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Putovanie za našou Matkou

Kostol sv. Jozefa, robotníka



Veľký náboženský spisovateľ Carlo Carretto v jednej 

zo svojich kníh opisuje takýto zážitok.

Raz zavítal do istého kmeňa, kde práve niečo slávili. 

Veľmi úctivo ho prijali a na svoju otázku, čo slávia, do-

stal odpoveď, že zásnuby jedného mladého dievčaťa s 

mladíkom z iného kmeňa. Toto dievča však ešte bolo 

mladistvé, preto muselo ostať u rodičov ešte rok. Až 

potom sa mohla odsťahovať k svojmu snúbencovi. 

Carretto si hneď predstavil Máriu, ktorá sa tiež zasnú-

bila ako mladistvá a musela čakať u svojich rodičov.

Keď tento spisovateľ po dvoch rokoch opäť zavítal 

k tomuto kmeňu, len tak medzi rečou sa spýtal ako 

sa majú tí mladí, čo pred dvoma rokmi mali zásnuby. 

Vtedy jeho hostiteľ upadol do rozpakov a nastalo tráp-

ne ticho. Bola to téma, o ktorej nikto nechcel hovoriť. 

Až neskoro večer, keď Carretto už odchádzal preč, v 

tme zbadal jedného sluhu a tak ho zastavil, aby sa 

dozvedel o tejto dievčine viac. Sluha si iba prešiel 

rukou po krku a Carrettovi to bolo hneď jasné, že jej 

prerezali hrdlo. Dôvod? Ešte pred svadbou sa prišlo 

na to, že je tehotná. Pošliapaná česť rodiny si vyža-

dovala túto obeť. Zamrazilo ho pri pomyslení na diev-

ča, ktoré muselo zomrieť, lebo bolo neverné svojmu 

budúcemu mužovi. Židia mali zvyk podľa Mojžišovho 

zákona takéto ženy ukameňovať.

Máriina situácia bola podobná. Pri anjelovom zves-

tovaní si bola plne vedomá, že vystavuje svoj život 

nebezpečenstvu, že len čo na to prídu, ukameňujú ju. 

A predsa jej viera bola tak veľká, že povedala svoje 

ÁNO. Ale čo má povedať ľuďom? Čo má povedať svojej 

matke, otcovi, ženíchovi? Že otcom tohto maličkého 

je Boh? Kto jej to uverí? Veď sa jej všetci vysmejú. 

Úbohá Mária. Ako budeš čeliť toľkým nepriateľom?

Carretto ďalej rozpráva, že vtedy večer si po prvýkrát 

uvedomil, že Mária nie je len drevenou sochou na 

našich oltároch, odetou do rúcha kráľovnej, ale že 

jej život bol skutočný. Jej viera však bola odmenená 

a do jej života zasiahol Boh. Alžbeta ju preto právom 

nazýva blahoslavenou, lebo uverila. 
d.o. Marek
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Narodeniny našej Matky
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Ach, búri, kvasí sa to vo Slavianstve
Hach! tedy rozklad na prvky to, zväzkov

už prietrž, opuk všetkých obručí,
čo veľký celok otáčali páskou?

jak praskne ďalšia: to vše zahučí…
až riad-sklad zmizne v zmätku náručí?
Alebo zmes zas spred stvorenia sveta,

hmôt a síl rozbroj klbčiaci sa ruch,
čo vezme smer, až zazrie, kde mu méta?

však nad chaosom totým kdeže lieta,
jak kedys’ lietal, jasný tvorčí duch?…

Tak obďaleč tu hĺba človek malý
a trnie strachom. Nie div: dosaváď

nevidel, by sa svety troskotali,
nevidel nových svetov povstávať;

i hanby páľu cíti, pýchy pád;
aj zúfal by si, v pochýb zhynul sieti,
nech viera nie v ňom, viera hlboká,

že spása závisí vždy od obetí:
i jej to zora budúcnosti svieti,

keď tečú slzy, krv keď vymoká…
Pavol Országh-Hviezdoslav
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KBS vydala výzvu na modlitby za mier a zmierenie medzi národmi
Bratislava 13. augusta (TK KBS) Biskupi Slovenska vyzývajú počas osobitného týždňa pripojiť sa k modlitbe 

za mier a zmierenie medzi národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Biskupi pripomínajú, že sa ich 
osobitne dotýka "prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje 
domovy". Obracajú sa preto na veriacich, aby sa spolu s nimi pridali k modlitbám od 15. do 22. augusta 2014. 

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, 

v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabí-
janiu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých 
veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi. 

Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. augusta 
2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.

S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nepoľavili 
v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné 
ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.

Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej po-
koja, daroval svetu zmierenie a pokoj.                          v Bratislave 13. augusta 2014  Konferencia biskupov Slovenska

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, preto-

že veríme, že sa skláňaš k nám 
ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, 
aby sme na zemi žili v pokoji a v 

tvojej láske a posielaš nám 
Ducha Svätého, aby nám dával 

silu prekonávať hriech a vytvárať 
jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás 
láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a 
pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svo-
je záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých ne-
museli mnohí utekať z vlastného 
domova,
aby zodpovední bránili slobodu a 
dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru 
a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré 

spôsobujú vyhasínanie nevinných 
ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, 
Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky 
krajiny,
v ktorých človek bojuje proti člo-
veku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad 
nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým kon-
fliktom,
ochrana ľudského života nad eko-
nomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť 
ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Se-
dembolestnej Panny Márie, Krá-
ľovnej pokoja, skrze tvojho Syna 
Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý 
nám otvoril cestu do kráľovstva 
večného pokoja.

Amen.
Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, 

Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi Nesúď
„Nesúď, lebo budeš súdený", 

i ty svoj účet zložíš; 
keď myslíš, že si bez viny, 

prvý kameňom hodíš.

Nikdy nesúď blížneho,
bude ho súdiť Pán,

spýtaj sa radšej seba, hriešneho,
či pred súdom tým obstojíš ty sám.

Pre triesku v oku druhého, 
v svojom brvno nezbadáš 
a na kresťana dobrého 

veľmi rád sa hráš.

Pre previnenie iného 
svoje hriechy nevidíš, 

namiesto seba samého 
druhého hneď odsúdiš.

„Nesúď, lebo budeš súdený",
maj to vždy na pamäti,
pred Sudcom večným 

budeš stáť i ty,
keď tvoja duša telo opustí.

autor: Monika Šolcová
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HOMÍLIE
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. 

20. nedeľa cez rok A

„Ó, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si praješ!“
Dnešná bohoslužba slova nás 

poučí, že viera je tu pre kaž-
dého človeka. Boh nehľadí na 
jeho národnosť a podobne. Ale 
viera tiež i Pána Boha voči nám 
zaväzuje. Ak sme vytrvalí a pri-
tom pokorní, môžeme čakať, že 
nás Boh odmení a dá nám, čo 
naozaj potrebujeme. Cvičme sa 
teda vo viere. Nech má všetky 
vlastnosti, ktoré má mať. 

Milí veriaci, z histórie nie je 
ťažké zistiť, že ľudia vždy verili 
v posadnutosť. Pokusy vyháňať 
diabla sú rovnako staré ako 
ľudstvo. Nie je preto pravda, že 
na myšlienku vyháňania diabla 
prišiel až Pán Ježiš. Už v 
kamennej dobe, t. j. 5000 
rokov pred Kristom, dušev-
ne chorým, o ktorých sa 
mylne domnievali, že sú 
posadnutí, navrtávali do hlavy 
otvor, aby mohol diabol vyjsť. 
V Melanézii to robia dodnes. V 
stredoveku tĺkli duševne cho-
rých palicami, aby ich pozbavili 
posadnutosti diablom. Niet 
teda divu, že evanjelium často 
hovorí o ľuďoch, ktorí boli po-
sadnutí, alebo že mali zlého 
ducha. Tým nie je povedané, že 
Ježiš sám bol presvedčený, že 
niektorí ľudia boli v moci zlých 
síl. Ale bol presvedčený, že má 
moc diablov vyháňať. Možno v 
mnohých prípadoch sa stotož-

nil s názorom, že niektorí ľudia 
majú v sebe diabla. Nevieme. Z 
Kristových slov nemožno zistiť, 
čo je psychická choroba a čo po-
sadnutosť, čo spadá do odboru 
psychoterapie a čo do odboru te-
ológie. Ktovie, čo sa všetko pod 
pojmom posadnutosť nerozume-
lo, možnože nejaký psychický 
defekt alebo i depresívny stav. 
Nakoniec, pôvodcom každého 
zla, teda i nemoci, je diabol.

Všimnime si však jadro 
dnešného evanjelia, tým nie je 
choré dievča, ale jeho matka. 
My zvyčajne robíme chybu, keď 
evanjelium čítame ako dejiny ale-

bo historické dokumenty, alebo 
dokonca ako policajný protokol. 
Evanjelium je viac ako lekárska 
kniha, je vždy radostnou zves-
ťou o Bohu, i keď sa zmieňuje o 
bolestnom psychickom defekte 
mladého dievčaťa. Matka prišla 
v naliehavej záležitosti: „Zmi-
luj sa nado mnou Pane, Synu 
Dávidov! Dcéru mi ťažko trápi 
Zlý duch.“ Proti pravidlám vše-
obecnej slušnosti u židov, Ježiš 
si ju nevšíma, až to zaráža. Iste 
má nejaký veľký zámer. Žena sa 
nedala odbiť. Kričí, vreští, až to 

apoštolom ide na nervy: „Zbav 
sa jej, Pane, hrozne za nami 
kričí!“ Apoštoli chceli, aby jej 
Ježiš vyhovel, vysvitá to z ďalších 
slov, ktorými Ježiš vysvetľuje, 
že prišiel k národu židovskému 
a nie k pohanom z krajov Týru 
a Sidonu. Ale žena je vytrvalá. 
Nedá sa odradiť, vrhne sa Je-
žišovi k nohám: „Pane, pomôž 
mi!“ Ale márne. Doposiaľ Ježiš 
udržiaval akýsi dištanc od tejto 
ženy, teraz však zaútočí na jej 
boľavé srdce strohými, takmer 
urážlivými slovami: „Nie je správ-
ne vziať chlieb deťom a hodiť 
ho psom!“ Deťmi mienil židov, 

psov pohanov. Ale môže tá 
žena za to, že sa narodila 
ako pohanka? Teraz ju Ježiš 
kladie na rovnaký stupeň so 
psami. A kto by chcel dať sa 

prirovnať k psom? Nevzkypel by 
v každom človeku hnev a neod-
išiel by každý hneď so zlosťou, 
hrešením a nadávkami? Ale, a 
to je najdôležitejšie, žena sa ani 
teraz v takejto situácii nevzdáva. 
Nešťastná situácia jej dcéry ju 
núti k pokornej konfrontácii. Po-
hotovo a šikovne nadväzuje na 
Kristove slová, že i pre psov sa 
niečo dostane z pánovho stola. 
A pred takouto vierou Pán Ježiš 
kapituluje: „Ó, žena, veľká je 
tvoja viera, nech sa ti stane, ako 
si praješ!“

Ktovie, čo sa všetko pod pojmom posadnutosť 
nerozumelo, možnože nejaký psychický defekt 
alebo i depresívny stav. Nakoniec, pôvodcom 
každého zla, teda i nemoci, je diabol.
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Nie každý má takúto starosť 
ako táto žena o svoju dcéru, ale 
každý máme náklonnosť, keď 
nie sme vyslyšaní, urazene sa 
stiahnuť a zatrpknúť: nemá to 
význam modliť sa, chodiť do kos-
tola. Ak nie sme vypočutí, to má 
svoje dôvody. Často preto, že 
modlitba vychádza z nečistého 
vnútra, alebo že nie sme hodní 
vypočutia. Inokedy nie sme vy-
slyšaní preto, že prosíme za to, 
čo nám vôbec neprospeje a čo 
by nám z hľadiska večnosti len  
škodilo. Alebo že pri modlitbe 
diktujeme, predpisujeme, aké 

dary nám Pán Boh má udeliť 
a zabúdame, že len modlitba 
pokorného preráža nebesá. A 
hlavne, a toto je jadrom dnešné-
ho evanjelia, nemodlime sa s 
dôverou v Boha. Pán Boh nás 
síce nevypočuje vždy tak, ako 
prosíme, nikdy nám však nedá 
kameň, keď prosíme o chlieb. 
Pohanka v evanjeliu je nám vzo-
rom, s akou vierou a dôverou 
sa máme modliť. Apoštol Jakub 
hovorí: „Kto pochybuje, ten od 
Pána Boha nič nedostane.“

Hovorí sa: k dobrému jedlu 
patrí i soľ. K dobrej modlitbe 

patrí vytrvalosť. Mnoho ľudí sa 
obracia na Boha, keď ich už všet-
ko sklamalo. Pán Boh je potom 
„núdzovým východiskom“, je 
posledným, na ktorého si spo-
menieme. Kto má živú vieru, 
obracia sa na Boha stále. Nielen 
keď potrebuje pomoc, ale i keď 
srdce prekypuje vďačnosťou za 
poskytnuté dary. Práve to ďako-
vanie „presvedčí“ Krista o našej 
veľkej viere. Potom sme hodní o 
niečo prosiť, keď sme predtým 
vedeli za všetko Pánu Bohu po-
ďakovať. Amen.

Mgr. Ján Biroš

snímka: Martin Magda
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Vážení čitatelia, 10. júla 2014 oslávil okrúhle narodeniny náš rodák, kňaz, duchovný otec Mgr. 
Ján Biroš. Tento sviatok vyšiel na deň v týždni. Nie všetci ste sa mohli zúčastniť tejto ďakovnej sv. 
omše, preto uverejňujeme v plnom rozsahu gratuláciu dp. Jánovi Birošovi, ktorá odznela na záver  
ďakovnej sv. omše.

V dnešnom čítaní zo starého Zákona sa píše:
„Toto hovorí Pán: „Keď bol Izrael ešte dieťaťom, obľúbil som si ho a z Egypta som povolal svojho 

syna“.
Drahý duchovný otec, aj Vás povolal Pán do kňazskej služby. A túto službu vykonávate aj  dnes. 

Ako sme čítali v našom farskom časopise Spektrum, Váš život nebol ľahký, pretože v čase Vášho 
rozhodovania už vládol komunizmus. 

Aj Vaše kňazské pôsobenie nebolo jednoduché. Chcem teraz našim veriacim prečítať z dokumen-
tu, ktorý na vás, kňaza katolíckej Cirkvi, založila Štátna bezpečnosť pri Vašom pôsobení vo farnosti 
Jenkovce. Dovoľujem si to prečítať preto, aby sme si my, veriaci Vašej rodnej obce, uvedomili, čím 
kňazi z Vašej generácie museli prejsť. Aby sme si uvedomili, že vy kňazi ste ALTER CHRISTUS  - 
druhý Kristus!

Ďakujeme Vám, duchovný otec, za Vašu službu. Chceme Vám vyprosovať v našich modlitbách 
hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a ochranu našej Sedembolestnej Matky Panny Márie.

Prečítaný text zo zväzku ŠtB:
N á v r h: na založenie signálneho zväzku krycieho mena "KATAN" na BIROŠA Jána, rím. kat. du-

chovného. BIROŠ Ján, nar. 10. 7. 1939 v obci Víťaz okr. Prešov, čsl. štátny príslušník, slovenskej 
národnosti, bez politickej príslušnosti, zamestnaný na ONV ddbor kultúry Michalovce ako správca rím. 
kat. farského úradu v Jenkovciach, trvale bytom Víťaz č. 274 okr. Prešov, prechodne rím. kat. fara 
Jenkovce okr. Michalovce.

D ô v o d y: Od mesiaca október 1984, kedy bol BIROŠ Ján ustanovený za správcu rím. kat. fary v 
obci Jenkovce,  sú k nemu neustále získavané poznatky o jeho *závadovej činnosti. Vyniká enormnou 
snahou aktivizovať náboženský život a docieliť maximálnu pripútanosť veriacich k cirkvi. Za tým cieľom 
uplatňuje rôzne nové praktiky a žiada bezmedznú poslušnosť a podriadenosť veriacich. Narušil kon-
solidovanosť situácie a pokojnú hladinu náboženského života vo svojej farnosti, hlavne týra, že tvrdo 
žiada od jednotlivcov plnenie náboženských povinností. Nevpúšťa do kostola na obrady opozdilcov, 
verejne na kázňach kritizuje až šikanuje jednotlivcov. Odmieta vykonať obrady u tých, čo dlhšiu dobu 
neboli v kostole (spovedanie,  sobáše,  sv.  prijímanie). Vyhráža sa rodičom, že neprijme k sv. prijí-
maniu a birmovke deti, ktoré nechodili, resp. nechodia na výuku náboženstva. Začiatkom roka 1985 
začal vyučovať deti v kostole v Jenkovciach a vo filiálnej obci Šejkov v rodinnom dome Kotlára, ktorý je 
členom KSČ. Nátlakom na rodičov dosiahol,  že na výuku náboženstva v ZŠ Krčava bol prihlásený väčší 
počet detí, hoci nikdy predtým sa náboženstvo na uvedenej škole nevyučovalo. Sú zistené poznatky, že 
BIR0Š sa rozhorčoval nad tým, že nebol prizvaný ako rovnocenný partner k zahájeniu školského roka 
do základnej školy. V súvislosti s výukou náboženstva u detí v kostole v Jenkovciach pre zatraktívnenie 
pripravil rôzne programy. K aktivizovaniu činnosti veriacich uplatňuje nátlak i už uvedené metódy, čím 
dosiahol, že veriaci viac aktívne než v minulosti (z obavy i strachu pred BIROŠOM) sa nábožensky pre-
javujú. Krátko po jeho príchode do Jenkoviec boli snahy zo strany niektorých veriacich požiadať o jeho 
premiestnenie. Postupom času však akékoľvek takéto tendencie zanikli. Pri svojich kázňach vyzýval a 
vyzýva veriacich, aby otvorene dávali najavo svoju vieru v Boha, aby sa za ňu nehanbili a to bez ohľadu 
na postavenie v zamestnaní. Sám sa vyjadril, že bude vykonávať kňazské povinnosti do dôsledku a to i 
napriek tomu, že bude zato šikanovaný, ako už aj bol v minulosti. Napriek zákazu vykonávať bohoslužby 
počas žatevných prác, v dopoludňajších hodinách, BIROŠ tento zákaz nerešpektoval. Kritizoval postoj 
nekatolíckych cirkví v tom smere,  že idú po ruke štátnej správe, čím sa vlastne postavili proti sebe 3. 
bude to pre nich znamenať postupný zánik. Verejne vyjadroval nesmiernu spokojnosť s výsledkami a 
priebehom cirkevných pútí v Levoči a vo Velehrade, kde sa podľa jeho názoru demonštrovala skutočná 
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sila cirkvi a vyvrátili sa údaje št. správy o postupnom zanikaní významu pútnických miest. Obzvlášť ho 
teší, že v tomto smere sa čoraz viac aktivizuje najmä mládež.

Uvádzané poznatky k BIROŠOVI získané prostredníctvom TS. "ČIERNY", "HROM", "ALEXANDER" a 
sieťou oficiálnych stykov, zvlášť pokiaľ sa týka jeho nepriateľskej orientácie, snahy aktivizovať nábo-
ženský život a postoja k menšinovým cirkvám, sú potvrdené i predbežným zhodnotením agentúrno-o-
peratívnych poznatkov získaných pracoviskom ŠtB Vranov n/Topľou i O-ŠtB Prešov. Počas pôsobenia 
v Hanušovciach sa tiež pričinil o aktivizovanie náboženského života podobným štýlom, ako v mieste 
terajšieho pôsobenia. Vyvolal značné trenice medzi katolíkmi a evanjelikmi, ktoré viedli do hlbokého 
narušenia medziľudských vzťahov. Odmietal vykonávať náboženské obrady u tých osôb, ktoré predtým 
do kostola nechodili, alebo tieto viazal na iné úkony, čím dosahoval zvýšenie podriadenosti cirkvi. V 
mesiaci november 1984, už po premiestnení do okresu Michalovce,  využil neprítomnosť správcu fary 
v Hanušovciach a bez požadovaného štátneho súhlasu vykonal omšu. Podobne bez súhlasu vykonal 
púť veriacich v Pavlovciach. Pred pripravovaným premiestnením zorganizoval skupinky veriacich, ktorí 
sa chodili zaňho prihovárať na ONV. Týchto veriacich poburoval proti štátnej správe, ktorú obviňoval 
tým, že bezdôvodne prenasleduje kňazov. Proti svojmu premiestneniu zorganizoval podpisovú akciu. 
Naďalej dochádza do Hanušoviec a vyvoláva nespokojnosť veriacich. Ohovára svojho nástupcu, že je 
to komunistický kňaz, lebo chodí na proticirkevné ZKD PIT. Provokatívne chodil i na omše svojho ná-
stupcu. Aj v súčasnosti sú zaznamenané jeho kontakty na svojich bývalých veriacich, ktorí ho boli vo 
väčšom počte navštíviť už aj v Jenkovciach.

Z obdobia pôsobenia v obci Terna okr. Prešov, kde bol správcom farnosti 9 rokov, sú zaznamenané 
obdobné poznatky. Je charakterizovaný ako povýšenecky,  povrchný a nerešpektujúci miestnu cirkevnú 
správu. Za jeho premiestnenie bola zorganizovaná podpisová akcia. Okrem toho je  tiež zistené, že zne-
užíval spovedanie k získavaniu rôznych informácií, napádal činnosť ĽO KSS v obci,  zakazoval pracovať 
v nedeľu, jednoznačne sa orientoval proti PIT a pri výuke detí v rámci vyučovania náboženstva používal 
telesné tresty. Je tiež zaznamenané, že v čase politickej a hospodárskej krízy v PLR sa podporne staval 
k činnosti SOLIDARITY a k ňou poriadaným akciám a štrajkom. V roku 1968 bol činný v DKO a vystúpil 
s vlastnou básňou* protispoločensky orientovanou na zhromaždení veriacich na púti vo Velehrade.

0 jeho nepriateľskom,  protisocialistickom a protisovietskom zmýšľaní svedčí i výrok, ktorý použil v 
návale zlosti pred svojimi veriacimi v Jenkovciach,  ktorým nadával, že sú zaostalí a nepomôže im ani 
to,  že sú pri "červených" /pozn. farnosť je v bezprostrednej blízkosti hraníc so ZSSR/.

Z uvedených poznatkov jednoznačne vyplýva, že BIROŠ je nepriateľsky a protisocialisticky orientovaný. 
K presadzovaniu svojich záujmov využíva svoje kňazské postavenie a možnosť ovplyvňovania veľkého 
okruhu obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosť,  že pre podobnú činnosť ako v súčasnosti vyvíja vo farnosti 
Jenkovce, bol v minulosti premiestnením už dvakrát postihnutý, je predpoklad, že vo svojej negatívnej 
činnosti pokračuje a bude pokračovať. Je dôvodné podozrenie, že sa dopúšťa trestnej činnosti podľa 
§ 178, resp. 5 101 tr. zákona, pričom jeho negatívny vplyv je ďalekosiahly. Na základe uvedených 
skutočností preto navrhujem:

Zaviesť aktívne rozpracovanie BIROŠA Jána v signálnom zväzku krycieho mena " K A T A N", v ktorom 
sa vykoná dôsledná štátobezpečnostná previerka a aktívne agentúrne operatívne rozpracovanie s cie-
ľom objasnenia jeho celkovej činnosti, jej objektívneho zhodnotenia a v prípade potvrdenia poznatkov 
o trestnej činnosti i jej dokumentácia.

Cieľ:
Cieľom rozpracovania bude objasnenie celkovej činnosti BIROŠA Jána, potvrdenie, resp. vyvrátenie 

jeho protisocialistickej a nepriateľskej orientácie, potvrdenie, resp. vyvrátenie získaných poznatkov a 
podozrenia z páchania trestnej činnosti a jej dokumentácia. V konečnom dôsledku je sledovaný cieľ 
paralyzovať jeho negatívnu, protispoločenskú a trestnú činnosť a zamedziť mu v jej ďalšom pokračovaní 
a možnosti negatívneho ovplyvňovania obyvateľstva.

pripravil: M. Magda
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S dovolením duchovného otca Mgr. Jána Biroša uverejňujeme blahoželanie 
Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, metropolitu
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PRVÝ NÁVRAT
V tomto momente som počula 

hlas svojho muža. Kričí, plače so 
zlomeným srdcom a volá z hĺbky 
duše: „Gloria!!! Čo sa stalo! Gloria! 
Prosím, nenechávaj ma samého! 
Pozri, tvoje deti ťa potrebujú. Glo-
ria, vráť sa späť! Nebuď zbabelec 
a nenechávaj nás tu samých!" V 
tejto chvíli som videla všetko - ako 
jedným pohľadom som mala pre-
hľad o všetkom - a nevidela som 
len jeho, ako tak bolestne plakal. 
A v tomto momente mi Pán doprial 
návrat. Ale ja som nechcela ísť 
späť. Tento pokoj, táto radosť, táto 
slasť, do ktorej som tu bola 
zahalená, ma fascinovala.

Ale postupne a stále viac 
som sa začala pohybovať 
dolu smerom ku svojmu 
telu, ktoré som videla bez 
života. Videla som, že moje 
telo bez života ležalo na nosítkach 
na jednom oddelení univerzitnej 
nemocnice v Bogote. Videla som 
lekárov, ako sa okolo mňa namá-
hajú a ako mi dávajú prístrojom 
elektrické šoky, aby obnovili čin-
nosť môjho srdca. Predtým sme 
so synovcom ležali viac ako dve 
hodiny na zemi, pretože nás nikto 
nemohol zdvihnúť kvôli elektrickým 
výbojom, ktoré vychádzali z našich 
tiel nabitých prúdom z blesku. Len 
teraz sa o nás mohli starať a len 
teraz začalo úsilie o moje ožive-
nie. A pozrite sa sem. Ja (moja 
duša) prichádzam ku svojmu telu 
a dotýkam sa nohami svojej duše, 
tohoto miesta mojej hlavy (pani 

Gloria ukazuje pritom na miesto 
svojej hlavy). Duša je obrazom 
nášho ľudského tela v jej forme. 
A v tom momente na mňa presko-
čila iskra s veľkou silou. A tak sa 
znovu vtesnávam do svojho tela. 
Zdalo sa mi, akoby ma do seba 
nasávalo. Tento vstup do tela mi 
spôsobil nekonečnú bolesť, pre-
tože moje telo zo všetkých strán 
sršalo iskrami. Vnímala som to, 
akoby som bola vtláčaná do nie-
čoho veľmi malého a úzkeho. To 
ale bolo moje telo. Bolo to, ako 
keby som so svojou normálnou 
postavou bola natlačená do det-

ského oblečenia, ktoré sa zdalo 
byť z drôtu. Bola to príšerná bolesť. 
A od tejto chvíle som tiež začala 
pociťovať bolesti môjho totálne 
spáleného tela. Toto spálené telo 
tak bolelo, tak nevysloviteľne bo-
lelo, tak strašne pálilo, odvšadiaľ 
vychádzal dym a para.

Počula som, ako lekári volajú: 
„Ona prišla k sebe! Ona prišla 
k sebe!“ Boli od radosti celí bez 
seba, ale moje bolesti boli neopí-
sateľné. Moje nohy boli úplne čier-
ne a zuhoľnatené, moje telo bolo 
jedna otvorená rana, ak ešte vôbec 
na ňom nejaké svalstvo bolo.
MÁRNIVOSŤ

Tou najväčšou a najneznesiteľ-

nejšou bolesťou bola ale moja 
márnivosť. Bol to vo mne iný druh 
bolesti, bola to márnivosť svetskej 
ženy, emancipovanej ženy sveta, 
samostatnej, sebavedomej výkon-
nej odborníčky, profesionálky, aka-
demičky, intelektuálky, študovanej 
ženy, ženy ekonómky, stvorenia, 
ktoré chcelo hrať v spoločnosti 
nejakú úlohu.

Súčasne som ale bola otroky-
ňou svojho tela, otrokyňou krásy, 
módy. Denne som strávila štyri 
hodiny aerobikom, masážami, dié-
tami a injekciami a všetkým, čo si v 
tomto smere len dokážete predsta-
viť. To najdôležitejšie, moja modla, 
bola krása môjho tela. A kvôli tomu 
som podstupovala množstvo obetí. 
To bol môj život, len modloslužba 
mojej vonkajšej kráse.

Hovorievala som, že krásne 
prsia sú na to, aby sa ukazovali. 

Prečo by som ich mala skrý-
vať? To isté som hovorila 
o svojich nohách, pretože 
som vedela, že mám vý-
nimočne pekné nohy na 
pozeranie a vôbec veľmi 
peknú postavu. A teraz som 

v jednom okamihu so zdesením 
videla a pochopila, ako som sa 
celý svoj život stále len starala o 
svoje telo. To bol stredobod môjho 
života a celý môj záujem: láska k 
vlastnému telu. A teraz som už 
nemala žiadne telo. Tam, kde boli 
prsia, boli len diery, ktoré pôsobili 
hrozným dojmom, zvlášť na ľavej 
strane bolo všetko preč. Moje nohy 
vyzerali príšerne, skôr len holé 
pahýle, zuhoľnatené, úplne čierne 
ako spálené grilované rebierka. 
Áno, všetky miesta môjho tela, 
ktoré som najviac rozmaznávala 
a o ktoré som sa najviac starala, 
boli zuhoľnatené a zničené.
V NEMOCNICI

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.
(2. časť)

Súčasne som ale bola otrokyňou svojho tela, 
otrokyňou krásy, módy. Denne som strávila štyri 
hodiny aerobikom, masážami, diétami a injekcia-
mi a všetkým, čo si v tomto smere len dokážete 
predstaviť. To najdôležitejšie, moja modla, bola 
krása môjho tela.
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Následne som bola prevezená 
do nemocnice sociálneho zabez-
pečenia. Tam ma začali rýchlo 
operovať a zoškrabovať miesta 
so spálenou kožou. Cez narkózu 
som opustila svoje telo druhýkrát 
a prizerala som sa, čo so mnou 
lekári robia. Veľmi som sa obáva-
la o svoj život, predovšetkým som 
mala strach o svoje nohy. Keď sa 
náhle - tak desivé a príšerné - stalo 
niečo strašné.

Zatiaľ sa vám, milé sestry a bra-
tia, musím priznať, že aj vo veciach 
náboženstva som bola - vlastne 
ako aj v celom svojom živote - „na 
diéte". Bola som teda vo vzťahu k 
Pánu Bohu tiež jednou z katolíčiek, 
ktoré „sú v živote viery na diéte". 
Je dôležité, aby ste si toho boli 
vedomí: Bola som zlou katolíčkou. 
Môj celý vzťah k Bohu spočíval v 
tom, že som navštevovala nedeľ-
nú bohoslužbu, ktorá trvala len 
25 minút. Vyhľadávala som vždy 
také sväté omše, kde kňaz hovo-
ril čo najmenej, pretože ma jeho 
kázanie nudilo. Akým utrpením 
boli pre mňa kňazi, ktorí mali dlhé 
kázne! To bol môj vzťah k Bohu - 
bol veľmi úbohý a preto mali nado 
mnou takú moc všetky svetské 
prúdy a módne novinky. Bola som 
naozajstnou veternou zástavou. 
Čo práve platilo za najnovšie, naj-
modernejšie v racionalizme alebo 
vo voľnomyšlienkárstve, za tým 
som letela s vlajúcimi prápormi. 
Chýbala mi ochrana modlitby, chý-
bala mi viera. Chýbala mi tiež viera 
v silu milosti, v silu obety svätej 
omše. A práve, keď som sa ďalej 
vzdelávala a špecializovala kvôli 
svojmu povolaniu, priniesla moja 
prelietavosť tie najhoršie plody. V 
tej dobe som na univerzite jedného 
dňa počula, ako jeden katolícky 
kňaz hovorí, že „neexistuje žiadny 

diabol a ani peklo".
To bolo presne to, čo som chce-

la počuť! Hneď som si pomyslela: 
Keď teda neexistuje diabol a peklo, 
potom prídeme všetci do neba. Kto 
sa ešte má čo báť?

Z čoho som ešte teraz veľmi 
smutná, čo vám môžem priznať len 
s veľkou hanbou je, že viera v peklo 
bola posledným putom, ktoré ma 
ešte držalo v Cirkvi. Bol to prosto 
tento jestvujúci strach z diabla, 
ktorý mi ešte dával to, že som bola 
v spojení so spoločenstvom Cirkvi. 
Keď mi teda povedali, že on a pek-
lo naozaj vôbec neexistujú, hneď 
vtedy som si povedala:

„Prečo sa tu mám ešte namáhať 
a bojovať za život podľa pravidiel 
„svätej cirkvi"? Dobre teda, po-
tom prídeme všetci do neba, je 
preto úplne jedno, čo sme a čo 
konáme."

Práve toto bol potom s konečnou 
platnosťou dôvod, prečo som sa 
úplne vzdialila od Pána. Vzdialila 
som sa od Cirkvi a začala som 
na ňu nadávať a nazývala som 
ju hlúpou a prekonanou. Už som 
nemala strach z hriechu a začala 
som ničiť svoj vzťah k Bohu. Hriech 
nezostal len vo mne vo vnútri, ale 
tento hriech sa začal cezo mňa 
šíriť navonok a vyvolávať nákazu u 
druhých. Stala som sa aktívnou v 
negatívnom zmysle. Áno, dokonca 
som teraz začala sama všetkým 
rozprávať, že diabol vôbec neexis-
tuje, že je to vynález duchovenstva 
- a niekedy som aj svojim kolegom 
na univerzite začala hovoriť, že ani 
Boh neexistuje a že sme produk-
tom evolúcie atď., atď. A tak sa 
mi podarilo ovplyvniť veľa ľudí. To 
predostieram, aby ste mohli lepšie 
pochopiť nasledujúce.
DIABOL SKUTOČNE EXISTUJE

Teraz počúvajte, čo sa stalo: 

Keď som sa nachádzala v tejto 
strašnej situácii, naraz som sa 
desivo zľakla! Pretože som zrazu 
uvidela, že démoni skutočne exis-
tujú. A teraz prišli, aby ma odniesli. 
Videla som týchto démonov pred 
sebou v celej ich príšernosti a žiad-
ne z napodobnenín, ktoré som na 
zemi dosiaľ videla, nemôžu ani v 
najmenšom vykresliť, ako príšerne 
vyzerajú títo diabli v skutočnosti. 
A tak vidím, ako naraz zo stien 
operačnej sály vystupuje množ-
stvo temných postáv. Zdajú sa byť 
celkom normálnymi a obyčajnými 
ľuďmi, ale všetci majú tento príšer-
ný, hrôzostrašný pohľad. Nenávisť 
im priamo hľadí z očí. A naraz som 
pochopila, že im niečo dlhujem. 
Prišli, aby ma vyúčtovali, pretože 
som prijala ich ponuku k hriechu, 
a teraz som za to musela zaplatiť, 
a tou cenou som bola ja sama. 
Veď moje hriechy mali dôsledky. 
Hriechy patria satanovi, nie sú od 
neho žiadnou ponukou zadarmo, 
musia sa zaplatiť. Tou cenou sme 
my sami. Keď teda takpovediac 
nakupujeme v jeho obchode, bu-
deme musieť za ten tovar zaplatiť. 
To by nám malo byť jasné. Musíme 
zaplatiť za každý hriech, platíme 
kľudom svedomia, platíme vnú-
torným pokojom, platíme svojím 
zdravím.  A ak sme veľmi vernými 
stálymi zákazníkmi satanovho su-
permarketu a nakupujeme stále 
len v jeho obchode, nakoniec nás 
zinkasuje sám.

Najväčšou klebetou a 
hlavným klamstvom, 
veľkým trikom diab-
la je, že rozširuje 
rozprávku, že vôbec 
neexistuje. 

(pokračovanie)

pripravil: M. Magda
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Bleskovka z 
púte k levoč-
skej Panne Má-
rii:
Ján Romančák,
profesor fyziky 
a chémie, ktorý 
prednáša na lý-
ceu v Bodonoši 
v Rumunsku

spolu aj s ďalšími Rumunmi. 
Od môjho priateľa z Lipoviec 
viem, že máte rodinný vzťah. 
Ako vzniklo toto prepojenie so 
Slovenskom?

Jáj, tak to by naši mladí vede-
li porozprávať. No jednoducho 
nám dcéra oznámila, že má zo 
Slovenska známosť a ja som sa 
potešil. Po slovensky rozprávať 
vedela, tak nebol problém.
Zaujímavé je to, že opäť sa 
vám dcéra vrátila na Sloven-
sko.

To áno, ale teraz sú v Anglic-
ku. Žijú tam spolu už päť rokov.

Som rád, že som vás spoznal 
a ďakujem za rozhovor.

pripravili: Bc. M. Gondová a M Magda, 

snímka: M. Magda

Ján Romančák, to je sloven-
sky znejúce priezvisko.

Však aj Rumuni majú také 
mená a aj na Slovensku sú 
také mená.
Koľko Slovákov žije v oblasti, 
v ktorej vy žijete? 

Čisto slovenská je jedna de-
dina, ale už sa tam priženili aj 
Rumuni. Pretože mladí chlapci 
odchádzajú na Slovensko a 
dievčatá ostávajú doma. Tak sa 
to potom tak mieša. Ale škola 
je u nás slovenská.
Aké sú u vás vierovyznania?

Prevažne tam sú katolíci, ale 
je tam aj apoštolská cirkev, 
založili si už aj svoj dom v Bo-
donoši.
Ste na púti na levočskej hore 

Levočská púť 2014

Na snímke: Ján Romančák, profesor fyziky a chémie z Bodonoša v Rumunsku a Anton Harkabus z Lipoviec (svatovci)
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Pod jeruzalemským chrámom 
až k Zlatej bráne sa tiahli pod-
zemné chodby, kde sa nachá-
dzali posvätné miestnosti, do 
ktorých málokedy vstupovali 
kňazi.

Joachima viedli kňazi tou-
to chodbou. Druhou stranou 
vchádzala do týchto priestorov 
Anna v sprievode prorokyne 
Anny a ďalších žien. Na mies-
te, kde bol vytesaný stĺp v 
podobe palmy, stretli sa svätí 
manželia vo chvíli, keď sa roz-
žiarilo okolie veľkým svetlom. 
Katarína Emmerichová, ktorá 
bola obdarená milosťou vidieť 
minulosť od stvorenia  opisuje, 
že na tomto mieste bolo nespo-
četne mnoho anjelov, oslavujú-
cich tajné počatie Matky Božej, 
Kráľovnej nebies. Boh stvoril 
prečistú dušu Panny Márie 

a anjeli obdivovali dokonalé 
Božie dielo. Joachim a Anna 
hlasito chválili Boha a kráčali 
k východu k Zlatej bráne. Po 
niekoľkých návštevách u príbuz-
ných sa vrátili domov, kde žili v 
najväčšej zbožnosti a telesnej 
zdržanlivosti až do narodenia 
Božej Matky.

Keď sv. Anna cítila, že sa 
blíži čas pôrodu, pozvala tri 
ženy (pôrodné baby), ktoré boli 
svedkami, keď v miestnosti 
neopísateľne vytrysklo žiarivé 
svetlo, ktoré sa okolo Anny 
zhusťovalo. Preľaknuté ženy 
padli tvárou na zem a po chvíli 
zbadali, ako drží Anna zavinu-
té sväté dieťa, budúcu Matku 
Božieho syna, nepoškvrnene 
počatú. Keď žiara zmizla, ženy 
sa veľmi divili tomu, čo videli a 
brali dieťa do rúk. Po dvanás-

tich dňoch bolo dané dievčatku 
meno Mária.

Dušiam v predpeklí bolo 
oznámené narodenie Matky 
Spasiteľa sveta. Vtedy Adama 
a Evu pochytila neopísateľná 
radosť a duše v predpeklí tak 
čakali na milosť.

"Celá krásna si Mária v 
tebe škvrny nijakej niet, dcéra 
Otca, Matka Syna, nedaj by 
nás premohol svet."

Rozpad a zánik Veľkomorav-
skej ríše v roku 906 nepriniesol 
zánik kresťanstva, ktoré sa  
udomácnilo v ľuďoch a úplne 
vytlačilo pohanských bôžikov. 
Nepriateľ diabol útočí a tak 
nepokojom a vojnami zmietajú-
com sa svete je na území, kde 
teraz žijú Slováci bez pomoci 
Panny Márie, veľmi ťažko prežiť. 
Vedeli to aj dávni naši pred-

Levoča – pýcha kresťanstva

snímka: Martin Magda
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kovia, ktorí sa celé stáročia 
utiekali o pomoc k Panne Márii 
ako k svojej záchrane. Počiatok 
mariánskej úcty na Slovensku 
spadá do najstarších dejín 
našej vlasti k sv. Cyrilovi a sv. 
Metodovi.

V 12. storočí je na Spiši 
postavených už viacero kosto-
líkov. Veľký úder zaznamenal 
vpád Tatárov, ktorý mal veľký 
vplyv aj na našu obec Víťaz. 
Obyvateľstvo uteká do hôr, 
mestečká, obce a usadlosti 
sú vyplienené. Takýto osud 
postihol aj osadu v blízkosti 
terajších levočských lúk. Hú-
ževnatí ľudia sa však nevzdali a 
spolu s nemeckými kolonistami 
zakladajú  v roku 1245 Levoču. 

Kronikár Lanyi píše, že hneď 
po dvoch rokoch postavili Le-
vočania kostolík na Mariánskej 
hore. Je veľmi pravdepodobné, 
že predtým tam už bola posta-
vená kaplnka, ktorá mala pre 
obyvateľstvo veľký význam. 
Neveľký kostolík na hore bol 
stavaný narýchlo a tak sa po 
desaťročiach objavili na mú-
roch trhliny. Bola nutná oprava 
a tak v roku 1311 ho museli 
rekonštruovať. V tom čase sa 
v ňom už nachádzala socha 
Panny Márie, ktorú okolité 
obyvateľstvo zahŕňa svojou 
úctou a dôverou, to znamená, 
že slovenský národ si  už viac 
než sedemsto rokov na tomto 
mieste cti nebeskú Matku.

V 15. storočí farár Servácius 
dal kostolík prestavať a pri ňom 
dal postaviť obytný strážny 
dom. Bola to akási pustovňa, 
do ktorej uviedol mnícha. 

V období, keď k nám z Ne-
mecka prichádza odlišné ná-
boženstvo, pre kostolík na hore 

nastávajú ťažké časy. Levoča-
nia, z ktorých sú mnohí Nemci, 
odpadávajú od katolíckej cirkvi 
a prestupujú na učenie ich kra-
jana, učenie Lutera - luteránsku 
vieru. Po týchto udalostiach 
začína kostolík chátrať. Múry 
praskajú, púte rednú, ale ne-
prestávajú.

Uhorsko je bičované nepo-
kojmi, povstaniami, vzburami a 
rôznymi epidémiami a od juhu 
Turkami, ktorý plienenie mali 
v krvi. Preto pospolitý ľud opäť 
hľadá oporu v Nebeskej Matke 
a v procesiách putuje na Mari-
ánsku horu. Lenže magistrát, 
ktorý je prevažne obsadený 
Nemcami, púte zakazuje a ich 
účastníkom nedovoľuje prechá-
dzať cez Levoču.

Keď sa okolo roku 1670 z 
rána údajne zjavila Panna Má-
ria malým deťom, ktoré tam 
pásli kravy vyjavila im svoju 
vôľu, že by jej bolo príjemné, 
keby veriaci obnovili  svoju pre-
došlú zbožnosť a zasa putovali 
na toto posvätné miesto. A tak 
putoval ľud okľukami na horu, 
čo sa v národe zachovalo až do-
dnes. Spišský prepošt biskup 
Juraj Bársony (1663-1675) dal 
prípad zjavenia prísne vyšetriť a 
vyhlásil sochu Panny Márie Le-
vočskej za zázračnú a obnovil 
odpusty na Levočskú horu. Ka-
nonik Martin Szolcsány viedol 
2. júla 1671 prvú procesiu na 
Levočskú horu po reformácii. A 
hneď na to sa začína prestavba 
kostolíka.

Hladina náboženského živo-
ta sa znovu rozvírila za vlády 
Jozefa II. (1780-1790), ktorý 
previedol voči katolíckej cirkvi 
niekoľko nešetrných zásahov. 
Obmedzil púte, dal zatvoriť viac 

než sedemsto kláštorov a kos-
tolov. Tieto nepríjemné nariade-
nia postihli aj Mariánsku horu. 
V roku 1787 sa brány kostola 
na hore zatvorili. Veriaci sú 
znepokojení a so sochou Panny 
Márie sa nevedia rozlúčiť. Preto 
ju prenesú do farského kostola 
v Levoči.

Zakrátko zomiera cisár Jozef 
II. Pred svojou smrťou odvolá-
va takmer všetky proticirkevné 
nariadenia, ale socha Panny 
Márie zostava ešte devätnásť 
rokov v meste vo farskom kos-
tole, pretože kostol na hore je 
vo veľmi zlom stave a už ne-
vyhovuje bezpečnostným pod-
mienkam. A tak sa prikročilo v 
roku 1819 k jeho prebudovaniu  
dá sa povedať, od základu. 
Tento kostol stál do roku 1906.  

2. júl 1903 sa stal medz-
níkom v dejinách Mariánskej 
hory, keď za odriekania Lore-
tánskych litánií bol položený 
základný kameň úplne nového 
kostola. Obrady viedol spišský 
kanonik Zimmermann a levoč-
ský farár Kopánik. No viac než 
tri roky čakal základný kameň 
v zemi. Staviteľa, ktorý by veľ-
mi náročnú stavbu podľa vzoru 
Lurdskej baziliky uskutočnil, 
nemohli nájsť. Ujal sa jej na-
koniec staviteľ Balogh z Košíc. 

Posledný odpust v starom 
kostole sa konal 2. júna 1906 
a sochu Panny Márie preniesli 
do farského kostola v Levoči v 
nasledujúcu nedeľu. Začalo sa 
so stavbou, ale problémov bolo 
hneď od začiatku veľa. Obtiažný 
dovoz materiálu, nedostatok 
vody boli hlavnými problémomi, 
no aj napriek tomu stavba po-
kračovala a 14. októbra 1908 
boli už múry veže vytiahnuté. 
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Veľké nadšenie z diela razom 
vystriedala bolesť a sklamanie. 
O dva dni 16. októbra 1908 
okolo tretej hodiny rannej sa 
novopostavená veža zrútila a 
strhla aj súvislé múry. Všet-
ka práca tak vyšla navnivoč. 
Príčinou tohoto nešťastia  bol 
nekvalitný materiál. Peňazí ne-
bolo a tak sa šetrilo, na čom 
sa len dalo, k tomu sa pridala 
náhlivá práca. Bolo treba začať 
stavať odznova a kvalitnejšie.

Len vďaka podpore celého 
národa, amerických Slová-
kov, bol kostol v roku 1914 
dokončený do dnešnej neo-
gotickej podoby. Jeho dĺžka 
je 46,5 metra, výška veže je 
50 metrov. Radosť veriacich 
bola neopísateľná, avšak vojna 
nedovolila dokončiť vnútornú 
časť chrámu. Až po vojne sa 
tieto dokončovacie práce mohli 
uskutočniť a tak slávnostná 

posviacka chrámu mohla byť 
už 2. júla 1922. Vykonal ju 
spišský biskup Ján Vojtašák za 
prítomnosti dovtedy nevídané-
ho množstva ľudí. Často bola 
Mariánska hora navštevovaná 
pútnikmi. V roku 1947 ju nav-
štívilo okolo 130 000 duší. Tu 
biskup Ján Vojtašák slávnostne 
zasvätil Spišskú diecézu Nepo-
škvrnenému srdcu Panny Márie 
ako znak vďaky, že Slovensko 
bolo v 2. svetovej vojne vcelku 
zachránené od zničenia a hrôz.

Svätý Otec Ján Pavol II. ve-
del, aká nám je Levočská hora 
drahá, preto 26. januára 1984 
poctil celý slovenský národ tým, 
že chrám na Levočskej hore vy-
hlasuje za baziliku Minor. 

Aj v dnešnej dobe je na Slo-
vensku zakorenená veľká úcta 
k Panne Márii. Je to vidieť v 
dňoch, keď je sviatok Levoč-
skej Panny Márie 2. Júla. Vtedy 

navštívi Levočskú horu okolo 
milióna pútnikov, ako to uvá-
dzajú médiá. 

Každoročne vidíme z našej 
obce Víťaz, ale aj z filiálnej obce 
Ovčie putovať pútnikov pešo na 
Mariánsku horu. Je to pekný 
pocit sledovať, ako sa s nimi 
lúčia príbuzní a priatelia. No vi-
dieť týchto pútnikov prichádzať 
v procesii domov, tak sa vyro-
nia slzy z očí nielen pútnikom, 
ale aj tým, ktorí ich popri ceste, 
ale najmä pri kostole čakajú. 

Chcem povzbudiť najmä mla-
dých, aby túto tradíciu viery 
rozvíjali a každoročne putovali 
aj s tými, ktorí ešte vládzu a my 
ostatní autami, aby sme našu 
Matku zvelebovali a vyprosovali 
si milosti, ktoré tak veľmi po-
trebujeme pre naše deti, ale aj 
pre seba samých.

Ján Jenča

snímka: Martin Magda
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Čo pre vás znamená odpust  
svätých Joachima a Anny tu 
v Kluknave?

Pre mňa dosť veľa, lebo pred 
dvanástimi rokmi som bol vy-
svätený za biskupa a tu som 
mal také „primície biskupské“. 
Poznal som toto miesto už 
skôr, nielen pred dvanástimi 
rokmi, ale teší ma, že sa každý 
rok tu zíde veľké množstvo ľudí, 
ktorí jednak vytvárajú spoločen-
stvo, ale predovšetkým,  to, 
čo vnímam, je služba kňazov 
pri svätej spovedi, vo sviatosti 
zmierenia. Toto veľmi oceňu-
jem. Aj ochotu kňazov, ale aj, 
že veriaci samotní vedia, že od-
pust to nie je rozpust, ale pre-
hĺbenie náboženského života.
V čom nám môžu byť príkla-
dom svätí Joachim a Anna v 
dnešnom živote?

Predovšetkým treba vnímať 
to, že dnes sú častokrát starí 
rodičia akoby na príťaž. Jednak 

Bleskovka:
Mons. Š. Sečka, 
spišský biskup, 
ktorý predsedal 
tohtoročnej od-
pustovej sláv-
nosti k sv. Joa-
chimovi a Anne 
v Kluknave

aj tým, že z rozvojom miest, 
keď sa vytvárali dvoj-, trojizbové 
byty, v ktorých viacgeneračné 
rodiny žiť nemôžu. Tak väčši-
nou na dedinách zostávajú sta-
rí rodičia, ktorí niekedy potrebu-
jú pomoc. Nie vždy materiálnu, 
potrebujú aj teplé slovo. Takže 
starí rodičia majú veľmi dôležitý 
význam dnes, keď ich rodičia, 
teda rodičia detí chodia kade-
tade za prácou. Sú regióny, kto-
ré sú v našej diecéze, že otec je 
tri mesiace v Holandsku, alebo 
v Škótsku, alebo kdesi inde 

v zahraničí a mama je sama,  
poprípade ešte aj mama chodí 
ako opatrovateľka do Rakúska. 
Je to strašné, tam tí starí rodi-
čia, aj keď nenahradia rodičov, 
ale môžu veľa dobrého urobiť.
Rátate, koľkokrát ste už zaví-
tali do Kluknavy, či sa to ani 
porátať nedá?

To sa neráta, niekto iný nám 
to raz zráta.

Ďakujem veľmi pekne. 
pripravili: Bc. M. Gondová 

M. Magda
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Vdova Anna Csáky rodená Veše-
lényi ako pani Šarišského hradu, 
ktorá sa poznala s paňou Spišského 
hradu grófkou Zuzanou Thurzovou, 
dala na hranici Spiša a Šariša, 
vtedy úplne luteránskych, roku 
1623 postaviť kaplnku ku cti sv. 
Anny. Kaplnku postavili na lúkach 
kluknavského majera. Pri kaplnke 
postavili aj domček pre misionára. 
Prvým misionárom bol jezuita Martin 
Káldy, ktorý odtiaľ horlil za katolícku 
vieru 203.

S povolením cirkevnej vrchnosti 
bol založený náboženský spolok 
Bratstvo sv. Anny. Viedli ho cisterciti 
vo Varšave a u nás jezuiti. Títo sa 
starali o slávnostné bohoslužby, na 
ktoré katolíci Spiša, Šariša a Abova 
v hojnom počte prichádzali. Horli-
vosť veriacich nie raz bola odme-
nená zázrakmi, čo pohlo viacerých 
odpadlíkov, že sa vrátili naspäť do 

cirkvi. Kapitulskí jezuiti každoročne 
organizovali sprievod zo svojho 
kostola s hudbou cez Branisko. 
Sprievod viedol niektorý hodnostár 
a pútnici so svojím kňazom sa zo 
všetkých dedín pripájali 205. Pro-
cesie sa okrem Kapituly konali aj z 
Košíc a z Prešova. Roku 1663 bol 
z milodarov urobený zvon, ľudia mu 
dali meno „Hanička". Zvon bol spo-
čiatku na vysokom stĺpe, neskôr vo 
vežičke kaplnky. Fakultu na slúženie 
sv. omše a vysluhovanie sviatos-
tí dal vacovský biskup a spišský 
prepošt Matthiaes Taraoczy. Túto 
fakultu potvrdil kardinál Leopoldus, 
arcibiskup ostrihomský.

V roku 1700 priniesli do kaplnky 
na hodvábe vymaľovaný obraz ruky 
sv. Anny. Kázne boli v troch rečiach 
a sv. omše slúžili spišský prepošt 
a jágerský kanonik. V čase moru a 
vzbúr sa neputovalo. Pred odpus-

tom bol tu aj jarmok. Gróf Imrich 
Csáky, kaločský arcibiskup, v roku 
1718 dal kostol zväčšiť a lepšie 
zariadiť. Pri studni, ktorá je blízko 
kostola, dal gróf postaviť kaplnku 
k cti sv. Jána Nepomuckého.

Možnosť získať plnomocné od-
pustky udelil pápež Pius VI. dňa 11. 
11. 1779, a to na sviatok sv. Jaku-
ba apoštola a na sviatok sv. Anny.

Cisár Jozef II. zrušil roku 1787 
kluknavský odpust k sv. Anne. 
Kaplnku zatvorili a obraz sv. Anny 
odniesli do farského kostola. Spiš-
ský biskup Baronibus Brigido roku 
1809 dovolil odniesť obraz naspäť 
a odpust obnoviť. V kostole boli tri 
oltáre, obrazy, relikviár sv. Anny a 
sv. Joachima. Na chóre bol malý 
organ a na veži malý zvon. V roku 
1904 sa opravoval hlavný oltár a 
potom kostol nechali celkom spust-
núť. Roku 1930 skoro úplne zruino-

Pútnický kostol sv. Anny vo farnosti Kluknava

sn
ím

ka
: M

ar
tin

 M
ag

da



18

Spektrum 7/2014

vanú kaplnku sa podarilo zvnútra i 
zvonku dokonale opraviť. Obnovili 
sa všetky tri oltáre, vymenil sa celý 
krov, urobil sa nový strop, strecha 
sa prikryla eternitom a previedli sa 
aj potrebné murárske práce. Zmluvy 
o prevedených prácach uzatvárali 
veriaci, t. j. majitelia komposseso-
rátu sv. Anny. Dohľadom nad opra-
vou boli poverení títo kurátori: Ján 
Richnavský, Juraj Hamrák a Štefan 
Kolár. Rekonštrukcia kaplnky stála 
51.890 Kč. Na  opravu  kaplnky  
sumou 7 000 Kč  prispel  z kapitálu  
kaplnky  sv. Anny aj biskupský úrad. 
V dňoch 25. - 26. júla 1950 sa ko-
nala sa púť ku kostolíku sv. Anny v 
Kluknave . O povolenie vykonať púť 
požiadal farský úrad ONV v Gelnici. 
Dňa 26. júla 1951 sa uskutočnil 
odpust pri sv. Anne. Kazateľ pri 
kázni rozvíjal tieto témy: 1. téma: 
Katolícka mládež, šíriteľka lásky a 
pokoja vo svete, 2. téma: Kresťan 
katolík, verný Bohu a Cirkvi - verný 

aj svojej vlasti. Odpust k sv. Anne 
v roku 1952 mal takýto program: 
sobota 26. júla: večer o 18:30 hodi-
ne bola krátka pobožnosť s kázňou 
. Kázeň mal mať dp. Janega, farár 
zo Žakaroviec, ale nakoľko štátnym 
úradom nevyhovoval, kázal dp. Luči-
vjanský, farár z Krompách. Kázal na 
tému „Kristova viera a náš praktický 
život ". V nedeľu 27. júla: ráno sv. 
omše, spovedanie a o 10. hodine 
kázeň na tému „Sv. Anna, patrónka 
vychovávateľov mládeže". Kázeň 
mal dp. Stuglík, správca farnosti 
v Spišských Vlachoch. Odpust k 
sv. Anne mal v roku 1953 takýto 
program: dňa 25. júla popoludní po 
pracovnom čase o 17. hodine sa 
pohla procesia z Kluknavy na pút-
nické miesto ku sv. Anne. Večer o 
18:30 hodine bola sv. omša, ktorú 
celebroval dp. Pavol Sopko. Po sv. 
omši bola ružencová pobožnosť. 
Dňa 26. júla o 8. hodine ráno sv. 
omša, ktorú slúžil dp. Pavol Sopko. 

O 10. hodine bola kázeň,  ktorú 
kázal dp. Michal Baran, farár zo 
Spišského Podhradia. Po kázni sláv-
nostná sv. omša, ktorú celebroval 
Dr. Štefan Ľach, farár zo Spišského 
Podhradia.

Na odpuste sa stal tento incident 
. OCT Jozef Fiľakovský po skončení 
bohoslužieb za prítomnosti via-
cerých veriacich násilne vybral z rúk 
farára Pavla Sopku kľúč od poklad-
ne, v ktorej sa nachádzala ofera, 
čím zapríčinil veľké pobúrenie medzi 
veriacimi, ktorí potom celý incident 
rozniesli po okolí, takže vzniklo veľ-
ké rozhorčenie pre jeho netaktné 
správanie. Keď sa ho farár pýtal, 
akým právom to robí, odpovedal, že 
má na to nariadenie od KNV v Koši-
ciach, ale nepreukázal žiaden prípis 
v tomto zmysle. OCT Fiľakovský si 
počínal svojvoľne.

Z príležitosti odpustu v roku 1954 
išla procesia 24. júla po pracov-
nom čase o 17. hodine z Kluknavy 

snímka: Martin Magda
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na pútnické miesto ku sv. Anne 
pod vedením Františka Hvizdoša, 
robotníka, Heleny Zimermanovej 
a Heleny Bendíkovej, robotníčok. 
Všetci boli z Kluknavy. Procesia sa 
vrátila 25. júla asi o 15. hodine. Púť 
k sv. Anne v roku 1955 mala takýto 
program: dňa 30. júla popoludní po 
pracovnom čase sa o 16.  hodine 
pohla procesia z Kluknavy na pút-
nické miesto ku sv. Anne. Večer o 
20. hodine pri sv. Anne sv. omša a 
ružencová pobožnosť . Ráno 31. júla 
boli sv. omše a o 10. hodine kázeň, 
ktorú kázal Tomáš Vavrek, farár z 
Jakloviec. Po kázni bola slávnost-
ná sv. omša, ktorú celebroval Alojz 
Kalaŕut, farár z Bystrian. Spovedalo 
sa v sobotu popoludní a v nedeľu 
od rána. V nedeľu sa procesia vrá-
tila späť do Kluknavy. Procesia šla 
pod vedením a zodpovednosťou 
Heleny Bendíkovej a Márie Bátoro-
vej, robotníčiek z Kluknavy. V roku 
1956 dostali povolenie spovedať pri 
odpuste k sv. Anne títo kňazi: dp. 
Ondrej Novotný, dp. Eduard Bugár, 
dp. Štefan Baňas, dp. Pavol Dobran-
ský, dp. Ján Slávik, dp. Ondrej Oros 
a dp. Ondrej Doranský. Zodpoved-
nosť za procesiu mal Ján Hvizdoš, 
robotník z Kluknavy. V dňoch 26. a 
27. júla 1958 sa uskutočnila púť 
k sv. Anne. 26. júla popoludní po 
pracovnom čase sa pohla procesia 
z Kluknavy na pútnické miesto ku 
sv. Anne. Večer o 19. hodine boli 
bohoslužby, ktoré celebroval dp. 
Pavol Sopko. Ráno 27. júla boli sv. 
omše a o 10. hodine bola kázeň, 
ktorú kázal dp. Ján Vančo zo Sp. 
Hrušova. Po kázni bola slávnostná 
sv. omša, ktorú slúžil dp. Bronislav 
Stuglík, tajomník biskupského úra-
du. Procesia sa po sv. omši vrátila 
späť do Kluknavy. Procesiu viedol 
Pavol  Uličný, robotník z Kluknavy. V 
roku 1959 išla procesia z príležitos-

ti odpustu k sv. Anne pod vedením 
Pavla Uličného, robotníka z Klukna-
vy. Dňa 29. júla 1962 pri odpuste 
k sv. Anne pomáhali pri spovedaní 
dp. Peter Adamčák, farár v Širokom 
a dp. Andrej Onderko, farár v Sp. 
Podhradí.

V roku 1972 sa uskutočnila 
rozsiahla generálna oprava kos-
tolíka. Dňa 27. februára sa zvolil 
výbor pre opravu kostolíka. Členmi 
výboru boli Martin Rychnavský, 
Ján Hvizdoš, Ján Majemík, Anton 
Hvizdoš, František Endrizal, Pavol 
Smida, Róbert Berthóty, Jozef Hoj-
strič, Pavol Hvizdoš (č. 316), Ján 
Smida, Štefan Podracký, František 
Smida, Emil Košč, Pavol Hvizdoš (č. 
411), Jozef Šuca, Štefan Hvizdoš, 
Michal Haľko a Štefan Balčák. 
Opravovala sa strecha, kde sa ro-
zobrala eternitová krytina, rozobral 
sa starý krov a postavil sa nový. Na 
nový krov sa dala naspäť eternito-
vá krytina a previedla sa montáž 
odkvapových žľabov. Na mnohých 
miestach bola vadná omietka, ktorá 
sa otĺkla a dala sa nová škrabaná 
omietka. Zhotovili sa tiež nové dve 
dvojkrídlové a dve jednokrídlové 
dvere, ktoré sa aj osadili. Vymenili 
sa aj staré okná. Vo vnútri kostola 
sa vymenila elektroinštalácia. Dňa 
24. októbra 1972 sa uskutočnila 
kolaudácia. Pri kolaudácii boli prí-
tomní za farský úrad dp. Jozef Far-
barík, správca farnosti, za veriacich 
Ján Hvizdoš a Ján Majerník, za ONV 
Jozef Orenič, OCT, kolaudátorom 
bol Ján Dzurilla, stavebný technik. 
Rozpočet na rekonštrukciu bol 72 
721 Kčs. Rekonštrukciu sa podarilo 
previesť za 58 508,50 Kčs. Účast-
níci konania súhlasne konštatujú, 
že oprava je ukončená a vykonané 
práce sú kvalitne prevedené. V roku 
1973 sa na kostolík nainštaloval 
bleskozvod. V roku 1972 sa púť k 

sv. Anne konala v sobotu 29. a v 
nedeľu 30. júla. V sobotu od 16.  
hodiny spovedali pútnikov kňazi dp. 
Peter Adamčák, správca farnosti v 
Širokom, dp. Štefan Čurila, správ-
ca farnosti v Bystranoch, dp. Ján 
Butkay, správca farnosti v Slatvine 
a dp. František Hamráček, správca 
farnosti v Krompachoch. Večer sv. 
omšu celebroval dp. Fedor Lejša, 
ekonóm biskupského úradu a farár 
v Žehre. V nedeľu ráno o 6. hodine 
sa začalo spovedanie pútnikov. Sú-
hlas k spovedaniu mali dp. Štefan 
Petrov, správca farnosti v Chrasti 
nad Hornádom, dp. Ján Vančo, 
správca farnosti v Spišskom Hru-
šove a dp. Jozef Jarab, kaplán v 
Levoči. Svätú omšu o 6: 30 mal 
dp. Ján Hudý, farár v Úloži a o 8:30 
hodine dp. Michal Šefčík, tajomník 
biskupského úradu a farár v Bija-
covciach. Slávnostnú sv. omšu o 
10. hodine celebroval dp. Dr. Jozef 
Ligoš, kapitulný vikár. V roku 1974 
na odpuste pri sv. Anne celebroval 
slávnostnú sv. omšu dp. Štefan 
Garaj, kapitulný vikár. V roku 1976 
slávnostnú sv. omšu celebroval dp. 
Michal Krajňák, správca farnosti v 
Žehre. V roku 1981 sa dokončilo 
uloženie dlažby. Dlažba sa začala 
dávať v roku 1977, ale pre nedosta-
tok materiálu museli práce ukončiť.

Na hlavnom oltári sa nachádza 
obraz sv. Anny zo začiatku 19. sto-
ročia, na južnej strane kostola sa 
nachádza bočný oltár Kalvárie a na 
severnej strane bočný oltár Imma-
culaty. Oltáre sú vyrobené z dreva 
zo začiatku 18. storočia. V lodi sa 
nachádza drevená kazateľnica z 2. 
polovice 18. storočia.

Čerpané z: Dejiny farnosti 

Kluknava v 20. storočí, 

diplomová práca Jozefa Franka, 

Spišské Podhradie 2000
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Ozeáš 8, 4-7. 11-13
Toto hovorí Pán: „Oni si ustanovujú kráľov, ale bezo mňa, dosádzajú 

kniežatá, a ja o tom neviem. Zo striebra a zlata robia si modly na vlast-
nú skazu. Zavrhujem tvoje teľa, Samária; môj hnev vzplanul proti nim. 
Dokedy sa nebudú môcť očistiť? Veď aj ono je z Izraela; remeselník ho 
urobil, a nie je to boh. Z teľaťa Samárie budú len íverky. Lebo vietor sejú, 
žať budú víchricu. Steblo neurodí múku, pretože na ňom niet klasu; a ak 
aj urodí, zjedia ho cudzinci.

Efraim rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu, ale oltáre mu na hriech 
slúžili. Napísal som mu početné zákony, no pokladali ich za cudzie. Oni 
milujú obety: zabíjajú zvieratá a jedia ich mäso, ale Pán nemá v nich 
záľubu. Teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriech; musia 
sa vrátiť do Egypta.“
Meditácia

„... robia si modly.“ (Oz 8, 5)
Ornamentmi vyzdobené draky, stoickí budhovia, teľce, býky, ba aj ľudské 

telá so zvieracími hlavami - staroveký svet ponúkal nespočetné množstvo 
modiel. Dnes bývajú našimi modlami športovci, rockové hviezdy, luxusné 
autá alebo televízory. Modlou je koniec koncov všetko, čo akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvňuje naše myšlienky, emócie a skutky viac, než by malo. 
Farizeji, ktorí protirečili Ježišovi, si zo svojho úzkoprsého dodržiavania ju-
daizmu tiež urobili modlu. Prichádza Ježiš, ktorý ani nevyzerá, ani nekoná 
podľa ich predstáv a preto mu stroja úklady.

Každá modla je v zásade nespoľahlivá, rafinovaná a úskočná. Máva nad 
nami veľkú moc, pričom ani nemusí vyzerať ako typická modla! Ak nám 
však niečo narúša vnútorný pokoj, vyvoláva v nás strach alebo prekáža v 
normálnom uvažovaní, môže ísť o nejaký druh modlárstva.

To neznamená, že všetci sme modloslužobníci, ktorí sa dobrovoľne a 
dychtivo klaňajú moderným a falošným bohom sveta. Ťažko nájdete nie-
koho, kto sa „klania“ peniazom, alebo niekoho, kto je naozaj „posadnutý“ 
túžbou po moci. Ak však v tebe každodenný vzostup či pokles kurzu eura 
vyvoláva paniku a ak sa pri slabom škrabaní v krku nazdávaš, že si ohrozený 
smrteľnou chorobou, niečo má nad tebou väčšiu moc, než by malo mať.

Takto to však vôbec nemusí byť. Nič ťa nemusí oberať o pokoj a dôveru 
v Pána. Ak sa naučíš strážiť si a kontrolovať počas dňa svoje myšlienky, 
zistíš, že si pokojnejší. Daj si pozor na myšlienky, ktoré ti zahlcujú predsta-
vivosť a sleduj, kam ťa vedú. Nepodľahni honu na čarodejnice, len bedlivo 
sleduj všetky „vstupy“ do svojho vnútra. Ak ťa niektoré myšlienky rozrušujú 
alebo sa pre ne viac zameriavaš na seba, snaž sa ich „presmerovať“.

Povedz si napríklad: „Boh má môj život vo svojich rukách a nič ho z nich 
nevytrhne“ alebo: „Boh je Bohom nádeje; viem, že uspokojí každú túžbu 
môjho srdca.“ Ak pocítiš v srdci strach alebo nejakú bariéru, ihneď ich 
odovzdaj svojmu nebeskému Otcovi. On nám predsa poslal svojho Syna, 
aby nám daroval slobodu a pokoj!

Ježišu, ty si jediný a pravý Boh! Nauč ma nachádzať v tebe svoju nádej. 
Pane, túžim prežívať pokoj, ktorý nadobudnem, keď sa ti celkom odovzdám.

- re -

Obeta
Vstupujem do chrámu, 
topánky si nevyzúvam, 
idem rovno pred oltár, 

hľadím, Pane, na Tvoju tvár.

Koľko si vytrpel, 
len Ty dobre vieš, 
však nikdy to nám 

už nepovieš.
Na kríži presvätom 

svoj život si dokonal 
tak si sa 

za nás obetoval.

Nech Tvoja obeta 
v našich srdciach

zostane,
ťažkú smrť si mal, 

ó, môj Pane.

Z vďačnosti 
Z vďačnosti Ti spievam, 

Pane môj,
že stojíš pri mne, 
keď cítim nepokoj.

Z vďačnosti pred Tebou 
na kolená padám,

bys ochraňoval všetkých 
nás,  

o to Ťa žiadam.

Z vďačnosti sa modlievam, 
lebo Teba, Pane,
v srdci nosievam.

Z vďačnosti na kríž 
hľadím a rozjímam,
ako dobre, Pane, 

že Ťa mám.

Z vďačnosti 
v tichosti kostola,
ďakujem Ti, Pane, 

že som s Tebou bola.
Marta Pacovská, Široké



Spektrum

21

7/2014

ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

: M
ar

tin
 M

ag
da

 m
l.

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák

  M
ÁŠ

 PR O
B

LÉM
...

27

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.

Aká má byť komunikácia rodičov s dospievajúcimi?
Dnešná mladá generácia potre-

buje, aby sme jej načúvali. Ale na-
čúvať neznamená podrobovať deti 
výsluchu, dožadovať sa, aby sme 
o nich vedeli všetko, vypytovať sa 
ich, prečo sa tak správajú. 

Podkladom každej komunikácie 
sú city, ktoré v nás doznievajú. 
Vďaka nim nachádzame so svojimi 
obavami odozvu u iných a tak sa 
môžeme sústrediť na svoj prob-
lém a hľadať spôsoby, ako tieto 
pocity úzkosti prekonať a zmenšiť 
ich ťarchu.

Pri komunikácii s dospievajú-
cimi je:

1. Nepochybne treba vedieť, čo 
povedať deťom, byť presný a pria-
my vo vyjadrovaní svojich myšlie-
nok. Nesmieme ustúpiť citovému 
vydieraniu dieťaťa, ale povedať, 
čo si myslíme, inak by sme stratili 
autoritu!

2. Ale čo považujeme za hodno-
ty? Prvé a základné rozhodnutie 
bolo, že sme dali život svojim de-
ťom, potom naša viera, že tento 
život môže byť prísľubom dobra, 
ktoré sme doň vložili!

3. Akou cestou prechádza to, v 
čo veríme, na nasledujúce generá-
cie? Najdôveryhodnejšia cesta je 
načúvať svojmu dieťaťu! 

Nevyhnutným predpokladom 
dobrého rodiča a vychovávateľa je 
schopnosť vedieť zvážiť možné prí-
činy správania sa svojho dieťaťa. 

Často chceme, aby sa nám naše 
deti zverovali so všetkým, ale túž-
ba rodiča po dôvernom vzťahu so 
svojimi deťmi je jedným z prameňov 
ťažkostí, ktoré vznikajú medzi nimi. 
Vzniká tu aj riziko, že sa vzťah sta-
ne neúprimný.

Komunikácia medzi rodičmi a 
dospievajúcimi je možná, len najprv 
treba prekonať niektoré stereotypy 
a až potom s ňou začať. Nepredpo-
kladajme, že vieme komunikovať! 

Komunikácia ako samozrejmosť
Sme prehnane domýšľaví, ak si 

myslíme, že stačí hovoriť jednodu-
cho a spontánne, aby sme sa po-
chopili. Komunikovať nie je ľahké 
a treba sa to naučiť.

Komunikácia ako povinnosť
Frázy „demokratického rodiča“, 

ako napr.: „keď budeš chcieť, 
môžeš si o tom pohovoriť“; majú 
veľmi ťažko opačný účinok. Od tej 
chvíle dospievajúci onemie, takto 
prednesená veta možno prezrádza, 
že sa za ňou skrýva príkaz. Ale deti 
si radi nechávajú pre seba svoje 
skúsenosti, svoje zážitky (tak tie 
pekné, ako aj tie, za ktoré by sa 
mohli zajtra hanbiť), lebo tak sa 
cítia nezávisle a istejšie.

Komunikácia sa týka veci
Predpokladá sa, že komunikáciu 

podmieňujú „veci“, ktoré dokážem 
povedať niekomu inému. Súčasťou 
komunikácie je však vzťah medzi 
ľuďmi. Nezáleží na tom, čo hovorím, 

ale v akom citovom kontexte to 
hovorím. Často sa treba pozrieť na 
veci očami toho druhého, ale to je 
možné len za istých podmienok:

- ak vysvetlíme svoj postoj a ne-
považujeme vžívanie sa do situácie 
iného za stratu niečoho svojho; 

- ak sa usilujeme priblížiť k die-
ťaťu s dobrým a jasným zámerom, 
ktorý nie je zavádzajúci alebo 
zištný;

- ak sa lacno nezdáme svojej 
úlohy a nebudeme sa „opičiť“ po 
svojom dieťati – dieťa sa naučí 
„opičiť“ po nás.

Komunikácia predpokladá dvo-
jaké načúvanie - načúvanie toho 
s kým hovorím, ale aj načúvanie 
toho, čo hovorím tomu druhému! 
Musíme vnímať aj vplyv prostredia 
na našich dospievajúcich. V rodine 
predpokladá komunikácia dialóg 
medzi manželmi a až potom aj 
dialóg s deťmi! Problémy v komu-
nikácii medzi dospelými a deťmi 
vznikajú aj vtedy, ak vzájomne 
nepoznajú svoje starosti.
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Kontrasty
Len prednedávnom som písala o polovici júna a už je tu polovica augus-
ta. Tiež sa vám to zdá neuveriteľné? Návrat do školy nám pripomínajú 
pribúdajúce reklamy na školské potreby, počasie balansuje niekde 
medzi horúčavami a skorou jeseňou a o dva týždne už tohtoročným 

letným prázdninám povieme definitívne zbohom.

Možno to znie trochu melo-
dramaticky, ale čo sa dá robiť, 
keď všetko okolo nás letí 
takou závratnou rýchlosťou? 
Nezostáva nám nič iné, len 
veci akceptovať také, aké v 
skutočnosti sú. Ale myslím, že 
ste si počas prázdnin stihli do-
statočne oddýchnuť, načerpať 
nových síl, navštíviť dovolen-
kové destinácie alebo miesta, 
ktoré vám boli doposiaľ nezná-
me. V každom prípade máte 
určite množstvo spomienok.

Neviem, ako vám, ale mne 
tieto prázdniny priniesli nielen 
nové zážitky a skúsenosti, ale 
aj zaujímavé postrehy. Počas 
nich som si všimla množstvo 
vecí, ktoré ma utvrdili v tom, 
že svet je naozaj plný kontras-
tov.

Všade naokolo dokážeme 
rozpoznávať malé aj veľké roz-
diely, možno až paradoxy, kto-
ré reálne existujú, naučili sme 
sa ich akceptovať, ale keď sa 
nad nimi zamyslíme, začnú sa 
nás bytostne dotýkať. Na-
príklad idete po rušnej ulici 
v nejakom veľkomeste, kde 
stretávate  nielen Európanov, 
ale aj Japoncov, Indov, Afriča-
nov a s úžasom sledujete, akí 
sme všetci odlišní a pritom 
máme toľko spoločného. Sme 
jedineční. Na svete nestret-
nete dvoch navlas rovnakých 

Lenka Novotná

ľudí. Ešte aj dvojičky sa od 
seba odlišujú aspoň povaho-
vými črtami. Niektorí z nás 
sú zarytí optimisti, iní vidia 
svet v sivých farbách. Niekto-
rí pre nedostatok finančných 
prostriedkov prežívajú zo dňa 
na deň, ďalší plánujú investí-
cie do ďalekej budúcnosti. 
Niektorým nerozumiete ani 
slovo, zatiaľ čo s inými sa bez 
problémov dorozumievate, 
hoci aj rukami-nohami.

Nezáleží však len na vzhľa-
de, jazyku či povahe. Kontras-
ty a paradoxy môžeme vnímať 
aj v každodenných situáciách 
na pracovisku, medzi priateľ-
mi alebo v rodine. Napríklad 
„kryjete“ kolegu, ktorý pravi-
delne mešká do práce, ale v 
konečnom dôsledku bude mať 
šéf problém viac s vami než 
s ním. Alebo sa váš najlepší 
priateľ zmení vplyvom nové-
ho prostredia tak, že pomaly 
zisťujete, že sa s ním nemáte 
o čom porozprávať, aj keď ste 
spolu kedysi hovorili celé hodi-
ny. Čo sa stalo?

Dokopy nič. Len prešiel 
istý čas. A ten sa mení spolu 
s nami, aj keď plynie stále 
rovnako. Mení sa s novými 
príležitosťami, možnosťami, 
technikou, prostredím a vzde-
laním.

Rozdiely medzi ľuďmi by v 

nás však nemali spôsobovať 
predsudky. Tak, ako nemôže-
me hodnotiť knihu len podľa 
obálky, nemôžeme ani člo-
veka podľa jedného dojmu 
alebo podľa niečoho, čo sme 
o ňom počuli od iných. Názory 
sú príliš subjektívne, aby sa 
nimi riadili všetci. V takejto 
situácii sa človek automaticky 
prikláňa na jednu stranu. Buď  
sympatizuje alebo odsudzuje. 
Ale kým je človek, aby mohol 
súdiť? Vo väčšom meste len 
jedným z mnohých, to je fakt. 
Ale v Božích očiach jediným, 
výnimočným a vzácnym. 
Naučme sa ľudí okolo seba 
akceptovať takých, akí sú, ne-
snažme sa ich meniť alebo ich 
zámerne očierňovať len preto, 
že o nich nemáme dostatok 
informácií. Niekedy ani len 
netušíme, ako sa veci naozaj 
majú a či v skutočnosti len 
detinsky nedávame prednosť 
klamstvám pred pravdou.

Pomaly sa blíži koniec dvoch 
mesiacov, počas ktorých sme 
všetko nové vnímali intenzív-
nejšie bez množstva pracov-
ných povinností. Užite si ich 
posledné dni plnými dúškami, 
oddýchnite si a všímajte si 
krásu okolo seba bez pred-
sudkov. Pretože dívať sa na 
svet bez tmavých okuliarov je 
oveľa jednoduchšie :)
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Rastie nám profesionálna žurnalistka! 
Naša pravidelná dopisovateľka, členka redakcie Lenka Novotná bola 

pozvaná na odbornú a poznávaciu stáž do redakcie Katolíckych novín. 
Celá redakcia sa tešíme, že nám rastú profesionálni náhradníci. 

Lenka nám k tomu napísala: Koncom júla som bola na takom "výle-
te", pretože sa mi ozvali z KN a bola som u nich na týždeň zistiť, ako to 
v takej redakcii celoslovenského týždenníka vyzerá. Bolo naozaj super, 
napísala som pre nich pár článkov, akurát ten o Spektre neviem, či už 
uverejnili. Takže mi to pomohlo, lebo žurnalistiku študujem a povedali 
mi, že aj písanie do Spektra má niečo do seba, pretože som nadobudla 
celkom slušnú prax ;) Doniesla som im pár výtlačkov nášho časopisu 
a veľmi sa im páčil, preto som o ňom vlastne aj napísala. Jednotliví re-
daktori mi predstavili svoje rubriky, oboznámili ma so svojou prácou a 
obohatili o nové skúsenosti, takže bolo tam naozaj super ;)

Pre tých, ktorí neodoberajú, alebo nečítajú Katolícke noviny uverejňu-
jeme jeden článok v plnom znení.

Moja študentská prax v redakcii KN
Množstvo ľudí si letné prázdniny predstaví ako ničnerobenie pri mori, 

oddych na chalupe, turistiku na horách alebo adrenalínový šport, ktorý 
doteraz nemali možnosť vyskúšať. Lenže existuje iná veľká skupina ľudí, 
ktorí si toto všetko vedia predstaviť naraz, na jednom mieste a podlá 
možností aj v rovnakom čase. Hovoria si študenti, a medzi túto skupinu 
mladých ľudí patrím aj ja. Nachádzam sa na prelome druhého a tretieho 
ročníka odboru masmediálne štúdiá, a ako väčšina mladých ľudí, aj ja som 
po dopísaní poslednej písomnej skúšky strávila celý jún hľadaním vhodnej 
praxe. A tak dnes píšem svoj prvý oficiálny článok z redakcie Katolíckych 
novín v Bratislave.

Je to úžasný pocit, keď sa zrazu ocitnete v príjemnom prostredí na-
ozajstných novín, o ktorom ste nadšene „filozofovali" ešte na strednej 
škole. Myslím si, že najväčším pracovným úspechom je pre človeka to, 
že robí, čo ho baví, a má okolo seba výborný kolektív ľudí, ktorí ho svojimi 
skúsenosťami obohacujú a priateľským prístupom z neho prirodzene od-
búravajú všetok strach z neznámeho. Chcem sa preto poďakovať pánovi 
šéfredaktorovi a celej redakcii, že ma prijali medzi seba a venovali sa mi 
trpezlivo a s láskou.

Počas stáže v Katolíckych novinách som sa naučila, aké dôležité je 
mať v správnom čase dobrý nápad; aké potrebné je brať názory čitateľov 
do úvahy a aké podstatné sú aj detaily. Zistila som, že napísať príspe-
vok je len štartovacím bodom v porovnaní s tým, čím všetkým rukopis 
musí prejsť, kým sa dostane do rúk čitateľov. Taktiež som sa zoznámila 
s fungovaním redakcie a jej jednotlivých zložiek; vyskúšala som si prácu 
redaktorky v praxi, urobila som svoj prvý rozhovor a mám kopec zážitkov 
a nových postrehov, ktoré v budúcnosti určite využijem. Môj obdiv patrí 
všetkým redaktorom vrátane jazykových a grafických, lebo vytvárať noviny 
je síce radosť, ale v prvom rade ťažká a zodpovedná práca.

Prázdninový čas som využila na získanie novinárskych skúseností. Verím, 
že ma posunú vpred pri príprave na budúce povolanie.      Lenka Novotná

POMÔŽ
Kráčaš ulicou zamyslený, 

tu osloví ťa žobrák chromý.
Vo vnútri hneď 

myšlienka ti hlodá:
"A mne zadarmo 
kto niečo dá?"

Ty si dostal zdravé ruky,
ani chôdza nerobí ti muky,

máš jasnú myseľ, dobrý zrak,
čo neceníš si mnohokrát.
A na ďalšom rohu ulice
- a takých je na tisíce - 

špinavých handier kopec
a pri nich žobre bezdomovec.

Pomyslíš si: 
"Iste je to jeho vina",

avšak pravda 
môže byť aj iná.
Aj on bol možno 

úspešný a zdravý,
o všetko 

pripravil ho osud dravý.
Neodvrhni bezdomovca,
veď je jak stratená ovca, 

daj mu spoň drobné mince,
veď koľko minieš 
na daromnice?

Možno kúpi polievku, 
možno chlast,

no aspoň prestane sa 
zimou triasť.

A keď budeš doma 
v teplej posteli, 

pomysli si, 
kam sa takí jak on podeli?

Váž si, že máš 
strechu nad hlavou,

že nie si ovcou túlavou,
že okrem tepla periny
cítiš aj teplo rodiny.

A preto pomôž, ako vieš, 
veď on je naším blížnym tiež,

pomôž chudákovi čo ťa 
oslovil, 

by to čo máš, si si zaslúžil...
autor: Monika Šolcová

knižka Rozdávaj lásku



24

Spektrum 7/2014

Ahoj deti!
Uvedomujete si? Sme za polovicou augusta. To znamená, že vám už zostáva ne-

celá polovica mesiaca od návratu do školských lavíc. Veľa ste toho prežili, máte 
plno zážitkov a určite ešte nejaké to dobrodružstvo do konca prázdnin stihnete.

Cestujme v čase.
Teraz sa však skúsme preniesť do histórie. Písal sa rok 1964 a pápež Pavol VI. na žiadosť 

slovenských biskupov vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. Asi 
už tušíte, kam tým mierim. Od tohto dátumu uplynie 23. novembra presne 50 rokov.

2014 - rok Sedembolestnej Panny Márie
Aj preto je rok 2014 vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie. Na Slovensku sa však 

táto úcta začala už pred vyše 450 rokmi, kedy sa stal aj prvý zázrak.

Šaštín – národná bazilika
Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachá-

dza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika 
Coborová. Uložila ju do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa baziliky.

Vedeli ste?
Vedeli ste, že národnú baziliku v Šaštíne v roku 1995 navštívil aj svätý pápež Ján Pavol II. ?
Naozaj sedem?
Sedmička je symbolické číslo, ktoré vyjadruje plnosť. Chce sa tým povedať, že Panna Mária 

nebola len plná milosti, ale aj plná bolesti. No my ich naozaj poznáme sedem.
Sedem bolestí Panny Márie:
1. keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce,
2. keď utekala do Egypta, keď Herodes vraždil neviniatka,
3. keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša zajali a odsúdili,
5. keď Ježiš zomieral na kríži,
6. keď Ježiša zložili z kríža,
7. keď Ježišovo telo kládli do hrobu.

Na záver.
Zavalil som vás hromadou informácií. Verím ale, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé.
Ozaj. Sviatok Sedembolestnej sa u nás slávi 15. septembra.
Lúčim sa s vami kamaráti a prajem veľa šťastia do ďalších dní!
Úloha!
Pán Ježiš sa Panne Márii stratil v Jeruzaleme. Z Biblie vieme, že ho našli v chráme. 

Dokážeš nájsť cestu od Márie až k Ježišovi?

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Hurááá, 
prázdniny 
končia!

Hurááá, 
prázdniny 
končia!

Hurááá, 
prázdniny 
končia!
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Mária s Jozefom putovali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež 

išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec 

Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho 

medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Dokážeš nájsť cestu od Márie k Ježišovi?

Od Márii k Ježišovi
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Duchovný otec Marek, iskra projektu – vedúca Janka, 10 animátoriek, 6 animátorov, pani ku-
chárka, 57 detí, hry, smiech, sväté omše, piesne, súťaže, tanec, šport, workshopy... To je len 
malá sumarizácia ľudí, ktorí sa na projekte podieľali a aktivít, ktoré vypĺňali všetok čas na tábore.

Celý tábor sa niesol v duchu Panny Márie a aj päť skupiniek, do ktorých boli deti rozdelené, 
predstavovalo čnosti. Čnosti Panny Márie, ktorými boli čistota, láska, pokora, poslušnosť a 
dobrota. Hymnou tábora sa tento rok stala pieseň Matka Mária, ktorá vznikla po textovej úpra-
ve moderného popového songu. 

Všetko sa to začalo v utorok 29. júla, keď sme začali turnus s mladšími deťmi. Počasie nám 
v utorok veľmi neprialo. Občas nám popŕchalo, no slnko po zvyšok celého tábora nám tento 
deň vynahradilo.

Pred jedenástou hodinou do obeda dvor bývalého seminára v Bijacovciach privítal plný autobus 
usmievavých tvárí. Deti až do štvrtka obsadili všetky izby v budove a spolu s nimi aj spacáky, 
karimatky a najmä ich smiech. Počas týchto troch dní deti zažili viac než dosť. Nosným bodom 
tábora bola svätá omša, ktorú sme mali v kaplnke každý deň. 

Súťaže ako Lesná hra či Milujem Máriu, ranné rozcvičky, hry na dvore, tance, večerníček pod 
nočnou oblohou. To všetko a ešte omnoho viac vyplnilo náš spoločne strávený čas. Samozrejme, 
každý deň nechýbalo vynikajúce jedlo, ktoré všetkým chutilo.

Úplne vyčerpaní sme na cestu domov poslali deti, ktoré by vraj zostali aj dlhšie a my animátori 
sme mali čas na prípravu pred príchodom starších detí. Alebo snáď už tínedžerov? 

Tak či onak, čakali nás ďalšie tri dni. Bolo potrebné sa preladiť na trochu iný charakter tur-
nusu a všetko sa mohlo začať. 

Ani ich neobišli aktivity z predchádzajúcich troch dní. Pribudla však aktivita na spoznávanie 
siedmich bolestí Panny Márie, ktorá si vyžadovala viac premýšľania. Na tábore sa však deti s 
ich animátormi nevyhli ani bežným povinnostiam ako bolo umývanie riadu či poriadok na izbách.

To, čo najviac oživilo všedné jedenie večere, bolo stolovanie v úplnej tme. Cieľ tejto večere 
bol, aby sme si uvedomili, že máme byť vďační za zrak, ktorý máme. Zároveň sme sa odrazu 
viac zamysleli nad tým, aké je náročné orientovať sa v priestore bez zraku. Od tejto skúsenosti 
budeme azda všetci ohľaduplnejší k slepým ľudom. Bol to silný zážitok aj pre mňa samotného.

Posledný deň, tak ako aj v prvom turnuse vyvrcholil slávnostným obedom a prípravou tort. 
Každá skupinka mala za úlohu spolu s animátormi pripraviť tortu, na ktorej si za odmenu všetci 
zamaškrtili.

Akoby prešla len malá chvíľka a tábor sa s príchodom nedele 3. augusta skončil.

Na záver sa chceme všetkým vám, ktorí ste akokoľvek prispeli alebo podieľali pri zorganizovaní 
tohto tábora z celého ♥-ca poďakovať.

Ďakujeme aj vám, deti, že ste aj tieto prázdniny strávili tri dni spolu s nami. Tešíme sa z 
toho, že sa vám na tábore páčilo. Vy ste našou motiváciou pri organizovaní každého tábora či 
projektu s vami.                                                                 

vaše Smerofky :) a animátor Tomáš Magda ml.

snímky: animátori

Táborovali sme už po štvrtýkrát
Áno, je to naozaj tak! Toto leto sme s deťmi z našej farnosti prežili už 

po štvrtýkrát krásne dni na letnom tábore. Tento rok to bolo opäť v Bija-
covciach.
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Ahoj o rok!
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Trampoty v manželstve
LXXXV. Ako pristupovať k zraneniam z detstva

Položte si otázku, či vaši 
rodičia alebo iní ľudia, 
ktorí sa o vás starali po-
čas prvých rokov detstva 
a puberty, či naplnili 
všetky vaše potreby v 
detstve? Hľadajme zdroj 
bolesti. Vyrovnať sa 
čestne s takouto otáz-
kou môže byť ťažké. Väč-
šina ľudí cíti voči svojim 
rodičom hlbokú lojalitu 
a nechcú sa ukázať ako 
nevďační. 

Tí, ktorých potreby v detstve 
ostali nenaplnené, si môžu ľahko 
myslieť, že to bola ich vlastná chy-
ba. Myslia si, že jednoducho neboli 
hodní lásky či starostlivosti a pre-
to im ich rodičia nepreukazovali. 
Je dôležité, aby sme si úprimne 
priznali, že nám to chýbalo a aké 
to má teraz následky pre náš sú-
časný vzťah.

Nesmieme byť prekvapení, ak 
sa počas toho vynorí silný pocit 
hnevu alebo iné emócie ako smú-
tok, strach, odmietnutie alebo 
zahanbenie. Tieto pocity boli dlho 
potláčané. Na kurze pre snúbencov  
jedna mladá žena popisovala, aké 
mala ťažkosti so vzťahom ku svojej 
matke, ako celý večer hádzala po 
izbe topánky. Predtým si neuvedo-
movala hlboko pochovanú zlosť. 

Ak prežívame niečo takéto, vždy 
môžeme o svojich pocitoch pove-
dať Bohu a hľadať útechu o Neho. 
Čím úprimnejšie sme v modlitbe,  
tým lepšie. Sv. písmo používa 
prirovnania, ktoré vykresľujú Boha 
ako otca aj matku, plného súcitu 

voči nám a povzbudzujú nás, aby 
sme mu predkladali všetky naše 
potreby. Žalmisti dokázali pre-
dostrieť Bohu celý rád ľudských 
pocitov – hnev, sklamanie, bolesť, 
ľútosť, ale aj vďačnosť a radosť a 
takto môžeme robiť aj my. Možno aj 
slovami apoštola Petra: „Na Neho 
zložte všetky svoje starosti, lebo 
On sa o vás postará“ (1 Pt 5, 7).

Môžeme smútiť spoločne 
(ako manželia)

Nenaplnené potreby z detstva 
predstavujú určitý druh bolestnej 
straty. Ak manžel alebo manželka 
dokážu hovoriť o tom, čo im chý-
balo v minulosti, ich partner sa 
má snažiť citovo ich podporiť tým, 
že ich počúva bez toho, aby sa im 
ich pocity snažil vyhovoriť alebo 
bagatelizovať ich vplyv. Sv. písmo 
nám pripomína: „Radujte sa s ra-
dujúcimi, plačte s plačúcimi“ (Rim 
12, 15). Práve samotný proces 
úprimného rozhovoru o povahe 
straty s niekým, kto má o nás záu-
jem, prináša uzdravenie a pomáha 

sa so stratou vyrovnať. 
Ak si manžel a manželka vybavia 

nedostatok lásky, uznania alebo 
podpory z obdobia svojho detstva, 
musíme byť zvlášť opatrní, aby sme 
túto bolesť ešte viac neprehlbovali 
tým, že budeme ich pokračujúce 
potreby ignorovať aj v našom man-
želstve. Tí, ktorí odhalia bolesti 
svojho detstva, potrebujú od svoj-
ho partnera útechu bez toho, aby 
o ňu žiadali.

Odpustite každému, kto vám 
spôsobil zranenia.

Musíme si uvedomiť, ako prebie-
ha proces odpustenia. Pripomeň-
me si hlavné body:

1. Odpustenie je aktom vôle. 
Musíme odpustiť tým, ktorí nás 
zranili, dokonca aj vtedy, ak sa 
nám vôbec nechce. Pre niektorých 
sa skúsenosti z detstva stanú za-
kázanou zónou.

2. Opakované rozhodnutie. Ak 
sme boli hlboko zranení, budeme 
sa musieť znova a znova dokonca 
denne rozhodovať odpustiť to isté 
zranenie. Keď odpustíme vedome, 
pocity prídu aj neskôr.

3. Naše odpustenie nemá byť 
podmienené tým, či rodičia (aj 

snímka: Martin Magda
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nevlastní) chápu ako zlyhali, ani vyžadovať zmenu ich vnútorného po-
stoja. Odpustenie znamená vzdať sa aj túžby po odplate, aj očakávania 
od rodičov, že teraz už naplnia naše potreby. Toto je súčasťou nášho 
odpútania sa od závislosti na nich.

Nie vždy bude vhodné, alebo možné vyjadriť naše odpustenie priamo 
tým, ktorí nás zranili. Ak nám aj rodičia zomreli, aj vtedy musíme zane-
chať všetok hnev voči nim. Všetky naše zranenia a pocity máme odovzdať 
Bohu.                                                                      MUDr. Blažej Vaščák

Stalo sa:
- 11. 7.  prednáška MUDr. Bla-
žeja Vaščáka s názvom „Ako 
správne regulovať počatie, aby 
nemuseli siahať po antikoncep-
cii“ s prezentáciou a s priesto-
rom na otázky  
- 25. - 27. 7. večerné sv. omše 
pri sv. Anne a hlavná odpustová 
slávnosť
- 29. 7. - 3. 8. detský letný 
tábor v Bijacoviach, ktorý or-
ganizovali mladí animátori zo 
spoločenstva Smerofky vo Víťa-
ze; tábor bol rozdelený na dva 
trojdňové turnusy - prvý turnus 
bol určený pre mladšie deti a 
druhý turnus pre staršie deti  
- 30. 7. sv. omša v Ovčí zo sviat-
ku bl. Zdenky Schelingovej, kto-
rej relikvia je na oltári; sv. omšu 
celebroval Ján Kundrík, farár v 
Michalovej, rodák z Víťaza; po 
sv. omši sme si uctili bozkom 
relikviu bl. Zdenky Schelingovej 
- 6. 8. sviatok Premenenie Pána
- 6. - 7. 8. výlet miestneho ru-
žencového bratstva z Víťaza do 
Šaštína a Velehradu  
- 15. 8. prikázaný sviatok Na-
nebovzatie Panny Márie so sv. 
omšou v Doline o 17:00 h 

Stane sa:
- 2. 9. Veni Sancte - začneme 
školský rok svätou omšou o 
8:00 vo Víťaze a o 9:00 v Ovčí
- 8. 9. sviatok Narodenia Panny 
Márie; sv. omša o 10:30 h v 
Doline, ktorú bude celebrovať 
Marek Eliáš, farár v Krížovanoch 
- 15. 9. slávnosť Sedembo-
lestnej Panny Márie o 10:30 
v Doline
- 21. 9. zbierka na rádio Lumen
- 5. 10. sv. omša v Doline o 
10:30 za poľovníkov

Ohlášky:
- sobáš 23. augusta v Ovčí o 15:00 – Dominik Chovanec, syn 

rodičov Jána a Alžbety rod. Dzugasovej, narodený v Levoči, bývajúci 
vo Vyšnom Slavkove a Gabriela Jenčová, dcéra rodičov Miroslava a 
Terézie rod. Kováčovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Ovčí

- sobáš 6. septembra vo Víťaze o 15:30 – Jozef Balucha, syn 
rodičov Jozefa a Eriky rod. Dutkovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Prešove a Andrea Balogová, dcéra rodičov Matúša a +Evy rod. 
Adamkovičovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

- sobáš 13. septembra vo Víťaze o 15:00 – Kamil Baloga, syn 
rodičov Martina a Alžbety rod. Richnavskej, narodený v Krompachoch, 
bývajúci vo Víťaze a Mária Bernátová, dcéra rodičov Martina a Marty 
rod. Cviklovej, narodená v Bratislave, bývajúca v Dvorci

- sobáš 13. septembra v Ovčí o 16:30 – Marián Adam, syn ro-
dičov Zdenka a Magdalény rod. Batovej, narodený v Krompachoch, 
bývajúci vo Vojkovciach a Veronika Baranová, dcéra rodičov Jozefa 
a Anny rod. Sajdákovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí

- sobáš 20. septembra v Ovčí o 16:00 – Vladimír Broda, syn 
rodičov Vladimíra a Ľuboslavy rod. Tobiašovej, narodený v Prešove, 
bývajúci v Hrabkove a Martina Čarná, dcéra rodičov Františka a 
Barbory rod. Jenčovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí

- sobáš 27. septembra vo Víťaze o 14:30 – Stanislav Čech, syn 
rodičov Stanislava a Heleny rod. Dutkovej, narodený v Prešove, 
bývajúci vo Víťaze a Veronika Galdunová, dcéra rodičov Petra a 
Bernadety rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

- sobáš 27. septembra vo Víťaze o 16:00 – Anton Čačo, syn 
rodičov Antona a Štefánie rod. Novysedlákovej, narodený v Prešo-
ve, bývajúci v Brezovici a Jarmila Uličná, dcéra rodičov Mikuláša a 
+Jozefíny rod. Jánošovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

- sobáš 4. októbra vo Víťaze o 15:00 – Michal Procházka, syn 
rodičov Pavla a Jitky rod. Kostelencovej, narodený v Novém Měste 
na Moravě (ČR), bývajúci v Žďáre nad Sázavou (ČR) a Renáta No-
votná, dcéra rodičov Petra a Ľuboslavy rod. Grejtákovej, narodená 
v Prešove, bývajúca vo Víťaze 

- sobáš 6. septembra v Pavlovciach – Peter Magda, syn rodičov 
+Valentína a Ruženy rod. Grusovej, narodený v Krompachoch, bý-
vajúci v Ovčí a Mária Gosťová, dcéra rodičov Štefana a Márie rod. 
Konečnej, narodená vo Vranove nad Topľou, bývajúca v Pavlovciach
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Spektrum 7/2014

Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

18. 8. Pondelok
19. 8. Utorok 18:00 † Samuela, Mária a Ondrej Gregovci
20. 8. Streda 18:00 za ZBP Heleny Magdovej
21. 8. Štvrtok 7:00 † Štefan
22. 8. Piatok 18:00 † Jozef, Štefan a Helena Birošovci 17:00 50: Žofia Bednárová
23. 8. Sobota 7:00 † Mária a Štefan 15:00 sobáš: D. Chovanec - G. Jenčová

24. 8.
21. nedeľa
cez rok - A

7:30 † Jozef a Helena Birošovci 9:00 za farnosť
10:30 † Jakub, Regína a Ján Gregovci

25. 8. Pondelok
26. 8. Utorok 18:00 † Tomáš a Veronika Novotní
27. 8. Streda 18:00 † Jozef Magda
28. 8. Štvrtok 7:00 za ZBP Margity a Štefana Kollárovcov
29. 8. Piatok 18:00 80: Anna Jenčová (146) 17:00 † Štefan, Martin a Alžbeta Uliční
30. 8. Sobota 7:00 † Richard Galdun

31. 8.
22. nedeľa
cez rok - A

7:30 † Filip a Štefan 9:00 za farnosť
10:30 † Andrej Jenča  (výročná)

1. 9. Pondelok
2. 9. Utorok 8:00 Veni Sancte † Jozef Jenča (146) 09:00 Veni Sancte; za úč. zájazdu v Bulharsku
3. 9. Streda 18:00 † Žofia a Ján Šusterovci
4. 9. Štvrtok 7:00 za ZBP rodiny Pavla Uličného (206)
5. 9. Piatok 18:00 † Margita a František 17:00 † Jozef  a Viktória Šimčíkovci

6. 9. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo
15:30 sobáš: J. Balucha - A. Balogová

7. 9.
23. nedeľa
cez rok - A

7:30 60: Ján Salanci 9:00 za ružencové bratstvo
10:30 za farnosť

8. 9. Narodenie P. M. 17:00 za ZBP rodiny Andrejkovičovej a Ondášovej (Dolina) 18:00 za ZBP rodiny Ján Farkaš
9. 9. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Alžbety Adamkovičovej

10. 9. Streda 18:00 † Jakub, Anna a Matej Magdovci
11. 9. Štvrtok 7:00 za ZBP rodiny Jaroslava Uličného
12. 9. Piatok 18:00 † Štefan Čech 17:00 † Mária Tartaľová
13. 9. Sobota 15:00 sobáš: K. Baloga - M. Bernátová 16:30 sobáš: M. Adam - V. Baranová

14. 9.
Povýšenie 
sv. kríža

7:30 za farnosť 9:00 80: Helena Pribulová
10:30 80: Helena Iskrová

15. 9.
Sedembolestná
Panna Mária

7:00 † Helena, Barbora a Alžbeta 18:00 † Mária, Anna a Jozef Uliční
17:00 † Bartolomej a Apolónia Salanciovci (Dolina)

16. 9. Utorok 18:00 za pútnikov z Krakova
17. 9. Streda 18:00 † Helena, Alžbeta, Valent a Apolónia Humeňanskí
18. 9. Štvrtok 7:00 Za ZBP novomanželov Ignáca a Dominiku
19. 9. Piatok 18:00 † Jozefína Uličná 17:00 † Štefan, Alžbeta a Štefan, Mária
20. 9. Sobota 7:00 † Štefan a Františka Sabolovci 16:00 sobáš: V. Broda - M. Čarná

21. 9.
25. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 50: Mária Magdová
10:30 † Richard Galdun

22. 9. Pondelok
23. 9. Utorok 18:00 † Štefan a Mária Jurčišinovci
24. 9. Streda 18:00 † Peter Adamčák a Jozef Ilavský
25. 9. Štvrtok 7:00 75: Antónia Čechová
26. 9. Piatok 18:00 † Jozef Galdun 17:00 † František a Helena Jenčovci

27. 9. Sobota
7:00 60: Mária Hudáková

14:30 sobáš: S. Čech - V. Galdunová
16:00 sobáš: A. Čačo - J. Uličná

28. 9.
26. nedeľa
cez rok - A

7:30 90: Mária Jenčová 9:00 50: Cyril Štofaník
10:30 † Jozefína Uličná (výročná)

29. 9. Pondelok
30. 9. Utorok 18:00 † Valent a Mária Birošovci
1. 10. Streda 18:00 40: Róbert Uličný
2. 10. Štvrtok 7:00 60: Terézia
3. 10. Piatok 18:00 † František Pavlík 17:00 † Valent, Barbora a Róbert

4. 10. Sobota 7:00 Za ružencové bratstvo 17:00 za ružencové bratstvo
15:00 sobáš: M. Procházka - R. Novotná

5. 10.
27. nedeľa
cez rok - A

7:30 † Štefan a Helena Jenčovci 9:00 † František, Anna a Jozef Kollárovci
10:30 za farnosť (Dolina)



24. júl 2014 - miništrantský turnaj sabinovského dekanátu v Krížovanoch

27. júl 2014 - odpust sv. Anny; rannú sv. omšu celebroval dp. Jozef Bednárik

19. júl 2014 - sv. omša na vrchu Sľubica



29. júl až 3. august 2014 - letný tábor 2. skupiny detí v Bijacovciach

6. a 7. august 2014 - výlet do Šaštína a Velehradu

29. júl až 3. august 2014 - letný tábor 1. skupiny detí v Bijacovciach




