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Moje srdce – príbytok pre Boha

Moje srdce
príbytok pre Boha
Bolo by zaujímavé položiť ľuďom vychádzajúcim z kostola
otázku: Čo konkrétne očakávaš ty, brat, sestra? Očakávame
vôbec niečo? Dá sa očakávať niečo nové v tom, čo sa každý
rok opakuje?
Z biblických dejín vieme, že v čase narodenia Pána Ježiša
starozákonný ľud veľmi intenzívne prežíval túžbu po príchode
Mesiáša. A keď „prišiel do svojho vlastného, vlastní ho neprijali“ (Jn 1,11). Prišiel ako svetlo, ale „tmy ho neprijali“ (Jn
l, 5). Príčin bolo iste viac: niektorým bránili predstavy, ktoré
mali o Mesiášovi, iným predsudky, strach zo straty vedúceho
postavenia..., a iste boli aj takí, ktorým to bolo jedno. Nespoznali ho náboženskí vodcovia, ani znalci zákona. Spoznali
ho tí, ktorí dokázali vidieť srdcom. Ich túžba bola naplnená a
radosť veľká.
Boh sa nedá odradiť ani znechutiť. Každoročne opakuje
prostredníctvom Cirkvi svoj pokus - klope na dvere nášho
srdca a prosí o príbytok. Vieme, že keď Mária prežívala svoj
advent, darmo klopala na dvere mnohých domov – nebolo
miesto. Dá sa to pochopiť, veď v tom čase každý dom praskal vo švíkoch, lebo Betlehem bol plný ľudí, ktorí prišli na
povinný súpis obyvateľstva. Možno práve podobné „logicky
zdôvodnené výhovorky“ (vtedy nedostatok miesta, dnes
často skloňovaný nedostatok času) môžeme nazvať pravým
menom - nedostatok záujmu, nedostatok ochoty. Práve tieto
nedostatky nám bránia, aby advent bol pre nás požehnaným
časom prípravy na stretnutie sa s Ježišom, aké sme doteraz
nezažili.
Boh neustále tvorí nové veci, chce sa nám dať poznať novým spôsobom a chce naplniť naše srdcia radosťou. Otázka
znie: je to skutočne naša prvoradá túžba v čase adventu?
Máme staré prisľúbenie, ktoré stále platí: „Tomu sa dám poznať, kto ma hľadá celým srdcom“ (Jer 29,13). Ak adventný
čas nie je naplnený túžbou privinúť si na srdce novonarodené Dieťatko, nechať sa preniknúť jeho nehou, ponúknuť
mu trvalý príbytok vo svojom srdci, tak advent, rovnako ako
Vianoce, sa ľahko môžu stať len pokusom o šťastie a radosť.
Tieto si chceme zabezpečiť veľkým upratovaním, peknou
výzdobou, bohatým stolom, darčekmi, za ktorými sa celé hodiny naháňame po preplnených obchodoch. To všetko môže
byť len ďalším sklamaním, že naša námaha bude márna.
Vianoce nie sú tým, po čom bytostne túžime, ak v nich
Boh nemá miesto, alebo ak má miesto len v papierovom Betleheme. Využime tento čas, aby sme „pripravili cestu Pánovi,
urovnajme mu chodníky“, ktoré vedú do hĺbky nášho srdca.
Majme odvahu uveriť, že Boh neprichádza, aby nás o niečo
obral, ale aby nás obdaroval radosťou, ktorú nám nik nemôže vziať a pokojom, ktorý nám okrem Neho nikto nemôže dať.
d. o. Marek

meditačná snímka: M. Magda
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Iné slovo...

... Iné slovo mi bolo dané,
s hukotom hromu
mi v duši znelo...
Mnohými už povedané,
pochopené nami nebolo.
Ako keď sa život vzmáha
a objavíš v tom poriadok...,
lež nie je rastu príčina,
ale jeho dôsledok..!
Tak i lásku
nie zákon riadi,
ale láska
tvorí poriadok...!
Pavol Ondrík, Kluknava
OPRAVA. V minulom čísle malo byť správne: Na titulke socha sv. Ondreja, apoštola
v nadživotnej veľkosti, ktorá je umiestnená na malom námestí vo farnosti Pečovská
Nová Ves pri Sabinove.
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na 3. adventnú nedeľu v roku B

Ponúkame vám 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.

"Ustavične sa radujte!"
Adventná radosť prýšti zo spo- a utiekol, keď bol v škole. Že sa zuje, že Krista nechápe ani dnešok.
mienky na príchod Krista medzi mu podarilo oklamať a podviesť Spoluobčania nazaretskí nemohli
nás pred 2000 rokmi a z očaká- učiteľa. Že utiekol z domu a má pripustiť, aby Ježiš, syn tesára Jovania, že príde opäť k nám, keď sa dom útulný, pekný!!! A z čoho máš zefa a jeho manželky Márie bol niezastavia hodiny dejín nášho času. radosť ty? Povedz mi, čo ťa teší, čo viac ako ich synovia (Lk 4,28).
Ale nadarmo by sa bol Kristus a ja ti poviem, aký si. Dôležité je, Apoštolov zviera posvätná hrôza,
narodil, keby sa nenarodil dnes aby si to vedel povedať pravdivo keď vidia jeho zázraky: utíšenie
v nás. Ponúknime mu teraz ako sám sebe do očí! Aby si sa môj búrky na mori: „Kto to asi je, že ho
jasle svoje očistené srdce, aby v milý mladý priateľu, brat a sestra, vietor i more poslúchajú?“ šepkajú
nás mohol opakovať zázrak svoj- dobre a správne radoval, pýtaj sa: si ustrašení apoštoli (Mt 8,27). Po
ho tajomného zrodenia v milosti Pane Ježišu, páči sa ti to, čo chcem zázračnom rybolove padá apoštol
práve teraz urobiť? Alebo čo som Peter k jeho nohám a volá: „Pane,
posväcujúcej.
Drahí bratia a sestry, milé deti, teraz urobil? Ty si to Pane Ježišu odíď odo mňa, lebo som človek
hriešny“(Lk 5,8).
„Ustavične sa radujte!“ volá hlavná tiež tak robil tu na zemi?
Drahí bratia a sestry, slová, ktoré
Farizeji sa pohoršujú nad jeho
myšlienka tejto 3. nedele adventnej. Ale z čoho? „Mamička, bol povedal sv. Ján Krstiteľ farizejom, chovaním a nedodržiavaním nábosom vyvolaný i z náboženstva som platia i mnohým dnešným kresťa- ženských predpisov: „My a farizeji
dostal jedničku!“ „Pani učiteľka ma nom: „Medzi vami stojí ten, kto- sa postíme, prečo sa tvoji učeníci
nepostia?“ (Mt 9,14) „Prišiel
pochválila. Môj výkres pôjde
„Medzi vami je ten, ktorého vy nepozná- Syn človeka, je a pije a farizeji
na výstavu!“ Dobrý žiak sa
zo všetkého raduje. Raduje te“ – Ježiš, dokonalý človek, ktorý nenávidí hovoria: To je žráč a pijan,
sa z vlastnej zbierky známok, pokrytectvo, delenie ľudí na dobrých a zlých, priateľ hriešnikov a colníkov“
zo zbierky motýľov a chrobá- ktorý sa nedrží otrocky litery zákona, ale vidí (Mt 11,19). Jednoduchý ľud
Ježiša miluje, ale ho nechápe.
kov. Je nesmierne rád, že ma všade najprv človeka.
malého bračeka alebo sestričku. A rého vy nepoznáte!“ Ježiš, meno, Dokonca si ho pletie s Jánom Krsže si zarobil pár eur, za ktoré kúpi ktoré ste tak často počuli vysloviť titeľom, starozákonnými prorokmi,
mamičke darček. Pozerá sa na svoj bezdôvodne v televíznom seriáli lebo Ho považujú za nového prorozáznam dobrých skutkov v advente „Taká normálna rodinka“ a taktiež ka. Ani neskoršie veky nepochopili
a raduje sa, ako mu ich pribúda. snáď to počúvame častejšie vo Krista. Nespočetný zástup mučeKeď už bude dobrý žiak spievať vlaku, na ulici, v krčme, ako v kos- níkov dal Kristovi to najcennejšie,
pri stromčeku i v kostole pieseň: tole, toto slovo Ježiš sa stalo pre čo človek má – život. Nespočetný
„Narodil sa Kristus Pán, radujme mnohých tzv. kresťanov prázdnym zástup ako sv. František Assiský,
sa, veseľme sa“, jeho radosť bude pojmom. Kto je Ježiš Kristus? Z sv. Klára, sv. Alojz dokázali opustiť
vystupovať naozaj z hlbín jeho srd- evanjelia sa dozvedáme, že nebol všetko a nasledovať Krista, ale v
ca. Iný žiak sa radoval z toho, že pochopený súčasníkmi, dejiny nás mene Ježiša Krista sa ľudia došikovne podložil spolužiakovi nohu učia, že bol málo chápaný našimi kázali i zabíjať, viesť vojny a poda ten si rozbil hlavu. Že rozbil okno predkami a súčasný život nám uka- maňovať si národy. Ako sa máme
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ilustračná snímka: Martin Magda

pozerať na Krista my? Iste nikto z
nás nepochybuje, že Ježiš je Syn
Boží, ale slabšie je to s chápaním,
že Ježiš je súčasne i pravý človek!
Medzi mnohými bludmi, ktoré sa
behom stáročí vyskytli, bol i ten,
že niektorí sa domnievali, že Ježiš
– Boh vzal na seba podobu ľudskú
asi ako nejakú masku, aby sa
jednoducho stal viditeľným. Pokiaľ
snáď by z vás niekto tak zmýšľal,
tak sa veľmi mýli. Ježiš je nielen
Syn Boží, ale kladiem na to dôraz,
je taktiež pravý človek, ktorý sa stal
podľa sv. Pavla nám vo všetkom
podobný, okrem hriechu. Preto Ježiš trpel hlad a smäd, cítil bolesť
a zármutok (plakal nad hrobom
Lazára), cítil strach a opustenosť
(v Getsemanskej záhrade), dokázal sa radovať (svadba v Káne).
Svojím učeníkom vzbudzoval úžas,
lebo učil ako moc majúci, svojim
chovaním vzbudzoval pohoršenie
u farizejov. S láskou sa obracia
predovšetkým na trpiacich, rád

prebýva medzi tými, ktorých sporiadaná vtedajšia náboženská
spoločnosť „vyobcovala“ zo svojho
stredu, lebo „nie zdraví potrebujú
lekára, ale chorí“. Nerobí tak z nejakej výstrednosti, ale chce svojím
príkladom ukázať, že je treba milovať a nie súdiť, pomáhať, a nie
zatracovať.
„Medzi vami je ten, ktorého vy
nepoznáte“ – Ježiš, dokonalý človek, ktorý nenávidí pokrytectvo,
delenie ľudí na dobrých a zlých,
ktorý sa nedrží otrocky litery zákona, ale vidí všade najprv človeka.
Preto uzdravuje v sobotu, dovoľuje
apoštolom mrviť v sobotný deň
klasy, aby utíšili svoj hlad, čo bolo
zakázané! Nehanbí sa rozprávať
pri studni s hriešnou samaritánkou, nebojí sa povolať za apoštola
hriešneho colníka Matúša. Neváha
vstúpiť do domov colníkov a stolovať so spoločnosťou, ktorú tzv.
dobrí Izraeliti dávno zatratili do
horúceho pekla.

Hľa, takýto je Ježiš, pravý Boh
a pravý človek! Pri prvých dvoch
nedeliach sme počuli výzvu k bedlivosti a pokániu. Áno, musíme
bedliť, lebo stretnutie s Pánom
Ježišom sa blíži. Musíme robiť
pokánie, lebo sme ľudia hriešni.
Bedliť a robiť pokánie znamená
inými slovami: máme sa zdokonaľovať! Kto bude naším vzorom? Sám
Ježiš Kristus, ktorý sa nám stal vo
všetkom podobný, okrem hriechu.
Preto v adventnej dobe rozjímame
o Spasiteľovi, dokonalom človekovi, ktorý nám ukázal rýdzie ľudstvo
– človečenstvo: miloval, pomáhal,
odpúšťal, nesúdil, ale snažil sa
pozdvihnúť nemocného, slabého a
zvlášť hriešneho. Konajme taktiež
aj my podľa jeho vzoru v duchu lásky a čím viac budeme mať v srdci
lásky k Bohu a lásky k blížnemu,
tým viac sa priblížime k ideálu Boha
a človeka, Ježiša Krista, na ktorého
príchod čakáme. Amen.
Mgr. Ján Biroš
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snímka: rodinný archív rodiny Novotnej

+ S. M. Alma - Helena Novotná

sestra III. Rádu sv. Františka, pod ochranou sv. Rodiny v Brně
Narodila se 6. prosince 1923 ve Víťazu na východním Slovensku. 16. prosince 1923 byla v Širokém pokřtěna a 4. června 1936 tam byla biřmována.
Do Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka v Brně vstoupila 17. srpna 1937. Během kandidatury chodila do měšťanské školy u Školských sester De Notre Dame. Velmi vzpomínala na tuto dobu, jak
se o ně sestra Olga s láskou starala.
21. srpna 1941 měla obláčku a vstoupila do noviciátu. 8. února 1943 složila první sliby. V srpnu 1948
složila doživotní sliby a dál sloužila na chirurgii v Třebíči. Tam zažila vyhození velkého kříže z budovy chirurgie
a jeho hledání a nalezení pohozeného pod listím venku před budovou.
Nemocným sloužila na Žlutém Kopci v Brně, od r. 1945 pak v Třebíči. Po propuštění sester z nemocnice v
červenci 1955 odjela s ostatními do Letovic sloužit nemocným v nemocnici Milosrdných bratří. O rok později
byla poslána do Budislavi do DD, kde byla představenou. Účastnila se tam katechetického kurzu a různých
kurzů pro představené.
V r. 1971 byla přeložena do ÚSP v Tulešicích, kde sloužila chlapcům až do zrušení této filiálky v r. 1978.
Byla poslána do Velkého Újezda, kde dále obětavě sloužila stařenkám až do r. 1995 a potom na zdejší faře
kněžím. V r. 2001 se zúčastnila velkého poutního zájezdu do Lurd, Fatimy a La Saletty.
Po zhoršení zdravotního stavu v r. 2007 byla přeložena do Brna. Řadu let nesla kříže utrpení nemocí ještě
při plném pracovním nasazení. Zdravotních potíží přibývalo. Byla vždy pečlivá a svědomitá ošetřovatelka. Ráda
se modlila, ráda při práci zpívala.
V uplynulém roce oslavila jubileum 70 let slibů a 90 let života. To už byla upoutaná na lůžko. Nikdy si na
nic nestěžovala, byla velmi trpělivá, tichá, vždy spokojená.
Jaký život, taková smrt. Pán si ji povolal 3. listopadu odpoledne.
V klidu bez boje odevzdala svou duši Pánu při modlitbě svých spolusester.
spolusestry, Brno Grohová 18
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Páter

Jozef
Humeňanský,
RCJ
Po dvoch rokoch pri našom redakčnom mikrofóne opäť vítam
pátra Humeňanského, ktorý pricestoval na Slovensko, do našej
farnosti.
Páter, zistil som, že je to už
okrúhle výročie vášho pôsobenia
v Rwande. Pôsobíte tam od roku
1999 čiže pätnásť rokov. To už by
sa dalo aj bilancovať. Pokúste sa
zhodnotiť toto vaše pätnásťročné
misionárske pôsobenie v Afrike.
Najprv to boli roky hľadania seba
samého na novom pôsobisku a potom, v prvom rade, hľadania Božej
vôle. Rozhodnutie ísť do misií som
si uchovával v srdci od detstva.
A keď sa to aj naplnilo po tých
všelijakých peripetiách, niekedy
sa človek aj trochu odkloní od tej
cesty Božej vôle. Ale akokoľvek,
keď tam človek prišiel, aj tam bolo
treba hľadať.
Začiatky neboli ľahké, bolo veľa
chvíľ, keď sa človek chcel vrátiť.
Iba sa pýtal, či to bolo správne, či
som bol na to pripravený, či som
na tom správnom mieste. Dokonca aj teraz si kladiem tieto otázky.
Psostupne prichádzala práca, úlohy, zodpovednosť a pochybnosti
sa začali pomaly strácať. Cesta
začala byť stále jasnejšia.
V Rwande máme tri misie. Naj-

snímka: Martin Magda

prv som bol v Neanzi, v bývalom
kráľovskom meste, potom v Ťanguu sedem rokov, tam sme mali
seminár, učil som tam. Dokonca v
Kongu, lebo tam bola blízko hranica s Kongom. Posledné štyri roky v
Kigali na predmestí. Poznal som aj
mentalitu toho ľudu na tých troch
územiach Rwandy. Navštívil som
aj susedné africké krajiny Ugandu,
Burundi, Keňu, Kongo.
V bežnom ľudskom živote je pätnásť rokov taký tínedžerský vek,
postupne prichádza dospelosť.
Ak by som to mal parafrázovať,
aj v misionárskom živote pátra
misionára je to tak. Človek už má
prehľad, je rozhľadený, vie, kam

sa zaradiť.
Áno, dobre ste to vystihli. Snažíme sa o to dozrievanie a dospievanie. Hoci nie stále sa nám
to podarí. Niekedy máme aj také
výstrelky ako tínedžeri. Sú aj nejaké poblúdenia, pochybovania, ale
akokoľvek je, s Božou pomocou
napredujeme.
Naposledy sme sa rozprávali o vašom pôsobisku v Kigali a o tom,
že tam máte na starosti noviciát.
Platí to aj naďalej?
Je to tak.
Niečo sa tam zmenilo, možno
aj v samotnom zázemí seminára.
Máme teraz desiatich novicov
zo štyroch afrických krajín - Kon-
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ga, Kamerunu, zo Stredoafrickej
republiky a, samozrejme, z Rwandy. Povolaní je veľa a tým pádom
aj požehnaní je veľa. Samozrejme,
že nemôžeme zneužívať, že máme
veľa povolaní, tak môžeme aj vyhadzovať. Treba však hľadať spolu s
bohoslovcami.
V noviciáte máme projekt. Vybudovali sme viacúčelovú sálu pre
ženy, ktorú sú obeťami násilia,
ktorý sa nazýva „Kto veľa miluje,
tomu sa veľa odpustí.“ Máme
tam 79 žien, je tam viac ako 350
detí. Aj hendikepovaní ľudia, či už
dospelí, deti a mládež. Snažíme
sa pomáhať, kde sa dá.
Chystáte aj nejaký nový projekt?
V poslednej dobe nám pán arcibiskup z Kigali dal veľké územie,
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kde žije okolo 30 000 kresťanov.
Chce, aby sme tam my rogacionisti vybudovali farnosť. Jedná
sa o kostol, o faru, pastoračné
centrum. Takže teraz znova zbierame prostriedky, aby sme mohli
vybudovať toto všetko spolu s
pospolitým ľudom.
Je to chudobné územie a projekt
je až veľmi veľkolepý. Takže počítame so štedrosťou a dobrosrdečnosťou aj veriacich našej farnosti,
ktorí nás nikdy nesklamali. Už či
pri výstavbe sociálneho centra, čo
som spomínal, či projektu pre deti
z ulice, či pre naše siroty. Aj teraz
tomu veríme.
Pomáha vám aj slovenská cirkev?
Áno, pomáha. Oslovili sme aj
niektorých otcov biskupov, prisľú-

bili nám pomoc.
Takže držíme palce. Keď sa povie Rwanda, príde mi na um tá
nezmyselná vojna, ktorá tam
prebiehala. Je to v tejto oblasti
už lepšie?
V tomto roku je dvadsiate výročie týchto neslávnych udalostí.
A situácia je, zdá sa, ešte viac
napätá, ako v rokoch predchádzajúcich, odkedy je vláda v rukách
menšinovej vojenskej moci. To
je dosť neisté. Teraz aj najbližší
spolupracovníci prezidenta od
neho odchádzajú. Zdá sa, akokeby
už opúšťali potápajúcu sa loď. V
Rwande sa po dvadsiatich rokoch
vždy mení režim a teraz je práve
dvadsať rokov, odkedy sa menil
režim. Aj analytici hovoria, že sú-
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časný režim "melie z posledného".
My len dúfame v jedno, že keď k
tomu striedaniu príde, aby všetko bolo v pokoji a porozumení, vo
vzájomnej úcte a solidarite.
Na začiatku svätej omše odznel z
vašich úst pekný príbeh o živote
a smrti. Ako je tomu v Rwande?
Ako sa oslavuje sviatok Všetkých
svätých?
Istý teológ z Kamerunu nazval
Afričanov uctievateľmi vitalogie,
teda bitia ako takého. Majú k
nemu iný vzťah ako Európania.
Chcel nejakým spôsobom poukázať na to, že Afričania majú to
naviazanie k životu oveľa silnejšie.
Hoci nebezpečenstvo života číha
na každom kroku. A zdanlivo to
evokuje, akoby život nemal žiadnu cenu. Ale ľudia, tak ako všade
žijú, radi a snažia sa žiť ten život
naplno.
Sú tam aj cintoríny.
V poslednej dobe sa budujú cintoríny, lebo je to nariadenie štátu
a je to dobé nariadenie. Predtým
sa pochovávalo každý na svojom
dvore. Tam bola a je obrovská úcta
k predkom. Niekedy sú v tom aj
nejaké štipky prvotných animistických náboženstiev, ale akokoľvek
je veľmi dôležité aj pre zasievanie
radostnej zvesti. Viera v posmrtný
život, úcta k tým, ktorí nás zanechali. Toto je hlboké spojenie a
možno by sme sa mali aj my tomu
učiť od nich. V tieto chvíle a v tieto dušičkové dni, tak ako všade
v Európe, chodia aj v Rwande na
hroby a teraz už aj cintoríny, aby
sa prihovárali, aby sa nejakým
spôsobom skontaktovali s tými,
ktorý nás predišli do večnosti.
V našom kultúrnom priestore
sme úctu k predkom a blízkym
premenili do kamenných pomníkov a stavieb na cintoríne. Ako
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je to u nich?
Tam je to veľmi jednoduché.
Samozrejme, tí z vyšších vrstiev si
stavajú svoje vlastné mauzóleá a
veľké pomníky. Ale jednoduchý ľud
to má inak. Na hroboch v dvoroch
si postavia malú chatrčku. Také
obydlie v malom, aby duša zosnulého si tam mohla prísť odpočinúť
a nejakým spôsobom riadi a chráni
celú rodinu. Obyčajne je to tak, že
je tam taká jednoduchosť.
Spomeniem jednu vašu myšlienku z dnešnej homílie: „Nie sme
spravodliví, iba ospravedlnení, nie
sme svätí, iba posvätení.“ Koľko
svätých má Rwanda?
Oficiálne nie je nikto vyhlásený
za svätého. Ale veríme, že raz to
príde, lebo sú tam velikánske,
nádherné príklady. Najmä v genocíde. Boli tam prípady, kedy
sa doslova ľudia obetovali a boli
zavraždení. Zo všetkých kmeňov
je veľa krásnych príkladov svätosti
a posväcovania života. Ale tam je
stále pri svätých omšiach, že sa
modlíme za svätca dňa, za našich
svätých zosnulých, ktorí sú v nebi
a prihovárajú sa za nás. Je veľmi
pekné, že pri všetkých modlitbách
sa spomínajú všetci naši drahí zosnulí svätí, orodujte za nás!
Od Svätého Jána Pavla II. sa
prenesme k Svätému Otcovi
Františkovi. Ako vníma Rwanda
terajšieho Svätého Otca?
Svätý otec František je darom
Ducha Svätého pre nás všetkých.
Je to novosť, začína sa nová éra.
Znova návrat k jednoduchosti, ku
každodennej svätosti, k uvedomeniu si, že každý jeden z nás
môže niečo urobiť než sme doteraz
robili. Len treba mať takú detskú
úprimnosť a dôveru v Boha aj v
blížnych a cestou jednoduchosti
kráčať v ústrety stretnutiu s Pá-

nom.
Dianie v Európe, blízko nás
na Ukrajine, vnímam ako Božie
riadenie, že je ten Svätý Otec
František. Dostal som emailom
zamyslenie, že to ticho z ukrajinskej strany, že na druhej strane
hlučná a zabávajúca sa Európa,
hýriaca a bohatá. Asi opäť nás „tí
naši východní bratia“ budú musieť
nejakým spôsobom usmerniť, ako
to kedysi dávno urobili solúnski
bratia, Byzantínci. Lebo západná
Európa sa uberá akousi zlou a
zvláštnou cestou, keď bojuje proti
rodine a životu.
Myslím si, že Slovania a slovanské cítenie je také, že nám nedovolí prílišne sa odkloniť. Netreba
ísť za všelijakými prísľubmi. Treba
sa držať rodiny, toho koreňa. Keď
človek pretne korene, stráca svoj
charakter a začína sa niečo bludné. Ukrajina ako aj Rusko sú naše
bratské národy. Dosť sme počúvali
západ a stále odtiaľ prichádza ten
nepokoj. Každý máme svoje problémy, ale treba viac počúvať ducha
a to ticho.
My sme si vybrali jednoduchú
formu zo zapádu, akoby len tú
„umelú hmotu“. A túto umelú hmotu tlačíme do všetkého. Jednak
do tej našej potravy a všetkých
zložiek života. Prírodu nahrádzame
umelým a nám sa to javí ako tá
ľahšia cesta namiesto toho, aby
sme pokračovali v tom svojom.
Pretneme korene a potom sa ten
strom ľahšie vyvráti.
Nedá mi ešte nespomenúť a opäť
sa nevrátiť k tej krásnej myšlienke, ktorá odznela vo vašej
homílii o programe Pána Ježiša,
o blahoslavenstvách. Môže sa narodiť taký programátor, ktorý by
dokázal Ježišove blahoslavenstvá
nejakým spôsobom naprogramo-
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vať? Alebo my sami by sme mali
byť tými programátormi?
Existujú rozličné roviny tých
programov. My, samozrejme,
hneď myslíme iba na tie softvérové programy do počítača. Ja
som však myslel na program ako
vytýčenie cesty, a to cesty spásy.
Pán Ježiš ju vytýčil na začiatku
svojho misijného poslania, keď
začal svoje verejné účinkovanie.
To bola cesta pre neho a to bola
cesta pre každého jedného z nás,
cesta blahoslavenstiev, v tej ako
povedal, "v chudobe v duchu". Tak
sa prichádza k spáse.
A teraz na odľahčenie, pri každom
rozhovore s vami sa na to pýtam
a robím to aj teraz. Tešili ste sa
domov?
Áno, tešil som sa, lebo mám tu
ku komu prísť. Moja mamka mala
75. narodeniny. Samé príjemné
udalosti ma tu čakali. Mali sme
svadbu môjho brata. Domov sa
človek stále rád vracia. Ale akokoľvek najprv sa teším domov a teraz
sa už teším, kedy sa vrátim, lebo
práce je veľa a je náročná. Takže s
radosťou sa opäť vrátim do Afriky.
Na záver, ako zvyčajne, vás, páter
Jozef, poprosím o duchovný odkaz
pre našich čitateľov a všetkých
farníkov.
Myslím si, že je to stále rovnaké.
Kráčať po ceste srdca. Netreba
hľadať nejaké mimoriadne alebo
špeciálne udalosti. Treba kráčať
po ceste jednoduchosti, dôvery
a stále s radosťou, netreba príliš
veriť katastrofickým scenárom.
Pretože cirkev v našej farnosti a na
Slovensku má nádej. Takže sme
strojcami tejto krásnej nádejnej
budúcnosti. Treba sa dať do práce.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: M. Magda a Bc. M. Gondová
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Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska
na Prvú adventnú nedeľu
Drahí bratia a sestry, evanjelium prvej adventnej nedele, ktoré
nám hovorí o výzve k bdelosti,
vyjadruje aj našu vlastnú situáciu.
Súčasná doba je plná mnohých
bolestí a problémov a neraz sa
nám môže zdať, že sme v tomto trápení sami. Boh chce byť v
našom živote prítomný. To však
závisí aj od toho, nakoľko sme
otvorení jeho milosti. Výzva bdejte nie je len prípravou na hodinu
smrti, ale aj výzvou na ustavičný
rast v našej láske k ľuďom, skrze
ktorú sa naša kresťanská viera
stáva hodnovernou. Tento adventný čas nám poskytuje priestor na
zamyslenie, ako je to s našou
láskou v rodinách a v našich vzťahoch k druhým.
Vieme, že prejavovanie takejto
lásky, je často podmienené aj
vonkajšími okolnosťami nášho
života. My biskupi spolu s kňazmi
našich diecéz so znepokojením
vnímame sociálnu situáciu na
Slovensku, zvlášť postavenie
rodín, ktorým chceme venovať
osobitnú pozornosť. Stále viac a
viac sa ocitajú v sociálnej neistote
úplné, ale aj neúplné rodiny. Z najpálčivejších problémov chceme
spomenúť aspoň niektoré.
Nedostatok pracovných príležitostí a nezamestnanosť v regiónoch. Mnohých to núti na dlhé
obdobie opustiť svoje rodiny, čo
vedie k vzájomnému odcudzeniu
sa a v početných prípadoch aj k
rozpadu manželstiev. V mnohých
rodinách sa mzdy pohybujú okolo
zákonného minima, čo nespĺňa
podmienky spravodlivej rodinnej mzdy, podľa sociálnej náuky
Cirkvi.

Príjmy nepostačujú na pokrytie
bežných výdavkov v rodine. K
tomu sa pridružuje zadržiavanie
mzdy alebo dohodnutej odmeny
za prácu, na čo najviac doplácajú
najmä živnostníci, ale aj mnohí
zamestnávatelia. Štát však aj v
takejto situácii od nich vymáha
odvody a dane a krivda dopadá
výlučne na nich.
V takejto situácii je ťažké pre
mladých ľudí založiť si rodinu.
Príjmy sú nízke, zabezpečenie
vlastného bývania nedostupné
a práca je neistá. Mnohí z nich
prestávajú uvažovať o založení
si rodiny a prichádzajú k mylnému názoru, že je výhodnejšie,
ak ostanú slobodní alebo žijú
len v bezdetných partnerských
vzťahoch, majúc tak viac ekonomických výhod, nižšie náklady
na živobytie, väčšiu výkonnosť a
úspešnejší kariérny rast v práci.
Taktiež sa rozširuje názor, že
riešenie problémov je výlučne v
osobnej aktivite, pričom sa nedostatočne prihliada na to, že nie
všade sú rovnaké podmienky; že
nie každý je schopný podnikať,
či získať vyššie vzdelanie; že nie
každý môže odísť za prácou mimo
domova. Tí, ktorí od prirodzenosti
nemajú nadanie alebo podnikateľské schopnosti, sa v prípade
straty zamestnania, zvlášť ak je
to zopár rokov pred dôchodkom,
ocitajú v takmer neriešiteľnej situácii. Zodpovednosť za vytváranie
podmienok pre spoločné dobro,
ako to zdôrazňuje Lev XIII. v encyklike Rerum novarum (26) je
predovšetkým povinnosťou štátu.
V súčasnosti sa však nemožno
ubrániť dojmu, že na spoločnom
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dobre má účasť len úzka skupina
ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na
hranici chudoby, napriek tomu,
že celý život poctivo pracovali a
platili dane.
Tieto, ale aj ďalšie skutočnosti, významne poznačujú vzťahy v
rodinách. Dlhodobá sociálna neistota u mnohých prehlbuje obavy
o budúcnosť, čo sa prenáša aj na
rodinné vzťahy. Mnohí tieto bolesti nezvládajú a prepadajú rôznym
závislostiam. Napriek spomenutým problémom, je však aj mnoho
tých, ktorí sa úprimne snažia vo
svojich manželstvách a rodinách
zachovať si vzájomnú úctu a lásku, za čo im patrí naša vďaka.
Otázku spravodlivej mzdy rozoberá Pius XI. v sociálnej encyklike Quadragesimo Anno, 65
n.a ocenenie. Zvlášť patrí naša
vďaka a úcta matkám, ktoré sa
kvôli materstvu a výchove detí
zriekajú kariéry v zamestnaní, čo
ich z čisto materiálneho hľadiska akoby „znevýhodňovalo“ voči
ženám, ktoré sa rozhodli nemať
deti, ako na to poukázal aj svätý
Ján Pavol II.2.
V tejto zložitej situácii chceme
zdôrazniť, že Cirkev má aj úlohu
prorockého poslania, ktorú dostala od Ježiša Krista. On vždy stál
na strane utláčaných a ponižovaných a svojím príkladom nás učí,
čo je to spravodlivosť. Cirkev ako
inštitúcia nemôže priamo meniť
štátne zákony ani ovplyvňovať prerozdeľovanie spoločného dobra.
Avšak Cirkev ako spoločenstvo
veriacich si uvedomuje, že všetci
sme skrze vieru povolaní k tomu,
aby sme podávali návrhy na spravodlivé zákony, obzvlášť tí, ktorí
sú politicky činní. To zdôrazňuje
Druhý vatikánsky koncil, ako aj
súčasný Svätý Otec František.
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Sociálna náuka Cirkvi preto
hovorí o prednostnej láske k chudobným, ktorí často nemajú dosť
síl ani možností sami obhajovať
svoje práva a dôstojnosť. Chudoba, ktorá zasahuje dnešnú rodinu,
nespočíva len v nedostatku jedla
či oblečenia, ale najmä v chudobe
vo vzťahoch, v obrovskej sociálnej
neistote a v nepochopení inými.
Mnohí sú v situácii, že ak o prácu príde jeden člen rodiny, celá
rodina sa zo dňa na deň ocitá v
chudobe.
Drahí bratia a sestry, prvá adventná nedeľa je začiatkom našej
cesty k betlehemským jasliam.
Ježiš sa tam narodil v chudobe,
lebo v hostinci pre neho a jeho rodičov nebolo miesta. No chudobu
kompenzovala bohatosť vzťahov:
láska Panny Márie a svätého
Jozefa, ich viera a nádej v Božiu
prítomnosť. Vieme, že mnohí z
vás tiež čelia neistote, ktorá je
vystavená pokušeniu beznádeje.
Naša viera v milujúceho Boha
nám však dáva silu nepodľahnúť
neistote, ale pozerať na svet s
nádejou a nachádzať radosť a
zmysel v tom, čo je v našom živote
hodnotné. To znamená „bdejte“
z dnešného evanjelia. Beznádej
nás totiž oberá o schopnosť tešiť
sa z našich detí, z lásky manžela
či manželky, ako aj vidieť dobrých
ľudí okolo nás a najmä lásku Boha
k nám. Veď nám za záchrancu
daroval svojho Syna, narodeného
z Panny.
Preto našu pomoc, zvlášť rodinám, vidíme v rozvoji už jestvujúcich centier rodiny. Ich zmysel
je v spolupráci s vami budovať
spoločenstvo ľudí, ktorí si chcú
navzájom pomáhať.
Všetci sme totiž pozvaní k
vzájomnej solidarite, v ktorej sa

prejavuje skutočná charita – láska
spoločenstva Cirkvi. Bez takejto
lásky a sociálneho cítenia je nemožné vybudovať usporiadanú
spoločnosť. Centrá môžu k tomu
prispieť vzdelávaním a sprostredkovaním právnej pomoci a poradenstva v ekonomickej, sociálnej
a psychologickej oblasti. Zvlášť
chcú podporovať také dôležité
manželské poradne a vytvárať
podmienky pre spoločenstvá
a stretnutia rodín, ktoré môžu
pomáhať manželom prekonávať
krízy spôsobené aj spomínanými
okolnosťami.
Drahí bratia a sestry, čas adventu nie je teda len očakávaním
Krista, ktorý sa narodí v betlehemských jasliach, ale je aj spoznávaním Krista v našich rodinách;
v našich blížnych, v sociálne
slabých, starých a opustených.
Kristus nás tak učí duchovnej aj
hmotnej solidarite voči všetkým.
Veď práve v nich je skutočne prítomný živý Boh, ktorého túžobne
očakávame.
Žehnajú vám a modlia sa za vás
vaši biskupi.

Modlitba
Ježiš Nazaretský,
kráľ židovský,
ráč nás zachovac
a zavarovac
od moru, hladu
a vojny.
Vysloboď nás,
Ježiš, Mária, Jozef,
svätý anjel strážca.
Ja ci porúčam
tú noc (deň),
Telo, dušu moju
pod ochranu Tvoju.
Amen.
Túto modlitbu nám do redakcie poslala
Mária Magdová Víťaz 325
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Z Ruska sa rozšíril jed proti rodine, z Ruska prichádza liek
Pred 25 rokmi, keď sa Komunistická strana Sovietskeho zväzu ešte
stále schádzala v Kremli pod ikonickým kosákom a kladivom, nikto by si
ani len netrúfol predstaviť, čo sa na
tomto mieste udeje 10. a 11. septembra 2014. V Kremli, srdci Ruska,
sa konala dvojdňová konferencia s
názvom „Veľké rodiny a budúcnosť
ľudstva“, pro-life a prorodinná akcia
s cieľom ochraňovať morálne základy
rodiny a spoločnosti.
Mocní a vplyvní ľudia stáli na pódiu: patriarcha Cyril, primát Ruskej
pravoslávnej cirkvi a jeho reprezentant pre zahraničné záležitosti,
metropolita Hilárion, hlavný rabín a
veľký mufti (najvyšší teritoriálny náboženský predstaviteľ v sunnitskom
islame, pozn. prekl.). Ďalej prispeli
aj Elena Mizulinová, predsedkyňa
Ruskej parlamentnej komisie pre
rodinu, ženy a deti; navrhovateľka
zákona o „ochrane detí pred informáciami negujúcimi tradičné rodinné
hodnoty“, oligarcha Vladimír Jakunin,
dôverník prezidenta Putina a jeho
žena Natália Jakuninová, spoločne
predsedovia Nadácie Ondreja Prvopovolaného, ktorá bola oficiálnym
organizátorom tohto fóra, Konstantin
Malofejev, predseda Nadácie Sv. Bazila Veľkého. A na pódiu sa objavili aj
top politici z Maďarska, Francúzska,
Nigérie, Grécka a Filipín. Prezident
Putin poslal pozdrav a arcibiskup
Paglia, hlava Pontifikálnej rady pre rodinu, zaslal videosprávu. Účastníkov
bolo viac ako 1000 zo všetkých častí
Ruska a 50-tich krajín sveta. Mnohí
z nich sú kľúčoví hráči v súčasnej
kultúrnej vojne.
Iste nie všetci ľudia na konferencii
súhlasili s Putinovým správaním pri
konflikte na Ukrajine. Ale všetci sa
zhodli, že sa nachádzame v globálnej
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antropologickej kríze, útočiacej na
prirodzenosť a identitu ľudskej osoby, a všetci sú rovnako odhodlaní sa
proti tomu postaviť.
Témou nebola len všeobecne rodina, ale predovšetkým veľké rodiny,
pretože ony dokážu zvrátiť demografickú krízu, ktorá ohrozuje budúcnosť
Ruska, nespomínajúc väčšinu krajín
na Západe. Na rozdiel od Západu tu
bol problém a jeho príčiny podané
otvorene. Americký žurnalista Donald
Feder, poradca Svetového kongresu
rodín a inteligentný praktizujúci Žid,
povedal, že falošné ponímanie sexuality je príčinou demografickej krízy.
Osobitne ten pohľad, že sexualita
je iba pre potešenie a nesmie mať
žiadne následky.
Naopak najprvotnejším účelom
sexuality je splodenie ľudského života vo zväzku lásky medzi mužom
a ženou. Pretože pilulky a kondómy
nie vždy zabránia tejto plodivej sile,
po celom svete zabíjame ročne 50
miliónov nenarodených detí. A pokračujeme v tom napriek zjavne hrozivým
dôsledkom, pretože chybný je nielen
náš koncept sexuality ale aj osobnej
slobody. Táto falošná sloboda nepozná nič okrem autonómneho jedinca
bez záväzkov, identifikovaného a
živeného gender ideológiou, ktorá
popiera Boha a prirodzenosť.
Po bohatom občerstvení, na ktorom by si nikto nevšimol, že Rusko
začína trpieť pod váhou vlastných
poľnohospodárskych sankcií, bola
uvedená veľkolepá show medzi troma
katedrálami Kremľu. Zlaté cibuľové
vežičky sa rozsvietili vo večernom
slnku, hra svetla preniesla čaro na
fasády a chóry tanečníkov a spevákov predviedli oslavu života a vlasti.
Na druhý deň bol naplánovaný
enormný program v konferenčných

miestnostiach katedrály Krista Spasiteľa, „Baziliky Sv. Petra“ ruskej
pravoslávnej cirkvi. V roku 1931 dal
Stalin katedrálu zrovnať so zemou a
namiesto nej vybudovať verejné kúpalisko. Katedrála bola po páde komunizmu obnovená a znovu otvorená na
dvojtisíce výročie narodenia Krista.
Parlamentná poslankyňa Oľga Batalina hovorila o úspechoch ruskej
rodinnej politiky: zlepšenie rodičovských zručností, zákaz reklamy potratov, predĺženie doby odkladu potratu
na týždeň (žena žiadajúca o potrat,
má ešte týždeň lehotu, kedy môže
tento nezvratný krok prehodnotiť,
pozn. prekl.) a ponuky poradenstva
a pomoci počas odkladu. Funguje
takisto veľkorysá štátna podpora pre
druhé dieťa. A výsledky za päť rokov?
O tridsať percent menej sirôt, nárast
pôrodnosti z 1,3 na 1,7 dieťaťa na
ženu počas rovnakého obdobia.
Lídri medzinárodného pro-life a
pro-rodinného hnutia mali k dispozícii 10 minútové prezentácie. Bolo by
zaujímavé počuť niečo od zástupcu
Číny o ich politike jedného dieťaťa,
ale na druhej strane by to mohlo byť
aj nevhodné.
Vlastne pre kohokoľvek zo západných krajín bolo nevhodné prehovoriť na tomto fóre. Najväčšia LGBT
organizácia v USA (s viacznačným
názvom) Kampaň za ľudské práva promptne reagovala. Žiadala,
aby americké ministerstvo financií
preverilo Svetový kongres rodín, či
neporušili sankcie proti Rusku. Pôvodne chcel totiž Svetový kongres
rodín tohto roku zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Moskve, ale
kvôli konfliktu na Ukrajine odovzdali
organizáciu tohto podujatia ruským
hostiteľom.
Thomas Ward, prezident Národnej
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snímka: Martin Magda

asociácie katolíckych rodín v Anglicku, hovoril o „brutálnej kultúre plánovaného demografického kolapsu.“
Povedal, že achillovou pätou našej
kultúry sú práva rodičov. Iba rodičia
môžu chrániť vlastné deti a strážiť
ich pred sexuálnou indoktrináciou
v školách.
Popoludní sa konalo desať diskusií za okrúhlym stolom za účasti
približne dvadsať a viac rečníkov.
Každý účastník mal predniesť svoj
príspevok za sedem minút bez dodatočného času na ďalšie otázky alebo
diskusiu. Napriek tomu organizátori
evidentne chceli, aby sa znalosti
medzinárodných expertov na kultúru
života stali dostupnými v Rusku. E.
Mizulinová hovorí: „Rusko sa rozhodlo. Drží sa tradičných rodinných
hodnôt. Všetky náboženstvá v Rusku
sú za rodinu. Až 95 percent populácie odmieta partnerstvá rovnakého
pohlavia. Ale USA a západné krajiny
spustili proti nám ideologickú vojnu.“
Všetko, o čom sa na konferencii
diskutovalo, bude dostupné na internete (www.st-andrew-foundation.

org). Keďže sa fórum odohrávalo v
Kremli, Natália Jakuninová verí, že
celé Rusko bude počuť jeho posolstvo.
Migrácia ideológie a jej následky sú ohromujúce. V roku 1884
Friedrich Engels, spolupracovník Karla Marxa, videl v „antagonizme“ medzi mužom a ženou v monogamnom
manželstve prvý „triedny konflikt.“
V roku 1917 si Alexandra Kollontajová, prvá ženská ľudová komisárka
(ministerka, pozn. red.) v sovietskej
robotníckej rade, predsavzala sexuálno-politickú deštrukciu rodiny. Avšak
Lenin musel túto agendu odvolať aj
napriek tomu, že spôsobil frustráciu
západným komunistom ako bol napríklad Willhelm Reich, pretože spôsobila sociálny chaos, ktorý stál v ceste
vytváraniu jeho socialistickej utópie.
Komunistická agenda tak migrovala na západ a rozbehla sa na plnú
paru počas študentských rebélií v
šesťdesiatych rokoch. V inštitúciách sa začala presadzovať až na
najvyššiu úroveň. Dnes dereguláciu
sexuálnych noriem za účelom zničenia rodiny implementuje OSN a Eu-

rópska únia a ich sieť mimovládnych
organizácií, miliardárskych nadácií a
korporácií.
Naproti tomu v roku 2014 Rusko pod tlakom demografickej krízy
udalo kurz pre rodinu a jej etické základy. Vo svojom programe uznáva:
„Ľudstvo sa musí pohnúť dopredu k
budúcnosti založenej na porozumení,
že prirodzená rodina bola a zostane základom civilizácie. Prirodzená
rodina bola, stále je a navždy bude
manželstvom medzi mužom a ženou
s mnohými deťmi.“
Gabriele Kuby sa na konferencii
zúčastnila ako rečníčka

Gabriele Kuby je nemecká sociologička, autorka kníh a medzinárodná
rečníčka. Jej hlavnou témou je ideológia genderizmu, ktorá podkopáva
rodinu a demokratickú slobodu. Jej
najnovšia kniha Die globale sexuelle
Revolution – Zerstörung der Freiheit
im Namen der Freiheit (slovenské vydanie: Globálna sexuálna revolúcia,
strata slobody v mene slobody) sa
stala nástrojom odporu v mnohých
krajinách.
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V Žakovciach sa dejú veľké veci
Žakovce. Malá dedinka pri
Poprade, kde sa dejú veľké veci.
Neveríte? Presvedčte sa i skrze
záznam prednášky tamojšieho
farára Mariána Kuffu.
Len dve cesty sú v živote: cesta
pýchy a cesta pokory. Na konci
cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči
Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci
cesty pokory ťa čaká láska - k
Bohu, k ľuďom a k sebe samému.
Si "v nebi". Len tieto dve cesty
sa ti ponúkajú v živote. Keby sme
išli celkom na začiatok, Pán Boh
stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa
volal Lucifer. Lux znamená svetlo a fer - ten, ktorý nosí svetlo.
Svetlonos. Lucifer bol tak krásny
anjel, že svetlo išlo s ním všade
kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal
mu: "Budeš prvý zo všetkých." A
zdvihol ho úplne hore. Pozor na to,
keď vás zdvihnú úplne hore, keď
dostaneš funkciu, keď dostaneš
úrad, možno sa staneš inžinierom,
doktorom, magistrom, PhDr...
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Dávaj na tom vrchole veľký pozor!
Na vrchole nie je bodka, tam je
len križovatka. Alebo sa odtiaľ
vyberieš po ceste pýchy, alebo po
ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že
tam nie je bodka, ale križovatka a
mal si vybrať jednu z týchto ciest.
Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy.
Peklo vzniklo touto vetou: "Non
serviam." "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie,
svoju funkciu, svoju moc, a chcel,
aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol
služobník. A tak letel úplne zhora
úplne dolu. Tak je to s každým
pyšným človekom, nech je hoci aj
biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný,
poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha,
pýcha predchádza pád.
Naproti tomu Mária, Matka
Božia, mala takisto na výber dve
cesty. Cestu pýchy a cestu pokory.
Čo si vybrala Mária? Cestu pokory.
Lucifer povedal: "Nebudem slúžiť,"
a Mária "..., hľa služobnica Pána.
Nech sa stane Božia vôľa". Ona
nielenže bola ochotná slúžiť, ona
aj slúžila.

snímka: Internet
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Cesta pýchy teda znamená:
"...mne slúžte!" A cesta pokory:
"Ja budem slúžiť." Cesta pýchy
je cestou zotročovania. Je to
ten najhnusnejší, najprašivejší
a najzákernejší hriech a základ
všetkých hriechov. Povedz mi hocijaký hriech, ja ti ho odvodím z
pýchy. Hneváš sa? To preto, že si
pyšný; nejde všetko podľa teba. Si
lakomý? To preto, že si pyšný. Mrzí
ťa, že aj niekto druhý má nejaké
hmotné alebo duchovné dary, ktoré si myslíš, že by si ich mal mať
len ty. Máš problém s čistotou?
Si pyšný. Priamo úmerne s pýchou
rastie tvoja nečistota. Chceš sa
zbaviť nečistoty? Zbav sa pýchy.
Matka všetkých hriechov je pýcha.
Prví anjeli a ľudia zhrešili najprv v
pýche; uvedomili si svoje postavenie. A prvorodenou dcérou pýchy je
neposlušnosť. "Nebudem slúžiť."
Ak máš problém s poslušnosťou,
si človek pyšný.
Na druhej strane pokora je
matka všetkých čností. Povedz mi
hocijakú čnosť, a ja ti ju odvodím
z pokory. A prvorodenou dcérou
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pokory je poslušnosť. Dobrá matka
rodí dobré dcéry a zlá matka zlé.
Všetky zlé hriechy prídu postupne
k tebe, ak si pyšný. A všetky čnosti
prídu k tebe, ak si pokorný. Ten
najväčší hriech, aký ti pýcha môže
porodiť, je nenávisť. A najväčšia
čnosť, akú porodí pokora, je láska.
Láska dáva zmysel všetkému. Z
nej vzniká najväčšia ozdoba ženy.
Tá najkrajšia čnosť, ktorá robí
ženu naozaj krásnou, je čistota.
Aj jej matkou je pokora, tak ako
matkou nečistoty je pýcha. Čistota
je magnet, ktorý priťahuje všetko
dobré, aj Božiu milosť. "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia
Boha." Avšak vždy je prvoradá láska. Čnosti sú ako krásny kalich, z
ktorého sa človek môže napiť. No
aj ten najkrajší kalich bez náplne
je zbytočný. Tou náplňou je láska.
Láska tvorí náplň nášho života.
A kde je pokora? Pokora je dno
nádoby. Čím hlbšie dno, tým viac
lásky môžeme nabrať. Ak dno
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prederavíš, láska vytečie. A kalich
môžeš zahodiť a zomrieť. Ak zničíš
pokoru, láska vytečie a život nemá
zmysel.
Je jeden jednoduchý spôsob ako
môžeš vo svojom srdci živiť matku
pokoru. Tým istým spôsobom, ale
obrátene, živíš aj pýchu. Jednoduchá vec, žiadna veda: ak zhŕňaš
k sebe, živíš pýchu. Ak od seba
tlačíš, živíš pokoru. Tento pohľad,
tento dotyk, táto osoba, táto vec,
táto okolnosť - beriem k sebe, kŕmim pýchu, tlačím od seba, kŕmim
pokoru. Radšej urobiť malý skutok,
ale s veľkou láskou, ako veľký skutok, ale s pýchou. A ak máš v sebe
čnosť pokory, vždy môžeš napriek
všetkým hriechom začať odznova.
Táto čnosť ti porodí všetky čnosti,
celý život, lásku a šťastie. A byť
pokorný znamená predovšetkým
prijať Pravdu, že ja nie som dôležitý, ale Ten, čo stojí za mnou, za
všetkými mojimi skutkami. Lebo
vďaka Nemu je všetko možné. On

Svedectvo pani dr. Glorie Polo
U niektorých veriacich môže niekedy vzniknúť
slabá chvíľa, keď zapochybujú o existencii Boha.
Ponúkame vám svedectvo kolumbijskej lekárky
Glorie Polo, ktoré nám naše pochybnosti vyvráti.
(4. časť)
"VIDELA SOM SVOJHO OTCA
A SVOJU MATKU"
Pokým ležalo moje telo na zemi v
hlbokej kóme, keď som tak kričala,
že som katolíčka, vidím malé svetlo
- a vedzte, že len malinké svetielko
je v tejto nepreniknuteľnej temnote
niečím preveľkým, ak ste zažili túto
absolútnu, neopísateľnú temnotu.
To je to najlepšie, čo sa vám v tejto
situácii môže stať, je to ten najväčší dar, o ktorom človek len sníva a
v ktorý sa neodvažuje ani dúfať, že
ho tiež skutočne dosiahne. Vidím

nad touto príšernou tmavou dierou
niekoľko stupňov a dívam sa hore
a pozorujem, ako nad touto strašnou priepasťou stojí môj otec. Zomrel pred piatimi rokmi. Vtedy stál
takmer na okraji tejto diery. Mal o
trošku viac svetla ako ja tu dole a
o štyri stupne vyššie som videla
svoju matku s oveľa, oveľa väčším
svetlom. Bola akoby pohrúžená do
modlitby, taktiež v postoji klaňania.
Keď som ich obidvoch uvidela,
naplnila ma taká veľká radosť, že
som celá bez seba začala volať:

udržuje a vyživuje celé svoje stvorenie, Jeho sila je vo všetkom. V
tomto poznaní spočíva pravá pokora. Bojuj vždy za svoju pokoru a
proti prašivej pýche. Nech ťa Boh
vždy nájde ako bojovníka, nikdy
nebuď nečinný.
Je pravda, čo povedal Pán Ježiš:
"...mýtnici a neviestky vás predídu
do Božieho kráľovstva..." A pre
ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí
hriešnici a veľkí svätci, to bývajú
ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú
pretvarovať pred druhými, akí sú
oni čnostní. Sú preto tak blízko
pri Bohu, lebo sa tak hnusne nenafukujú ako my ostatní. Oni sa
neporovnávajú so susedom - som
lepší ako on, ja chodím častejšie
do kostola a na prijímanie, ja
chodím na stretko, ona nechodí.
Veľkí svätci a veľkí hriešnici toto
nerobia. Porovnajú sa s Ježišom
a povedia: "Pane, ešte vždy som
malý."
Dp. Marián Kuffa

„Oci! Mami! Aká veľká radosť, že
vás vidím! Prosím, vezmite ma
stadiaľto von! Prosím vás z celého
srdca, vezmite ma stadiaľto preč!
Vezmite ma stadiaľto von!"
A keď potom namierili svoj pohľad na mňa sem dolu a môj otec
ma uvidel v takej žalostnej situácii,
mali by ste vidieť tú preveľkú bolesť, ktorá sa dala čítať z ich tvárí.
A na druhej strane to vidí človek
skutočne automaticky, pretože
tam človek poznáva každého až
do najvnútornejšieho vnútra. A tak
som na nich pozrela a okamžite
som pocítila ten nesmierny smútok
a bolesť, ktoré moji rodičia trpeli, keď ma tak videli. Môj otecko
začal horko plakať, držal si ruky
pred tvárou a nariekal s chvejúcim
sa hlasom: „Ó, moja dcéra! Ó, ty
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moja dcéruška!" A moja matka sa Pozorujete ten protiklad? Ja som líčka! To všetko musí byť nejaké
modlila ďalej a tak som usúdila, že vo svojom živote eutanáziu vždy nedorozumenie, omyl! Kto sa tu
ma moji rodičia stadiaľto nemôžu obhajovala, takzvané právo „dôs- pomýlil? Prosím, vezmite ma predvziať. Bolo to popri tom pre mňa tojne zomrieť". Moja sestra mohla sa stadiaľto von!" A keď znovu
ešte ďalšie veľké utrpenie, že som byť pri mne len preto, že sama tak zúfalá kričím, naraz počujem
svojou situáciou ešte prispela k bola lekárkou. Po celý čas zostala nejaký hlas, je to tak sladký hlas,
je to nebeský hlas. A keď ho
tomu, že aj oni tam, kde
„Vy,
úbohé
duše
v
očistci,
prosím
vás,
vezmipočujem, celá moja duša sa
boli, museli naviac znášať
ešte moju bolesť a moje te ma stadiaľto preč, pomôžte mi von! Prosím, otrasie radostným vzrušepomôžte mi!" Keď som tak kričala, naplnila ma ním. Moja duša sa napĺňa
utrpenie.
spaľujúca bolesť. Tu som si všimla, ako milióny hlbokým pokojom a nepredEUTANÁZIA A POMOC
a milióny ľudí plakalo a stenalo. Naraz som uvi- staviteľným pocitom lásky. A
PRI UMIERANÍ
Znovu som teda začala dela, aké tu bolo nespočítateľné množstvo ľudí. všetky tieto temné postavy
celou silou kričať: „Vezmi- Mladiství, predovšetkým ľudia mladí, všetci v a táto odporná háveď, ktorá
bola okolo mňa, uteká rýchlo
te ma stadiaľto von! To nevysloviteľných bolestiach.
všetko musí byť nejaký omyl. Kto je na mojej strane. A predstavte si: a zdesene preč, pretože nemohli
zodpovedný za tento omyl? Vezmite V okamihu, keď moja duša bola odporovať tejto láske. A tiež nema predsa von!" V tomto okamihu, na druhom brehu a ja som videla môžu zniesť ten pokoj. Okolo mňa
keď som tak kričala, bolo moje telo svojich rodičov a zo všetkých síl sa teda rozhostí tento neopísateľný
na zemi v hlbokej kóme. Bola som som na nich volala, počula moja pokoj a vnímam, ako mi tento pônapojená na množstvo prístrojov. sestra na tomto svete, vo svojej vabný hlas hovorí: „No dobre, keď
Bola som v agónii. Zomierala som. skutočnosti toho okamihu celkom si skutočne katolíčka, určite mi vieš
Žiadny vzduch mi už nenapĺňal pľú- zreteľne, ako som na svojich - na- povedať, ako znie Desatoro Božích
ca, ľadviny už nefungovali, „žila" šich rodičov volala, plná radosti z prikázaní!"
Aká to bola pre mňa nepriaznivá
som už len preto, že som bola na- toho, že ma prišli vyzdvihnúť. Ale
pojená na prístroje a pretože moja moja sestra nepochopila toto vo- výzva! Teraz som sa mala strápniť.
sestra, ktorá je tiež lekárkou, trvala lanie. Sama z toho skoro umrela Sama som si vytvorila pascu svojim
na tom, aby ma nechali napojenú. hrôzou, keď vnímala moje volanie, výkrikom a vyznaním. Celý svet mal
Povedala ošetrujúcim lekárom a ktoré tiež skutočne pri mojej lôžku teraz mať možnosť počuť vierolomzdravotným sestrám: „Vy nie ste zreteľne počula. Pretože tento vý- nosť môjho slova, moje falošné
Boh!" Pretože lekári si mysleli, že krik pre ňu znamenal, že som šla a vyznanie. Strašná predstava pre
sa už neoplatí, aby pokračovali v tiež, že som chcela stadiaľto odísť mňa. Dokážete si to predstaviť?
mojom intenzívnom ošetrovaní. s konečnou platnosťou. A tak zo Sotva som ešte vedela, že exisHovorili už s mojimi rodinnými prí- svojej strany kričala: „Moja sestra tuje desať prikázaní. Ale to bolo
slušníkmi a pripravovali ich na to, teraz zomrela! Ten zápas prehrala." tiež všetko. Potom „nepopísaná
doska". Do sto hromov, ako sa z
že asi zomriem a že by ma mali SKÚŠKA
A znovu som začala kričať: „Čo, toho dostanem? Čo len mám robiť?
nechať v kľude zomrieť, pretože
nerozumiete? Vezmite ma predsa Len a nevzdávať, nejako to už bude!
som bola naozaj v hlbokej agónii.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Ale moja sestra nepovolila. stadiaľto preč, pretože som kato-
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Volanie Panny Márie
Kráľovnej pokoja
Už dávnejšie ma pozývali moje
známe do Medžugoria. Avšak moje
zdravotné problémy mi takúto cestu nedovoľovali, stále som mala
obavy, či to zvládnem. Po nejakom
čase mi zavolala moja bývalá kolegyňa Mária Balogová z Hrišoviec:
"Počúvaj, mala si 80-tku, nechceš
ísť do Medžugoria? Samozrejme,
ak sa na to cítiš." Ostala som prekvapená a znovu som sa zaoberala
myšlienkou: ísť? neísť? Veď to bol

Medžugoria. A tak som si povedala,
že idem, že nebudem dlho bojovať
vo svojom vnútri, Panna Mária mi
bude iste pri tejto ťažkej ceste nápomocná.
Zavolala som kolegynke Márii,
nech ma na zájazd prihlási a spolu sme sa tešili na našu budúcu
spoločnú cestu. V ten istý deň mi
zavolala Helenka Balogová z Víťaza
a podporila ma v mojom rozhodnutí. Povedala, že všetci spoločne to

údiv, že ma vidia medzi sebou. Ale
bola som rozhodnutá, že idem a
presvedčená, že Panna Mária mi
pomôže. Cesta v autobuse bola
príjemná. V Košiciach sme vyzdvihli
kňaza, ktorý prišiel z Lučenca. Bol
to kňaz telom aj dušou. Šoféri boli
veľmi ochotní, kedykoľvek nám vyšli
v ústrety, keď sme niečo potrebovali. Cestou sme sa modlili svätý
ruženec a spievali nábožné piesne.
Družne a bezpečne sme prišli až do
Medžugoria.
V Medžugorí nás v penzióne ubytovala naša vedúca zájazdu pani
Ľudmila Jánošíkova. Bolo vidieť,
že to tam dobre pozná, navštívila
toto miesto viackrát. Po ubytovaní
sme išli všetci na slovenskú svätú

snímka: archív Spektrum

stále môj nesplnený sen - navštíviť
Kráľovnú pokoja v Medžugorí. S
Máriou sme dlho rozoberali moje
zdravotné problémy a zvažovali, či
takúto púť zvládnem. Pri kontrole
na kardiológii mi moja lekárka túto
cestu neodporúčala. Nešla som
od nej veľmi natešená, ale stále
som myslela na lákavú cestu do

zvládneme a budeme si navzájom
pomáhať. Tak, bolo rozhodnuté.
Potešilo ma, že budem s priateľkami, ktoré mám rada a strávime
spoločne krásne chvíle na nádhernom mieste.
Dňa 19. 5. 2014 sme vyrazili autobusom z Krompách. Videla som
na mnohých tvárach spolupútnikov

omšu, ktorá bola každý deň o 11.
hodine. Bolo tam veľa Slovákov
pútnikov aj kňazov, cítili sme sa
ako jedna veľká rodina. Každý deň
sme boli aj na sv. omši v kostole
sv. Jakuba, ktorá bola spojená so
sv. ružencom. Večer o 18. hodine
bola adorácia, ktorá nás približovala bližšie k Bohu. Z tohto miesta

17

Spektrum
sme sa vracali až okolo 23. hod.
Naša zájazdová vedúca nám
pripravila na celý týždeň bohatý
program. Mali sme stretnutia s
vizionárkou Vickou. Naša rehoľná
sestra nám tlmočila jej slová do
nášho jazyka. Boli sme v Cenakolo,
navštívili sme tých, ktorých život poznačili drogy, alkohol a pod. Rozprávali nám, čo v živote prežili, vyznali
svoje zlyhania, ale aj svedectvá, v
ktorých hlavnú úlohu zohrala Panna
Mária - Kráľovná pokoja. Počúvali
sme so zatajeným dychom a slzami
v očiach. Bolo to veľmi dojímavé.
23. mája 2014 sme vstali o 3.
hod. ráno, aby sme aspoň o 4. hod.
vyrazili na Podbrdo, keďže neskôr
mal byť horúci deň. Cestou sme
sa spoločne modlili krížovú cestu.
Terén bol zložitý, začiatok cesty
ťažký, ale duchom sme boli silní.
Som presvedčená, že Panna Mária
bdela nado mnou, keď som stúpala vyššie a vyššie a vystúpila som
na vrchol medzi prvými. Zážitok,
aký som pocítila pri soche Panny
Márie, sa nedá opísať. Premohol
ma pocit nevýslovného šťastia a
pokoja. Rovnako aj moju kamarátku
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Máriu, ktorej rok predtým vymenili
kolenný kĺb. Tie pocity treba jednoducho zažiť.
Po tichom rozjímaní, asi okolo
9 hod., sme sa vybrali na cestu
späť. Zmohla som sa len na pár
slov. Zdvihla som ruky a oči k nebu
a vyslovila slová: "Vďaka Ti, Mária,
že si mi pomohla." Cesta späť bola
tiež náročná, ale zvládli sme ju s
radosťou v srdci a poďakovaním za
dar sily a viery.
Druhé ráno sme vstávali tiež o 3.
hod., pretože sme išli na Križevac,
kde je ešte strmšia cesta. Vedúca
zájazdu nás upozornila, aby sme
ostali dole, kto sa na túto cestu
necíti. No ja som sa nechcela vzdať
a povzbudená predchádzajúcim
dňom a za pomoci spolupútničky
Alenky a Panny Márie som zdolala
aj tento vrch. Bola som veľmi šťastná, že som to zvládla. Pri kríži sme
spoločne rozjímali a ďakovali Pánu
Bohu za všetko, čo nám v živote
doprial a čo sme z jeho rúk dostali.
"Vďaka Ti, Bože." Dole sa nám kráčalo dobre, lebo sme boli posilnení
Duchom Svätým, ktorý nás viedol.
Cestou dole sme stretli manželov

Chorvátov. Keď ma zbadali, pýtali
sa: "Mama, ty si vyšla hore? " Prikývla som a oni na to: "Tebe Ježiš
pomáhal, lebo On je náš a i tvoj."
Keď sme zišli dole, všetkým sa nám
zračila v tvárach radosť. Na tejto
ceste nám pomohol Ježiš Kristus,
ktorý za nás zomrel na kríži.
V posledný deň našej púte sme
sa zastavili na Makarskej, kde
nám náš kňaz odslúžil svätú omšu
pri jaskyni Lurdskej Panny Márie.
Popoludnie sme strávili pri mori,
kde sme sa osviežili. A keďže ešte
nebola dovolenková sezóna, bola
som prvou z mojej rodiny, ktorá bola
v tomto roku pri mori ©. Cestou
domov sme spievali a modlili sa s
naším kňazom.
Všetci, ktorí cítite volanie Panny
Márie - Kráľovnej pokoja, alebo túžite zažiť chvíle ako my a naskytne sa
Vám príležitosť, navštívte Medžugorie. V Medžugorí sme prostredníctvom modlitby opäť stretli Boha a
pocítili neopísateľný pokoj v duši,
ktorý môže prispieť k natoľko želanému pokoju a mieru vo svete.

omylnosť vo všetkom. Výnimočnosť
socializmu spočívala v popieraní
Boha. Zaťaté päste, ale aj vyhrážky,
nenávisť, jedným slovom diktatúra,
to všetko pramenilo z odvrhnutia a
neprijatia Boha za Tvorcu sveta a
všetkého živého, čo existuje. Lenže
bludy sa šírili nielen po narodení
Krista, ale aj pred jeho narodením a
budú sa šíriť až do skončenia sveta.
Prišiel čas, ktorý určil Boh, aby
poslal na svet svojho jednorodeného Syna z Otca, aby zobral na seba
ľudské telo a vyplnil sľub, ktorý dal
Abrahámovi a jeho potomstvu. Lenže ani príchodom Krista sa akoby

nič nezmenilo. Tak ako predtým aj
potom sa ľudia neorientovali na pravého Boha, ale kráčali a verili v to,
čo ich nezaťažovalo a neprekážalo
v ich slobodnom konaní. Akoby mal
človek zakódované od prvých rodičov Adama a Evy neposlušnosťou
a dedičným hriechom, akoby stratil
schopnosť rozlišovať pravé hodnoty
a ceniť si to, čo je pre neho večné a
nepominuteľné.
V istej dedine v minulom storočí
vyučovala v škole ateisticky formovaná učiteľka. Aj napriek ťažkej politickej situácii sa farár usiloval vo
viere viesť svojich veriacich. Vyzýval

pútnička Mária

Predsa prišiel
Veľmi veľa kníh Nového zákona
vzniklo okolo 2. storočia. Mnoho z
nich však zaniklo, lebo nevzbudzovali dôveryhodnosť už v dobe ich
vzniku a zvlášť, keď boli používané v
kruhoch podozrivých z herézy, bludu
(z gréčtiny hairesis - výber). Z týchto
prvotných dnes už stratených diel sa
rodili a šírili legendy.
Všetky napodobeniny novozákonných kníh sa nazývajú apokryfy. Jednou zo siekt, ktoré v dejinách vznikli,
bol aj "socializmus". Ten si vytvoril
svoju vlastnú teóriu viery a povýšil ju
nad všetky ostatné. Človeka postavil
na úroveň svojho boha a dal mu ne-
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ich k modlitbe a k častej účasti na
bohoslužbách a prijímaní sviatostí.
Pretože donášači fungovali veľmi
organizovane, táto učiteľka vo veľkej
miere vedela, ktoré deti navštevujú
bohoslužbu, pristupujú k sviatostiam
a tie následne ponižovala a psychicky týrala.
Raz prišla za mnou najlepšia žiačka štvrtej triedy a prosila ma, žeby
veľmi chcela pristupovať k sviatosti
denne, lebo veľmi túži po Ježišovi a
jeho duchovnej strave. „Lenže toto
rozhodnutie sa môže dostať do uší
učiteľky a tá ti to spočíta,“ varoval
farár žiačku. "Budem sa ešte viac
učiť“, dodáva štvrtáčka. "Veľmi rád
som vyplnil jej prianie.“ Ibaže veľmi
skoro sa situácia menila na malé
peklo. Nepretržité šikanovanie aj na-

priek výbornému prospechu. Dievča
chradlo a bolo stále čoraz bledšie.
No nikdy učiteľke neoponovalo. So
slzami v očiach hovorili spolužiačky
starému kňazovi o ataku učiteľky
voči žiačke.
Uprostred adventu si učiteľka vymyslela farizejskú hru. "Čo urobíš,
keď ťa tvoji rodičia zavolajú? pýta sa
učiteľka žiačky?" „Ihneď prídem,“
ustrašene odpovedá štvrtáčka. „No
dobre. Čo sa stane, keď rodičia
zavolajú tvojich mŕtvych starých rodičov, prídu?“ „Asi nie,“ odpovedá
deva. „A keď zavolajú kominára?“
"Samozrejme, príde." Dieťa už tuší,
že to je pasca. Srdce prudko bije a
je počuť vzrušený dych. Tu už triumfuje súdružka. "A čo keď zavolajú
rodičia Červenú čiapočku? Príde?"

„Nepríde, lebo je to rozprávka.“ Tu
vidíte deti, že prichádzajú iba živí, keď
ich voláme. Neprídu tí, čo neexistujú,
alebo zomreli.
„Teraz si niečo vyskúšame.“ Súdružka učiteľka poslala dievča za
dvere a ostatným povedala, aby
zavolali jej meno. Dievča ihneď
vošlo do triedy. „Vidíte, deti, vaša
spolužiačka žije, teda vošla dnu,
lebo sme ju zavolali. Teraz si skúste zavolať Ježiška. Čo myslíte, žije a
príde?" V triede zavládlo až hrobové
ticho. Učiteľka sa obracia na žiačku.
"Veríš, že ťa Ježiško počuje, keď
ho budeš volať?" „Samozrejme, že
ma počuje!“ „Výborne. Tak si niečo
vyskúšame. Všetci na môj povel začnete volať: "Príď Ježiško!“ No deti
sa neodvážili volať na nevidené dieťa.
"Ani si netrúfate, pretože viete, že
to nie je možné. Váš Ježiško nepríde, lebo nie je! Tak ako neexistuje
Červená čiapočka." Nejedna duša
nevinného dieťaťa je zmätená, dôkaz
je celkom jasný a učiteľka víťazným
tónom dôrazne žiada: "Zavrhnite
túto poveru!"
„Ale predsa by som chcela, aby
sme volali na Ježiška,“ dodáva hrdinské dievča. „Tak si teda volajte!
A všetci!“ dodáva ateistka. Deti sa
postavia. Zopnú malé rúčky a nežne
volajú: "Príď Ježiško, Ježiško príď!“
ozýva sa mohutne! Potom nastáva
akoby vianočné ticho. Ešte raz. A
deti volajú ešte s väčšou vrúcnosťou:
"Príď Ježiško, Ježiško príď!"
Tu sa stane niečo neočakávané.
Zrak do ticha ponorených detí hltá
svetlo dňa, ktoré akoby sa sústredilo
k dverám. Silnejúce svetlo nadobúda podobu ohnivej gule. Všetko má
rýchly priebeh. Guľa sa otvára a v nej
sa objavuje Dieťa. Dieťa Svetla má
na sebe šatočky. Usmieva sa, no
nehovorí nič. Denné svetlo je proti tomuto svetlu tmou. Po chvíli sa obraz
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vzďaľuje a mizne vo svetelnej guli.
Dvere sa samé zatvárajú.
Zvierajúce hrdla detí nedokážu
vydať ani slova. Ticho odrazu preruší
prenikavý výkrik vystrašenej učiteľky
s vytreštenými očami. "Prišiel, prišiel, a ako!" Behom opúšťa triedu
a zabúda za sebou zatvoriť dvere.
To už deti kľačia a ďakujú Ježiškovi.
Po tejto udalosti nastáva pre deti
veľká perzekúcia. Vypočúvania, ale
i vyhrážky, ktorými častovali deti.
Odpoveď stále tá istá. Ich výpovede
sa vo všetkom zhodovali. Rozdiel bol
len v tom, ako dlho bol Ježiško prítomný v triede. Učiteľku umiestnili do
psychiatrickej liečebne za neustále
vykrikovanie: "Prišiel! Prišiel! On
predsa len prišiel! Ja som ho videla.“
Takto sa skončil skutočný príbeh v
štáte s názvom socialistický. Takých
a podobných príbehov bolo mnoho,
len sa o nich nesmelo hovoriť a ani
náhodou o nich písať.
Vo východoslovenskom veľkomeste žil chorý kňaz, penzista. Až príliš
často sa v noci pri ňom zastavovali
autá, aby šiel zaopatriť ťažko chorých
súdruhov. Pretože smrť má veľkú
silu a iste vie pohnúť aj celkom najzatvrdlivejšie srdcia. Príkladom boli
aj "veľkí ľudia".
Dr. Beneša zaopatroval arcibiskup
Dr. Beran. Tí, čo boli na vysviacke
kňaza Mikuláša Uličného, poznajú
sieň biskupa Berana, prerobenú z
bývalej koniarne. Podobný príklad:
Keď ležal na smrteľnej posteli bývalý prezident Dr. Gustáv Husák,
zaopatroval ho trnavský arcibiskup
Ján Sokol. Ale boli aj opačné prípady:
Keď zomieral Lenin, jeho slová zneli:
„Chcel som Rusko vyviesť z biedy,
ale Ono sa utápa v krvi.“ Stalin ešte
aj na smrteľnej posteli hrozil svojou
pravicou Bohu.
Ruský časopis Sputnik uverejnil v
októbri roku 1990 zaujímavý článok,
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kde okrem iného sa ešte píše: "Na
konci svojho života uviedol Fridrich
Engels v článku o Straussovi, ktorý
mal veľkú zásluhu na jeho odklone
od viery toto: „Najnovšie objavy
nás zaväzujú zmeniť náš pohľad na
niektoré dôležité udalosti svetovej
histórie. To, čo sa v minulosti ukazovalo vhodné iba pre mytológiu, musí
odteraz upútať pozornosť historikov.
Najnovšie dokumenty, porážajúce
skeptikov svojou vierohodnosťou, hovoria v prospech najväčšieho zázraku
v histórii: O príchode na svet Toho,
ktorý bol zbavený života na Golgote.“
Týmto vyznaním sám Engels, ktorý
stál pri zrode vedeckého ateizmu,
na základe faktov uznal to historické:
Zvíťazil si Nazaretský!
Počas druhej svetovej vojny, keď
nemecké vojská stáli pred bránami
Moskvy a hrozilo, že ju dobijú, dal sa
počuť istý človek, ktorý tvrdil, že vie,
ako je možné zachrániť veľkomesto
pred porobou. „Veľký“ Stalin si ho
nechal predviesť, aby sa dozvedel
riešenie z nelichotivej situácie: „Toto
mesto je možno zachrániť takým
spôsobom, že sa niekto podujme
a sedemkrát obíde veľkomesto s
ikonou Matky Ustavičnej pomoci.“
Aj napriek tomu, že bol Stalin veľký
odporca a neverec, nemal na výber
a privolil slovám tohto človeka. Teraz
už len bolo treba nájsť riešenie, ako
to urobiť. Mesto bolo obkľúčené,
žeby neprešla ani myš.
Po dlhšom uvažovaní sa rozhodli,
že by sa to dalo zvládnuť lietadlom
v noci. A tak sa aj stalo. Podujal
sa na to pilot, ktorý v neustálej
protileteckej paľbe tento historický
oblet urobil. Od tej chvíle už Matka
Ustavičnej pomoci stála a držala pri
ochrane Moskvy svoje ruky.
O tomto incidente sa však nesmelo hovoriť, pretože Stalin bol naďalej
zarytým ateistom. To, čo sa stalo

s pilotom a človekom, ktorý vedel
riešenie existencie mesta, nevieme.
Ako keby sa bola po nich zľahla zem.
Nikto ich viac nevidel a tí, čo o tejto
udalosti vedeli, nesmeli hovoriť, lebo
by ich to bolo stálo život, ktorý u mocných nemal žiadnu cenu.
Nad Betlehemom sa rozlievala
chladná noc. Zmĺkli už aj hlasití
predavači. Denný ruch sa zastavil a
svetlá v oknách zhasínali. Iba na čistom nebi trblietalo sa milióny hviezd.
Tmu v maštali hltala lampa, ktorá
osvetľovala malý priestor chatrného
prístrešia a plápolajúce plamene,
ktoré ohrievali okolie miesta narodenia Spasiteľa sveta, veselo blkali
radosťou. Unavený Jozef ešte raz
vyšiel pred vchod biedneho stánku
a skontroloval okolie. Všetko je v
najlepšom poriadku. Tu sa Jozef zamyslel, aký to veľký mu vlastne dáva
Boh poklad.
Polnoc sa blížila a Mária si uvedomovala, že sa blíži čas, keď príde
nebo na zem. Ponorila sa do modlitby
a ani nespozorovala, ako ju oblialo
jasné svetlo a zahalilo ju nebeským
jasom.
Jozef stŕpol, keď začul plač dieťaťa, ktoré mu bude zverené, aby ho
ochraňoval a o ktoré sa bude starať.
Božia matka vzala dieťa do náručia a
zavinula ho do plienok, ktoré si priniesla z Nazareta. Dieťa tíško spalo v
jasliach na slame a anjeli mu spievali
chválospevy a velebili Boha. Jasná
hviezda svietila nad maštaľou a bolo
počuť rýchle kroky pastierov, ktorých
ovce nocovali obďaleč a ktorých
anjel upozornil na novonarodeného
Mesiáša.
Znamenie na nebi zbadali aj mudrci a prikázali služobníkom, aby začali
pripravovať všetko, čo je potrebné na
dlhú únavnú cestu vrátane darov pre
toho, ktorý prišiel vykúpiť svet.
spracoval Ján Jenča
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Vianočné zvony
Nie je to tak veľmi dávno, čo
sa odohral tento príbeh. Bolo
to v roku 1938 a predsa znie
ako legenda. Devera je malá
dedinka vysoko v horách v
severnom Španielsku. Cesta,
ktorá do nej vedie, bola v zime
skoro nezjazdná. Iba osol, mulica, alebo veľmi silný človek sa
dokázali horko-ťažko prebrodiť
v hlbokom snehu za burácajúceho vetra do tejto vysoko
položenej dedinky.
Devera mala vtedy iba niekoľko desiatok obyvateľov, väčšinou žien a detí a niekoľko
starcov neschopných bojovať.
Dolu na rovine zúrila občianska
vojna. Malý kostolík v Devere
bol už celé roky osirelý. Pred
občianskou vojnou sa do tohto
odľahlého miesta iba zriedkakedy dostal kňaz, ktorý pokrstil
deti, požehnal manželstvá a
zosnulým preukázal poslednú
službu. Ako vypukla vojna, deti
v Devere krstil najstarší muž v
obci, požehnával manželstvá a
zosnulých sprevádzal na miesto
posledného odpočinku.
Hoci si ľudia pomaly zvykli
na to, že poučenie a útechu im
neposkytne kňaz, predsa len
v kútiku duše dúfali, že aspoň
na Vianoce príde k nim z údolia
kňaz a prinesie im radostnú
zvesť. V tomto roku táto nádej
bola väčšia ako kedykoľvek
predtým. Starý Yolander sa pred
mesiacom odvážil zísť dolu na
rovinu a v meste vyhľadal kňaza,
ktorému opísal duchovnú biedu
deverských obyvateľov a poprosil ho, aby aspoň v tomto roku
poslali k nim na Vianoce kňaza.

A tak obyvatelia Devery ozdobili
svoj kostolík s väčšou láskou
ako doteraz. Zo zasneženého
lesa priniesli jedličky, sviečky si
s veľkou námahou sami vyrobili.
Staré šaty poplátali a vyprali a
tých niekoľko krstov a jeden sobáš odložili, aby ich na Štedrý
večer vykonal a požehnal kňaz.
Štedrý večer sa začal metelicou a závejmi. Vietor neprestajne hnal rozvírené vločky snehu
z nížiny do hôr, zasypal cestu
a chodníky v Devere boli skoro
nezjazdné. A predsa večer boli
všetci obyvatelia v Devere v kostole a modlili sa, aby sľúbený
kňaz mohol prísť, aby sa stal
zázrak, po ktorom všetci túžili.
Chýbal iba starý Yolander. V
ľadovom víchre zápasil so snehom už celé hodiny starý kňaz.
Kráčal vedľa svojho osla, ktorý
niesol na sebe kalich, hostie,
omšové víno a rúcho a namáhavo bojoval o každý krôčik
dopredu. Opúšťali ho už sily a
umocňovalo lákavé pokušenie,
aby klesol do hlbokého snehu a
zaspal. No i napriek pokušeniu
sa starček vždy schopil a popohnal svojho oslíka dopredu.
Potom zrazu mal dojem, že sa
nebo pred ním pretrhlo a záľahy
snehu padali na neho ako ťažký
koberec a prinútili ho klesnúť k
zemi. Kňaz padol na kolená. Aj
oslíka opúšťali sily. Zdalo sa,
že zviera a človek tisíc metrov
pred cieľom zahynú. V tom zazneli jasne a zreteľne vianočné
zvony. Zvonili v poryvoch vetra
a padajúceho snehu. Kňaz ich
počul jasne a čisto a zdalo sa,
že aj oslík začul tie tóny, ktoré

boli pre neho prísľubom tepla
a útulku. Starec sa s veľkou
námahou vzpriamil a pomohol
aj zvieraťu na nohy. Oslepení
snehom, prechladnutí a premrznutí ťapkali ďalej po úzkom
chodníku. Človek i zviera naraz
padli na kolená a nazdali sa, že
ďalej sa nedostanú. V zápase
s rozbesnenou prírodou, ktorý
ako keby mal trvať celú večnosť,
uvidel kňaz svetielko, ktoré sa k
nim blížilo. Starý Yolander uchopil kňaza za rameno a druhou
rukou ťahal oslíka posledných
sto metrov ku kostolíku, ktorý
pre nich znamenal záchranu.
Staručký kňaz sa čoskoro pozviechal a mal dosť sily, aby si
obliekol rúcho, ktoré na sebe
priniesol oslík a bohoslužba
sa mohla začať. Kňaz prostými
slovami vyrozprával svoj príbeh,
ako skoro v nerovnom boji s neľútostnou metelicou podľahol a
ako on a jeho verné zviera nemali v sebe dosť sily, aby prekonali posledný úsek cesty. Potom
požehnal krstencom a zosobášil
mladý pár. Neskôr si všetci, celá
osada a kňaz posadali a jedli zo
skromných zásob, ktoré osadníci našetrili pre tento sviatok.
"Prečo?", spýtal sa zrazu
kňaz a nedojedol sústo, ktoré
chcel vložiť do úst, "prečo zvony
zvonili pri bohoslužbách?" "Pre
nás všetkých by to bolo veľkou
útechou. Nemáme žiadne zvony," povedal starý Yolander.
"Deverské zvony roztavili. Stalo
sa tak pred dvoma rokmi," dodal
smutne.
Podľa skutočnej udalosti spracoval
Pavol Majerník ml.
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Uprostred noci
V ďalekom meste Betleheme
narodilo sa nám dieťa
na studenej slame.
Všade mrzlo naokolo,
no teplá náruč matky
to najteplejšie miesto bolo.
Silné pritúlenie,
jemné pohladenie
sily dodávali,
Ježiškovi celé telo zohrievali.
Šťastná to Matka
radosťou naplnená
zaspáva,
lebo je vysilená.
Len pár minút
oddýchnuť si chcela,
aby nad Ježiškom
čo najdlhšie bdela.
Obloha hviezdami posiata,
len jedna je veľmi rozžatá.
To ona nám ohlásila,
že "Panna Mária
svetu porodila
Synáčka Božieho,
Pána zeme,
v chudobnej maštaľke
v Betleheme".
A tak čas vianočný
spolu prežívajme,
do kostola prichádzajme,
malému Ježiškovi
s úctou sa klaňajme.
Marta Pacovská, Široké
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Kostol v Pohlodove
Veľký ctiteľ histórie Víťaza Fero Galdun nám do redakcie doniesol ďalší dôkaz o
existencii kostola v Pohlodove. Na obrázku je jeho naskenovaný pôdorys.
V listine z roku 1318 je doklad o dedine Vôľa, ležiacej pri Víťaze. V roku 1336 trval
spor medzi šľachticmi z Perína a Víťaza o majetok ležiaci medzi Richnavou a Víťazom.
Predmetom sporu bol chotár dediny s maďarským názvom Korlatvagasa.
Názvy dosvedčujú, že prvotnými budovateľmi sídliska boli usadlíci so šoltýsom Korlatom podľa zákupného práva. Jej vznik možno predpokladať koncom 13., prípadne
začiatkom 14. storočia z iniciatívy zemanov z Víťaza.
Šľachtici z Perína sa aj v polovici 14. storočia snažili zaujať túto dedinu, ale zemania z Víťaza svoje vlastnícke právo uhájili. V 15. storočí patrila zemanom zo Širokého,
Fričoviec a Bertotoviec.
V roku 1427 boli tunajšie sedliacke domácnosti zdanené od 8 port, takže Korlatvagasa bola malou dedinou.
Dedina jestvovala ešte okolo roku 1454. V druhej polovici 15. storočia obyvatelia
sídlisko opustili. Začiatkom 16. storočia už nejestvovalo.
Predstavitelia Šarišskej stolice v roku 1358 potvrdili, že táto dedina patrí do Šarišskej stolice a leží na pôvodnom majetku Víťaza. Táto informácia viedla k prieskumu
chotárnych názvov v susedstve Víťaza. Zistili sme, že v písomnostiach od 16. storočia
sa vyskytuje majetok Pohlodov, ležiaci pri Víťaze, na ktorom bolo predtým sídlisko.
Názvom Pohlodov obyvatelia Víťaza doteraz pomenúvajú potok tečúci južne od Víťaza.
Odborná obhliadka odhalila v jeho údolí juhozápadne od Víťaza vyvýšeninu so zvyškami
po murive nepochybne tunajšieho kostola. V jeho blízkosti jestvovala v 14. - 15. storočí
dedina Korlatvagasa, resp. Pohlodov.

10/2014

Spektrum

Výnimočný deň v Širokom
Tento list sme dostali do redakcie od manželky nášho rodáka +Jozefa Biroša.
Ako zástupkyňa amerických Slovákov sa zúčastnila na posviacke Zeleného
pamätníka v susednej farnosti Široké. List je adresovaný Spolku Slovákov v
Amerike, ktorého členmi boli aj naši rodáci, ktorí odišli za prácou do Ameriky.

snímka: Martin Magda

Široké je obec na východnom Slovensku známa aj tým, že pri nej sa končí
a začína najväčší tunel na Slovensku,
Branisko. Prvý písomný záznam o obci
je z roku 1320, pripomína si teda 694
rokov. Je to veľká obec s približne 2300
obyvateľmi, v ktorej sa za ostatné roky
pod vedením starostu Ing. Stanislava
Bartoša veľa zmenilo. Dobrá spolupráca medzi miestnym zastupiteľstvom,
učiteľmi a miestnym farárom Miroslavom Kyšeľom výsledok spolupráce s
občanmi iba umocňuje.
Priam ukážkovo zrekonštruovali kostol sv. Mikuláša aj s jeho okolím, ktorý
tvorí v obci pekné námestie s nedávno
odhalenou dominantou, sochou sv.
Jána Pavla II. Obec má novú polyfunkčnú budovu so zdravotným strediskom,
lekárňou, základnou umeleckou školou
i bytmi a slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj širšiemu okoliu. Budujú
nový štadión, ktorý bude pýchou obce
Široké.
Nuž a tento rok 2014 je výnimočný
tým, že obec ako prvá na Slovensku

vybudovala na cintoríne Zelený pamätník ako pamiatku na ľudí, ktorí
sa v minulosti o obec zaslúžili, ale z
rozličných dôvodov nie sú pochovaní
na miestnom cintoríne.
Slávnosť posviacky Zeleného pamätníka sa začala sv. omšou v kostole
sv. Mikuláša, ktorú celebroval dp.
Ján Biroš, t. č. už na dôchodku, ale
ako poznamenal miestny pán farár
Miroslav Kyšeľa, má hlboký vzťah k
obci Široké. Nasledovalo slávnostné
požehnanie Zeleného pamätníka s
prosbou o modlitby za zosnulých, ale
aj za tých, čo nie sú menovite uvedení
na pamätníku, ale šírili dobré meno
svojej obce i za tých, čo položili svoj
život vo vojne. Ako povedal vo svojom
príhovore pán starosta obce Ing. Bartoš, ideu Zeleného pamätníka priniesol
zo svojej cesty z Írska a keď svoj návrh
predniesol miestnemu zastupiteľstvu,
schválili ho jednomyseľne. Súčasťou
ukončenia výstavby bolo aj uloženie
schránky pre budúce generácie pod
poslednú dlaždicu. V delegácii hostí bol

poslanec NR SR Ján Podmanický, ktorý
je súčasne aj starostom obce Stará
Bystrica a starosta družobnej poľskej
obce W. R. Papčiak z Gminy Bryska.
Hostia i občania položili k pamätníku
vence. Nechýbal ani veľmi aktívny spevácky zbor, ktorý umocnil slávnostný
charakter tejto akcie. Ukončenie slávnostnej udalosti bolo pri spoločenskom
posedení na obecnom úrade.
Prečo píšem o tejto udalosti vám za
oceánom? Medzi dvanástimi menami
na Zelenom pamätníku je napísané i meno Trudy Cech-Tuhy, bývalej
predsedníčky Spolku slovenského
dedičstva v Pennsylvánii (NEPA) vo
Wilkes-Barre. Jej rodičia pochádzali
zo Širokého a svoje deti učili láske
ku svojim koreňom, čo Trudy prejavovala aj skutkami. Finančne podporila
najmä základnú umeleckú školu. Jej
časté návštevy v Širokom a Základnej
umeleckej školy ako učiteľky hudby,
mali veľký ohlas. A nebola to iba
Trudy, ale aj jej brat Tomáš a sestra
Betka, ktorí do tejto kampane zapojili
aj môjho nebohého manžela Jozefa i
mňa. Bol to pre nás nezabudnuteľný
zážitok vypočuť si koncert pri otvorení
Domu služieb dňa 10. 10. 2010, kde
majú deti nádherné prostredie pre svoj
kultúrny a umelecký rozvoj v rôznych
činnostiach a súťažiach.
Otvorenia sa Trudy nedožila. Bol tam
vtedy prítomný iba jej brat Tomáš, ale
v duchu sme cítili, že aj ona je tam
s nami. Trudy bola veľkou šíriteľkou
východoslovenskej kultúry aj v Pennsylvánii. Jej rodina sa každý týždeň schádzala na chate, kde sa hovorilo iba po
slovensky a vždy sa spomínalo Široké.
Klavír pod jej rukami s východoslovenskými pesničkami znel vo Wilkes-Barre
široko - ďaleko.
Som šťastná, že obec Široké nezabudla na rodinu Čechovú. Vedia, že
ich srdcia bili pre obec Široké aj za
oceánom.
Anna Birošová, Bratislava
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Oslíkove vianočné dobrodružstvo
Drahí naši čitatelia, tentoraz som vymyslela príbeh, ktorý je prioritne venovaný deťom,
ale myslím, že ho pochopia aj dospelí ;)

V jednej malej dedinke, kde
boli ľudia chudobní a spoliehali
sa len na vlastné hospodárstvo,
žil jeden oslík. Domáci pán, ktorý
ho využíval na obrábanie pôdy
či nosenie vody z potoka, mu
dal meno Silvester, pretože ho
kedysi na jarmoku kúpil práve v
posledný deň roka. Silvester bol
skromný oslík, svojho pána poslúchal na slovo a stále mu bol
nápomocný. Pán bol s ním veľmi
spokojný a stal sa jeho najlepším priateľom.
Raz, tri týždne pred Vianocami,
domáci pán ochorel. Dostal silnú
chrípku a musel celé dni ležať v
posteli. Keďže nejaký čas nemohol pracovať, jeho manželka sa
musela postarať oňho, o seba
aj o ich tri deti. Peňazí nemali
nazvyš a lieky na chrípku boli veľmi drahé. Domáca pani sa teda
rozhodla, že predá oslíka Silvestra na najbližšom jarmoku, aby
mohla rodine na Vianoce napiecť
aspoň nejaké koláče.
V polovici decembra teda vzala
Silvestra z maštale a vybrala sa
s ním na jarmok. Silvester vedel,
že odchádza a tak domácemu
pánovi pod oknom ešte na rozlúčku zahíkal a smutne nasledoval jeho ženu.
Na jarmoku bolo veľa ľudí a
každý si Silvestra obzeral. Oslík
sa cítil nesvoj, nemal rád, keď
ho ľudia potľapkávali alebo
naňho zazerali. V jednej chvíli to
už nevydržal a keď sa jeho pani
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nepozerala, opatrne sa pohol
dozadu. O kúsok ďalej sa dal
do cvalu a uháňal rýchlo preč.
Vedel, že svojím činom pánovu
manželku sklame a veľmi zarmúti, ale radšej ujde, akoby mal
slúžiť niekomu inému.
Kým cválal, začalo jemne
snežiť. Z oblohy padali tancujúce snehové vločky a chladili
Silvestra na chrbte. Rozmýšľal,
kam by sa pred snehom schoval. Predstavil si svoju teplučkú
a útulnú maštaľku, v ktorej mu
bolo tak príjemne. Ach, keby sa
tak mohol vrátiť.
Začalo sa mu cnieť za domovom. Ako tak kráčal, sledoval, ako jeho kopýtka v snehu
zanechávajú stopy. Zrazu zbadal
v diaľke kostolnú vežu. Potešil
sa, pretože to znamenalo, že je
blízko vedľajšej dediny. Poponáhľal sa, aby zistil, či sa tam bude
mať kde schovať. O niekoľko minút už stál na veľkom námestí,
kde presne uprostred trónil veľký
vysvietený kostol. Vedľa kostola
bola maličká búdka, podobná
Silvestrovej maštaľke, ktorú mal
doma. Kto to tam môže byť?
Silvester hlavou posunul drevené dvere, aby mohol nakuknúť dnu. Pred sebou zbadal dve
veľké sochy muža a ženy a jednu
maličkú sochu bábätka. Bábätko
bolo uložené v kolíske z kŕmidla,
ktoré bolo určené pre zvieratá ako bol Silvester. Ležalo na
slame a okolo neho boli ďalšie

sochy zvierat, anjelov a tri malé
vianočné stromčeky.
„Čo tu chceš?“ ozvalo sa zrazu
spoza jednej zo sôch.
Silvester sa preľakol a trochu
cúvol. Skúmavo hľadel raz sem,
raz tam. Nevedel, odkiaľ hlas
prichádza. „Ak sa niekto niečo
pýta, je slušné odpovedať, nemyslíš?“ Z tmy sa začali vynárať
dve veľké oči. „Kto si?“ placho
sa spýtal Silvester.
„To sa pýtam aj ja teba,“ povedal hlas.
„Volám sa Silvester. Hľadám
si miesto na prenocovanie.“
Ako to povedal, spoza mužskej
sochy vyšiel veľký hnedý pes. Silvester sa naľakal a chcel okamžite ujsť, ale pes ho zastavil.
„Neboj sa, nehryziem. Už sa
ma zľaklo veľa túlavých zvierat,
žiadne z nich tu nechcelo zostať.
Pochopím, ak odídeš aj ty.“
„Rád zostanem. Ale máš tu
takú veľkú tmu, nebojíš sa?“
„Na noc sa stromčeky vypínajú, preto je tu tma, ale aspoň sa
netúlam po ulici a je tu celkom
teplo, nemám sa čoho báť,“
chrapľavo sa zasmial.
„Prečo nie si doma so svojím
pánom?“ bol Silvester zvedavý.
„Vyhodil ma.“
„Len tak, z ničoho nič? To nie
je fér.“ Oslíkovi sa svet zdal zrazu príliš nespravodlivý.
„Pozri, Silvester, som už starý,
napoly hluchý, mohol som to
čakať. Ale čo tu robíš ty?
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Nevyzeráš ako tulák.“
„Môj pán ochorel a jeho žena
ma chcela predať, aby mala
peniaze na lieky. Zľakol som sa,
tak som ušiel.“
Pes zrazu zlostne zavrčal, až
Silvestrovi naskočili zimomriavky.
„Ach, nemôžem uveriť vlastným ušiam. Toto že si urobil?“
vrčal ďalej pes.
Oslíkovi sa podlomili kolená a
roztriasol sa.
„Si ty ale riadny osol. Vieš
vôbec, prečo ťa mali doma?
Aby si im pomáhal, slúžil im a
nie, aby si zutekal, keď sa máš
obetovať.“ Silvester zahanbene
sklopil uši.
„Svojho pána nikdy nesmieš
opustiť. Dal ti domov, potravu
a má ťa rád. Dal všetky svoje
úspory, aby si ťa mohol kúpiť a
teraz, keď potrebuje pomoc, tak
sa mu obrátiš chrbtom?“
Silvestra to už aj trochu hnevalo. Veď toto je po prvýkrát, čo
neposlúchol. A pes mu to hovorí
tak, ako keby bol tým najnevďačnejším zvieraťom na svete.
„Tebe sa teraz mudruje. Ktovie, ako si poslúchal ty. Pozri,
aký ťa stihol osud!“ odvážil sa
Silvester.
Pes sa zahľadel na jednu zo
sôch.
„Kedysi dávno som v ľadovom
potoku zachránil chlapca. Topil
sa, ale vďaka mne prežil. Prišiel
som vtedy síce o sluch, ale stali
sa z nás najlepší priatelia a to
bolo pre mňa oveľa vzácnejšie.
Všade ma brával so sebou, cítil
som z neho lásku a vďačnosť.
Ja som mu pomáhal, strážil som
mu dom, keď bol preč a odháňal
som všetkých votrelcov. Myslel
som si, že budeme spolu navždy.
Ale on dospel, založil si rodinu a
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na mňa mu už nezvýšil čas. Tak
prišiel na to, že bude lepšie, ak
ma vypustí von, aby nemusel sledovať, ako starnem a zomieram.
Za dedinou ma vyložil z auta a
odišiel. Viac som ho nevidel.“
„To je smutné,“ zafňukal Silvester.
„Ale skutočné,“ opravil ho
pes.
„Prečo si nič neurobil? Prečo
si sa nechal takto vyhodiť?“
„Ak sa človek rozhodne, ťažko
ho presvedčiť. Môj pán ma mal
rád, viem to. Ale skôr či neskôr
sa všetko skončí. Preto si nemal
byť taký zbabelec. Mal si svojmu
pánovi pomôcť, tak, ako on
kedysi pomohol tebe, keď si ťa
kúpil.“
„Ale ako mu už ja môžem
pomôcť, veď som len obyčajný
oslík,“ zosmutnel Silvester.
Pes pokýval hlavou: „Dobre sa
pozri na túto sochu. Čo vidíš?“
Silvester naklonil hlavu. Dve
špicaté uši, malá hlava, široký
chrbát, štyri nohy. „To je oslík!
Skoro taký istý ako ja!“ potešil
sa.
„A čo robí?“ pýtal sa pes
ďalej.
„Nakláňa sa k bábätku. Zohrieva ho.“
„Presne tak. Si predurčený
na to, aby si pomáhal. Vráť sa
naspäť a urob, čo treba.“
Ráno sa oslík zobudil veľmi
zavčasu. Bol celý natešený a nemohol sa dočkať návratu domov.
Rýchlo zobudil psa, aby šiel s
ním a obaja sa vybrali na cestu.
V dedine, kde býval oslíkov
majiteľ, bol ešte stále jarmok.
Silvester sa postavil doprostred
a prikázal psovi, aby mu vyskočil na chrbát. Pes to bez slova
urobil a Silvester začal svoje

predvianočné predstavenie. So
psom na chrbte dvíhal raz jednu
nohu, raz druhú nohu, chodil
najprv dopredu, potom dozadu a
ustavične híkal. Ľudia, čo okolo
nich prechádzali, sa nemohli
vynadívať na to divadlo. Ktosi na
zem prestrel uterák a okoloidúci
sa smiali a hádzali doň drobné
mince.
Keď skončili predstavenie,
rýchlo uterák zobrali a uháňali
domov k oslíkovmu pánovi. Ten
ešte stále ležal v posteli a mal
horúčku. Keď jeho deti uvideli z
okna prichádzajúceho Silvestra,
vybehli von a začali ho objímať.
Všimli si, že neprišiel sám a
začali hladkať aj psa. Hneď sa
im zapáčil. Nazvali ho Dobrák a
už aj utekali priniesť mu zvyšky
z obeda. Domáca pani tiež vyšla
von pozrieť, čo sa deje. Keď uvidela oslíka, najprv sa zamračila,
ale keď jej deti priniesli uterák
s peniazmi, vyhŕkli jej slzy a rozplakala sa. Za utŕžené peniaze
hneď bežala kúpiť mužovi lieky. A
naozaj, domáci pán sa o niekoľko dní celkom uzdravil.
Prišli Vianoce. Celá rodina
si sadla k prestretému stolu a
spoločne ďakovala za prežitý
rok. Po večeri šli všetci spolu do
maštale. Silvestrovi nasypali za
plný košík mrkvičky a jabĺčok a
psovi Dobrákovi do misky položili
veľkú chutnú kosť.
Takto oslík so psom zistili, že
sú pre ľudí veľmi užitoční a dokážu im pomáhať aj napriek tomu,
že sú len obyčajné domáce zvieratá. Toto vianočné dobrodružstvo bolo pre nich znakom toho,
že Vianoce nie sú len o dobre
pre jedného, ale pre všetkých. A
že obeta z lásky je tým najkrajším vianočným darčekom.
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Verím v Krista, ale neznášam Cirkev
3. Verím človeku, ale nie Bohu.

vať Boha. Predsa nemusím

4. Verím sebe, ale nie ostat-

byť členom Cirkvi. Angličania

ným.

hovoria, že ak naozaj niekoho

5. Už neverím ani sebe.

milujete, potom musíte milo-

Viem, že je veľmi ľahké nájsť

vať aj jeho psa. To značí, že ak

v Cirkvi mnoho vecí, ktoré nie

milujete Ježiša, potom zjavne

sú dobré, ba sú až škandalóz-

musíte milovať aj toho, koho

ne. Medzi dvanástimi, ktorých

On miluje – „Jeho manželku“.

si Ježiš vyvolil, bol Judáš,

A práve Jeho manželkou je

ktorý ho zradil, Peter, ktorý

Cirkev.

ho zaprel. Alebo sa rozprávali

Je pravda, že veľa cirkví vy-

medzi sebou o tom, kto bude

stupuje, ako keby boli práve

väčší v kráľovstve nebeskom.

ony tie pravé. Ale Ježišova

Nuž, nemyslíte si, že Ježiš si

Cirkev je odvodená priamo od

mohol vybrať lepších ľudí, ako

apoštolov a je postavená na

boli vyššie spomínaní? Iste,

Petrovi. To je Cirkev, ktorú si

že mohol. Ale On to nespravil.

On sám založil! Existuje veľa

A viete prečo? Pretože týmto

ďalších, ktoré založili ľudia –

spôsobom sa preukáže božský

muži alebo ženy, ale nie ON!

pôvod Cirkvi.

Nuž, mnohí tvrdia: „Milujem

Za pápeža Pia VII. povedal

Ježiša, ale nie Cirkev.“ Zástan-

cisár Napoleón istému kardi-

covia tohto tvrdenia podlieha-

nálovi: „Zničím túto Cirkev!“

jú zlému duchu, ktorý pre nich

Kardinál sa na neho usmial a

naplánoval odklon od Boha v

spýtal sa: „Vážený pane, ak

5 fázach:

sa ju nepodarilo zničiť nám,

1. Verím v Ježiša, ale nie v

biskupom a kňazom, počas

Cirkev.

všetkých tých stáročí, myslíte

2. Verím v Boha, ale nie v

si, že vy to dokážete?“ Majte

Ježiša.

na pamäti toto: Cirkev je naša

MÁ

...

Podľa niektorých stačí uzná-

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.
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ÚVODNÉ MOTTO:
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

Matka. A keď budete hovoriť
proti Cirkvi, budete hovoriť
proti vašej Matke. Cirkev vyzerá stará, zvráskavená a slabá.
A viete prečo? Pretože nesie
na pleciach všetkých svojich
členov. Nesie na svojich pleciach hriešnikov!
Musíme sa každý pýtať seba
samého: Ako môžem urobiť
Cirkev svätejšou, silnejšou,
dôveryhodnejšou? Viete ako?
Tak, že vy sami sa stanete svätejšími, silnejšími a dôveryhodnejšími. Namiesto poukazovania na ňu ukážte prstom na
seba. A proste Ducha Svätého,
aby vás neprestával osvecovať
a viesť správnym smerom. On
je ten prostredník Cirkvi, ktorý
vás zavedie na správnu cestu
lásky, radosti a pokoja.

10/2014
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Ahoj deti!

Od dnes nás od štedrej večere delí
len 10 dní! Tešíte sa? Ja veru áno.
:) Rozmýšľali ste aj nad dôvodom
vášho túžobného očakávania? Určite to
nebudú len darčeky, to by bolo trochu
málo. Najkrajšie sú predsa chvíle, spoločné chvíle,
ktoré strávime spolu ako rodina. Cítite už vôňu ihličia, medu, koláčov, ryby...? Vôňa Vianoc je naozaj
jednou z najjedinečnejších vôní celého roka.
Možno si počas sviatkov spomeniete aj na ľudí a
deti, ktoré nemajú toľko šťastia ako my. A uvedomujeme si vôbec, že Ježiško sa rodí počas Vianoc v
každom jednom z nás?
Ja som si to naposledy uvedomil, keď som čítal
jednu krásnu rozprávku od spisovateľa Erika Grocha. Volá sa Dievčatko so zápalkami. Skúsim vám
ju prerozprávať.
Je pochmúrny štedrý večer v maličkej zasneženej
dedinke. Muž, ktorý žije v chalúpke sám, sa vybral do kostola na polnočnú omšu. V kostolíku je
ešte väčšia zima ako vonku, a preto sa poriadne
naobliekal. Keď vyšiel na kopec, kde stál kostolík,
zbadal pred ním dievčatko vo veľkom kabáte, ktorý
zjavne nepatril jej. Bola celá skrehnutá od zimy
a v ruke jej dohorela posledná zápalka, ktorou sa

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

ohrievala. Muž neváhal, rýchlo ju zobral do
náručia a utekal smerom k svojej chalúpke.
Sneh mu siahal až po kolená, a preto sa rýchlo
unavil. Keď prišiel domov, uložil dievčatko do
postele, zababušil všetkým teplým, čo doma mal
a utekal spraviť horúci lipový čaj. Odrazu si
všimol, že dievčatko so zápalkami zmizlo. Muž
sa rozplakal, naplnil ho pocit samoty. Zrazu
zbadal dievčatko so zápalkami ležiace v drevených
Ježiškových jasličkách. Začul hlas, ktorý vravel: ,,Zostávam s tebou.“ Neveriacky pozeral
do jaslí a dievčatko znova zmizlo. V jasličkách
opäť ležal z dreva vystrúhaný Ježiško. Muž
sa schúlil pod vianočný stromček a pod ním
zbadal darček. Bola to škatuľka ukrývajúca
čistý kúsok papiera, na ktorom bolo neviditeľným
písmom napísané: T EBE ODO MŇA.
Deti, buďme všímaví na potreby iných. Kedy
inokedy, ak nie na Vianoce si všimneme Ježiška, ktorý sa rodí v každom jednom z nás!?
Aj koledovaním pre deti v Afrike ste zapálili
zápalku lásky, ktorá spolu s tisícami iných zápaliek rozžiari domov mnohých chudobných detí.
Prajem vám krásne, pokojné a požehnané
Vianoce!
Tomáš Magda ml.

Zdroj: http://familiacatolica-org.blogspot.sk/
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Trampoty v manželstve
88. V manželstve ide o celoživotné objavovanie
Božím zámerom pre
nás je, aby sme navzájom objavovali svoje
telá a tešili sa zo vzájomnej príťažlivosti,
vzrušenia a vyvrcholenia. Nemá byť v tom
žiaden náznak hanby,
viny ani pocitu trápnosti.
Milovanie v knihe Pieseň piesní postupne v
priebehu básne dozrieva tak, ako sa rozvíja
vzťah páru. Toto možno poskytuje ďalekosiahlejší pohľad na to,
prečo je Božím zámerom udržať telesnú
lásku v rámci manželstva.
V protiklade k tomu dnes nespočetné množstvo filmov budí
dojem, že sex je najzaujímavejší v
novom alebo cudzoložnom vzťahu.
Tento mýtus vedie k predpokladu,
že tým, ako sa manžel a manželka
navzájom stále viac a viac spoznávajú, vzrušenie sa nevyhnutne
vytráca. Iba dobrodružstvo a skrývanie ľúbostného pomeru môže
znova zabezpečiť vrchol sexuálnych zážitkov.
Ale Boh takto naše telá nestvoril. Je to skôr tak, že kým rastieme
v poznaní, ako vzrušiť jeden druhého a priniesť si navzájom rozkoš,
náš sexuálny vzťah sa rozvíja a
potešenie s rokmi narastá. Naše
vzájomné preukazovanie a prijímanie lásky vyživuje celé manželstvo.
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Toto presvedčenie viedlo pisateľa
knihy Prísloví k takému vyjadreniu:
„A teš sa žene svojej mladosti!...
jej ňadrá nech ťa opájajú v každý
čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti“ (Prís 18-19).
Sexuálny styk je predovšetkým
prehĺbením vzťahu lásky manželského páru. Keby to tak nebolo,
Boh by nebol dovolil, aby táto časť
nášho bytia pokračovala s takou
vitalitou a vášňou ďaleko za roky
plodnosti až do našej 50 - 70.-ky.
Sme veľmi radi, že je to tak Bohom
zariadené. Keď majú manželia na
zreteli dlhodobý cieľ, dostane sa
im bohatej odmeny.
Boh stvoril sex pre celoživotný
manželský vzťah a Jeho zámerom
bolo, aby ho napĺňal (hoci premenlivo) počas celého nášho života.
Ak sa v priebehu rokov hlbšie
vzájomne spoznávame, potenciál
pre intimitu a radosť zo sexuálneho spojenia rastie, nie klesá. Namiesto vzdávania sa pohlavného
styku, keď sa sexuálna túžba načas zmenšuje, manželský pár musí
objaviť nové spôsoby vzrušovania
a uspokojovania jeden druhého.
Ak zanedbávame biblický príkaz a odopierame si pravidelný
čas milovania – okrem takých
dôvodov, ako je zlý zdravotný stav
alebo zotavovanie sa po pôrode
– oddeľujeme sa tým na všetkých
úrovniach. Nedostatok milovania
v manželstve treba brať vážne.
Môže viesť k pocitom izolovanosti
a osamotenosti. A keď sa cítime
osamotení, stávame sa zraniteľní
a ľahšie podliehame pokušeniam
odinakiaľ!
Dobrý sex vyžaduje, aby obidva-

ja - manžel i manželka - mysleli
na to, ako čo najlepšie poskytnúť
rozkoš tomu druhému prostredníctvom milovania. Dnes sa väčšinou stimulácia a uspokojovanie
sexuálnej túžby vníma z hľadiska
zamerania sa na seba. Dôraz je
na mojom práve uspokojiť moje
túžby spôsobom, ktorý si ja sám
vyberiem.
Sexualita však nie je darom na
sebauspokojovanie. Je to spôsob dávania sa jeden druhému,
podriaďovania sa potrebám a túžbam toho druhého.
Pohlavný styk je najintímnejším
prejavom našej lásky voči nášmu
manželovi či manželke a je v ňom
zahrnuté obetovanie sa jeden pre
druhého. Manželský pár sa musí
naučiť, ako sa dávať jeden druhému. Pri rôznych príležitostiach a
z rôznych dôvodov budete mať
každý inú úroveň sexuálnej túžby,
zvlášť v obdobiach stresu alebo s
príchodom dieťaťa. Pre jedného by
obetavá láska mohla znamenať, že
preukáže zdržanlivosť. Pre druhého to môže znamenať milovať sa
napriek únave.
Chápanie koncepcie dávania
prostredníctvom sexu môže byť
ťažko pochopiteľné. Tak ľahko sa
nechávame pohltiť skôr získavaním než dávaním. Mnoho ľudí si
myslí, že sex je niečo cudzie, čo
si môžeme vziať, zaslúžiť, alebo s
čím sa dá manipulovať. Umenie
dávať sa druhému sa môže preto
spočiatku pociťovať ako niečo cudzie, no tento druh umenia treba
pestovať v každej oblasti manželstva, a zvlášť v oblasti sexuality.
MUDr. Blažej Vaščák
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Na zamyslenie
„Hlas volajúceho:
‚Pripravte cestu Pánovi na púšti!‘“ (Iz 40, 3)
Prečítaj si tento verš znovu. O čom hovorí? Často si myslíme, že
ten hlas volajúceho prichádzal z púšte. Ale pozri sa ešte raz. Volajúci hlas možno vôbec nevychádza z púšte. Skôr vyzýva obyvateľov
púšte, aby sa oni pripravili na príchod Pána.

V akej púšti sa nachádzaš ty? A ako sa môžeš
pripraviť na Pánov príchod?
Ako príklad nám môže poslúžiť príbeh jednej ženy. Katarína si žila
svoj každodenný život, keď jedného dňa zrazu prestala vidieť na jedno oko. Lekári boli veľmi znepokojení a preto jej nariadili množstvo
vyšetrení. Katarína bola vystrašená, hoci sa snažila ďalej starať o
svoju rodinu a pokračovať v práci. Čo ak je to niečo smrteľné? Čo ak
úplne oslepne? Ako sa s tým vyrovná? Keď počula na svätej omši
tento verš, zasiahol jej srdce: „Pripravte cestu Pánovi na púšti!“
Katarína pochopila, že sa nachádza na púšti a že má nájsť spôsob,
ako sa otvoriť pre Pána.
Jej odpoveďou bolo niekoľko zmien v každodennom režime. Sčasti
sa vzdala pozerania televízie a tento čas sa rozhodla venovať počúvaniu hudby - chvál. Keď pripravovala večeru, počúvala v rádiu
biblickú reláciu zameranú na Božiu lásku a Boží plán s jeho ľudom.
Počas modlitby hľadala vo Svätom písme príbehy, ktoré rozprávali o
Božom milosrdenstve a jeho moci uzdravovať. Išla na svätú spoveď
a prosila Pána, aby jej odpustil, že sa nechala pohltiť svojimi problémami. Poprosila niekoľkých priateľov, aby sa spolu s ňou modlili
za uzdravenie, ale aj za oslobodenie od strachu.
V priebehu mesiaca, počas ktorého čakala na ďalšie vyšetrenie
u lekára, Katarína spozorovala viacero zmien. Strach, ktorý ju zvieral, sa vytrácal. Začala cítiť hlbšiu dôveru, že Boh ju drží v náručí
a že najdôležitejšie nie je to, ako to dopadne. Cítila, že je bližšie
k Pánovi. Keď sa jej ľudia pýtali, ako sa má, rozprávala im o Božej
prítomnosti a vernosti, nielen o svojom zdravotnom probléme. Katarína na svojej púšti pripravila cestu Ježišovi - a on prišiel a zmenil ju!

"Pane Ježišu, uč ma, ako ťa môžem pustiť do
mojich púštnych oblastí."

OZNAM

Ak by ste mali chuť prepisovať texty do počítača a pri tom niečo získať, prihláste sa do
redakcie Spektra. Email: spektrum@rimkat.sk

Spektrum
Stalo sa:
- 28. 11. sme oslávili 13. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja a 22. výročie
konsekrácie farského kostola sv. Jozefa,
robotníka vo Víťaze slávnostnými svätými
omšami
- 29. 11. sme oslávili 22. výročie konsekrácie filiálneho kostola sv. Barbory v Ovčí
- 30. 11. odpust sv. Ondreja sme oslávili
v tomto starobylom kostolíku sv. omšou
o 10:30 v poslednú v nedeľu cirkevného
roka, ktorú celebroval Jozef Vasiľ, kaplán
v Chminianskej Novej Vsi
- 7. 12. bola odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. omšou o
10:30, ktorú celebroval Pavol Hrabovecký, kaplán Univerzitného pastoračného
centra v Prešove
- 8. 12. sme slávili slávnosť - prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie

Stane sa:
- 25. 12. vo štvrtok slávime jeden z najväčších prikázaných sviatkov - Narodenie
Pána Ježiša
- 25. a 26. 12. budú naši mladí chodiť po
koledovaní v popoludňajších hodinách;
výťažok z koledovania Dobrej noviny pôjde
na rôzne projekty do Afriky
- 31. 12. svätého Silvestra, koniec kalendárneho roka 2014
- 1. 1. 2015 slávnosť Bohorodičky Panny
Márie; prvý deň v roku je prikázaným
sviatkom
- 4. 1. 2015 v nedeľu bude popoludní o
16:00 vianočný koncert Ad gloriam Dei
v kostole sv. Jozefa vo Víťaze
- 6. 1. slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo
nazývaný Traja králi, prikázaný sviatok; v
tento deň bude požehnanie „trojkráľovej
vody“ pri sv. omšiach a popoludní požehnanie domov
- 11. 1. nedeľa Krstu Pána; touto nedeľou
sa končí vianočné obdobie a začína sa
obdobie cez rok
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Prehľad bohoslužieb
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
4. adventná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Štedrý deň
Narodenie
Pána
Sv. Štefan,
mučeník
Sobota
Svätej
rodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Silvester
Bohorodičky
Panny Márie
Piatok
Sobota
2. nedeľa po
narodení Pána
Pondelok
Zjavenie
Pána
Streda

8. 1. Štvrtok
9. 1. Piatok
10. 1. Sobota
Krst Krista
11. 1.
Pána
12. 1. Pondelok
13. 1. Utorok
14. 1. Streda
15. 1. Štvrtok
16. 1. Piatok
17. 1. Sobota
2. nedeľa
18. 1.
cez rok - B

30

Víťaz
18:00 † Štefan, Apolónia a Anna
18:00 † Katarína a Daniel
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
7:00
7:00
24.00
7:30
10:30
7:30
10:30
7:00
7:30
10:30

† Valentín Magda
† František a Veronika Jenčovci
na úmysel bohuznámej osoby
† Barbara a Rudolf
za farnosť
60: Eva Jurčišinová
40: Milan Kuruc ml.
vlastný úmysel
za farnosť
† Františka Jenčová (výročná)
70: Viktor Novotný
za ZBP a pokoj rod. Mihaľovej
† Valent a Alžbeta Čechovci (293)
65: Katarína Pacovská
† Jozef Galdun

Ovčie

18:00 † Jozef, Mária a Ján
18:00 † Ján, Mária, Ján a Jozef

9:00 † Don Kočík, kňaz

22:00 vlastný úmysel
9:00 † Valent, Barbora a Róbert
9:00 † Štefan a Veronika

9:00 za farnosť

18:00 50: Ján Kapalko a za jeho rodinu
15:00 † Ján Pendrák (výročná)

8:00 † Jozefína, Ján a Apolónia, Ján

7:30
10:30
18:00
7:00
7:30
10:30

9:00 za farnosť

† Eva a Štefan
za ZBP a pokoj rod. Čechovej
za ZBP rodiny Jozefa Jenču
za ružencové bratstvo
† Helena, Štefan a Alžbeta
za ZBP pozostálej rodiny † Richarda Galduna

7:30 za farnosť
10:30 † Jozef, Helena a Alžbeta

17:00
17:00 za † členov ružencového bratstva
9:00 za farnosť

9:00 † Jakub, Helena, Peter a Vojtech
17:00 † Michal, Barbora a Martin

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† kňazi: Peter Adamčák, p. Martin Magda
Andrej Palša
† Richard Galdun
† Milan Fečke, kňaz
85: Veronika Ondriová
za farnosť

17:00
9:00 za ZBP Jána Kollára a manželky

18:00 † Ján, Zuzana, Mikuláš a Margita Pacovskí
17:00 za ZBP Petra a Anny
7:00
18:00 † Ján a Mária, Ján a Mária, Mária a Ondrej
7:00
7:30 88: Žofia Uličná (151)
10:30 † Mária Adamkovičová (výročná)

17:00
9:00 za farnosť

30. 11. 2014
odpust sv. Ondreja, apoštola
slávnostný kazateľ
ThLic. Jozef Vasiľ, kaplán
v Chminianskej Novej Vsi

5. 11. 2014 prišiel k našim deťom sv. Mikuláš

7. 12. 2014 - odpustová slávnosť sv. Barbory, mučenice v Ovčí
slávnostným kazateľom bol Mgr. Pavol Hrabovecký, S.T.L. – kaplán UPC Prešov

