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Náš duchovný otec Marek Hnat
Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou robiť

Kostol sv. Jozefa, robotníka



Drahý náš duchovný otec Marek,

„dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na Jeho 

dobrodenia. Ty ma, Pane, skúmaš a vieš o mne 

všetko, Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol 

stvárnený a v Tvojej knihe boli zapísané všetky 

moje dni.“ Možno aj tieto a mnoho iných krásnych 

Božích slov zaiste zaznievali vo Vašom srdci. 

Dnes celá naša farnosť ďakuje dobrotivému 

Pánu Bohu, že v jeho myšlienke bolo, aby ste 

svoje životné jubileum - 40 rokov života - oslávili 

so svojimi veriacimi ako pokorný Kristov služob-

ník tu, v kostole sv. Jozefa, robotníka – ochrancu 

svätej Cirkvi.

Je to pre nás, vašich veriacich, veľká milosť, keď 

sme mohli pri eucharistickej hostine spolu osláviť, 

ďakovať a prosiť Božské Srdce Ježišovo, aby vás 

ochraňovalo pred zlým. 

Svojmu duchovnému otcovi by chcel dnes každý 

z nás osobne popriať a poďakovať za vašu pokoru, 

miernosť, láskavosť a vytrvalosť. A tak mi dovoľte 

pozvať všetkých k tej najkrajšej gratulácii modlit-

bou za vás:

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že máme medzi se-

bou kňaza, Tvojho služobníka a správcu božích ta-

jomstiev. Prosíme Ťa, daj mu vernosť a vytrvalosť 

v tejto svätej službe a nám daj živú vieru,

aby sme v ňom videli Tvojho posla. Urobil si ho 

našim vodcom a duchovným otcom. Daj mu ducha 

múdrosti a rady, daj mu úprimnosť otcovskej lásky 

a nám dar úcty a oddanosti, aby sme s vierou po-

čúvali jeho slová a s radosťou sa zhromažďovali 

okolo Tvojho oltára, na ktorom on koná sväté 

tajomstvá. Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájom-

né porozumenie. Daj mu zdravie a silu pre jeho 

zodpovednú službu. Naplň ho duchom horlivosti 

a svätosti, aby bol vždy našim dobrým pastierom 

a aby nás priviedol do neba. Amen.

Nech vás v kňazskej službe a vo Vašom živote 

vedie a ochraňuje Sedembolestná Panna Mária, 

aby ste s láskou a dobrotou svojho srdca boli aj 

naďalej našou oporou.
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SPEKTRUM

Dňa 7. februára sa dožil 40 rokov života náš duchov-
ný otec Marek Hnat. Drahý duchovný otec, pri tejto 
vzácnej príležitosti Vám chceme touto cestou z úprim-
ného srdca zablahoželať a v modlitbách vyprosovať 
od Pána Boha pevné zdravie, hojnosť Božích milostí 
a plnosť darov Ducha Svätého. Zároveň Vám chceme 
poďakovať za pozdvihnutie nášho duchovného života 
cez aktívnu službu sviatosti zmierenia a za pekné 
duchovne hlboké kázne. Dobrý a nábožný kňaz je 
najväčším požehnaním nielen pre Cirkev, ale aj pre 
veriacich a takým ste aj Vy, drahý náš duchovný 
otec. Sedembolestná Panna Mária, rozprestri svoj 
ochranný plášť nad našim jubilantom a vypros mu 
u svojho syna Božiu ochranu a posilu v kňazskom 
poslaní. Váš patrón, sv. Marek, nech je Vám v tom 
vzorom a mocným orodovníkom u Najvyššieho. 
                                 Vaši vďační veriaci z Víťaza
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HOMÍLIE
V rámci katechézy k Roku viery vám ponúkame pre duchovné obohatenie sa 

homílie nášho rodáka, kňaza Mgr. Jána Biroša.

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

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

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

Homília na 6. nedeľu, rok A

„Neprišiel som zrušiť Zákon a ani prorokov, ale naplniť.“
Ježišov kríž je hlbo-
kým tajomstvom Božej 
múdrosti a prameňom 
našej slobody. Ide len 
o to, aby sme slobodu 
vykúpených Božích 
detí nezmarili zneuži-
tím slobodnej vôle 
proti Bohu. O to dnes 
prosme.

Drahí bratia a sestry, to, čo sme 
dnes počúvali v evanjeliu, bolo veľmi 
znepokojujúce pre židov, ktorým to 
Pán Ježiš povedal. A toto musí zne-
pokojiť aj nás. O čo ide? Evanjelista 
svätý Matúš nám tu podáva akýsi 
súhrn Ježišových výrokov na tému 
Starý a Nový zákon. Pán Ježiš o 
sebe prehlásil, že prišiel založiť Bo-
žie kráľovstvo.  Kto bude občanom 
tohto kráľovstva, povedal v ôsmich 
blahoslavenstvách na hore. Teraz 
odpovedá Pán Ježiš na otázku svo-
jich poslucháčov, či bude v Novom 
zákone ešte platný Starý zákon, či 
sa ním máme aj naďalej riadiť, alebo 
nie. Pán Ježiš odpovedá: „Neprišiel 
som zrušiť Zákon a ani prorokov, ale 
naplniť.“ Teda zdokonaliť. Zákon a 
proroci, t.j. knihy Starého zákona 
Pán Ježiš uznáva za Božie slovo 
a nedovoľuje ich zmeniť. Len tam, 
kde pre ľudskú slabosť Boh pripus-
til nedokonalosti, Ježiš zákon mení 
a zdokonaľuje. On má na to právo, 

veď hovorí len Otcove slová. Preto 
v dnešnom úryvku často počujeme: 
„...počuli ste, že bolo povedané 
otcom...., ja vám však hovorím...“ 
A práve to, čo Pán Ježiš hovorí k 
starým prikázaniam, je ich vlastné 
naplnenie v novom duchu lásky. 

Starý zákon obsahoval mnoho 
príkazov a zákazov. I keď veriaci žid 
uznával, že sú to prejavy Božej vôle, 
predsa ich nedokázal plniť v celom 
rozsahu a tak si pomohol dvojakým 
spôsobom (a v tom sa stali majstri 
zákona odborníci vo výklade Božieho 
zákona). Predovšetkým začali rozli-
šovať medzi vonkajším a vnútorným, 
medzi viditeľným skutkom a nevidi-
teľnou myšlienkou. Čo je naozaj zlé, 
je vonkajší čin, vražda, cudzoložstvo, 
krivá prísaha, takéto veci sa musia 
trestať i súdne. Čo sa však deje vo 
vnútri človeka, to sa nedá postihnúť 
a keď sa to neprejaví žiadnym trest-
ným činom, nebude to nič zlého. A 
tak podľa farizejov stačilo, aby žid 
plnil predpísané vonkajšie skutky 
zákona a tak bol spravodlivý. Ale 
Pán Ježiš sa neuspokojuje len s 
vonkajškom, sám prehlasuje, že ten 
nevojde do jeho kráľovstva, koho 
spravodlivosť nebude väčšia ako 
spravodlivosť zákonníkov a farizejov. 
A o čo je spravodlivosť nového člove-
ka väčšia ako tá stará? O vnútorné 
zmýšľanie. Vonkajší skutok je už 
posledným článkom reťazca, ktorý 
začína uprostred srdca. Ak je tvoja 

myšlienka zlá, je i tvoj skutok zlý. Ak 
niekoho na smrť nenávidíš, už si ho 
zabil, hoci si mu fyzicky na hlave ne-
skrivil ani vlások. Ak túžiš so ženou 
cudzoložiť, si cudzoložník, aj keby k 
ničomu nedošlo. Ak nesieš do chrá-
mu obetný dar, aby si uzmieril Boha 
a žiješ so susedom v nepriateľstve, 
tvoja obeť, aj keby to bol najkrajší 
dar na svete, nemá cenu. Musíš sa 
najprv zmieriť so svojim bratom a 
až potom budeš schopný dosiahnuť 
uzmierenie s Bohom. 

O čo teda vlastne ide Pánovi Ježi-
šovi, keď uplatňuje novým duchom 
staré prikázanie? O Ducha vnútra. 
Jednanie srdca je dôležitejšie ako 
jednanie ruky. Zákonníci, aby sa 
zdali spravodliví, si teda pomohli 
rozlišovaním medzi vonkajším a vnú-
torným skutkom. Ale pomohli si aj 
inak. Zapriahli do svojich služieb aj 
rozumnosť. A tá hovorí, človek musí 
byť dobrý, ale s rozumom, človek 
má dávať, ale s mierou, človek má 
dbať o prospech blížnych, ale tak, 
aby to nepoškodilo jemu. A na to 
im hovorí Ježiš: „S týmto nevystačíš. 
Ak budeš chcieť používať len miery 
spravodlivosti, nebudeš spravodlivý 
vôbec. Spravodlivosť musíš doplňo-
vať láskou, ktorá už nemeria, ale 
dáva a tvorí. Preto, keď nesieš dar 
na oltár a spomenieš si, že tvoj brat 
má niečo proti tebe, choď, zmier sa 
s ním.“ A práve o tento skutok lásky 
prevyšuje svätosť novozákonného 
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človeka zbožnosť starozákonného.
Bratia a sestry, sme v tomto du-

chu občanmi Božieho kráľovstva, 
alebo sme si osvojili Pánom Ježi-
šom odmietnuté farizejstvo? Sú 
kresťania, ktorí do poslednej čiarky 
plnia všetky prikázania Desatora a 
cirkevného pätora, ba i viac, nosia 
škapuliare, sú členmi rôznych brat-
stiev a modlia sa podľa ich stanov, 
rozširujú modlitby a texty zázrač-
ných zjavení a pýšia sa, na koľkých 
svätých omšiach v nedeľu boli, pri 
koľkých sochách sa pomodlili a 
predsa ich vlastné vnútro o tom 
všetkom nevie. Inak by sa nehnevali 
na suseda, na susedku, nechodili 
by okolo vlastného brata, či sestry 
už roky bez pozdravu, nemali by ako 
na magnetofónovej páske zazname-
nané všetky chyby ľudí, medzi nimi 
žijúcich a ktoré s takou chuťou roz-
právajú. Ich skutky sú iba navonok 
dobré, ale ich srdce je zlé a preto ich 
spravodlivosť neprevyšuje spravod-

livosť zákonníkov a farizejov. Iní sú 
zase fanatici spravodlivosti. Vedľa 
svojho práva ju dôsledne uplatňujú 
hlavne pri výchove dospievajúcej 
mládeže. Táto svojimi dlhými vlasmi 
a „cirkusovým“ oblečením, svojim 
vraj zvráteným záujmom o šport, o 
popmusic či bigbít pohoršuje takých-
to spravodlivých otcov. Otec na ta-
kéhoto dospievajúceho syna zavedie 
prísny režim. Zo školy domov a učiť 
sa, žiadny futbal a žiadna televízia, 
keď nosíš zo školy štvorky a päťky. A 
budeš pomáhať doma, umyješ riad, 
pokosíš dvor, atď. To je samozrejmé, 
že  keď príde otec domov z práce, 
nádejný syn nielenže sa neučí, ale 
ani neurobil prácu, ktorú mu naká-
zal, pretože sa ešte ani len nevrátil 
zo školy. Neskoro večer, keď syn 
konečne príde a je z neho cítiť ciga-
retový zápach, mu spravodlivý otec 
bez upozornenia uštedrí dve zľava a 
dve sprava a pritom vychŕli zo seba 
celý rad výčitiek a vyhrážok. Spravod-

livosť zvíťazila, aspoň si to tak myslí 
otec. Ale v mladom človeku zvíťazilo 
iba presvedčenie, že otec je tyran a 
že celá rodina je proti nemu a že je 
najvyšší čas zmiznúť z domu. V kto-
rom zákone žije takýto otec? V Sta-
rom, alebo v Novom? Spravodlivosť 
bez lásky je nespravodlivosť. Musíš 
drahý otec, tomuto mladému člove-
kovi ukázať, že ho máš rád, musíš 
sa zaujímať o jeho záujmy, hoc aj o 
ten jeho bigbít, musíš mu dôverovať. 
On nie je horší než si bol ty v jeho 
rokoch, len je oveľa ohrozenejší. A 
čím je viac ohrozený skazeným sve-
tom, tým viac potrebuje lásky, nie 
spravodlivosť.

Ak sme teda kresťania, ako prevy-
šuje naša spravodlivosť tu dávnu ži-
dovskú zbožnosť? Dávame prednosť 
vnútru a láske? Nosme v hlave túto 
otázku počas celého budúceho týž-
dňa a spytujme si svedomie. Amen.  

Mgr. Ján Biroš
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Prvé požehnanie
Kňaz rozpaží ruky a požehná 

ľud: „Pán s vami.“ Rozpaženie rúk 
je pradávne gesto, symbolizujúce 
náruč otvorenú Bohu i náruč, v 
ktorej Ježiš v osobe kňaza s lás-
kou objíma všetkých prítomných. 
No toto gesto symbolizuje aj spo-
jenie s ukrižovaným Spasiteľom. 
Roztiahnuté ruky kňaza vyzývajú 
všetkých účastníkov Najsvätejšej 
obety, aby so svojou bezradnosťou 
prišli k Bohu a aby dúfali, že iba 
on môže tieto prázdne ruky naplniť 
svojím požehnaním.

Nastavené prázdne dlane sú 
znakom anawim, človeka chudob-
ného. No chudobní z evanjeliových 
blahoslavenstiev nie sú tí, ktorí 

nemajú peniaze, či nemajú čo 
jesť, ale chudobní duchom, tí, ktorí 
cítia, ako veľmi vo svojom živote 
potrebujú Boha. Nemyslia si, že 
si vystačia sami, preto cítia, že 
potrebujú Spasiteľa.

Slová „Pán s vami“ sú krátkym 
vyjadrením zmluvy Boha s jeho 
ľudom uzavretej na Sinaji. Je to 
zjavenie Božej existencie a potvr-
dením onej istoty viery, ktorá oži-
vuje kresťanské zhromaždenie: že 
to Boh nás zhromažďuje, že Boh je 
prítomný medzi nami tak, ako bol 
vždy prítomný vo svojom vyvolenom 
ľude počas celých dejín spásy a 
je stále uprostred nás. A znova si 
medzi nami robí príbytok a obno-
vuje zmluvu, ktorej prostredníkom 

bol Mojžiš.
„A hľa, ja som s vami po všetky 

dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 
20). On, večný Boží Syn, ktorý sa 
stal človekom, Ježiš, od tej chvíle 
prebýva vo svätom chráme, ktorým 
je Cirkev. Robí si svoj príbytok 
uprostred nového vyvoleného ľudu, 
ktorý zhromaždil Duch Svätý. „I s 
duchom tvojím“, odpovedá ľud. 
Táto odpoveď nie je nejakým výra-
zom dobropriania ľudu kňazovi, ale 
je vyjadrením viery v Ducha, ktorý 
pôsobí v kňazovi.

Úkon pokánia 
Potom kňaz niekoľkými slovami 

vyzve ľud k úkonu pokánia. Človek 
si je vedomý svojej nehodnosti 
pred Pánovou tvárou. Aj Mojžiš sa 
chvel, keď sa mal priblížiť k Bohu. 
Zlo našich hriechov uráža Boha a 
zároveň vytvára priepastnú vzdiale-
nosť medzi nami a Pánom. Úkon 
pokánia je očistením od hriechom 
a ich odpustením, odstránením 
tejto priepasti. Samozrejme, ak 
je niekto v ťažkom hriechu, bez 

Svätá omša a jej časti
Zahĺbme sa do svätej omše (2. časť)

Svätú omšu často prežívame rutinne, nesústredene. Ob-
čas je dobré niečím sa povzbudiť, nadchnúť, inšpirovať...
Nech vám i tieto slová postupne pomôžu viac preniknúť 
do nekonečnej duchovnej hĺbky Kristovej spasiteľnej 
obety.

ilustračná snímka: Martin Magda
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Nastavené prázdne dlane sú znakom anawim, 
človeka chudobného. No chudobní z evanjeliových 
blahoslavenstiev nie sú tí, ktorí nemajú peniaze, 
či nemajú čo jesť, ale chudobní duchom, tí, ktorí 
cítia, ako veľmi vo svojom živote potrebujú Boha. 
Nemyslia si, že si vystačia sami, preto cítia, že 
potrebujú Spasiteľa.

milosti posväcujúcej, musí najprv 
prijať sviatosť zmierenia. No ľahké 
hriechy, ktorým sa človek často 
nedokáže vyhnúť a nalepia sa na 
dušu počas dňa, sa v tomto úkone 
odpúšťajú. Tých máme dosť, veď 
hovorí sa, že i svätý za deň zhreší 
sedemkrát. Zároveň tu do-
chádza k rozviazaniu pút a 
otroctiev, závislostí, ktoré 
hriechy vytvárajú a od kto-
rých sa človek len svojimi 
silami nedokáže odpútať.

„Vyznávam Všemohúce-
mu Bohu, i vám, bratia a 
sestry, že som veľa zhre-
šil...“ Apoštol Jakub nám odpo-
rúča: „Vyznajte si svoje hriechy a 
modlite sa jeden za druhého, aby 
ste ozdraveli“ (Jak 5, 16). Teda 
prosíme za odpustenie a oslobo-
denie a kňaz sa potom pomodlí 
modlitbu oslobodenia: „Nech sa 
zmiluje nad nami Všemohúci Boh, 
nech nám hriechy odpustí a prive-
die nás do života večného.“ Veľmi 
dôležité je v tejto časti omše od-

pustiť všetkým nepriateľom. Tak 
nás to učí Ježiš, keď hovorí, že ak 
niekto prináša obetný dar na oltár 
a tam si spomenie, že jeho brat má 
niečo proti nemu, má nechať dar 
pred oltárom a najprv ísť a zmieriť 
sa s bratom, až potom má prísť a 

obetovať svoj dar. Vieme, že ne-
odpustenie je príčinou mnohých 
zotročení a zviazaností a živnou pô-
dou diabla, preto je tu tak dôležité 
rozviazať putá neodpustenia. Ježiš 
nám v podobenstve vysvetľuje 
význam úkonu pokánia, keď hovorí 
o človeku, ktorý sa chcel zúčastniť 
svadobnej hostiny Krista a Cirkvi 
bez slávnostného odevu milosti 
posväcujúcej a bol preto vyhodený 

von do tmy. Teda ak niekto príde 
do kostola až po úkone pokánia, 
ostáva špinavý a nemôže prijať 
duchovné ovocie svätej omše. V 
tejto časti omše si zvliekame špi-
navé šaty hriechu a obliekame si 
čistý odev Božích detí. Stávame 

sa novými a očistenými, 
uzdravenými ľuďmi.

Bitie sa v prsia znamená 
tiež prebudenie a spamäta-
nie sa hriešnika, musí byť 
dosť silné, aby otriaslo tým 
svetom egoizmu, hriechu a 
oddelenosti od Boha. Tým-
to úderom do pŕs musí člo-

vek rozváľať tie bankárske stoly a 
klietky s holubmi, ktoré sú znakom 
uväznenej a zotročenej duše...

Prastarou a nádhernou invoká-
ciou „Kyrie“ – „Pane, zmiluj sa“ 
končí úkon pokánia.

Marek Ondra, kaplán v Markušovciach-

prevzaté z farského časopisu 

Pokoj a dobro, Markušovce

ilustračná snímka: Martin Magda
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Úplne odpustky počas roka Sedembolestnej Panny Márie
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udelila pre Rok Se-

dembolestnej Panny Márie na Slovensku dar úplných odpustkov pri splnení zvyčajných podmienok: svia-
tostná spoveď’, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo 
kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť’ dušiam, ktoré sa ešte 
zdržiavajú v očistci: vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre 
Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgií hodín, alebo tam 
nábožne prednesú predtým uvedené modlitby (bod b).

KOŠICE - katedrála
PREŠOV - konkatedrála
BARDEJOV - bazilika
VRANOV NAD TOPĽOU - bazilika
GABOLTOV - diecézna svätyňa
OBIŠOVCE - diecézna svätyňa
STROPKOV - diecézna svätyňa
KOŠICE - kalvária
PREŠOV - kalvária
BARDEJOV - kalvária
HUMENNÉ - kalvária
VEĽKÝ ŠARIŠ - diec. svätyňa
MALÁ VIESKA - pútnické miesto
SVÄTÁ MÁRIA - pútnické miesto

Lurdská Panna Mária - 11. 02. 2014
Fatimská Panna Mária - 13. 05. 2014
Nepoškyrnené Srdce Panny Márie - 28. 06. 2014
Návšteva Panny Márie - 2. 07. 2014
Karmelská Panna Mária - 16. 07. 2014
Nanebovzatie Panny Márie - 15. 08. 2014
Panna Mária Kráľovná - 22. 08. 2014
Narodenie Panny Márie - 8. 09. 2014
Mena Panny Márie - 12. 09. 2014
Ružencová Panna Mária - 7. 10. 2014
Obetovanie Panny Márie - 21. 11. 2014
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - 8. 12. 2014

Úplne odpustky počas roka Se-
dembolestnej Panny Márie
V súlade s uvedeným dekrétom 
Apoštolskej Penitenciárie pre 
našu Košickú arcidiecézu určujem 
kostoly, v ktorých počas Roka Se-
dembolestnej Panny Márie možno 
získať’ odpustky:

V určených kostoloch je možné získať úplné odpustky 
od časných trestov pri ich pútnickej návšteve v nasle-
dujúce sviatočné dni Panny Márie:

Bratislava 7. januára (TK KBS) V rámci Roka Sedembolestnej Panny 
Márie začína Televízia LUX vysielať každý deň modlitbu celého posvät-
ného ruženca - radostný, bolestný slávnostný a svetla. V pracovné dni 
sa oddnes budú môcť diváci TV LUX spolu s televíziou modliť ruženec 
v časoch: 7:30, 12:15, 15:30 a 18:40. Cez víkendy v časoch: 7:00, 
12:15, 15:15, 18:40.

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedem-
bolestnej Panny Márie pri príležitosti 450. výročia od prvého zázraku na 
príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej 
Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Televízia LUX 
bude preto počas roka okrem modlitby ruženca prinášať priame prenosy 
svätých omší z Národnej Baziliky v Šaštíne a zo slovenských kostolov 
zasvätených Sedembolestnej Panne Márii.

Televízia LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostat-
né vysielanie v roku 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. 
Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok 
šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

TK KBS informovala Eva Hrešková

V Roku Sedembolestnej bude TV LUX 
vysielať každý deň ruženec
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Web stránka 
Roka Sedembolestnej 
Panny Márie

Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS) oficiálne spustila informačnú 
stránku k Roku Sedembolestnej 
Panny Márie. Na adrese ave.kbs.sk 
nájdu záujemcovia oddnes základné 
informácie o novom tematickom 
roku, ako aj jeho logo na stiahnutie. 
Webstránka obsahuje i kalendár 
aktivít, ktorý bude postupne aktu-
alizovaný. Nechýbajú dokumenty a 
texty, ktoré súvisia s mariánskou 
tematikou. Nový rozmer elektronic-
kej komunikácie je postavený na 
práci s viacerými odkazmi na iné 
dokumenty.

“Dôvodom vyhlásenia tematického 
roka je 450. výročie od prvého zázra-
ku na príhovor Panny Márie v Šaštíne 
a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý 
Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 
1. januára do 31. decembra 2014,” píše na stránke za prípravnú komisiu Roka Mons. Jozef Haľko, bratislavský 
pomocný biskup. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru.

Stránka je postavená na prehľadom menu. V prvej časti “O roku” nájdu návštevníci základné informácie 
o slávení roka a dekrét o jeho vyhlásení. Vrcholom tohto roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v 9-me-
sačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Ich zoznam je možné 
už teraz nájsť práve v prvej časti menu.

Súčasťou prípravy na vyvrcholenie Roka v Šaštíne budú i témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas 
homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť 
rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti sú tiež pozvané k tomu, aby oživili 
pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti. Rodiny sú pozvané k modlitbe svätého ruženca alebo iných 
mariánskych modlitieb.

Na stránke je aj niekoľko historických pohľadov na kult Sedembolestnej Panny Márie, ako aj v plnom znení 
pastiersky list, ktorý si dnes veriaci vypočuli v kostoloch. Zároveň je k dispozícii informácia o iniciátorovi Roka, 
ktorým je práve KBS. Jej členovia rozhodli o vyhlásení nového tematického roka na svojom 76. plenárnom 
zasadnutí. Nadväzuje na skončený Rok viery a Rok svätých solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda. Menu 
obsahuje i odkaz na dossier Tlačovej kancelárie KBS (TK KBS), ktorý prinesie všetky podstatné informácie 
o sláveniach.

Vďaka ďalšiemu odkazu sa záujemcovia dostanú na oficiálnu webstránku šaštínskej Národnej baziliky Na 
portáli nechýbajú i odkazy na rôzne dokumenty a homílie zo Šaštína. Špeciálnou časťou sú časti s názvami 
“Všimnime si” a “Odporúčame”. V prvej tvorcovia stránky už čoskoro prinesú informácie o novom projekte, 
ktorý súvisí s Rokom Sedembolestnej Panny Márie a v druhej sú odkazy na mariánske hnutia a časopisy, 
ktoré sa venujú mariánskej tématike.

Poslednou časťou sú kontaktné informácie.                                            TK KBS, ilustračná snímka: Martin Magda
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Rozhovor: 

Duchovný otec Marek, dožili ste 
sa 40 rokov. Je to už zrelší vek 
a tak sa isto pri tejto príležitosti 
zastavíte a zhodnotíte svoj dote-
rajší život. Je to tak?

Je to tak. Štyridsať rokov nie je 
veľa, ale zase na druhej strane ani 
nie málo a človek už naozaj uvažu-
je nad mnohými vecami, niekedy 
aj nad dôchodkom (smiech). Keď 
analyzujem spätne, ako som ma-
turoval, a tých dvadsaťdva rokov 
dozadu si veľmi dobre pamätám, 
tak sa mi to zdá, že to nie je dlhá 
doba. Ale keď to presuniem do 
budúcnosti, tak ďalších dvadsať 
rokov asi tiež nebude dlhá doba.
A ako je to s duchovným životom 
a so životom kňaza? Keď má kňaz 
štyridsať rokov, je jeho viera už 
dostatočne silná na to, aby ju 
dokázal nielen žiť, ale aj pôsobiť 
ako jej šíriteľ?

Túto otázku by som rozdelil do 
dvoch rovín. Jedna je duchovný 
život kňaza a v tejto oblasti si 
človek a tobôž kňaz nikdy nemôže 
povedať, že je dobrý. Ja som si 
niekedy naivne predstavoval, že 
keď budem už dvojročný kňaz, su-
per, budem už mnohé veci vedieť. 
Nie je to pravda. Som už pomaly 
štrnásť rokov kňazom a mnohé 
veci sa učím. A v duchovnom 

Ten, 
ktorý ťa stvoril, 
vie, 
čo má s tebou robiť

živote o to zvlášť. Tam si človek 
nemôže povedať, že teraz sa už 
nemusím snažiť. Nie je to pravda. 
Veď sám Pán Ježiš povedal, že 
„kto stojí, nech si dáva pozor,  aby 
nepadol“. Tam určité skúsenosti 
zo života hovoria, že nestačí si 
povedať, že už stačí, už nemusím 
na sebe pracovať. Je to také me-
mento pre každého človeka, lebo 
je faktom, že nie vždy ide človek 
v tejto oblasti naplno, nie vždy je 
stopercentný, má svoje chyby a 
povahové vlastnosti. Ide však o 
to, aby ten progres tam stále bol 
a určite si to vyžaduje každodennú 
modlitbu, sviatostný život, atď. A 
druhým aspektom, druhou rovinou 
je prostredie, v ktorom kňaz pôso-
bí. Kňaz môže byť raz v tej farnosti, 
raz v inej, niečo zažíva, niečo robí, 
čo predtým nerobil a vlastne tým 
pádom zisťuje, že sa učí celý život.
Vráťme sa ešte chvíľu na začiatok 

vášho života. Kde ste sa narodili?
V Prešove. Pochádzam z malej 

dedinky Kendice pri Prešove. To 
je moja rodná obec a mám ju 
rád. Som Šarišan. Najskôr som 
premýšľal šarišsky a potom som 
prekladal do slovenčiny :-).
A odkiaľ pochádzajú vaši rodičia?

Mama je Kendičanka, rodená 
Jurková, otec je rodák z Blažova. Je 
to oblasť od Tichého Potoka hore, 
kde bolo vojenské pásmo Javorina, 
odtiaľ vysťahovali niekoľko dedín. 
Otec je teda gréckokatolík, čiže 
aj ja som gréckokatolík po otcovi. 
Nikdy som sa tým nejako nezaobe-
ral. Keď som sa hlásil do seminá-
ra, tak tam od nás žiadali krstný 
list a tiež sobášny list rodičov. Tam 
sa zistilo, že otec je gréckokatolík, 
čiže som potreboval zmenu obradu 
rítu. Pred vysviackou som dostal 
od Kongregácie pre východné cirkvi 
povolenie ku kňazskej vysviacke. 
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Nebol zmenený rítus, ale dostal 
som povolenie, že môžem pôso-
biť v rímskokatolíckej cirkvi. Tak 
mi to bolo vysvetlené, tak som to 
pochopil.
Preto tak pekne spievate pri svä-
tej omši.

Tak to neviem(smiech), či až 
tak dobre spievam. Ale zrána 
mám s tým problém. Vy ste si to 
určite všimli. Trvá mi, kým sa roz-
spievam. Ale ja som nikdy nebol 
vychovávaný v gréckokatolíckom 
obrade. Od detstva som chodil 
do rímskokatolíckeho kostola a 
s východným obradom som nikdy 
neprichádzal do kontaktu, až v 
Medzilaborciach.
Koľko máte súrodencov?

Mám dve sestry. Mladšia sa volá 
Marianna, je odo mňa o 5 rokov 
mladšia, je vydatá a má dve deti, 
žije v Čechách. Staršia Marcela 
býva pri Považskej Bystrici, má 

tri deti a je odo mňa staršia o tri 
roky. Ale nemyslite si, že som mal 
nejaké výnimky ako chlapec. Jed-
noducho prišla sobota, vytiahol sa 
vysávač a ideme. Jasné, že všetky 
domáce práce som nerobil, ale 
pracovali sme so sestrou spolu. 
Nebolo to ani zo strany rodičov, 
žeby ma boli nejako uprednost-
ňovali pred sestrami, že som bol 
jediný ich syn. 
Ako ste prežívali detstvo, myslím 
v tom duchovnom živote?

Pamätám si, že miništrovať 
som začal až v šiestom ročníku 
pri kňazovi Ladislavovi Rufínovi 
Fintovi, františkánovi, ktorý u nás 
pôsobil 27 rokov. Na to obdobie si 
dobré pamätám. Dostal som sa do 
blízkosti oltára. Voči tejto službe 
som mal rešpekt, aj voči kňazom, 
mal som ich v úcte. Tak som bol 
vychovávaný.
A ďalej bola základná škola...

Áno 1. - 4. ročník to bolo v  Ken-
diciach a potom 5 - 8. ročník v 
susednej dedine Petrovany.
Kedy prišlo prvé volanie ku kňaz-
stvu? A vôbec, ako vznikla vo va-
šom vnútri myšlienka ísť študovať 
a stať sa kňazom?

Rozdelil by som to na dve fázy. 
Tá prvá fáza bola v čase, keď 
som mal asi 5 rokov. Poviem vám 
úprimne, že na to mali vplyv aj 
ľudia okolo mňa. Mali sme aj re-
hoľnú sestru v rodine a oni stále 
mi  hovorili, že budem kňazom. 
Ja ako 5-ročný som tomu nerozu-
mel, ale každému, kto k nám 
prišiel na návštevu, som hovoril, 
že budem kňazom. Videl som, že 
všetci sa tomu tešia. Vždy, keď 
sa ma niekto opýtal, čím budem, 
tak som pohotovo odpovedal, že 
kňazom. A tak prešli roky, vôbec 
som o tom už nepremýšľal, lebo 
som mal voči kňazstvu obrovský 
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ktorý vtedy u nás pôsobil, Jankom 
Sedlákom, na skúšky. Myslím si, 
že aj on má na tom zásluhu, lebo 
každý budúci kňaz, alebo chlapec, 
ktorý sa rozhoduje pre kňazstvo, 
potrebuje mať vzor, potrebuje vi-
dieť vzor, bez toho to nejde. Do 
seminára ma prijali, rozhodnutie 
prišlo poštou. Každý deň som sa 
obšmietal okolo poštovej schrán-
ky, takže som bol prvý, čo sa to 
dozvedel. Na rad prišlo povedať 
to rodičom. Mama bola v podstate 
rada, ale trošku mi zazlievala, že 
som pred ňou tajil takú dôležitú 
vec. Otec bol možno sklamaný asi 
práve z tej pozície otca, že nebu-
de mať pokračovateľa rodu, ale v 
podstate mi nebránil. 
A tak prišlo štúdium na teologic-
kej fakulte. 

Začínal som v roku 1992, študo-
val som na Spišskej Kapitule. Mal 

som obavy. Spomínam si, keď som 
tam prišiel prvýkrát a ubytoval som 
sa,  zbadal som tam starý rozvrh 
hodín tých predchádzajúcich predo 
mnou, ktorý bol prilepený na dve-
rách. Normálne som sa zľakol, či 
toto zvládnem. Po ukončení prvého 
semestra som si povedal, ešte 
jedenásť takýchto ťažkých semes-
trov. A nebolo mi všetko jedno. S 
Božou pomocou a s modlitbami 
najbližších to išlo pomerne dobré. 
Po štvrtom ročníku som prerušil 
štúdium na 2 roky, prišla kríza a 
hľadal som sa. Potreboval som si 
vyjasniť veci. Úprimne poviem, že 
prerušoval som štúdia s tým vedo-
mím, že už sa nevrátim. Rok som 
bol na vojne a potom tri mesiace 
som pracoval ako aupair v Ne-
mecku. Prišlo ďalšie rozhodnutie, 
že budem pokračovať. Môj ročník, 
do ktorého som mal nastúpiť  za 

rešpekt, ba až strach. A potom 
prišlo obdobie gymnázia, kedy som 
premýšľal o nejakom klasickom 
svetskom povolaní, že sa ožením 
a budem šťastný. Až prišla druhá 
fáza v mojom živote, štvrtý ročník 
na gymnáziu, rok 1991-1992, bolo 
to už po revolúcii. Vtedy duchovný 
otec u nás v kostole vyhlásil, že 
kto by chcel ísť do seminára, tak 
nech si podá do konca februára 
prihlášku. Veľmi ma to vtedy zne-
pokojilo a začal som nad tým veľa 
uvažovať, jednoducho mi to nedalo 
pokoj, vŕtali mi v hlave všetky tie 
myšlienky na kňazstvo. Nakoniec 
som si podal bez vedomia rodičov, 
nechcel som byť nimi ovplyvnený. 
Priznám sa, na prijímacie pohovory 
a skúšky, ktoré boli v Košiciach, 
som sa nejako obzvlášť nepripra-
voval. Dal som „tesiláky“ do ruksa-
ka a išli sme s duchovným otcom, 
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košickú diecézu na Spiši nebol a 
tak som do 5. ročníka nastúpil už 
do Košíc.
Môžete povedať, čo konkrétne to 
bolo, že ste sa rozhodol predsa 
len dokončiť štúdium a stať sa 
kňazom.

V podstate som cítil taký nepo-
koj v duši, také nenaplnenie, ako 
keby ma ten život nedokázal napl-
niť. Ale to som cítil už od mala, keď 
si to tak spätne uvedomujem, už 
ako tretiak, štvrták, som cítil takú 
prázdnotu. Neviem, či to už vtedy 
bolo volanie, ale bola to prázdno-
ta. A išlo v tom aj o to, aby som 
si to stopercentne ujasnil, že to 
nechcem ja, ale, že to chce Boh, 
aby som sa stal kňazom. Chcelo to 
postaviť na tom skutočnom zákla-
de, čiže som pokračoval v štúdiách 
v Košiciach dva roky, kde som aj 
ukončil štúdium a formáciu. V ko-

šickom seminári som sa  stretol 
aj s Mikim Uličným, on bol druhák 
a ja som bol piatak. 
A vnímali ste alebo nedávali vám 
najavo spolužiaci to, že ste pre-
rušili štúdium?

To vám neviem povedať. Nikdy 
som sa nad tým nezamýšľal, ale 
myslím, že nie. Každý, kto bol v 
seminári a skončil, alebo aj ne-
skončil, vie, o čom to je a vie, že do 
seminára nejde človek, ktorý má 
stopercentnú istotu. Má 6 rokov 
na to, aby zistil, či to chce len on 
alebo to chce skutočne Boh, čiže 
má povolanie a potom na to odpo-
vedať. Čiže ja nikomu nezazlievam, 
že ukončí formáciu na kňazstvo v 
seminári. Dôležité je sa rozhodnúť, 
mať v tom jasno.
Pýtam sa preto, lebo my laici 
to často tak vnímame, že keď 
sa niekto rozhodne ísť študovať 

kňazstvo, tak v ňom hneď vidíme 
kňaza. Myslíme si, že to tak bude, 
že sa už nemôže nič stať. Takže 
štúdium ste ukončili v roku...

Ukončil som ho v jubilejnom roku 
2000. Z košického seminára sme 
boli svätení dvanásti, z toho ôsmi 
sme boli zo seminára ešte zo Spiš-
skej Kapituly - to znamená, že tí, 
ktorí sme boli na vojne, alebo sme 
prerušili štúdiá a štyria boli tí, ktorí 
začínali už v košickom seminári v 
roku 1994.
S naším bývalým kňazom Olive-
rom ste boli tiež spolužiaci?

Áno, boli sme spolužiaci štyri 
roky od roku 1992 do 1996, ale 
tým, že som prerušil štúdium na 
dva roky, som končil v roku 2000 a 
d. o. Oliver v roku 1998. Čiže mám 
spolužiakov aj zo Spiša, aj z Košíc.
A potom prišli primície. Ako ste 
tie prežívali?
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Myslel som, že všetko musí byť 
tip-top. Teraz, po tých rokoch viem, 
že kládol som dôraz na mnohé 
veci, ktoré neboli až také podstat-
né. Chvála Bohu, primície dopadli 
dobre, mnoho ľudí sa zapojilo a 
pomohli mi. Samozrejme, už sa 
to nezopakuje. Primície sú takou 
rozlúčkou s dedinou. Naozaj,  kaž-
dý sa chcel do toho zapojiť, každý 
chcel prispieť nejakým dielom. 
Človek musel robiť ústupky, hoci 
mal som svoju predstavu, ale bral 
som to tak, že je to aj ich slávnosť.
Tak prišlo prvé pôsobisko.

Moje prvé pôsobisko bolo Nižná 
Šebastová. Do vysviacky som ne-
vedel, kam pôjdem. Len dve hodiny 
pred vysviackou som sa dozvedel, 
že pôjdem tam, kde ešte nikdy 
predtým nebol kaplán. Takže som 
vôbec netušil, kde to bude. Samo-
zrejme, že mnohí už vedeli, ja by 
som tiež bol rád vedel. Nakoniec 
to bola Nižná Šebastová. Tam som 
bol prvý kaplán a začal som pri fa-
rárovi Milanovi Balicovi, toho času 
už zosnulým. Bol som tam tri roky.

Poznámka: duchovný otec Milan 
Balica pôsobil v našej farnosti Širo-
ké a myslím, že práve po Širokom 
odchádzal do Nižnej Šebastovej. 

Áno, to som sa dozvedel. Nižná 
Šebastová bola pomerne veľká 
farnosť, mala okolo 4500 veria-
cich, 5 kostolov. Takže naozaj tam 
bol kaplán potrebný. Boli to roky 
2000 až 2003, posledný rok sme 
tam boli dokonca  dvaja, ja aj Igor 
Čelár. Bol to už starší skúsenejší 
kňaz, predtým bol farárom v Hanis-
ke pri Košiciach. Na prvú kaplánku 
rád spomínam.
Očakávali ste, že po prvej kaplán-
ke už dostanete farnosť.

 To nie. Bolo to obdobie, kedy už 
boli farnosti relatívne obsadené. 
Kapláni začiatkom deväťdesiatych 

rokov boli krátko kaplánmi, dĺžka 
pôsobenia kaplána sa potom pre-
dlžovala. Druhou kaplánkou bola 
farnosť Božieho milosrdenstva na 
sídlisku KVP v Košiciach. Bol som 
tam dva roky od 2003 do 2005, 
farárom tam bol a stále je Peter 
Novák. Tam som prišiel po prvýkrát 
do kontaktu so sestrami karmeli-
tánkami. Kostol vtedy vo farnosti 
KVP nebol, takže sme slúžili sväté 
omše po školách a kaplnka sestier 
karmelitánok bola kvázi ako farský 
kostol. Košice boli pre mňa špe-
cifické tým, že na sídlisku vládla 
väčšia anonymita. Výhodou bolo 
to, že sme tam boli viacerí kňazi - 
dvaja kapláni a farár. Bývali sme 
v Myslave. Pastoračne to bolo 
také malé úzke spoločenstvo ve-
riacich, v podstate misijná oblasť, 
napriek tým mnohým tisícom ľudí 
na sídlisku.
A prišla tretia kaplánka.

Treťou kaplánkou v poradí boli 

Šarišské Dravce. Tam som bol 
rok. Bol som trocha prekvapený, 
keď ma biskup po roku preložil. 
Žil som v presvedčení, že tam ešte 
zostanem. Farárom bol tam vtedy 
Milan Kurinec. Pamätám si to veľ-
mi dobre, bol som doma, lebo som 
sa chystal na vysviacku kňazov 
do Košíc. Prišiel jeden telefonát, 
druhý telefonát a tak som začal 
tušiť, že sa niečo deje. A naozaj 
to tak bolo. Dostal som dekrét za 
správcu farnosti Bohorodičky Pan-
ny Márie do Medzilaboriec. Opäť 
veľká neznáma. Boh je originálny. 
Všade, kde som išiel, išiel som 
do neznámych vecí bez predošlej 
skúsenosti s farnosťou. Jednodu-
cho som dané farnosti nepoznal. 
Ale na druhej strane je to aj dobré. 
Človek ide bez akýchkoľvek pred-
sudkov. 

pripravili: M. Magda a M. Gondová 
pokračovanie v budúcom čísle

snímky: súkromný archív d. o. Mareka
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Pôst väčšinou patrí k menej 
obľúbeným častiam liturgického 
roka. Niekedy počas neho prevláda 
atmosféra pochmúrnosti, smútku, 
bolesti ako nálady typickej pre 
pôstne obdobie. Takéto chápanie 
pôstu však dáva najavo, že sme 
nie celkom pochopili jeho zmysel. 
Pôstne obdobie je pre nás školou 
slobody a „cestou obrátenia vo 
vzťahu k sebe samému, vo vzťahu 
k Bohu a vo vzťahu k iným" (Kate-
chizmus Katolíckej cirkvi 1434).

Obety sústreďujú človeka na 
neho samotného, na vlastnú 
duchovnú dokonalosť, ale milosr-
denstvo orientuje človeka na dobro 
jeho brata či sestry. V pôste môže 
ísť o nachádzanie nových, originál-
nych foriem odpustenia, štedrosti 
a služby, ktoré posilňujú vlastnú 
schopnosť milovať. Takto umož-
ňujú zažiť Veľkú noc ako plnosť 
svojho a Ježišovho života.

„Cez pôst si deti zapisujú dobré 
skutky. Máme z tŕňových halúzok 
vyrobenú tŕňovú korunu a pri kaž-
dom dobrom skutku „vykvitne“ na 
nej papierový kvietok. Staršie deti 
si dávajú aj predsavzatia. Robieva-
me si tiež biblické hry, napríklad 
dopĺňame chýbajúce slovo alebo 
hľadáme chybu v niektorom z ne-
deľných liturgických čítaní. Taktiež 
sa usilujeme pomodliť sa každý 
týždeň krížovú cestu - väčšinou 
sami (alebo s priateľmi) v prírode, 

podobne aj na Veľký piatok. Máme 
tiež pravidlo, že od zviazania zvo-
nov na Zelený štvrtok sa u nás ne-
zapína televízor, rádio ani počítač."

Na nás rodičoch záleží, ako v 
rodine skĺbime odriekanie s ra-
dosťou zmŕtvychvstania a spásy. 
Rodina je pre takúto formu pôstu 
ideálnym prostredím, tu niet kam 
ujsť do ticha či samoty. Svätý Pavol 
v Liste Hebrejom píše: „Všímajme 
si jeden druhého a tak sa pobádaj-
me k láske a dobrým skutkom“ 
(Hebr 10, 24).

Vyvrcholením príprav je Veľko-
nočné trojdnie. Cirkev nám ponúka 
množstvo rituálov, ktoré sa dajú 
prispôsobiť rodinnému spoločen-
stvu. Ak sa nám pôst nepodarilo 
uchopiť celkom podľa našich oča-
kávaní, v týchto dňoch ešte máme 
priestor otvoriť srdce veľkonočné-
mu tajomstvu.

„Na Zelený štvrtok sa naše deti 
výnimočne tešia - naša večera je 
ako Posledná večera. Čítame si 
z Božieho slova, ako to vlastne 
bolo. Ocko všetkým umýva nohy, 
na večeru máme maces, ocko ho 
rozláme, každému podáva. Deti 
môžu jedenkrát v roku aj okúsiť na 
jazyk ozajstné víno - ocko podáva 
svoj pohár dookola stola."

Veľmi vďačnou témou v pôste je 
aj pre malé deti krížová cesta. Ne-
musí byť zložitá, nemusíme za ňou 
ďaleko cestovať. Stačí každý večer 

v krátkosti porozprávať o jednom 
zastavení, prípadne jednotlivé za-
stavenia priblížiť detskému svetu. 
Pri rodinnej modlitbe krížovej cesty 
odporúčame vytvárať si vlastné 
formy tak, aby nám pomáhali byť 
citlivejšími na utrpenie. Utrpenie 
nám očisťuje „zrak“ pre videnie 
toho, čo je dôležité. Utrpenie je 
v dnešnej kultúre vytlačené, aby 
ho nebolo možné vidieť. Preto sa 
potrebujeme učiť dívať sa naň, mať 
účasť, byť blízko. V krížovej ceste, 
podobne ako v reálnom živote 
plnom utrpenia, nemá chýbať lúč 
nádeje, lúč zmŕtvychvstania.

„V pôste sa usilujeme každú 
nedeľu urobiť si výlet do okolia. 
Spoznávame náš kraj a hľadáme 
krížové cesty. Veľmi sa nám páči 
spojenie výletu a spoločnej mod-
litby."

Radostné dni Veľkej noci sa 
tradíciami líšia od rodiny k rodine. 
Miešajú sa tu zvyky náboženské s 
ľudovými. Najdôležitejšie pre nás 
však je prežívať radosť a jednotu.

„Na Veľkonočnú nedeľu máme 
slávnostný obed. Pri ňom rozkra-
jujeme varené vajíčko na toľko 
kusov, koľko je členov rodiny, aby 
každý našiel cestu domov, nech by 
bol kdekoľvek. Je to taká tradícia, 
ktorú ešte moja babička priniesla 
zo svojej rodiny a nám sa veľmi 
páči."

Viera do vrecka

Bohatstvo rituálov v rodine
Rituály liturgického roka

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že liturgické slávenia sú v podstate oslavy (ako napríklad narode-
niny). Preto by sme ich aj v rodine mali považovať za výnimočné udalosti a venovať čas a priestor nielen 
ich prežitiu, ale aj príprave na ich slávenie. Ďalším faktom je, že ak nevnímame Božiu prítomnosť v plynutí 
všedného dňa, liturgické rituály sami osebe stratia svoj zmysel a ostanú len formalitou.

Ak nevnímame Božiu prítomnosť v plynutí všedného dňa, liturgické rituály sami osebe stratia svoj zmysel 
a ostanú len formalitou. V tomto výbere z liturgického slávenia vám ponúkame vianočné obdobie.

Dominika Hajkovská

Symboly pôstu a Veľkej noci
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Cesta rýchlikom z Košíc do Banskej Bystrice cez Margecany sa síce uberá 
nádhernou prírodou, ale je pomalá, priam zdĺhavá. Na niektorých úsekoch 
sa vláčik doslova vlečie tak ako pred desiatkami rokov jeho predchodcovia... 
A ešte v zime, kedy sa skoro zotmieva, cez nie najčistejšie okná nevidíte 
takmer nič a okolitú krajinu nemáte šancu vnímať, prajete si, aby ste cestu 
do stredu krajiny mali čím skôr za sebou. K tejto „túžbe“ rýchlo docestovať 
ešte prispieva nehostinné, ošarpané a nie najčistejšie prostredie druho - až 
treťotriednych vagónov našich slovenských železníc (to je už iná téma...).

Napriek nelichotivému úvodu musím opísať objektívnu skutočnosť, ktorá 
nás postretla hneď v prvé dni tohto roka. Navzdory vyššie opísanej realite 
sme sa v istom úseku cesty pristihli pri zbožnom prianí, aby naša cesta trvala čo najdlhšie. Alebo ešte hrieš-
nejšia myšlienka - aby sa náš, nie veľmi rýchly rýchlik aspoň na hodinku zastavil, a to len tak...

Prečo takéto paradoxné, či nelogické uvažovanie?
V dedinke Hnilec do nášho vlaku nastúpila staršia žena. Vekom sa blížila k osemdesiatke. Už na prvý pohľad 

veľmi jednoduchá, v pohyboch doslova ťarbavá, každopádne však životaschopná, samostatná a najmä príjem-
ne komunikatívna. Na svoju cestu si vybrala práve naše kupé. Po pár minútach sme sa dozvedeli, že bola na 
návšteve pri sestre v Hnilci  - len tak, na obrátku. Že sa vracia do Brezna, kde dlhé roky žije a kde bol jej brat  
katolíckym kňazom a ona jeho gazdinou. 

V duchu sme sa hrozili, čo všetko zaujímavé i menej zaujímavé si dlhým Horehroním budeme musieť vypočuť. 
Počiatočný takmer monológ starej ženy sa po chvíli zmenil na jedinečný rozhovor medzi nami a našou novou 
známou, rodáčkou z Hnilca, slobodnou sestrou katolíckeho kňaza, ktorý vo vysokom veku žije v špeciálnom 
zariadení v Lučenci, a ktorého ona, už tiež starenka, každý mesiac chodí navštevovať... Ako ináč? Vláčikom. 
Nič jej nie je na ťarchu, ničoho sa nebojí. Ani samoty, ani opustenosti, ani okolitého sveta,...ani cestovania. Má 
svoju hlbokú vieru a bezhraničnú Oporu! Má svojho Pána, s ktorým žije s tou najprostoduchejšou, prirodzenou 
samozrejmosťou! Nechýba jej televízor, dokonca ani rádio. Má svoje pravidelné dennodenné cesty do chrámu 
a najmä knihy všetkého druhu, ktorým venuje všetok svoj voľný čas... (A naozaj! Na svoj vek, postavenie a 
zrejme iba základné vzdelanie bola nadmieru rozhľadená a po celú cestu nepovedala jednu, jedinú banálnu, 
či nebodaj nemúdru myšlienku!) 

V ten zimný podvečer sa jedno kupé v spomalenom rýchliku Margecany – Zvolen zmenilo na doslovný duchov-
ný raj. Mali sme pocit, že do špinavej, nevľúdnej vlakovej súpravy zavítala nevtieravá misionárka, ktorá dávala 
návod nielen na myslenie, ale i konanie kresťana akéhokoľvek vierovyznania. Bez preháňania! Upútala našu 
pozornosť, ba dokonca podnietila náš úprimný obdiv. Čím? Svojou prirodzenosťou, múdrosťou, toleranciou. 
(V spomienkach jej zostal i priateľský vzťah brata – katolíckeho kňaza s tamojším, vtedajším breznianskym 
evanjelickým farárom.) Bez náznaku svätuškárskeho presviedčania utvrdzovala, potvrdzovala svoju vieru, ktorá 
sa nás nemohla nedotknúť!

Ako skončila naša cesta? V Brezne naša spolucestujúca vystúpila. Kým sa však doslova pozviechala, kým 
nachystala na vystupovanie, ešte nám urobila na čelo krížik s prosbou, aby sme to isté urobili aj my na jej 
čelo. Aby sme boli všetci požehnaní, aby sme boli všetci ochraňovaní našim spoločným Najvyšším Pánom.

Mnohí si myslia, že Boha možno stretnúť len v chrámoch. Kdežeby! Stretávame ho všade, kde sa „dvaja, či 
traja zhromaždíme v Jeho mene!“ Tak bolo i v „našom“ rýchliku. Z tohto príbehu plynie veľa ponaučení. Jedno z 
nich na záver: evanjelizovať sa dá všelijako a všade. Pokiaľ sa priznáme k viere a nebojíme sa hovoriť o Bohu. 
I pred celkom cudzími, neznámymi, (napríklad) spolucestujúcimi. Ako to, napokon, urobila naša nevtieravá 
misionárka.                                                                pre Spektrum, Ondrej Hronec, snímka: autor

Nevtieravá misionárka
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Naša história
História Pohlodov

Židia prichádzajú do obce v roku 1818 v počte 23 a v roku 1869 kulminuje ich počet na 145. Židovská 

obec v sídle slúžnovského okresu Široké zriaďuje v roku 1864 rabinát, synagógu, cintorín a matriku pre 

41 obcí. Nárast v židovskej obci môže súvisieť so zamestnaním na okresnom úrade.

Osada Kolbach vzniká v roku 1824 na panskom pozemku Ymrey s počtom osôb 7.

Rok 1848 priniesol nielen zrušenie poddanstva, ale bol revolučný aj v národnom pohybe. Maďari žiadali 

viac práv od cisára a Slováci od Maďarov. Zo sporu o vládnu moc medzi uhorskou šľachtou a rakúskym 

cisárskym dvorom vznikla ozbrojená revolúcia. V priesmyku Braniska sa strhla 5. februára 1849 bitka me-

dzi cisárskymi vojakmi a maďarskými gardistami. Obchvatný manéver pomohol k víťazstvu gardistom, keď 

však víťazi dorazili do Širokého a nikto ich nevítal a aj úradníci štátnej správy za kostolom sa rozutekali, 

cestou okolo kostola začali z pomsty strieľať do pomníka Ladislava Širokaya, ba pustili sa aj do rabovačky. 

O mesiac 4. marca 1849 cestovali v koči cez Široké a Branisko Štúr a Hurban. Mali namierené k cirárovi 

do Olomouca, kde mu chceli predniesť slovenské požiadavky. O pobyte slovenských dobrovoľníkov v Širo-

kom sa kratučko zmieňuje 27. februára 1849 širocký farár Ľudovít Rybiczey, keď ich nazýva "Hodzsianae 

et Hurbanianae". Slovenský revolučný pohyb v Šarišskej župe bol však pod prísnym dozorom vedenia župy, 

menovite Ernesta Hedryho a v zárodkoch ho potláčal.

Urbársky patent roku 1853 potvrdil zrušenie poddanstva a urbárskych povinností z roku 1848, ale zarov-

no zrušil aj odvekú 100% zamestnanosť. Najhoršie na tom boli bezzemkovia - želiari, lebo keď zemepáni, 

teraz už statkári, museli za robotu platiť, začali hospodárstvo mechanizovať alebo im išlo dole vodou a 

masa bezzemkov prišla o obživu. Jedinou záchranou pred hladom bolo vysťahovalectvo, ktoré sa v Šariši 

tak rozmohlo, že v rokoch 1880 - 1910 odišlo 79 122 ľudí, čo bola polovica obyvateľstva župy a Široké 

(200 ľudí) s Víťazom viedli prvenstvo. Najprv odchádzali len muži, tí potom začali "cahac" manželky a keď 

sa dievky nemali za koho vydať, odchádzali tiež.

Nevýnosné hospodárstva začali zemepáni opúšťať a rozpredávať, hlavne židom alebo bankám cez dis-

pozičné právo, ktorým poverili farára Felixa Hedryho. Širockí zemania boli usídlení okrem najstaršieho 

známeho miesta na Madajovci a za kostolom, hlavne pozdĺž starej krajinskej cesty tak, že na rovnejšej 

spodnej strane mali sídla, oproti za cestou boli hospodárske dvory a okolo nich bývali poddaní. Na mieste 

dnešnej fary býval jeden z panských dvorov Hedry, povyše za Líniou bol dvor Malikovsky-Müller, potom 

Ymrey, ďalší Hedry, povyše Holubkoviča dvor Füzy, od Kolbaška ku novej ceste pod Líniou dvor Horvath a 

pri cintoríne ďalší dvor Hedry s pálenicou.

Keď sa ľudia začali vracať z cudziny s peniazmi, dali sa do skupovania pôdy tak masovo, že to vydesilo 

maďarský statkársky spolok OMGE z toho, že sa v krajine zmenší maďarský vplyv a uzniesli sa, že kde sa 

to ešte dá, má zostať v dedinách aspoň jeden maďarský statkár. V Širokom zostala rodina Hedryovcov pri 

cintoríne až do roku 1945. Ľudia sa vracali nielen s ťažko zarobenými peniazmi, ale aj sebavedomejší, ná-

rodne prebudení a s novým pohľadom na život. Začali zveľaďovať hospodárstvo aj bývanie, takže už letmý 

pohľad do dvora zvestoval, že tam býva "amerikan", lebo má "na sypancu, abo na dome bľachu" (plech).

prevzaté: obec Široké
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Namiesto úvodu
Sedím v plnej čakárni na onkológii v ružomberskej nemocnici. Som tam s otcom. Čas si krátim „povinným“ 

čítaním Straussa a čiastočne ešte chcem splatiť dlh P. O. Hviezdoslavovi a jeho „Je obrátenie Pavla“... Ale 
nemôžem nebyť; nevnímať, nepozorovať život okolo. V jednom rohu skupina niekoľkých pacientov zjavne na-
pĺňa priestor čakárne a nedá sa nepočuť: „Keď som robil v ..., mesačne som dostával aj 6000 korún! A keď 
sme prišli do krčmy, krčmárky okolo nás obskakovali ako fredky...“

Zašlá sláva „našich ľudských úspechov“, to je celý zmysel života... Žijeme len akoby z roztrúsených odro-
bín, ktoré ako pes chodiaci popod stôl ňuchá, hľadá, vylizujúc špinavú dlážku, aby ešte voľajakú blchu uchytil 
medzi napoly vypadané zuby... Sám zúfalý - v živote i pred životom, ale s výzorom šťastného hrdinu, ktorý žije 
pre danú chvíľu, keď sa všetka pozornosť sústreďuje len a len na ňom...

Je zaujímavé, povedal by som, že až tajomné, vnímať človeka a jeho život takto bezprostredne a priamo. A 
nič iné, len to, že sa tu potvrdzuje strašná pravda o „redukovanom človeku“, ktorú Pavol Strauss vypovedal 
vo svojej eseji „Problém človeka“ z roku 1947. Bez Boha je človek redukovaný na minimum, na úrovne rôz-
nych stupňov, z ktorých ani jeden nezodpovedá jeho dôstojnosti. Je to človek bez kultúry, bez svetla života, 
bez nádeje. Je to voľajaký úbožiak, ktorý ani len netuší o rozsahu svojej biedy, lebo mu chýba odvaha prijať 
pravdu a ak treba aj strašnú pravdu o sebe. A tak si vytvára dojem šťastia, hoci v skutočnosti zúfalý - v živote 
i pred veľkosťou svojho života.

Som úplne uchvátený, až ohúrený Straussovým „Problém človeka“ (súborné dielo Pavla Straussa, zväzok I., 
strana 161 – 179). Jasne, zrozumiteľne. Holá pravda a nič viac. To nie je „fajn pocit“ z pekného, to je bázeň 
a rešpekt pred veľkým a vznešeným, lebo Pavol Strauss takto zjavuje – a dnes aj mne zjavil – Boha a pravdu 
o človeku, teda aj o mne...

Ako sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom hovorí o postupnom a nevyhnutne potrebnom 
dospievaní v Kristovi („Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako 
dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby“ (1Kor 13; 11)), tak si tu ja uvedomujem svoje 
„dospievanie“, dorastanie pre Straussa. Čítajúc Problém človeka mi prišlo na um, že čo by bolo, keby som to 
čítal počas štúdií v seminári, či hádam v gymnáziu...? Asi nič, ba ešte skôr mne na škodu, lebo vtedy „hovoril 
som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa...“. Konal som tak. A dlho to ešte trvalo. Bolo potrebné zanechať 
detské spôsoby a dospieť „k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4; 13) lebo len vtedy sa stávaš 
spôsobilým vážne veci vážne prijímať...

Ak Jozef Tóth o Pavlovi Straussovi poznamenal že „Je to nejaký posunutý prorok Izaiáš, alebo Mojžiš...“ 
(Košice, leto 2012), ja hovorím – či v duchu slov apoštola Pavla „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus...“ 
(Gal 2; 20), alebo v širšom chápaní slov z Listu Hebrejom „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi 
Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi...“ (Hebr 1; 1-2) - Boh k nám 
opäť prehovoril. Prehovoril k nám a prihovára sa nám skrze Pavla Straussa.

POČÚVAJTE VY, PÁNI Z ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV!
Niekedy v 1948 roku (18. decembra) ste vydali Chartu ľudských práv. V mierne deštruovanej podobe, ale 

ako plagiátori, ste ukradli páru základných princípov poriadku života na zemi od jeho pôvodcu, od Boha, no 
pre neho samého tam nielenže niet miesta, ale vedome ste ho vypoklonkovali, v snahe dokázať - najmä však 
sebe, Jemu nie, že už ste „ako Boh“...! (Gn 3; 5). Vydeklarovali ste tým „právo“ človeka zrieknuť sa Boha, 
(tak ako onen prvý „navrhovateľ“ „slobody“ a „garant“ zemského „šťastia“ - „otec všetkej lži a klamstva“ (Jn 
8; 44)) mysliac, že sami, svojimi poriadkami vytvoríme spoločnosť ľudskú, humánnu... Iste, už sa nemá kto 
priznať a nemá si kto priznať, aký je v tom fatálny omyl. Vaša vlastná pýcha, váš vlastný rozum vás dobehol, 
ba stal sa vám aj najväčším nepriateľom (Boh zahanbuje múdrosť múdrych... (1Kor 1; 19-25)).

Počúvajte vy, páni z Organizácie spojených národov!
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Pavol Strauss práve vám adresoval tieto slová: 
„Všetky vonkajšie pokusy o obnovu sveta a zlepšenie pomerov sú teda fantazmagóriami, kým sa človek 

systematicky nezačne zlepšovať. - A o to sa systematicky stará len svätá cirkev pomocou spytovania svedomia 
a svojich sviatostí, pokánia a eucharistie. Len zdokonalený človek, ktorého cirkev dá spoločnosti k dispozícii, 
obnoví tento svet. Kým si to neuvedomia a úprimne nevyhlásia páni z Organizácie spojených národov, musia 
zbankrotovať všetky konferencie a každý koniec vojny bude len začiatok prípravy na novú“.

„Svet produkuje bystroum slepých šteniec vo veci Pána Boha. Preto musí všetko spráchnivieť a skrachovať, 
každé podujatie, či je to výchova človeka, alebo nové umenie, či je to koncepcia vedy, alebo medzinárodné 
konferencie, ak nepojmú do svojich rozpočtov konštantu Boha. Celý výpočet musí byť nevyhnutne zlý - pre 
falošné premisy. Na jednom konštatovaní sa dnes zhodnú všetci, i keď sú odlišných myšlienkových táborov 
alebo vedeckých škôl, všetci, od laboratórnych sysľov až po hlásne trúby všetkých politických dúhových od-
tienkov, a to je kríza, krízové postavenie vonkajšie i rozpoloženie vnútorné.“

A ten istý Pavol Strauss, od nás, zo Slovenska, vidiac ďaleko jasnejším zrakom ako vy všetci dohromady, 
rok pred vašou slávnou deklaráciou, načrtol celý problém doby vážnej vtedy a nemenej dnes... Problém člove-
ka. Esej, komplexne pojímajúca, krok za krokom vysvetľujúca, trpezlivo objasňujúca - problém človeka. Jeho 
príčiny, prejavy, dôsledky... Ale to najhlavnejšie! Pokorne poukazuje na tú cestu, ktorú váš „hrdý človek“ (= 
Straussov „redukovaný človek“) opustil, ako na jedinú schodnú, jedinú možnú (v konečnoplatnom zacielení 
a ozmyslení človeka). A tou cestou je Boh, ktorý sa ľudstvu zjavil v Ježišovi Kristovi, tou cestou je Kristus...
„Čochvíľa nezvýši zo sveta iba púšť mravná a kultúrna, ktorá sa zrúti do seba.
Svet a jeho civilizácia sa dajú budovať iba na správnom základe myslenia a mravov.
Všetky zlyhali. Kresťanstvo poslali do výslužby. A nepôjde to ináč, ako to s ním znovu skúsiť.“ 

pripravil Paľo Ondrík
v Kluknave 12. februára 2014

ilustračná snímka: Internet
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Život pána profesora 
Hlaváča nebol len o 
víziách, práve naopak. 
Bol plný útrap a boles-
ti. Ateistický  režim sa 
snažil vymazať všet-
ko, čo bolo duchovné, 
nenávidel, čo bolo 
kresťanské. 
Aj náboženská litera-
túra bola tým poznače-
ná, napríklad v Pútni-
ku Svätovojtešskom 
vyšli v roku 1953 
články, ako je možné 
zvýšiť v socializme do-
jivosť, či predĺžiť vek 
človeka o 50 až 60 
rokov. V Sovietskom 
zväze vraj už na tom 
pracovali.

V písomnom zázname z 10. 9. 
1952 po svojom zatknutí  pán pro-
fesor píše o veľmi živom sne, ktorý 
mal  v prešovskej väznici. Snívalo 
sa mu, že opustil svoju celu a oci-
tol sa na inom mieste inej väznice, 
kde na podlahe bol stružliak, nebol 
tam ani stôl, ani stoličky, žiadne 
okno, len za dverami akýsi vetrák. 
Kde to som? Ako tak uvažuje, 
zjavila sa vo vetracom okienku sv. 
Terezka Ježiškova a s úsmevom 
na tvári mu podala kvetinku. Celý 
prestrašený sa zobudil, ďakujúc za 
sen a dar. Včasráno 29. 9.1952 
ho zobudili  a odviedli do inej cely. 
Rozhliadnuc sa po cele si uvedo-
mil, že je to miesto, ktoré mal vo 
sne. Chýbal len stružliak, no i ten 
mu  o päť dní 3. 10. na sviatok sv. 
Terezky hodili do cely. Pre profe-
sora Hlaváča bol tento sen veľkou 
vzpruhou, bol presvedčený, že k 
nemu prehovoril cez sen Boh, aby 
ho posilnil v utrpení. 

Takýchto a podobných snov a 

vízií bolo v živote hermanovského 
farára veľa. Jeho sesternica Pavla 
Hlaváčová píše vo svojom písom-
nom svedectve o profesorovi, ako 
o človeku, ktorý vedel vysnívať, čo 
sa malo ešte len stať. Sestry Anna 
a Mária Balogové, ktoré mu viedli 
domácnosť, vo svojej výpovedi 
svedčili o  schopnostiach pána 
profesora prenikať do poznania 
vecí nepochopiteľným spôsobom. 
Mária uvádza konkrétny prípad 
o ťažko chorej žene, ktorý pred 
odvozom do prešovskej nemocnice 
navštívil pána profesora, aby dal 
odslúžiť sv. omšu za uzdravenie 
svojej ženy. Okolo štvrtej hodiny 
po polnoci sestry Balogové počuli 
v kuchyni trepot tanierov, na ktorý 
sa zobudil aj pán farár. Sestry si 
mysleli, že to bol duchovný otec. 
Ráno, keď sa to všetko vysvetlilo, 
povedal im, že to bola tá žena, za 
ktorú mal slúžiť sv. omšu. Počul 
som jej ťažké kroky i jej hlas, že 
omšu mám odslúžiť nie za živú, 
ale za mŕtvu.

Priamym účastníkom tohto 
prípadu bol aj  František Vojtko, 
ktorý sa ráno stretol s pánom 
profesorom pri sakristii kostola. 
Pán profesor mu povedal: „Zajtra 
idem do Košíc a pozajtra v stredu 
je pohreb.“ „A komu?“ udivene sa 
pýtal. „Veď nikto nezomrel.“ Keď 
mu to vysvetlil, dobehol manžel 
nebohej zmeniť úmysel sv. omše: 
„Práve som dostal telegram ozna-
mujúci smrť mojej ženy.“

Hermanovský farár sa často 
modlieval neskoro večer okolo 
kostola sv. ruženec. Raz večer v 
septembri 1965, keď bol pohrúže-
ný do tohto tajomstva, zbadal pri 
sakristii asi tridsaťročného chlapa, 
oblečeného podľa módy z minulé-

ho storočia, husté fúzy zdobili jeho 
tvár. Postavil sa mu do cesty a po 
katolíckom pozdrave požiadal ho o 
odslúženie sv. omše. Pán profe-
sor mu prisľúbil, že za spásu jeho 
duše odslúži sv. omšu hneď ráno. 
Na otázku, za koho má byť táto 
sviatosť odslúžená, odpovedal: 
„Jozef Sopko.“

Prešli štyri roky a pri večerných 
modlitbách okolo kostola sa v tom 
istom čase neskoro večer objavila 
tá istá postava duše, prosiaca o 
pochovanie telesných pozostatkov: 
„Moje kosti sú pod strieškou sak-
ristie, tú zajtra majú búrať. Tesár-
sky majster ma zabil sekerou pred 
109 rokmi a tam ma ukryl.“

Na druhý deň chlapi začali búrať 
strechu sakristie. Profesor Hlaváč 
ich upozornil, že po odkrytí strechy 
nájdu kostrové pozostatky muža z 
minulého storočia. A naozaj, našli 
tam kostru zahrabanú lístím zo 
stromov. Privolaný doktor Bochňa 
z Jarovníc a expertízny pracovní-
ci konštatovali smrť pred 100 až 
110 rokmi, jednalo sa o muža od 
25 do 30 rokov. Pán profesor sa 
pousmial a polohlasne povedal: 
„No vedia“ a ich odhad bol takmer 
presný, lebo okolnosti vraždy mu 
boli známe. Profesor dal kosti 
poskladať do drevenej debničky a 
s úctou ich pochoval s odslúžením 
sv. omše.    

Lenže stretnutiam ešte nebol 
koniec. Prešlo asi šesť mesiacov a 
nebohý znova čakal pred sakristiou 
na modliaceho sa kňaza: „Chcem 
ešte tretiu svätú omšu za spásu 
mojej duše.“ Dobrý kňaz mu ochot-
ne prikývol s tým, že hneď ráno od-
slúži sviatosť, ktorú ustanovil Ježiš 
Kristus. Lenže nebohý sa s touto 
odpoveďou neuspokojil a nedal sa 

Hermanovský farár (2. časť)
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odbiť, trval na svojom, aby sa svia-
tosť slúžila hneď teraz. Nevšedná 
prosba, myslí si profesor, že chce 
odslúženie sv. omše teraz a hneď. 
„Ale to nie je možné“, vyhovára 
sa kňaz. „Nemám ani miništran-
tov, kostolníka, ba ani veriacich 
tu niet.“ Nebohý sa ponúkol sám 
za miništranta, všetko pripraví a 
aj kostol bude plný. „No ak to tak 
bude, tak súhlasím, keď tak upre-
ne žiadaš.“ Nebohý mu pomohol 
obliecť sa do omšového rúcha. 
„Všetko bolo pripravené tak“, 
opisuje pán profesor, „ako na sv. 
omšu v nedeľu, takže najväčšia 
obeta sv. omše sa mohla začať. 
Kostol bol naozaj plný. Niektorých 
som poznal, boli to moji zomrelí 
farníci. Sedeli na svojich obvyk-
lých miestach. Väčšina z nich boli 
pre mňa neznáme duše.“ Keď sa 
bohoslužba skončila, nebohý od-
prevadil profesora na faru. Rozlúčil 
sa s ním slovami: „Zbohom, pán 
sused.“ Čudná rozlúčka, pomys-
lel si kňaz. „Ešte mnoho ráz som 
rozmýšľal nad významom slov na 
rozlúčku: „pán sused“. Prišiel som 
na to oveľa neskôr, keď som si dal 
vyhotoviť hrobku. Až vtedy som si 
uvedomil slová na rozlúčku - môj 
nový domov bol v susedstve, keď 
som asi pred dvanástimi rokmi 
pochovával kosti nebožtíka v dre-
venej debničke - svojho budúceho 
suseda.

František Vojtko jednoznačne 
tvrdil, že profesor sa stretával 
s nebožtíkom v bdelom stave a 
nebol to žiadny sen. Podobne to 
tvrdili aj veriaci svedkovia, ktorí to 
vedeli od pána profesora. Tvrdila 
to aj sestra Eva Mihoková. Jej otec 
bol dlhé roky kostolníkom v Her-
manovciach.

Dominikán otec Tomáš Gajdoš 
písomne vyhlásil, že tieto návšte-

vy mladého muža boli v bdelom 
stave a udiali sa tak, ako to pán 
profesor vyrozprával. Mohli byť 
prameňom záhadných návštev a 
poznania sny? Ak by v tom boli na-
ozaj sny, tak zo Sv. písma vieme, 
že Boh zjavoval svoju vôľu cez ľudí, 
ktorých si vyvolil práve cez sny. Či 
to už bol Jozef egyptský, svätý Jo-
zef, ženích Panny Márie a iní. Boli 
to sny  nadprirodzeného pôvodu.

Hermanovský farár vynikal aj 
zvláštnym vzťahom k zvieratám. 
Často to robilo dojem, akoby sa s 
nimi zhováral, ako sv. František z 
Assisi. Akoby zvieratá vycítili jeho 
dobrotu, opätovali mu jeho lásku 
prítulnosťou a krásnym štebotom. 
Radi ho mali aj dedinské psy a 
holub Mižo bol jeho dennodenným 
stravníkom. Jeho sesternica Pavlí-
na píše o štyroch hrdličkách, ktoré 
aj keď boli ako hladné, nechceli 
jesť od nikoho, iba od pána pro-

fesora. Keď sa niekedy pán farár 
zdržal dlhšie v kostole, nasypala 
im zrno ona. No na jej prekvape-
nie zostali na strome a prene-
chali to vrabcom, až kým prišiel 
dôstojný pán a nasypal im krmivo 
on. Potom už vzlietli a dosýta sa 
nakŕmili.

Uviedol som iba niekoľko príbe-
hov charizmatického kňaza. Bolo 
ich podstatne viac a jedno je isté, 
že tento kňaz priťahoval ľudí do 
kostola ako magnet. Jeho činnosť 
sa prejavovala charizmatickými 
znakmi až do smrti. Svoju posled-
nú sv. omšu odslúžil 3. februára 
1983. Deň predtým  sa slabučký 
kňaz vyjadril: „Zajtra ešte sv. omšu 
odslúžim.“ Nikto už tomu neveril. 
No odslúžil ju tak, ako povedal. Po 
tejto svätej omši upadol vyčerpaný 
do bezvedomia. 

Ján Jenča
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Modlitba na nedeľu 

ZA RODINY

Bože, od Teba pochádza všetko 

otcovstvo na nebi i na zemi. Ty si 

Láska a Život, urob, aby sa každá 

ľudská rodina na orodovanie Božej 

Matky stala opravdivou svätyňou 

života a lásky skrze Ježiša Krista 

v Duchu Svätom.

Otče, nech Tvoja láska vedie 

úmysly a skutky manželov k dob-

ru ich rodín vo svete. Nech mladá 

generácia nájde v rodine pevnú 

oporu pre rozvoj človečenstva v 

pravde a láske.

Daj, aby vzájomná láska nesená 

mocou sviatostného manželstva 

bola silnejšia ako všetky krízy a 

slabosti, ktoré musia prekonávať 

naše rodiny.

Na príhovor svätej nazaretskej 

rodiny daj Cirkvi schopnosť, aby 

vedela osloviť rodiny v našom ná-

rode a na celom svete. Bože, Ty si 

Život, Pravda a Láska, v jednote 

Syna i Ducha Svätého, posväcuj 

naše rodiny. Amen.

Keby som vám teraz dal otázku, prečo sa na veži nášho kostola 

trikrát za deň zvoní, určite poviete, že je to kvôli modlitbe Anjel Pána. 

Každý katolík vie, že zvon nás zvoláva, aby sme svoju myseľ pozdvihli 

k Pánu Bohu, aby sme sa pomodlili Anjel Pána.

A práve v tejto modlitbe sa modlíme slová, ktoré sme počuli aj v 

evanjeliu: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“

Evanjelista Ján začína svoje evanjelium vznešeným úvodom práve 

o tomto Slove. Slovo je Ježiš Kristus, ktorý bol od vekov, nemal nikdy 

začiatok, bol skôr ako svet. Všetko, čo existuje, Boh stvoril cez toto 

Slovo, v ňom máme život aj my, veď nás to Slovo prišlo vykúpiť. 

Nedávno sme slávili Vianoce, keď to Slovo, teda Ježiš Kristus, prišiel 

na svet. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, ako zvykneme hovorievať, 

ale zároveň tá udalosť, ktorú si pripomíname cez Vianoce, je veľmi dôle-

žitá a významná pre nás. Keby nebolo Vianoc, keby sa to Slovo nestalo 

telom, boli by sme stratení, nedosiahli by sme nikdy večnú blaženosť.

Sme teda veľmi radi a vďační Pánu Bohu za tieto nádherné sviatky, 

za to, že sa to Božie Slovo stalo telom. Ani jeden z nás určite nepo-

chybuje o tom, že to bolo veľmi dôležité. Otázka je teraz taká, aké sú 

vlastne tie naše slová. Či sú to slová, ktoré majú svoju hodnotu, majú 

svoju dôležitosť a váhu, alebo či sú to slová skôr prázdne, bez ducha... 

Či tie naše reči niekedy skôr neublížia ako pomôžu, či sú pravdivé, či 

za niečo stoja.

Hovorí sa jeden príbeh o Sokratovi, že raz za ním pribehol jeden z jeho 

žiakov a rozhorčene mu hovoril, čo o ňom - o Sokratovi - hovoria ľudia. 

Sokrates ho však prerušil: „Počkaj, preosial si to, čo chceš povedať, cez 

tri sitá?" Žiak nechápal: „Cez aké sitá?" Sokrates mu hovorí: „Preosial 

si to cez sito pravdy? Vieš isto, že to, čo chceš povedať, je pravdivé?" 

Žiak odpovedá už miernejším hlasom: „Nie, veď práve o to ide, že to 

nie je pravdivé..." Sokrates pokračoval: „Je pre mňa nevyhnutné, aby 

som to vedel?" Žiak pokračuje váhavo: „Nie, nie je to nevyhnutné..." 

A ďalej sa Sokrates pýta: „Je to, čo mi chceš povedať, dobré?" Žiak 

hovorí: „Nie." Sokrates mu odpovedal: „No vidíš, nie je vôbec potrebné, 

aby sme sa tým zaoberali.“

Dbajme teda na to, aby naše slová mali svoju hodnotu, aby to neboli 

len prázdne alebo dokonca zlé reči. Nech je nám vzorom práve Boh, 

veď Jeho Slovo nás vykúpilo, teda má pre nás obrovskú, nenahradi-

teľnú cenu.
Michal Masný

Hovoriť je striebro
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Bol rímskym kňazom, ktorý za 
cisára Klaudia II. (268-270) sa 
preslávil svätosťou a neobyčajný-
mi darmi ducha. Pre svoju obe-
tavú dobročinnosť požíval medzi 
pohanmi úctu a vážnosť. Veľkou 
usilovnosťou prenasledovateľov 
kresťanstva bol obžalovaný ako 
tupiteľ štátneho náboženstva a 
bol uväznený. Pred miernym cisá-
rom sa obhájil. Svätý Valent hájil 
kresťanskú vieru pred cisárom 
Klaudiom tak presvedčivo, že cisár 
plný obdivu povedal svojim radcom: 
„Počúvajte, radcovia moji, ako 
tento muž múdro hovorí!" Svätec 
usvedčil zo lži svojich nenávistní-
kov. Pánova múdrosť zostúpila s 
ním i do žalára, kde neprestával 
vo svojom apoštoláte slovom i 
skutkom, tak, že obrátil ku Kristu 

Sv. Valent, kňaz a mučeník (14. 2.) ilu
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celý dom svojho väzniteľa.
Podľa aktov mučeníkov sa sv. 

Valent modlil pri vstupe do domu 
svojho väzniteľa Asteria: „Bože, 
pôvodca všetkých vecí viditeľných i 
neviditeľných, ktorý si svetlo pravé, 
osvecujúce každého človeka, vyveď 
obyvateľov tohoto domu z tmy po-
hanstva a daj im svojho svetla, aby 
Ťa mohli poznať.“ Táto vrúcna mod-
litba svätca bola zázračne vyslyša-
ná. Celý dom na čele s väzniteľom 
sa obrátil. Dali sa všetci pokrstiť. 

Aktá mučeníkov o tom rozpráva-
jú, že svätec svojou modlitbou vrátil 
zrak slepému dievčaťu žalárnika 
Asteria. Keď dievča náhle videlo, 
padol Asterius na kolená a volal 
ku svätcovi: „Otvor tiež moje oči, 
aby som poznal Tvojho Boha.“ Keď 
pohania videli, že Asterius sa s ce-

lým svojim domom dal pokrstiť, v 
šialenom návale zlosti sa vrhli na 
Asteriov dom, kde bol sv. Valent a 
na smrť ho utýrali roku 269.

Rovnako ako Asterius aj my dnes 
volajme s dôverou ku sv. Valentovi 
za seba, za naše rodiny, za našu 
mládež, aby sme obstáli a vytrvali 
vo svätom dedičstve viery našich 
otcov. Aby sme víťazili nad množia-
cimi sa nebezpečenstvami, ktoré 
nás chcú olúpiť o večné šťastie, 
ku ktorému sa vlastne od svojho 
narodenia, presnejšie povedané, 
od svojho svätého krstu denne 
približujeme.

Sv. Valent, kňaz a mučeník, po-
máhaj nám svojou svätou modlit-
bou, aby sme sa všetci s Tebou raz 
v nebi mohli naveky tešiť. Amen.                                                                                              

Mgr. Ján Biroš
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Veď máme vieru!
Nepoznám človeka, ktorého by sa nedotkol aspoň jeden pohrebný 
obrad. Smútočné piesne, spomienky, čierna farba na šatách...To 
všetko sa nedá len tak prehliadnuť. Nedá sa všetko len tak „ho-
diť za hlavu“ a tváriť sa neutrálne, bez toho, aby nami lomcovali 

emócie. Stačí nám jeden jediný pohľad na to, ako truhlu s mŕtvym telom nášho 
blízkeho pohltila zem a vtedy sa to všetko prevalí. 

Všetko, čo sme dovtedy v sebe 
tak hrdinsky zadržiavali. V tom 
okamihu si uvedomíme nielen 
pominuteľnosť života, ale najmä 
fakt, že práve sa ukončila jedna 
etapa nášho života a začína sa 
druhá, lenže už v nových pod-
mienkach. Zrazu je nám jedno či 
sa na nás niekto pozerá, či práve 
dlhú chvíľu hľadáme v kabelke 
vreckovku alebo či sa nám roz-
maže mejkap. Keď človeka začnú 
pod náporom sĺz páliť oči, neuve-
domuje si vonkajšok. Uzavrie sa 
do hĺbky svojho vnútra a necháva 
svojim pocitom voľný priebeh. 
Nezaujíma ho, kto ho pozoruje. 
Prežíva naplno jednu z najťažších 
chvíľ svojho života a vie, že si ju 
navždy zapamätá. 

Strata blízkeho je síce uzlíkom 
pocitov a spomienok, no práve 
pri takýchto udalostiach si viac 
uvedomíme, že stačí krátky oka-
mih a môžeme prísť o to najdrah-
šie, čo v živote máme. O ľudí, 
ktorí tvoria náš život a domov, v 
ktorom sa cítime bezpečne. Pev-
nú statiku nášho života naruší 
náhla strata niekoho, kto v ňom 
tvoril jeden z hlavných pilierov. 
Zarytí optimisti tvrdia, že veci 
a udalosti v živote by sa nema-
li brať tak vážne, ako vyzerajú. 
Podľa nich by sme ich mali brať 
s nadhľadom a užívať si každý 

prežitý deň. Lenže ako sa dá ne-
brať vec vážne, keď je vážnou v 
celej svojej podstate? Vo svojom 
živote som nebola na veľkom 
množstve pohrebov, bolo ich len 
zopár. No na tom poslednom, 
keď sme sa lúčili s babkou, som 
prišla na niečo, čo ma prinútilo 
zamyslieť sa. Keď ma pri prvom 
pohľade na jej truhlu premohli 
slzy, ako aj ostatných okolo mňa, 
odkiaľsi som započula krátku, 
no predsa krásnu vetu, ktorá 
by mohla byť pokojne mottom 
pre všetkých, ktorí nedisponujú 
silnou povahou a svoje emócie 
neukrývajú za masku nepriestrel-
nosti. Veta znela jednoducho: 
„Prečo plačete? Veď máme 
vieru!“ Keď som ju počula, niečo 
vo mne zastalo. Povedzme, ako 
ručičkové hodiny, ktoré pravidel-
ne odbíjajú, no zrazu z ničoho nič 
zastanú a ich sekundová ručička 
sa pomaly pohybuje raz dopredu, 
raz dozadu. Odrazu som pomedzi 
slzy len pomaly vnímala obsah 
tejto myšlienky. 

V týchto dvoch krátkych zvo-
laniach je viac pravdy, než si 
dokážeme predstaviť. Obsahujú 
veľmi dôležitú správu, ktorá by 
pre nás mala byť majákom práve 
v ťažkých chvíľach. Tou sprá-
vou je vedomie, že náš život sa 
smrťou nekončí, a teda nemáme 

dôvod na slzy. Smrť síce predsta-
vuje stratu, ale nikdy nie koniec. 
Útechou by nám mala byť práve 
naša viera, že život tu na zemi 
je síce pominuteľný, ale Život 
po ňom nie je len výplod fantá-
zie, je to skutočná realita, naša 
budúcnosť. Pokojne ho môžeme 
nazvať takzvaným „Životom po 
živote“, ktorý sa nikdy neskončí 
a ktorý predstavuje večnosť v ne-
konečnej radosti s láskou nášho 
Nebeského Otca. 

Motiváciou pre nás „smrteľní-
kov“ má byť to, že si so sebou 
nevezmeme absolútne nič. Zdá 
sa vám to ako protirečenie? 
Samozrejme, nikoho nepoteší 
správa, že sa má niekam vybrať 
úplne sám, bez všetkého, čo si 
za celý život vybudoval a získal. 
Dobrou správou však je, že jedi-
nou „batožinou“, ktorú so sebou 
bude mať naša duša pred odcho-
dom do neba, budú naše a LEN 
naše dobré skutky. Nevezmeme 
si so sebou dobré skutky ani 
našich príbuzných, priateľov či 
známych. Vezmeme si so sebou 
len to dobro, ktoré patrí nám, 
našej duši, nášmu pozemskému 
životu a našim náladám, ktoré 
sme počas neho mali.

V súčasnosti má väčšina ľudí 
vo svojom okolí problémy so 
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vzťahmi. Nie je to len o vzťahoch 
na pracovisku či v škole, ale aj 
o vzťahoch vo svojom blízkom 
okolí, tam, kde žijú. Niektorí 
sa trápia pre to, že ich niekto 
ohovára a očierňuje pred ostat-
nými, ďalší sú pre závistlivosť 
kolegov takzvanými „outsidermi“, 
sú vynechávaní zo spoločnos-
ti a všade, kam sa pohnú, ich 
prenasleduje pocit, že ich ľudia 
špehujú a šepkajú si o nich za 
chrbtom. Títo ľudia sú väčšinou 
presvedčení, že sú to práve oni, 
kto sa musí zmeniť, aby zapadli 
a mohli byť súčasťou dnešnej 
spoločnosti plnohodnotne, bez 
toho, aby na nich niekto ukazoval 
prstom. A tak sa stáva, že robia 
všetko proti svojej vôli. Zabudnú 
na svoje správanie a snažia sa, 
aby bolo všetko podľa predstáv 
iných, nie podľa toho, ako sa 

sami cítia a hlavne, čo cítia. 
 

Je len na nás, ľuďoch, či vzťahy 
budujeme s láskou, toleranciou 
a porozumením, alebo vypočíta-
vosťou a klamstvom. Lebo práve 
na týchto základoch sa potom 
odzrkadlí ich dĺžka a schopnosť 
prekonávať prekážky. No nielen 
to. Láskou dokážeme „vyrábať“ 
dobré skutky, ktoré sú pre náš 
pozemský, no najmä večný život 
také potrebné a sú naším sku-
točným a jediným bohatstvom. 
Láska je to, čo nás poháňa 
vpred, čo nás robí miernejšími a 
schopnejšími vnímať nielen seba 
a svoje pocity, ale aj pocity ľudí 
okolo nás. Dovoľme jej preto, aby 
formovala naše životy a nedo-
volila nám skĺznuť k sebectvu a 
nenávisti.

  

Sviatok sv. Valentína, ktorý 
si pripomíname práve v tomto 
mesiaci, je síce sviatkom zamilo-
vaných, ale nie výlučne. Skúsme 
počas tohto dňa (a nielen počas 
neho, ale aj po celý rok) prejaviť 
viac lásky ľuďom, ktorých máme 
okolo seba. Niekedy stačí len 
malý úsmev, no aj ten môže byť 
jediným slnečným svetlom, ktoré 
rozžiari niekomu deň.   
  

Na tejto Zemi nie sme 
večne, a preto nestrá-
cajme čas hnevom a 
pochybnosťami. Žime 
každý deň plnohodnot-
ne a s láskou, akoby 
bol naším posled-
ným...

Lenka Novotná
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Ahoj deti!
Tak ako kamaráti? Ste spokojní s polročným vysvedčením? Verím, že áno ;) Čas nám plynie 

naozaj ako voda a už stihla ubehnúť aj polovica v poradí druhého mesiaca v roku.
Vedeli ste?
Tento mesiac je však iný ako ostatné, to určite viete. Je najkratším mesiacom roka. Febru-

ár má iba 28 dní, v prestupnom roku ich však má 29. Vedeli ste však, že trikrát v histórii sa 
stalo, že tento mesiac mal 30 dní? Alebo to, že niekedy mal rímsky kalendár mesiacov len desať a január s 
februárom boli do mesiacov vsunuté neskôr? Veru, minulosť skrýva rôzne zaujímavé veci.

Zaujme vás!
Február dostal pomenovanie podľa toho, že v tomto období zvykli ľudia vykonávať očistné slávnosti od 

rôznych chorôb. V latinčine znamená slovo február horúčka. Súviselo to samozrejme s očisťovaním tela po 
končiacej sa zime.

Len jednu otázku, prosím.
Keby som sa vás spýtal, aký prívlastok by ste dali tomuto mesiacu, určite by sa väčšina zhodla na slovách 

– zaľúbení, snúbenci, LÁSKA. A prečo? No veď predsa všetci vieme, že 14. február je dňom sv. Valentína. Je 
síce pravda, že prívlastok mesiac lásky patrí v prvom rade mesiacu máj, no prečo si lásku nevyznávať aj vo 
februári? Veď celý rok a každý deň v ňom je v podstate o prejavovaní lásky. Tak nás to učí Ježiš :)

Po stopách svätých.
Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Význam jeho mena je zdravý, silný, 

mohutný. Nevieme o ňom veľa. Bol to však jednoduchý kňaz, ktorý napriek cisárovmu zákazu sobášil mladých 
snúbencov a pomáhal im v ťažkostiach. Kvôli tomu ho sťali a na základe cirkevných tradícií je považovaný za 
patróna zaľúbených spolu s iným sv. Valentínom, biskupom a mučeníkom.

Kamaráti, lúčim sa s vami, prajem vám veľa zdaru v škole i doma. A aby som nezabudol. Blížia sa vám 
jarné prázdniny, ktoré sa začínajú 1. marca. Tak si ich teda užite ;)                                        Tomáš Magda ml.

Osemsmerovka

Slová z osemsmerovky: 
február, láska, srdce, čokoláda, bonboniéra, svadba, ruža, románik, 

bažant, Mária, lož, gazda, kritik, Rómeo, Júlia, balón, naskoč, akcia, fa-
rár, kostol, kríž, Ivica, orol, iglu, film, oko, pusa, Ivanka, odkvap, oltárik, 
cesto, nos, Oto, kopa;

D I B O N B O N I É R A F E Ň

I V A N K A K O G S V A I  Ä O

A I L Ú J T O S L L R É L H T

D C Ó B F E B R U Á R Ó M E O

Á A N Ž A O U O R S V A D B A

L V Í L O Ž A M M K R L E N A

O R O L A T A Á G A Z D A I S

K O S T O L R N O T S E C Í U

O L T Á R I K I T I R K N E P

Č O K S A N A K O P A V K D O

Kópia obrazu sv. Valentína 
z farnosti Krížovany. 

Olejomaľba je na platne 
18. stor.

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

Je rizikom, ak sa snažím provokovať?
Mnoho mladých ľudí sa svo-

jou extravagantnosťou vystavu-

je mnohým rizikám. Naozajstné 

riziko, ktorému sa vystavujú je 

to, že si pomýlili zmysel života 

s blahobytom.

„Mám sa dobre a tak sa mi 

to páči! Kto ma prinúti, aby 

som urobil niečo, čo sa mi ne-

chce?!“ Presne tak, kto? Niet 

odpovede, niet partnera do 

dialógu. Ospievajúci nepotre-

bujú nikoho, s kým by sa mohli 

porovnávať (rodiča, spolužiaka, 

dospelého, ideál toho, kto pred-

stavuje historickú skúsenosť).

Ja, dospievajúci, mladý člo-

vek som jediným sudcom svoj-

ho príbehu. Za touto vzťahovou 

samotou sa skrýva trápenie 

niektorých mladých ľudí. Ale 

život má pre nich trpké prekva-

penia, lebo nemožno dlhodobo 

ignorovať toho „niekoho“. Hoci 

ho negujú, o to výraznejšie 

vystupuje v podobe závislosti. 

Vhodnejšia otázka by bola, kto 

ich vedie k tomu, aby sa snažili 

na seba upozorniť správaním, 

ktoré je momentálne v móde? 

Pre „koho“ sa takto správam?

Absolútna autonómia je iba 

utópia. Každý z nás reaguje v 

kontexte vzťahov. Problém je 

spoznať, v akom vzťahu je ten 

niekto k spôsobu môjho živo-

ta. Je to niekto iný, s kým sa 

identifikujeme natoľko, ako by 

bol našou súčasťou a vyvoláva 

v nás túžbu byť viditeľný očiam 

iných a upútať ich záujem. 

Preto sa mladí ľudia prispôso-

bujú modelom, ktoré nie vždy 

vytvorili oni sami, ale vždy boli 

vytvorené pre nich a práve pre-

to sú na dosah všetkým. 

Nakoľko sme schopní my 

dospelí pochopiť, čo nám chcú 

dospievajúci a mladí ľudia po-

vedať; a nakoľko sme schopní 

stať sa partnermi pre dialóg s 

nimi - stať sa pre nich tým „nie-

kým“. Alebo naopak, nakoľko 

sa ich provokatívne správanie 

stane alibi pre našu neocho-

tu? Zabudli sme hľadať svoju 

vlastnú originalitu alebo image 

(imidž - výzor) cez odlišné para-

metre nášho bytia. Vzpierame 

sa prijať Boží plán a snažíme 

sa byť takými, akými nás chcú 

mať iní. Ale je tu jeden rozdiel: 

kým tí iní majú vždy osobný záu-

jem (väčšinou ekonomický) na 

tom, aby si sa stal im podobný. 

Boh je jediný skutočne 

schopný prijať nás a milovať 

aj s našimi nedostatkami. Len 

Boh nám ponúka možnosť rásť 

a naučiť sa milovať.

Žijeme v natoľko sekularizo-

vanom svete, že už nevieme 

oceniť, aké očarujúce a príťažli-

vé je dúfať v život, ktorý presa-

huje hranice našej empirickej 

skúsenosti. 

My dospelí sme dnes vy-

strašení úlohou výchovy, pred 

ktorou sa cítime často, ako 

rodičia, neschopní. Z nášho 

horizontu sme však odstránili 

možnosť spoľahnúť sa na Boha, 

lebo skutočnosť, že v nás On 

mohol viesť k tomu, aby sme 

našli zmysel života, sa nám 

zdá, ako niečo, čo nás ponižuje 

a obmedzuje. Nanajvýš sa ne-

cháme viesť iným idolmi a Boha 

nechávame stranou.
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Trampoty v manželstve
LXXX. Ako sa udržať a zostať v kontakte

Keď vstúpime do 
manželstva, je dôleži-
té, aby sme spoločne 
hľadali spôsob, ako 
zostať v kontakte s 
našimi rodičmi. Pravi-
delné rozhovory majú 
veľkú hodnotu, ale 
zvyk telefonovať kaž-
dé ráno alebo večer 
k niektorým z rodičov 
– môže viesť k odporu 
u druhého partnera, 
najmä ak sú rozhovory 
dlhé alebo ich vedie-
me v čase, keď sa 
partner vracia domov 
z práce. Urobte vedo-
mé rozhodnutie, že 
si najlepší čas vyhra-
díte na vaše vlastné 
partnerské rozhovory. 
Pre dobro vášho man-
želstva majte to pod 
kontrolou a pre dobro 
vašich rodičov zostá-
vajte s nimi v kontak-
te. 

Zároveň by ste mali rozhodnúť, 
ako často sa budete stretávať s 
rodičmi. Ak má jeden z vás sklon 
stávať sa opäť závislým alebo 
nie je schopný odolávať nátlaku, 
vtedy bude lepšie stretávať sa u 
vás doma. 

Ak vládne napätie, kratšie a 
častejšie návštevy môžu budovať 
vzťah efektívnejšie. Príjemná at-
mosféra sa oveľa ľahšie udržuje 

v kratších časových úsekoch. 
Ak zostávame na návšteve príliš 
dlho bez toho, aby sme mali čo 
robiť alebo hovoriť, napätie môže 
narastať. 

Jedna žena rozprávala, ako 
nemala rada svojho svokra a 
bolo pre ňu veľmi ťažké tráviť s 
ním čas. Takéto pocity sa nedajú 
zmeniť zo dňa na deň. Môžeme 
používať rôzne spôsoby na bu-
dovanie vzťahu, ale treba zvážiť, 
ktoré z piatich vyjadrení lásky je 
pre našich rodičov a svokrovcov 
najdôležitejšie. (Upiekla ovocnú 
tortu – svokor to mal veľmi rád). 
Neskôr, po určitom čase začne-
me viac vnímať ich dobré vlast-
nosti a výsledkom bude zlepšený 
vzťah. Toto je rozhodnutie, ktoré 
musíme urobiť pre dobro svojho 
manžela alebo manželky. 

Musíme tiež rozhodnúť, v akom 
rozsahu chceme vzťahy s našimi 
rodičmi udržiavať. Mnohí rodičia 
sú obrovskou oporou, najmä, 
keď majú manželia plno starostí 
s malými deťmi. Ale ak chceme, 
aby nám vymaľovali celý dom, 
ušili všetky závesy, alebo sa sta-
rali o naše deti dvakrát do týždňa 
– to už od nich žiadame, aby boli 
naplno zapojení do nášho každo-
denného života. Bolo by vrcholne 
neláskavé a manipulatívne zaují-
mať sa o nich iba vtedy, keď pre 
nás robia niečo užitočné. Keď 
si to premyslíme, môžeme dôjsť 
aj k záveru, že bude lepšie viesť 
náš život bez ich každodennej 
podpory. Musíme sa starať o ich 
integritu vo vzťahu s rodičmi, ale 
pri tom nezneužívať ich lásku. 

Snažme sa riešiť konfliktné si-
tuácie.

Dokonca aj tam, kde je blízky 
vzťah medzi rodičmi a svokrovca-
mi, vyskytnú sa rozdielne názory. 
Napäté a zložité situácie musí-
me riešiť tak isto podľa zásad: 
hovoriť o nich, ospravedlniť sa a 
odpustiť si.

Dôležité je vyjasniť každý nevy-
riešený konflikt z minulosti – naj-
lepšie ešte pred uzavretím man-
želstva. Ak to neurobíme, hnev, 
zatrpknutosť, nenávisť alebo vina 
sa budú neskôr vynárať v rôznych 
podobách. Niektorí ľudia vstupo-
vali do manželstva rozhodnutí, že 
nebudú nikdy konať tak, ako ich 
rodičia. Možno mali rodičov, ktorí 
sa často rozčuľovali, ktorí boli 
voči sebe neláskaví a bezohľad-
ní, udržiavali si citový odstup 
alebo uprednostňovali niektoré 
spomedzi svojich detí. Už po 
niekoľkých mesiacoch manžel-
stva sa aj oni postupne začínajú 
správať podobne. Je to preto, že 
sa nezaoberali vlastnými pocitmi 
hnevu a odporu voči správaniu 
ich rodičov. 

Podľa analýzy jedného manžel-
ského poradcu: ak sa na čokoľ-
vek v živote sústredíme, máme 
sklon to napodobňovať. Ak našim 
rodičom odpustíme a prenesie-
me sa cez ich chyby a slabosti, 
prestaneme sa na sústreďovať a 
oslobodíme sa tak od ich podve-
domého napodobňovania. 

Ak sme ako deti čo len čias-
točne vinní za narušenie vzťahov, 
musíme sa rodičom ospravedlniť 
bez toho, aby sme ich obviňova-
li alebo sa snažili zdôvodňovať 
naše správanie. A účinok môže 
byť oveľa viac ďalekosiahly, než 
sme vôbec predpokladali.

Poslúžiť nám môže jeden 
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Stalo sa:
- 18. - 25. 1. - týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov
- 24. 1. - bol deň celodennej poklony 

v našej farnosti vo farskom kostole 
- 26. 1. - v nedeľu po sv. omšiach 

bola zbierka na dokončenie Arcidie-
cézneho centra pre mládež v Prešove 
a Univerzitného pastoračného centra 
v Košiciach

- 1. 2. - o 18:00 h bolo prvé stretnu-
tie nahlásených párov  na snúbenec-
kú školu v katechetickej miestnosti 
na fare 

- 2. 2. - Obetovanie Pána (Hromni-
ce) - 40 dní od Narodenia Pána Ježi-
ša; pri svätých omšiach sa požehnali 
sviece - hromničky

- 11. 2. - pri príležitosti 22. Sveto-
vého dňa chorých bolo v utorok 11. 
februára 2014 pri večernej svätej omši 
vo Víťaze udelenie pomazania chorých 

- 12. 2. - pri príležitosti 22. Sve-
tového dňa chorých bolo v stredu 
12. februára 2014 pri večernej svä-
tej omši v Ovčí udelenie pomazania 
chorých 

Stane sa:
- 22. 2. - bude spoločná krstná ná-

uka o 10:00 h na fare
- 5. 3. - Popolcová streda - začiatok 

40-dňového pôstneho obdobia; v tento 
deň je prísny pôst a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu

- 7. 3. - začnú krížové cesty v pôst-
nom období - v piatok: Víťaz o 18:00 
h, Ovčie o 16:30 a po nich sv. omša                                                                                      

v nedeľu: Víťaz o 14:30 h, Ovčie 
o 13:30 

- 9. 3. - bude po sv. omšiach zbierka 
na charitu

- 10. 3. - v pondelok  začíname 
deviatnik k sv. Jozefovi, patrónovi 
našej farnosti

- 19. 3. - slávnosť sv. Jozefa, ženícha 
Panny Márie, patróna našej farnosti

príklad. Stará žena zomierala v 
nemocnici. Jej syn ju bol navští-
viť. Keď prišiel so zlou správou, 
manželka mu pripomenula, že 
má nevybavenú istú záležitosť 
z mladosti, keď ušiel z domu a 
prerušil s matkou kontakt na 
celý rok - „Musíš to s ňou dať 
do poriadku skôr než zomrie“, 
povedala manželka. On súhlasil 
a vrátil sa hneď späť k matke 
do nemocnice. Požiadal svoju 
matku, aby mu odpustila jeho 

správanie pred tými mnohými 
rokmi. Žena bola veľmi dojatá a 
ochotne mu odpustila. Požiadala 
ho, aby aj on odpustil jej, že za-
príčinila to, že bol taký nešťast-
ný, až cítil potrebu odísť z domu. 
Úplne si navzájom odpustili a 
syn sa vrátil šťastný domov. Na 
ďalší týždeň jeho matku prepus-
tili domov úplne zdravú. Tešila 
sa dobrému zdraviu, aj synovej 
rodine ešte mnoho rokov.

B. Vaščák
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

17. 2. Pondelok
18. 2. Utorok 18:00 † Žofia Vihonská (výročná) 
19. 2. Streda 18:00 † František a Marián Hudákovci 
20. 2. Štvrtok 7:00 † Františka Jenčová (142)
21. 2. Piatok 18:00 † Karol, Štefan a Ondrej 17:00 za ZBP rodiny Jenčovej
22. 2. Sobota 7:00 za ZBP rodín prístrešia Žofia Čechová

23. 2.
7. nedeľa 
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP rodiny Stanislava a Veroniky Šimčíkovcov
10:30 50: Milan Čech

24. 2. Pondelok
25. 2. Utorok 18:00 † Helena a Matej Galdunovci
26. 2. Streda 18:00 † Štefan, Mária a Margita Šimčíkovci
27. 2. Štvrtok 7:00 † Valent, Mária, Ondrej a Mária Juraškovci
28. 2. Piatok 18:00 za ZBP Emy a jej rodiny 17:00 † Anna a Jozef Uliční
1. 3. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo 17:00 za ZBP rodín prístrešia Hôrka

2. 3.
8. nedeľa
cez rok - A

7:30 za ZBP rodín prístrešia Andrejkovičová 9:00 60: Júlia Stašíková
10:30 za farnosť

3. 3. Pondelok
4. 3. Utorok 18:00 † Marcela a Mária
5. 3. Popolcová 7:00 † František Pavlík 17:00 80: Mária Hudáková

Streda 18:00 † Ján a Andrej
6. 3. Štvrtok 7:00 † Matej Magda
7. 3. Piatok 18:00 za ZBP rodín prístrešia ku Širokému 17:00 za ZBP Žofie Pribulovej
8. 3. Sobota 7:00 za ZBP rodiny Baluchovej
9. 3. 1. pôstna 7:30 za farnosť 9:00 za ZBP Jozefa a Františky

rok - A 10:30 † Františka a Štefan, Žofia a Peter
10. 3. Pondelok
11. 3. Utorok 18:00 za ZBP rodín prístrešia Nad starým kostolom
12. 3. Streda 18:00 za zosnulých z rodiny Francovej 
13. 3. Štvrtok 7:00 za ZBP bohuznámej rodiny
14. 3. Piatok 18:00 za ZBP rodín prístrešia Bolček 17:00 † Ján, Helena a Jozef Jenčovci
15. 3. Sobota 7:00 50: Jozef Tartaľ

16. 3.
2. pôstna
nedeľa - A

7:30 za farnosť 9:00 † Helena a Matúš Richnavskí  
10:30 za ZBP Heleny Jenčovej

17. 3. Pondelok
18. 3. Utorok 18:00 † Ján Vardžík (výročná)

19. 3.
Streda
sv. Jozef

18:00 40: Anna a Stanislav Novotní 17:00
za ZBP Jozefa Humeňanského 
kňaza, misionára v Rwande

20. 3. Štvrtok 7:00
† Mária, Ondrej Novotní a Mária, Ján 
Iskrovci

21. 3. Piatok 18:00 za ZBP rodín prístrešia Harničárová 17:00 † Jozef a Veronika Hudákovci
22. 3. Sobota 7:00 za ZBP rodín prístrešia Za jarkom

23. 3.
3. pôstna
nedeľa - A

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP rodín prístrešia Nad záhradami
10:30 70: Helena Nehilová



Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou robiť. (sv. Augustín)



Na čo nestačia slová, nech dopovedia tieto kvety 
ako prejav našej lásky a oddanosti k Vám a k Vášmu poslaniu.

7. februára 2014 sme ďakovali spolu s duchovným otcom Marekom za jeho 40 rokov života


