013 (Dolina); • Michal Holub, nar. 27.4.2013
(Dolina); • Matúš Repeľ, nar. 2. 5. 2013 (Ovčie); • Adela Magdová, nar. 7. 6.
2013 (Ovčie); • Damián Kuruc, nar. 18. 6. 2013 (Víťaz); • Liliana Poláčková, nar. 12. 6. 2013 (Víťaz); • Rebeka Ondriová, nar. 25. 5. 2013 (Víťaz); •
Patrik Čech, nar. 18. 6. 2013 (Ovčie); • Timea Jenčová-Bednáriková, nar. 4.
7. 2013 (Ovčie); • Sebastian Mihaľ, nar. 7. 7. 2013 (Viťaz); • Lukáš Gabriel
Silvay, nar. 22. 4. 2013 (Víťaz); • Aneta Uličná, nar. 8. 7. 2013 (Víťaz); •
Sebastian Schuller, nar. 28. 6. 2013 (Víťaz); • Ema Pellová, nar. 8. 8. 2013
(Víťaz); • Ján Kaleja, nar. 20. 11. 2012 (Dolina); • Dasha Šuster, nar. 25. 7.
2013 (Ovčie); • Damián Novotný, nar. 21. 8. 2013 (Ovčie); • Kevin Lacko,
nar. 13. 8. 2013 (Dolina); • Emília Holubová, nar. 25. 2. 2013 (Dolina); •
Damián Tulej, nar. 18. 7. 2013 (Dolina); • Viola Jenčová, nar. 7. 9. 2013
(Víťaz); • Elena Krokusová, nar. 15. 9. 2013 (Víťaz); • Eduard Lacko, nar.
18. 5. 2013 (Dolina); • Peter Herman, nar. 10. 10.2 013 (Ovčie); • Adam
Čuchran, nar. 25. 11. 2013 (Ovčie)

Vyslúžili si
sviatosť manželstva
v roku 2013
® 27. 4. 2013 v Ovčí - Daniel Kráľ
(Ovčie) a Petra Kráľová (Ovčie);
® 25. 5. 2013 vo Víťaze - Filip
Pozdníček (Turnov, ČR) a Andrea
Kovaľová (Víťaz);
® 8. 6. 2013 vo Víťaze - Ján Richnavský (Richnava) a Lucia Jenčová
(Víťaz);
® 22. 6. 2013 vo Víťaze - Pavol
Gargalík (Široké) a Miriama Ivanková Macejová (Chminianske
Jakubovany);
® 6. 7. 2013 vo Víťaze - Ján
Čenščák (Veľká Lesná) a Beáta
Galdunová (Víťaz);
® 13. 7. 2013 vo Víťaze - Marek
Kovaľ (Víťaz) a Jana Uličná (Víťaz);
® 13. 7. 2013 vo Víťaze - Marek
Pella (Víťaz) a Slavomíra Galdunová (Sabinov);
® 20. 7. 2013 vo Víťaze - Martin
Kráľ (Ovčie) a Simona Mária Čechová (Víťaz);
® 27. 7. 2013 vo Víťaze - Andrej
Gruľ (Chminianska Nová Ves) a
Lucia Stašiková (Víťaz);
® 31. 8. 2013 vo Víťaze - Martin
Antol (Široké) a Svetlana Mária
Brodová (Víťaz);
® 7. 9. 2013 v Ovčí - František
Pavlík (Víťaz) a Lucia Kráľová
(Ovčie);
® 14. 9. 2013 vo Víťaze - Martin
Čech (Víťaz) a Dominika Jenčová
(Víťaz);
® 21. 9. 2013 vo Víťaze - Lukáš
Baran (Kendice) a Juliána Jenčová (Víťaz);
® 5. 10. 2013 v Ovčí - Matúš Deržák (Prešov) a Katarína Kráľová
(Ovčie);
® 5. 10. 2013 v Ovčí - Maroš
Stupinský (Prešov) a Iveta Uličná
(Ovčie)
- do -
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Stalo sa v roku 2013
• 1. 1. 2013 – začali sme nový
kalendárny rok 2013 s Pannou
Máriou Bohorodičkou
• 3. 1. – koncert Malá vianočná
hudba Kvarteto „Ad gloriam Dei“
v podaní niekoľkých členov Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu.
• 13. 1. – Nedeľa Krstu Pána –
ukončili sme vianočný čas; začal
čas obdobia do začiatku pôstneho obdobia tzv. fašiangy
• 24. 1. - deň celodennej poklony
v našej farnosti; od 10:00 – 18:00
bola vyložená sviatosť vo farskom
kostole.
• 2. 2. Hromnice – Obetovanie
Pána – 40 dní od Narodenia Pána
Ježiša
• 11. 2. pri príležitosti 21. Svetového dňa chorých bola v pondelok
11. februára pri večerných svätých
omšiach vo Víťaze a v Ovčí udelená sviatosť pomazania chorých
• 13. 2. Popolcová streda sme
začali tohtoročný pôst a prípravu
na veľkonočné sviatky
• 10. 3. v nedeľu popoludní sme
začali deviatnik k sv. Jozefovi,
patrónovi našej farnosti
• 19. 3. slávili sme slávnosť sv.
Jozefa, ženícha panny Márie a
pestúna Ježiša, patróna našej
farnosti
• 28. až 31. 3. slávili sme a prežívali veľkonočné Trojdnie, najväčšie
sviatky našej spásy
• 8. 4. slávnosť Zvestovania
Pána (25. 3.), keďže vyšiel vo
veľkom týždni, liturgicky sme ho
slávili v pondelok po skončení
oktávy Zmŕtvychvstania Pána
• 1. 5. odpustová slávnosť k sv.
Jozefovi, robotníkovi; slávnostným
kazateľom bol Peter Novák, dekan
a farár v Košiciach na KVP

28

• 9. 5. slávnosť Nanebovstúpenie
Pána, prikázaný sviatok
• 18. 5. deviata rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove
• 20. 5. v Svätodušný pondelok
bola v našej farnosti celodenná
poklona vo farskom kostole sv.
Jozefa, robotníka
• 26. 5. bolo v našej filiálnej obci
Ovčie 1. sväté prijímanie detí;
pri slávnostnej svätej omši po prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojho
srdca 5 detí
• 2. 6. bolo v našej farnosti vo
farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze 1. sväté prijímanie
detí; pri slávnostnej svätej omši
po prvýkrát prijali Pána Ježiša do
svojho srdca 20 detí
• 30. 5. slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo),
prikázaný sviatok
• 29. 6. prikázaný sviatok sv.
Petra a Pavla, apoštolov
• 5. 7. štátny aj cirkevný sviatok
slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
• 6. 7. požehnanie peších pútnikov na odpust do Levoče v sobotu
ráno o 05:00
• 6. a 7. 7 odpustová slávnosť
Návšteva Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči; slávnostnú
odpustovú celebroval J. Em. Kardinál Franc Rodé, C.M., emeritný
prefekt
• 26. až 28. 7. večerné sv. omše
pri sv. Anne a hlavná odpustová
slávnosť o 10:00, ktorú celebroval J. E. Mons. Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi
• 30. 7. uctenie si relikvie bl.
Zdenky Schelingovej po sv. omši
v Ovčí

• 15. 8. prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie v Doline o
10:30; celebroval vdp. Jozef Halčín, farár v Margecanoch
• 2. 9. Veni Sancte - začiatok školského roka sme začali svätou omšou 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 Širokom
• 15. 9. slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie o 10:30 v Doline
• 22. 9. zúčastnili sme sa „Národného pochodu za život“ v Košiciach, pri ktorom sme podporili
úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť
• 28. 9. výstup na kopec Sľubica
so sv. omšou o 12:00
• 6. 10. sv. omša v Doline za
poľovníkov o 10:30, ktorú celebroval Peter Kyšeľa, farár v Šarišských Michaľanoch
• 27. 10. boli v našej farnosti
bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka,
ktorí odslúžili sv. omše a po nich
prijali do škapuliara v obidvoch
kostoloch spolu 205 ľudí; po svätých omšiach sme ich podporili
finančným milodarom na podporu
a dostavbu ich kláštora
• 19. 10. miništranti z Ovčia sa
zúčastnili na futbalovom miništrantskom diecéznom turnaji,
kde získali 2. miesto v kategórii
starších
• 24. 11. na sviatok Krista Kráľa
bol po druhej sv. omši požehnaný
novopostavený prícestný kríž
• 28. 11. v daný deň sme slávnostnými svätými omšami oslávili
12. výročie konsekrácie kostola
sv. Ondreja a 21. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa,
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- 29. 12. v nedeľu na sviatok
Svätej rodiny sa o 16:00 uskutočnila Vianočná akadémia vo
farskom kostole sv. Jozefa, robotníka, ktorú pre nás pripravili
Školské sestry sv. Františka,
pôsobiace v Širokom
- 1. 1. 2014 – začali sme nový
kalendárny rok 2014 s Pannou
Máriou Bohorodičkou
- 12. 1. – Nedeľa Krstu Pána
– ukončili sme vianočný čas;
začal čas obdobia do začiatku
pôstneho obdobia tzv. fašiangy

Stane sa:

ilustračná snímka: Martin Magda

robotníka vo Víťaze
• 29. 11. sme oslávili 21. výročie
konsekrácie kostola sv. Barbory
v Ovčí
• 30. 11. v sobotu sme slávili
odpust v kostole sv. Ondreja na
Vyšnom konci sv. omšou o 10:30,
ktorú celebroval Marek Rojak,
moderátor Arcidiecézneho centra
mladých v našej arcidiecéze
• 1. 12. odpustová slávnosť sv.
Barbory v Ovčí; slávnostnú sv.
omšu o 10:30 ktorú celebroval
Marek Eliáš, farár v Krížovanoch
• 25. 12. slávnostnými svätými
omšami sme oslávili Narodenie
Pána Ježiša
• 25. a 26. 12. naši mladí chodili

po koledovaní v popoludňajších
hodinách; z výťažku koledníckej
zbierky boli podporené rozvojové
projekty v Keni, Južnom Sudáne,
Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na deti s postihnutím
• 29. 12. v nedeľu na sviatok
Svätej rodiny sa o 16:00 uskutočnila Vianočná akadémia vo
farskom kostole sv. Jozefa, robotníka, ktorú pre nás pripravili
Školské sestry sv. Františka,
pôsobiace v Širokom
• 31. 12. na konci kalendárneho
roka 2013 sme mali možnosť privítať Nový rok pred Sviatosťou vo
farskom kostole
- do -

- 18. až 25. 1. Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov
- 24. 1. - deň celodennej poklony v našej farnosti; od 10:00
– 18:00 bude vyložená Sviatosť
vo farskom kostole
- 26. 1. - v nedeľu po sv. omšiach
bude zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež
v Prešove a Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
- 2. 2. - Obetovanie Pána (Hromnice) 40 dní od Narodenia Pána
Ježiša; pri svätých omšiach
bude požehnanie sviec - hromničiek
- 11. 2. - pri príležitosti 22. Svetového dňa chorých bude v utorok
11. februára 2014 pri večernej
svätej omši vo Víťaze pomazanie
chorých; prijať túto sviatosť môže
každý, kto je vážne chorý alebo je
už v pokročilom veku života; pred
prijatím tejto sviatosti je potrebné
sa vyspovedať
- 12. 2. - pri príležitosti 22.
Svetového dňa chorých bude
v stredu 12. februára 2014 pri
večernej svätej omši v Ovčí pomazanie chorých
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz

Ovčie

20. 1. Pondelok
21. 1. Utorok

18:00 † Ondrej a Barbora Uliční
18:00 † Margita, Ján, Michal a Mária

22. 1. Streda
23. 1. Štvrtok

7:00 † Agnesa a Jakub

24. 1. Piatok

18:00 65: Helena Kurucová

25. 1. Sobota

7:00 † Ján Čech (Hanák)

26. 1.

3. nedeľa
cez rok - A

7:30 80: Veronika Uličná
18:00 † Michal Šesták (výročná)

28. 1. Utorok

18:00 70: Margita Čechová (poďakovanie)
18:00 † Jozefína Šimčíková (výročná)

29. 1. Streda
31. 1. Piatok
1. 2. Sobota
2. 2.

4. nedeľa rok A
Hromnice

9:00 59: Pavol Bednárik

10:30 † Mária Baluchová (výročná)

27. 1. Pondelok

30. 1. Štvrtok

17:00 † František a Regína Baranovci

7:00 † Jozef a Matej Galdunovci
18:00 za ZBP rodiny Novotnej
7:00 za ružencové bratstvo
7:30 za ZBP Jozefa

17:00 † Valentín, Slávka, Žofia a Ján
17:00 za † členov ružencového bratstva
9:00 za ZBP Žofie Pribulovej

10:30 za farnosť

3. 2. Pondelok
4. 2. Utorok

18:00 † Ján, Alžbeta a František Nehilovci
18:00 † Valentín a Mária Hudákovci

5. 2. Streda
6. 2. Štvrtok
7. 2. Piatok
8. 2. Sobota
9. 2.

5. nedeľa
cez rok - A

7:00 † Vincent Jurčišin
18:00 † Valent Biroš

17:00 za ZBP rodiny Miroslava Hudáka

7:00 za ZBP Štefana
7:30 † Helena Sabolová

9:00 70: Štefan a Mária Uliční (narodeniny)

10:30 za farnosť

10.2. Pondelok
11.2. Utorok

18:00 za ZBP Moniky
18:00 † Mária a Valent Balogovci

12.2. Streda
13.2. Štvrtok
14.2. Piatok
15.2. Sobota
16.2.

30

6. nedeľa
cez rok - A

7:00 † Jozef, Mária, Štefan a Helena
18:00 70: Mária Stahovcová

17:00 50: Jozef Hudák

7:00 † Ladislav Franc
7:30 za farnosť
10:30 70: Mária Galdunová

9:00 za ZBP rodiny Štefana Šimčíka

Naše Vianoce

stromček nám daroval
Ján Jenča

ozdobili ho naši birmovaci

hľadanie prístrešia v kostole dokončilo spoločenstvo Terky Andrejkovičovej

koledovania dobrej noviny sa tohto roku zúčastnilo 35 detí a 10 doprevádzajúcich osôb

poklona pri betleheme vo Víťaze

poklona pri betleheme v Ovčí

31. decembra 2013 sa uskutočnil tradičný výstup veriacich z Ovčia na vrch Roháčka
Nezisková organizácia Mikuláš
a vianočná akadémia Malý princ

Malý princ a pilot

budúce umelkyne
zhrievali naše srdcia

Smerofky po sv. omši
zo sviatku sv. Štefana

