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Za rodinu,
za budúcnosť
Čo vás napadne, keď sa povie stolička? Niečo,
na čom sa dá sedieť. Je to z dreva alebo z kovu,
možno z iného materiálu, ale hlavne, dá sa na
tom sedieť. Dnes nás chcú presvedčiť, že na stoličke sa nemusí dať sedieť. Ale veď to už nebude
stolička. Podstatou stoličky je to, že sa dá na
nej sedieť. Možno som použil nie najvhodnejší
príklad, ale myslím si, že je dosť jasný na to, aby
sme pochopili, čo sa deje s rodinou v dnešnej
dobe. Útočí sa na podstatu manželstva, že vraj
manželstvo je stereotyp, ktorý treba predefinovať. Hriech sa ide povýšiť na čnosť. Zabaľuje
sa do pozlátka demokracie, slobody a pokroku
a ide sa proti zdravému rozumu, ktorý v našom
telíčku by neexistoval, nebyť otca a mamy. Na
to, aby sa narodil človek, je potrebný muž a
žena, ale na to, aby vyrástol citovo a duševne
zdravý jedinec, potrebuje rodinu - milujúceho
otca a milujúcu mamu. S rodinou súvisia deti
a tie sú najviac ohrozené. Pred par desiatkami
rokov by nás ani nenapadlo, že v 21. storočí sa
bude bojovať o rodinu, o tak prirodzenú hodnotu,
presahujúcu náboženstvo. Má nás to viesť aj k
vďačnosti za svojich rodičov, chrániť a vážiť si
tú svoju rodinu, ktorú máme, a to každý deň.
7. február 2015 bude zapísaný v našej knihe
života. Teraz je ten čas vydať svedectvo, z ktorého raz budeme skladať účty Tvorcovi celého
stvorenstva.
d. o. Marek

meditačná snímka: M. Magda ml.
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Narodeniny nášho duchovného otca Mareka Hnata. Dajme mu darček
a poďme na:

REFERENDUM
o zachovaní
RODINY,
o zachovaní
ŽIVOTA

Naši drahí čitatelia! 7. február 2015 je dňom,
keď naše slovenské kresťanské spoločenstvo
dôjde na križovatku života a smrti. Áno, nebojím
sa to tak pomenovať. Ťažko vybojované referendum rozhodne, kam bude Slovensko presmerované. Jedna cesta vedie do záhuby, a to len preto,
že sa k tomuto demokratickému aktu postavíme
nezodpovedne a nepôjdeme na referendum. Tá
druhá cesta požehnáva život. Život v jeho podstate vzniku.
Preto vás chcem, bratia a sestry, povzbudiť, aby
ste sa referenda zúčastnili všetci. Pozvite do referenda aj vašich priateľov a susedov, o ktorých
viete, že aj by išli, ale majú strach. Strach, ktorý
im vyrobili médiá - televízia, noviny. Strach pred
susedmi, že sa im budú vysmievať. Strach z toho,
že tomu nerozumejú a nebudú vedieť hlasovať.
"Nebojte sa!", odkazuje nám sv. Ján Pavol II.
Tento svätec nám pri svojej návšteve Slovenska
zadal ešte jednu úlohu: "Doviesť Európu ako
kresťanskú do ďalšieho tisícročia!"
M.M.
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Pastiersky list na Nedeľu Svätej rodiny 2014
Drahí bratia a sestry v Kristovi!
Otec a mama boli pre mňa odjakživa vzácnymi ľuďmi, ktorých som veľmi miloval a hoci už dávno nie sú na
tomto svete, nosím ich stále vo svojom srdci. A práve vianočné chvíle zobúdzajú vo mne spomienky a veľkú
vďačnosť za to, že mi ich Boh daroval a že som spolu s mojimi bratmi mohol zakúsiť, čo to znamená mať skutočnú rodinu. Som presvedčený o tom, že aj vy ste počas Vianoc, viac ako inokedy, ďakovali Bohu za tento
veľký dar, ktorý si nikto nemôže naprogramovať, ani zariadiť vybavovaním, dokonca ani kúpiť. Pocit domova,
nežnosť mamy a starostlivé slovo otca sa nedajú ničím zaplatiť. Pravdou zostáva, že človek reálne a s vďakou
ocení svojich rodičov až vtedy, keď ich stratí.
K vďačnosti, úprimnosti a úcte vyzývajú čítania Božieho slova dnešnej Nedele Svätej rodiny. Už počas života
si členovia rodiny majú dať najavo, že sa majú radi. Otec, mama i deti – všetci si zaslúžia lásku a osobitnú
úctu. Boh chce, aby si deti ctili otca i mamu (Sir 3, 3-17). A zasa, rodičia nemajú nakladať s deťmi svojvoľne,
ani podľa chúťok, lebo dieťa je Boží dar. Vďačnosť, odpustenie, láskavosť, pokora a miernosť, by sa podľa
apoštola Pavla mali udomácniť predovšetkým v rodinách, ktoré veria v Ježiša Krista (Kol 3, 12-21). Nakoniec
nám čítanie z Evanjelia predstavuje jednu konkrétnu rodinu. Jej ťažiskom a stredobodom navždy zostal Kristus.
Je to Svätá rodina – Mária, Jozef a dieťa Ježiš. Sú vykreslení v situácii, keď prichádzajú do chrámu. Rodičia
sem prišli predstaviť a zasvätiť Pánovi malého Ježiša (Lk 2, 22-40). Od prvej chvíle je zjavné, že táto rodina
žila v úzkom spojení s Bohom a nikdy sa od neho nevzdialila.
Božie slovo nám teda predkladá obraz rodiny, v ktorom majú svoje pevné a nezastupiteľné miesto otec, mama
i deti. Takáto rodina je výrazom Božieho zámeru a plánu. Novodobá teória rodovej rovnosti to však označuje
za prekonaný stereotyp. To znamená, že sme si zvykli, že rodina je iba toto. Je to vraj len naša obmedzená
predstava. Vraj sú aj iné možnosti a sú rovnocenné. Žiaľ, vo viacerých krajinách dostala táto zvrátená teória
aj právne zastrešenie. Dvaja muži, alebo dve ženy už dokonca nemajú problém osvojiť si cudzie dieťa a dosiahnuť i spoločenské uznanie, akoby boli skutočnou rodinou. Aj u nás sa stupňuje tlak na reálne nastolenie
tejto praxe. Najnovšie sa cez tzv. Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, pod rúškom ľudských
práv a odstraňovania diskriminácie otvárajú dvere bezbrehej svojvôli, ktorá odporuje zdravému rozumu. Prvou
a najzraniteľnejšou obeťou tejto teórie sú deti, naše deti. Dieťa sa už nechápe ako bezbranná ľudská bytosť,
ktorá má právo na otca a mamu, ale je vnímané iba ako predmet neobmedzených a zvrátených práv či nárokov
každého, kto po ňom zatúži. Toto je neľudské právo!
Dokedy sa budú vynakladať nemalé finančné prostriedky na podporu takýchto protispoločenských stratégií a
ideológií? Musí sa nám to zdať čudné, lebo splnenie týchto záujmov neprispieva k riešeniu celospoločenských
problémov, akými sú rozpad rodiny a demografická kríza, ale ich ešte viac prehlbuje. S obavou si kladiem
otázku: Nemalo by sa všetko úsilie štátu a spoločnosti sústrediť na podporu skutočnej rodiny postavenej na
manželstve muža a ženy? Veď iba zo zväzku muža a ženy povstane nový život. Ináč to nie je možné! Spoločnosť
môže bezpochyby žiť a prežiť bez homosexuálnych párov a partnerstiev. Prestane sa však úspešne rozvíjať,
ak sa ženy a muži neotvoria pre deti a ak rodičia nepreberú za to zodpovednosť počas celého svojho života
(Kurt J. Heinz, nemecký kresťanský publicista).
Milí rodičia, otcovia a mamy! Deti sú pre vás darom i záväzkom, sú vašim najdôležitejším poslaním, dôležitejším než práca a kariéra. Vy máte prednostné a neodňateľné právo na ich výchovu. Vy vštepujete deťom
úctu a cit pre pravé hodnoty už od útleho veku. Vôbec sa nečudujem, že sa ako veriaci kresťanskí rodičia
búrite proti takej forme výchovy, ktorá je odtrhnutá od mravných zásad a v podstate už v útlom veku detskej
nevinnosti je prípravou na pôžitkárstvo, neviazanosť, neresti a hriech (por. Familiaris consortio 37). Tzv. scit-
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snímka: Mgr. Janka Iskrová

Naši mladí (Smerofky) a deti, ktoré koledovali, priniesli Dobrú novinu do Detského domova pre postihnuté deti v Prakovciach.

livovanie detí, aby si tak samé mohli vyskúšať a určiť svoj rod, je zločinom na deťoch. Varoval pred tým aj
Svätý Otec František: "Nemôžeme dopustiť, aby sa z detí stávali pokusné králiky!" (príhovor k delegácii Medzinárodného katolíckeho výboru pre deti, Rím 11. apríla 2014). Skutočne, cieľom výchovy je niečo iné – je
to budovanie čností v živote človeka. Sám Ježiš volá všetkých, mužov i ženy, chce ich vychovávať k čistote a
čnosti ovládania sa, aby sa z nás nestali egoisti a otroci vlastného tela.
Zoči-voči týmto ohrozeniam chcem upriamiť vašu pozornosť na blížiace sa referendum o ochrane manželstva
a rodiny. Je to chvályhodná iniciatíva. Chce potvrdiť súčasný právny stav a zastaviť silný tlak tých, ktorí chcú
zaviesť spomínané „nové ľudské práva“. V skutočnosti by to znamenalo vydať naše deti napospas sociálnym
experimentom. Dobre sa preto oboznámte s obsahom tohto všeľudového hlasovania. Aktívne pomáhajte, aby
sa o ňom dozvedeli a správne ho chápali čím viacerí vo vašom meste či vo vašej obci. Ohlasovať pravdu je
služba lásky. Treba to robiť tým horlivejšie, čím viac sa zamlčuje alebo deformuje. S bolesťou pozorujem, ako
niektoré mienkotvorné médiá bagatelizujú túto tému a pripisujú Cirkvi úmysel ovládať ľudí svoju doktrínou.
Model rodiny, ktorú tvoria otec, mama a deti, tu však bol a fungoval už od počiatku, oveľa skôr ako Kristus
založil svoju Cirkev.
Drahí bratia a sestry, Boh si chráni a miluje rodinu muža a ženy, veď práve do takejto rodiny sa narodil a
stal sa človekom. Prajem vám, aby tie vaše rodiny boli silné, zdravé a súdržné a aby sa neustále posväcovali
v Božej milosti. Kiežby všetky deti na celom Slovensku mohli raz po rokoch vďačne povedať: Ďakujem Ti, Pane,
za dobrých rodičov! Ďakujem Ti, Bože, za otca a mamu!
Všetkých Vás zverujem do starostlivej ochrany Panny Márie a pre celý nastávajúci rok vyprosujem Božiu
pomoc a požehnanie. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý!
Mons. Bernard Bober
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na 2. nedeľu cez rok B

Ponúkame vám pre duchovné obohatenie sa homílie nášho rodáka, kňaza
Mgr. Jána Biroša.
Keď ich duchovný otec doniesol do redakcie, veľmi som sa potešil, lebo nám
do nášho duchovného života pribudne aj jeho dlhoročný pohľad na našu vieru
cez vysluhovanie sv. omší, zložených z bohoslužby slova a bohoslužby obety.

Ochotne sa odlúčili od otca a rodiny a nasledovali ho
Keby sa nám tak prihovoril
Dnešné evanjelium opisuje slovom zanechali všetko len preto,
pripojenie prvých učeníkov k Pá- aby nasledovali Ježiša – človeka, Božský učiteľ, koľkí by sme ho
novi Ježišovi: dvaja kafarnaumskí ktorý nesľuboval peniaze, ani po- nasledovali? Koľkí by sme šli za
rybári Ondrej a Ján boli učeníkmi zemky a hovoril len o chudobe, ním tak spontánne, tak nezištne,
Jána Krstiteľa. Vo chvíli, keď tade láske a dokonalosti. Hoc aj ich ako šli kafarnaumskí rybári? Pán
prechádzal Ježiš, začuli, ako ho duch ostane drsný a nízky oproti Ježiš však nepovolal obchodníkov,
Ján nazval Baránok Boží a preto duchu majstra, hoc budú niekedy ani tých, ktorí sa prísne držia litesa rozhodli nasledovať ho. Tento aj pochybovať a reptať, hoc aj budú ry zákona a vedia naspamäť celé
mesiášsky názov prevzal svätý Ján ťažko chápať jeho pravdy, pouče- strany, ani tých, ktorí príliš lipnú na
zo starozákonného Izaiáša, z jeho nia a podobenstvá a nakoniec ho hrudi, na svojej dedovizni. Nie náštvrtej piesne o služobníkovi Pána, v ťažkej skúške opustia, predsa im hodou si vybral svojich prvých naktorý prevzala cirkev aj do liturgie. všetko odpustí za úprimnú istotu a sledovníkov spomedzi rybárov. Veď
Od tejto chvíle už Pán Ježiš nebol ochotu, s akou počúvli a poslúchli rybár prežije väčšiu časť svojich dní
na šírej vode a preto je to človek
sám. O niekoľko dní neskôr sa jeho prvé zavolanie.
obohatí o druhých dvoch učeníkov,
Kto z nás žijúcich dnes na zemi, trpezlivý, vie čakať, neponáhľa sa,
a to Šimona a Jakuba. Všetci boli by bol schopný nasledovať ochotu rozprestrie svoju sieť a dôveruje v
najprv učeníkmi svätého Jána Krs- prvých učeníkov? Keby tak prišiel Boha. Voda má svoje rozmary a
titeľa. Ochotne sa odlúčili od otca Spasiteľ k obchodníkovi a povedal nepríjemné prekvapenia, nebezpea rodiny a nasledovali ho.
by mu: „...zanechaj svoj obchod, čenstvá i úskalia. Rybár totiž nevie,
či sa vráti s plnou loďkou,
Štyria ľudia, dve dvojice
V istej škole dostali deti úlohu napísať,
alebo bez jedinej rybky, ktorú
bratov, ktorí sa ešte tuhšie
koho majú najradšej a prečo. Malá Monika
by podal na stôl svojej rodine.
zbratali spoločnou vierou,
napísala: „Pána učiteľa, lebo on ma vyučuje,
Odovzdá sa do Božích rúk, do
títo štyria ľudia boli odhodaby zo mňa nebol hlupák...“
vôle Boha, ktorý mu poskytuje
laní sprevádzať Pána Ježiša
ako otca, ba ešte viac ako otca. pokladnicu...“, alebo k úradníkovi: hojnosť, ale i nedostatok. Rybár
Štyria kafarnaumskí rybári, štyria „...nechaj svoje listiny, siete to na je čistý na duši i na tele. Umýva
jednoduchí ľudia, z ktorých niek- ľudí...“, alebo k profesorovi: „...zo- si ruky vo vode a dýcha vzduch
torí nevedeli ani čítať, ani písať, stúp z katedry, zanechaj knihy...“, samoty a trpezlivosti.
K nasledovaniu týchto učeníani sa správne vyjadrovať, tých si alebo keby prišiel k robotníkovi a
povolal sám Pán Ježiš, aby spolu povedal by mu: „...priateľu, odlož kov sú v prvom rade povolaní tí,
s nimi založil kráľovstvo, ktoré nástroje, opusť svoju rodinu. Ja ti ktorí majú na starosti apoštolmalo ovládnuť celú zem. Pre neho dám inú prácu, inú úlohu...“, alebo ské Kristovo dielo, t.j. biskupi a
zanechali svoje loďky, ktoré toľko ak by stretnúc boháča, nariadil mu, kňazi. V širšom zmysle sme však
ráz spúšťali na vodu, toľko ráz pri- aby zanechal všetko, aby rozdal, čo všetci povolaní k apoštolskému
väzovali o breh, zanechali staré, má, lebo u neho bude mať nespo- dielu. Preto sa chceme učiť od
obľúbené siete, ktoré im chytili čítateľné množstvo pokladov, ktoré prvých učeníkov, čo je podmienkou nášho zdravého apoštolátu.
toľko rýb. Zanechali otca, rodinu, sa neničia, ani nekazia...
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Predovšetkým jednoduchosť, pracovitosť a bezhraničná dôvera v
Prozreteľnosť.
V istej škole dostali deti úlohu
napísať, koho majú najradšej a prečo. Malá Monika napísala: „Pána
učiteľa, lebo on ma vyučuje, aby
zo mňa nebol hlupák...“ Aj prví

Ideme na referendum
učeníci oslovili Pána Ježiša Učiteľ, Majster a obľúbili si ho viac,
ako všetko pozemské, pretože
pochopili, že ich učí nie obyčajným
veciam, nie ľudskej múdrosti, ale
vzdeláva ich duše, aby boli schopné pre Božie kráľovstvo.
Prosme dobrého Spasiteľa,

Spektrum
nášho majstra, aby nám dal milosť, aby sme prilipli k nemu ako
prví učeníci, aby sme sa k jeho
dielu, k dielu šírenia jeho kráľovstva priložili s jednoduchosťou,
pracovitosťou a neobmedzenou
dôverou v Božiu prozreteľnosť.
Amen.
Mgr. Ján Biroš

snímka: Blažej Ondria

Pastiersky list k Roku rodiny

(skrátené)
Drahí bratia a sestry! Už o mesiac sa bude konať referendum za rodinu. Prosím vás, nepovedzte, že sa vás
to netýka. Týka sa nás to všetkých a veľmi bytostne, preto sa ho máme zúčastniť všetci, aj so svojimi rodinnými príslušníkmi a každý z nás by mal povzbudiť aspoň niekoľkých ďalších ľudí, rodinu, známych, priateľov,
kolegov, aj neveriacich, ktorí si rodinu vážia, aby sa referenda zúčastnili. Staňme sa apoštolmi tejto dobrej
veci, Božej veci. Viaže nás to aj vo svedomí, lebo účasťou na referende môžeme obmedziť zlo, môžeme prispieť
k záchrane rodiny. Áno, ísť na referendum je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexuálnej výchove na školách,
ktorá je deštrukčná a navádza už malé deti na neviazaný sexuálny život.
Drahí rodičia, nie štát vám dal deti, ale vy ste im darovali život, prijali ste ich od Boha ako dar, nedovoľte,
aby vám ich morálne zničili. Účasťou na referende sa nestaviame proti nikomu, ani neobmedzujeme práva
nijakej menšiny. Nechceme však dovoliť, aby sa nejakým spôsobom nahlodávala podstata rodiny, ktorá podľa
Božieho plánu spočíva v otcovi, matke a deťoch. Účasťou na referende zamedzíme absurdite, že rodičia budú
posielaní do väzenia za to, že odmietnu, aby sa ich deti zúčastňovali sexuálnej výchovy. Tiež nesmieme dovoliť, aby sa rodinám odoberali deti justíciou a dávali sa potom na výchovu aj homosexuálnym párom, ktoré
nikdy pre deti nemôžu vytvoriť optimálne rodinné prostredie.
Účasťou na referende všetci podporíme svoju vlastnú rodinu, ale aj ostatné rodiny. Budeme hlasovať za
ochranu zdravej rodiny. Je to veľmi dôležité. Preto hovorme o tom aj svojim priateľom, blízkym a známym.
Verte mi, referendum nie je o politike, ale o rodine.
7. február 2015 bude naozaj dôležitý v histórii Slovenska. Ja i ty, my všetci rozhodneme o ochrane detí a
rodinného života. Médiá nás budú strašiť, že sa referenda nezúčastní potrebný počet voličov. Nedajme sa
pomýliť, ale podporme ochranu rodiny, manželstva a detí. Je to naša najdôležitejšia úloha. Nosením bielych
stužiek, či nálepkami na autách chceme dať najavo, že sa referenda zúčastnime a pozývajme tým aj ostatných, aby sa ho zúčastnili.
Váš arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ
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Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO?
Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
Prečo "sa manželstvom nemôže
nazývať žiadne iné spolužitie osôb,
okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?" Pretože v našom
živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré si my nemôžeme vybrať podľa svojej ľubovôle,
ale sú nám vopred dané. Nikto z nás
si napr. nemohol vybrať, či sa narodí
ako muž alebo ako žena. Rovnako
si nikto z nás nevybral svojich rodičov, najbližšiu rodinu a prostredie,
v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi
jedným mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu daná
samotnou prirodzenosťou osoby, ale
aj prirodzenosťou lásky.
Prirodzenosťou osoby preto, lebo
tá vo svojej plnosti existuje v dvojakej „forme“: ako muž a ako žena.
Každý z nás sa narodil buď ako
muž, alebo ako žena. O tejto podstatnej (ontologickej) rozdielnosti
nám jasne hovorí naše telo. To, že
som mužom alebo ženou nemôžem
zmeniť, ale môžem jedine prijať. Ak
sa neprijmem, začnem ničiť samého
seba. Neprijať svoju vlastnú prirodzenosť (natura ) ako dar znamená
odsúdiť ju (a teda seba) na zánik. Je
to tak, ako s prírodou (natura): veľa
sa dnes hovorí o životnom prostredí
a o ochrane prírody. Chránime ju ako
čosi vzácne. Sú oblasti s najvyšším
stupňom ochrany (Vysoké Tatry,
Nízke Tatry, Veľká či Malá Fatra...).
Chrániť túto prírodu znamená prijať
ju takú, aká je a nezasahovať do
nej takým spôsobom, že ju zničíme.
Jednoducho povedané: ak nechce-
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me prírodu zničiť, musíme ju prijať a
rešpektovať zákony vpísané do nej.
Týmto ju budeme skutočne chrániť.
Preto, ak nechceme zničiť človeka
a tým aj spoločnosť, musíme človeka prijať s tým, že exituje buď
ako muž alebo ako žena a musíme
rešpektovať zákony vpísane do jeho
prirodzenosti („natury“).
Prirodzenosťou lásky preto, lebo
láska tvorí jednotu. Nemôže sa
však vytvoriť jednota tam, kde niet
rozdielnosti. Najplnším vyjadrením
lásky medzi ľuďmi je manželská
láska, ktorej základom je rozdielnosť
pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej
rozdielnosti pohlaví je možná aj úplná jednota. Keďže medzi mužom a
ženou existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje ich pohlavie,
len medzi mužom a ženou je možná
maximálna jednota. To, čo ich však
robí jedným telom – jednou osobou
– je ich vzájomná láska, ktorá sa
takto napokon stáva prameňom
daru nového života, ktorým je dieťa. Dvaja muži či dve ženy nie sú
schopní vytvoriť hlbokú jednotu tiel,
pretože medzi nimi nejestvuje úplná
rozdielnosť pohlaví. Preto ani „láska“ vyjadrená medzi nimi telesne nie
je prirodzenou láskou a preto nie je
v skutočnosti láskou, následne je
logické, že z takého vzťahu sa nikdy
nemôže narodiť dieťa.
A prečo sa hovorí o jednom mužovi a jednej žene? Pretože nie je
možné milovať výlučnou a bezpodmienečnou láskou všetkých, alebo
viacerých ľudí naraz. To môže jedine
Boh. Láska medzi mužom a ženou
vo svojej prirodzenosti hovorí tomu,
koho miluje: „Len ty, jedine ty a
navždy ty.“
Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne

iné spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou ženou. Preto na túto prvú referendovú
otázku odpoviem: „ÁNO“.
Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Prečo by párom alebo skupinám
osôb rovnakého pohlavia nemohlo
byť umožnené, aby si adoptovali
dieťa a následne ho vychovávali?
Pretože právo dieťaťa je viac ako
túžba rodiča. Vysvetlím: človek
nemá právo na iného človeka. Ani
manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo mať dieťa. Nikto
si nemôže nárokovať právo na inú
osobu. Nemáme právo na iné osoby,
pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo
mať dieťa a kúpiť si ho, tak ako mám
právo mať chlieb a kúpiť si ho.“ Nemôžem povedať, že "mám právo dať
si „vyrobiť“ dieťa prostredníctvom
techniky umelého oplodnenia", tak
ako môžem povedať, že "mám právo
dať si vyrobiť, resp. ušiť šaty či oblek
na mieru". Človek nie je tovarom,
ale darom. Osoby môžeme prijať
jedine ako dar, len tak ich môžeme
aj skutočne milovať.
Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme
povedať že nie rodič má právo na
dieťa, ale dieťa má právo na rodiča.
A nie na hocijakého rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov, v ktorých
blízkosti bude vyrastať v psychicky a
emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa
má právo na takých rodičov, ktorí mu
pomôžu identifikovať sa so sebou
samým, a to práve vďaka rozdielnosti pohlaví, ktorá medzi samotnými

rodičmi existuje. Dieťa má právo
byť milované láskou muža a láskou
ženy, láskou otca a láskou matky,
má právo byť milované manželskou
láskou, ktorá v sebe nesie prísľub
vernosti a trvácnosti a preto pre dieťa aj prísľub pekného a radostného
detstva i jeho ďalšej budúcnosti.
Tak muž ako aj žena milujú originálne mužskou a originálne ženskou
láskou. Každé dieťa má právo na
takúto lásku. Žiaľ, osoby rovnakého
pohlavia nie sú schopné byť zárukou
takejto lásky a preto ani integrálnej
výchovy dieťaťa.
Preto súhlasím s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná výchova. Preto na túto druhú referendovú
otázku odpoviem: „ÁNO“.
Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s
obsahom vyučovania?
Prečo by „školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?"
Pretože rodičia dali život svojim
deťom a preto len oni majú prvotné,
neodňateľné a prednostné právo
voliť druh vzdelania pre svoje deti,
a to v duchu svojho morálneho a
náboženského presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií
(porov. Charta ľudských práv, čl. 26;
Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne
nesúhlasím s tým druhom výchovy,
ktorú sa snažia prezentovať v iných
štátoch Európy (Nemecko, Rakúsko,
Nórsko, Francúzsko, Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti
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(gender ideológie).
O čo im vlastne ide? Ide im o
presexualizovanie celej spoločnosti,
pretože vlastníci pornografického
priemyslu týmto majú postarané o
svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný priemysel sa nebude musieť
obávať o svoje zisky a tým lekárom,
ktorí zabíjajú ešte nenarodené deti,
či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar
prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské
peniaze. Za všetkým sú dve veci:
peniaze a šťastie zredukované na
pôžitok a rozkoš.
A preto v mene týchto novodobých
„bohov“, ktorým sa všetci začíname
čoraz viac klaňať, budeme chcieť,
aby deti už v materských školách
spoznávali v akomsi „detskom kútiku“ svoje telo a telo toho druhého.
V školách budeme postupne chcieť
učiť žiakov ako navliekať kondómy,
ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či vibrátor. Budeme chcieť

zaviesť takú sexuálnu výchovu,
ktorá pod rúškom a v mene lásky
bude všetko dovoľovať. Nedovolené
bude len to, s čím ten druhý pri sexe
nebude súhlasiť. A ak rodičia, alebo ich dieťa odmietnu navštevovať
hodiny takejto sexuálnej výchovy,
budeme ich zatvárať do väzenia,
pretože zanedbali povinnosť, ktorú
im škola i štát nadiktovali bez ich
súhlasu (ako sa tomu už neraz stalo,
ba dokonca aj v novembri 2014 v
Nemecku dvom mladým manželom
http://www.hlavnespravy.sk/otecktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnusexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493).
Preto súhlasím s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samy nesúhlasia s obsahom
vyučovania. Preto, na túto tretiu referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.
ThLic. Róbert Neupauer

9

Spektrum

Ideme na referendum

1/2015

Referendum: test pre slovenskú cirkev
TERÉZIA RONČÁKOVÁ, autorka vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Blížiace sa referendum je aj v
spoločnosti, aj vnútri kresťanskej komunity na Slovensku
vnímané veľmi rozporuplne.
Zdá sa, že okrem iného bude
testom dôveryhodnosti cirkvi
u nás. V zmysle jej vnútornej
pravdivosti a presvedčivosti.
Základný referendový rozpor sa objavuje už dlhodobo
tam, kde sa riešia aktuálne
morálno-spoločenské otázky.
Pripomeňme si celonárodný
košický Pochod za život. Na jednej strane tie najlepšie úmysly
organizátorov, ktorí si zaslúžia
všetky sympatie: angažovaní,
inteligentní, osobnostne zrelí
ľudia; na druhej strane veľmi
negatívna interpretácia ich
posolstva v určitých kruhoch.
Nemusíme špekulovať, či sú to
gayovia, liberáli alebo čo zač –
podstatné je, že za akciou cítili
nenávisť. To isté sa opakovalo
pri niektorých pastierskych listoch. Výborné úmysly veľmi zle
interpretované. Situáciu ešte
väčšmi zneprehľadňuje, že na
stranu „proti“ sa stavia aj mnoho úprimných veriacich ľudí.
Áno, je pravda, že tábor „za“
a tábor „proti“ očividne vysielajú na odlišných frekvenciách
a snaha o porozumenie sa
zdá márna. Objavujú sa tiež
legitímne úvahy o tom, koľko je
vlastne tých, ktorí si čokoľvek
interpretujú ako nenávistný útok
na svoje životné šťastie. Stoja
vôbec za reč? Skúsme odhliadnuť od týchto smerov uvažovania a pozrime sa na argumenty
jednotlivých skupín.
Skupina „za“ hovorí predo-
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všetkým o rodine: o podstate
manželstva, o význame vernosti, obety a súdržnosti pre ľudskú
dôstojnosť, identitu, pre osobné
šťastie i pre spoločnosť. Tieto
hodnoty považuje za ohrozené
a hodné obrany. Zároveň sa
veľmi teší spoločenskej diskusii, v ktorej samotnej vidí veľký
význam (vidíte, aspoň sa o tom
konečne hovorí!).
Skupina „proti č. 1“ vidí v referende nátlakový prostriedok,
ohradzuje sa proti nanucovaniu
určitej interpretácie morálky,
proti obmedzovaniu svojho prežívania lásky a šťastia. Svoje
pocity prirovnáva k strachu z
inkvizície či križiackej výpravy.
Skupina „proti č. 2“ sa obáva,
že referendum nie je správny
prostriedok na dosiahnutie túženého cieľa, pretože nikoho
preň nezíska, naopak, vykopáva
ešte hlbšie zákopy a druhú stranu iba väčšmi zatvrdí. Zároveň
vníma vysoké riziko kontraproduktívneho účinku, ak dopadne
neúspešne, ba fiaskom. Táto
skupina argumentuje aj neprofesionalitou Aliancie za rodinu
(napr. pri formulácii otázok či
všeobecne pri komunikácii).
Referendum zároveň vníma ako
zbytočne ťažký (a drahý) kaliber
na púhe rozvírenie spoločenskej
diskusie.
Spomenuté argumenty vychádzajú z dvoch zásadne odlišných
východísk: jedny rátajú s tým,
že referendum sa vypisuje z pozície sily, druhé s tým, že jeho
iniciátori sú v pozícii ohrozenia.
Oni sami sa očividne stotožňujú
s druhou pozíciou. Ukazuje sa

teda, že intenzívnym pocitom
ohrozenia trpia, paradoxne,
oba znepriatelené tábory. O čo
sa boja?
Tábor „proti“ referendu sa
obáva o verejné uznanie svojho
životného štýlu. Už je na dosah,
netreba to pokaziť.
Tábor „za“ referendum sa
obáva povinného uznania
tohto životného štýlu, ktorý
je v príkrom rozpore s jeho
presvedčením, konkrétne, s
jeho vnímaním hriechu. Ľudia
z tejto skupiny sa boja dvoch
dôsledkov: perzekúcií voči svojej osobe a hodnotového rozvratu v spoločnosti ako takej.
To druhé je určitým prejavom
starostlivosti o blížneho: ak sa
bude postupne akákoľvek voda
označovať ako pitná, nakoniec
označovanie stratí zmysel, ľudia
budú piť zlú vodu a bude to mať
svoje dôsledky.
Z toho vychádza podstatné
poznanie: referendum nie je a
nechce byť nástrojom dialógu
ani prejavom sily, ale je aktom
sebaobrany. Z tohto hľadiska
ustupujú do úzadia argumenty o
inkvizícii, spoločenskej diskusii
či zatvrdzovaní druhej strany.
Účelom a úspechom referenda
nie je otváranie filozofickej diskusie o podstate manželstva
a sofistikovaná argumentácia.
Referendum je nástrojom boja:
v tomto prípade nie útočného
výpadu, ale zúfalého nastavenia štítu.
"Kritici, ktorí v zásade zdieľajú obavy aliancie z perzekúcií
a hodnotového rozvratu, ale
zároveň zápasia s niektorými

protiargumentmi, stoja pred
pomerne jednoduchou otázkou,
či prekročia svoj tieň."
Do popredia, naopak, môže
vystúpiť otázka, či je použitie
tohto nástroja šťastnou stratégiou. Tá je však už zbytočná.
Referendum, akokoľvek môže
byť nedokonalé, je na stole.
Kritici, ktorí v zásade zdieľa-

Ideme na referendum
jú obavy aliancie z perzekúcií
a hodnotového rozvratu, ale
zároveň zápasia s niektorými
protiargumentmi, stoja pred
pomerne jednoduchou otázkou,
či prekročia svoj tieň. Jazýčkom
na váhach sa stanú tí, ktorých
definície pojmov „prirodzené“
a „dobré“, „šťastie“ a „ľudská
dôstojnosť“ sú od tých alianč-

Spektrum
ných odchýlené.
Pred organizátormi referenda
stojí sizyfovská robota presviedčať nepresvedčených. Na to treba čas, prijateľný jazyk, vodcovskú charizmu a dôveryhodnosť
plynúcu z vnútornej pravdivosti.
Referendum otestuje slovenskú
cirkev z týchto predmetov.
Možno predčasne.

snímka: Martin Magda
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Manželstvo a rodina – inštitúcia odsúdená na zánik?
Muž a žena sú od prírody obdarení prirodzenou požiadavkou spojiť sa, žiť v určitom spoločenstve lásky a
rodinného života. Táto ich najhlbšia prirodzenosť je taká silná, že ich vedie k túžbe vzájomne vytvoriť spoločenstvo, ktoré nazývame manželstvom a neskôr, ak pribudnú deti, aj rodina. Takáto rodina, ktorá vzniká zo
vzťahu muža a ženy, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti a svojím historickým významom predchádza aj samotnú spoločnosť - štát.
Rodina a manželstvo však začínajú mať v posledných desaťročiach inú pozíciu v spoločnosti. Sú vystavené
novým faktorom, ktoré ovplyvňujú jej kvalitu, ale aj samotnú existenciu. Globalizačnými tendenciami, rozvojom informačných technológií, zmenou politickej klímy, mobilitou a migráciou sa rodina na Slovensku mení.
Milí priatelia, ak sme veriaci ľudia, nemôže nám byť ľahostajná rodinná politika tu na Slovensku, kde žijeme. Sme doslova povinní zúčastniť sa Referenda o rodine určeného na termín 7. 2. 2015. Túto tému by som
si nedovolila rozoberať sama, nie sú to iba moje slová, robím to za pomoci viacerých odborníkov z praxe v
nasledujúcich riadkoch. Týmto chcem poukázať na to, akým veľkým problémom je táto téma.
Vyjadrime svoj postoj v referende 7. 2. 2015 a nedajme šancu, aby manželstvo a rodina boli inštitúciami
odsúdenými na zánik.
POSTAVENIE A ATMOSFÉRA
V RODINE
Žiť v šťastnej a fungujúcej rodine,
to je asi najcennejšie bohatstvo,
ktoré si každý jednotlivec želá. Je
však v súčasnej spoločnosti tento
model rodiny pravidlom, alebo skôr
výnimkou? V akej kondícii sa súčasná rodina nachádza? Atmosféra
každej rodiny je osobitá. Dá sa vnímať už príchodom do predsiene v
byte, či dome. Všimneme si, aký je
v byte poriadok, či neporiadok, ako
je rozmiestnený nábytok, ale predovšetkým, ako sa k sebe jej jednotliví
členovia správajú. Či sú voči sebe
otvorení, priateľskí, alebo či je v
tejto rodine atmosféra stiesnená a
jej členovia utláčaní.
Ak sa dnes v spoločnosti hovorí o
tom, že rodina ako model muž, žena
a deti je už prekonaný prežitok, tak
potom sme ako spoločnosť odsúdení na zánik. „V každej kultúre, nezávisle od ekonomiky, alebo od ďalších
s tým spojených faktorov, je rodina
základným činiteľom pri odovzdávaní
hodnôt, zvykov a tradícií. To však
neznamená, že odovzdané zásady
musia byť nevyhnutne správne.“
Ak teda budeme v spoločnosti
neustále podsúvať informácie, že aj

12

spoločenstvo, muž, muž a adoptované dieťa, alebo žena, žena a dieťa,
sú rodina. Ako potom vysvetlíme a
zabezpečíme funkciu reprodukcie,
rozmnožovania? „Rodina zabezpečuje reprodukciu spoločnosti – rodia
sa v nej noví členovia spoločnosti.
Hoci sexuálne vzťahy existujú aj
mimo rodiny a aj mimo nej sa môžu
rodiť deti, ďalšie pretrvávanie mimo
rodiny deťom i spoločnosti zvyčajne
prináša problémy. Preto takmer
všetky spoločnosti nejakým spôsobom motivujú svojich členov, aby si
zakladali rodiny a v nich vychovávali
svoje deti.“
Nie sú to však iba aspekty reprodukcie, ktoré sa rodine pripisujú. Je
to aj veľmi dôležitá funkcia socializácie jej členov, ktorá je spojivom
na prenos kultúry z generácie na
generáciu, najmä u detí a mladých.
Ďalej poskytuje citovú oporu a
starostlivosť, sú to najmä riešenie
rôznych problémov dospelých, detí,
opora v chorobách, v starobe. Rodina ďalej má funkciu zaraďovania
svojich členov do spoločnosti, keď
každému jej členovi zabezpečuje
status s ohľadom na majetok rodiny,
vzdelanie rodičov, atď. A rodina je
aj prostredím, kde sa zabezpečuje

prvotná ekonomika a deľba práce.
KRÍZA RODINY
Rodina ako taká zaniká, keď sa
manželia rozvedú. No Ježiš Kristus
povedal: „Čo Boh spojil, nech človek
nerozlučuje.“(Mk 10,9) Preto sa katolícka cirkev tak negatívne stavia
k rozvodom, pretože manželstvom
Boh spája ľudí na celý život.
„Rastúca rozvodovosť a uzatváranie ďalších manželstiev má množstvo sociálnych následkov, napríklad
vznik neúplných rodín s jedným rodičom, rodín s jedným nevlastným
rodičom a podobne, čo ovplyvňuje
život všetkých členov rodiny, predovšetkým deti. Zmeny v spoločnosti
a v spôsobe života ľudí spôsobujú aj
zmeny v rodinnom živote. Priemerný
počet detí v rodinách klesá. Nové
spôsoby života ľudí sa prejavujú aj
vznikom nových foriem partnerstva
a partnerského resp. manželského
života. Čoraz bežnejším sa v moderných spoločnostiach stáva život bez
manželského partnera (s dieťaťom,
či bez neho), programovo bezdetné
manželstvo, spolužitie muža a ženy
bez uzavretia manželstva, homosexuálne partnerské spolužitie a pod.
Na základe týchto javov v moderných
spoločnostiach sa v posledných
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desaťročiach hovorí o kríze rodiny.
Súčasným trendom v tejto našej
modernej spoločnosti je, že mnoho
ľudí žije spolu, ale len v „akoby“
manželskom zväzku. Tento jav sa
stáva čím ďalej tým viac rozšírenejší, a to aj napriek tomu, že keď sa
z takéhoto žitia neskôr narodia deti,
spôsobuje to problémy právne, majetkové a iné. A štatistiky hovoria, že
čísla to nie sú zanedbateľné.
Len v Spojených štátoch sa zvýšil
počet nezosobášených párov od
roku 1960 do roku 2000 o 1000
percent z 0,439 miliónov na 4,236
miliónov. Podľa čísiel dostupných v
Európskej únii preferujú nemanželské spolužitie, predovšetkým mladí
ľudia pod tridsať rokov. Štatistický
úrad EU v Luxembursku potom
konkretizuje, že v počte nezosobášených párov pod tridsať rokov
vedie Dánsko (72%) a Fínsko (58%).
Príliš nezaostávajú ani naši susedia
Rakúsko (42%) a ďalej Nemecko
(35%) Druhú stranu stupnice potom

tvorí katolícke Írsko (13%), Taliansko (6%) a ortodoxné Grécko (7%).
Čísla každého prieskumu robeného
na túto tému v ľubovoľnej krajine je
však potrebné brať s rezervou. Príčinou je predovšetkým neochota ľudí
hovoriť o svojom súkromnom živote.
ČO SPÔSOBUJE
OHROZENIE RODINY
Ohrozenie rodiny dnes spôsobuje
mnoho faktorov. Či už je to celkový
spoločenský vplyv, zosmiešňovanie
mravných noriem a kríza morálnych
hodnôt, hnev, agresivita voči ženám,
týranie detí, alebo celkovo domáce
násilie, konzumizmus, médiá, proti
rodinne orientovaná štátna legislatíva, nezamestnanosť a slabé ohodnotenie práce.
Vplyv kultúrno-spoločenský, sociálne prostredie ovládané materializmom, hedonizmom, liberalizmom,
komerčným pohľadom na človeka
v prostredí novodobého pohanstva
má za následok zhoršenie vzájomnej
komunikácie manželov a odcudze-

nie sa rodičov deťom a naopak. V
takýchto podmienkach obstojí iba
taká rodina, kde sú hodnoty jasne
definované ako priority a sú dôsledne chránené.
„Totalitné ideológie redukovali
vnímanie človeka na ekonomickú a
materialistickú jednotku bez duchovnej hodnoty a v autonómii rodiny,
pričom štát v autonómnosti rodiny
videl prekážku dosiahnutia svojich
ideologických cieľov.“
„Vštepovanie hodnôt je zložitý
proces a vyžaduje si dlhší čas. Vo
všeobecnosti nie sú výsledky rodičovského úsilia – vštepiť dieťaťu
vlastné hodnoty – viditeľné hneď. Je
to úloha, ktorá si vyžaduje mnoho
úsilia a jeho ovocie rodičia nemusia
nikdy uvidieť. Rodičia musia byť pozorní, aby dokázali filtrovať alebo odmietnuť vplyvy prichádzajúce z iných
prostredí a sektorov, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť výchovné ciele
rodiny. Dobrý charakter dá deťom
morálnu odvahu odolať pokušeniam
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alebo zvodným ponukám sebeckej
rozkoše z reklám, prípadne nejakej
oportunistickej ideológie.“
Taktiež kríza morálnych hodnôt sa
prejavuje v tom, že postupne oberá
človeka o všetko o pokoj v duši.
„Pozrime sa triezvymi očami na stav
našej spoločnosti, na rozvrátené
rodiny, na mladých ľudí s hlbokými
duševnými ranami, na milióny ľudí
závislých od pornografie, na milióny
sexuálne zneužitých detí, na milióny
potratených detí, na našu vlastnú
životnú cestu...“ V posledných rokoch sa čoraz viac pretláčajú do
popredia ideológie rodovej rovnosti,
ktoré „chcú zobrať mužovi právo na
identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu
rodiny, aby sa už muž necítil ako
muž, žena ako žena a manželstvo
aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža
a ženy, ale na roveň manželstva
chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch
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mužov, či dvoch žien.“
ČO JE PRÍČINOU HOMOSEXUALITY A AKÝ MÁ VPLYV NA RODINU?
Niektoré štúdie tvrdia, že spúšťačom homosexuality u ľudí je nejaký gén. Tieto štúdie sú poväčšine
neustále propagované v médiách a
snažia sa dokázať, že homosexualita je geneticky daná. Je to však iba
bublina, ktorá stoji na veľmi chabých
základoch. Celosvetovo uznávaný
genetik Jérôm Lejeune, povedal, že
nikdy nebolo dokázané, že by nejaký
gén mohol spôsobovať homosexualitu a navyše ani on sám tomu neverí,
že by sa to mohlo niekedy dokázať.
Niektoré štúdie dokonca tvrdia, že
je to spôsobené ešte prenatálnymi
hormónmi či inými príčinami. Pravdou však je, že nikto nevie s určitosťou povedať, prečo niektorí ľudia
cítia príťažlivosť k ľuďom rovnakého
pohlavia. Príčinu teda nevieme, ale
čo vieme, je riešenie a ponúka nám
ju Kristova cirkev. Hoci často je vy-

kresľovaná ako prenasledovateľka
takto orientovaných ľudí. Áno, cirkev
je proti homosexuálnemu správaniu
jednotlivcov, ale nezatracuje týchto
ľudí. S láskou a obavami pripomína,
že takáto aktivita je nebezpečná na
viacerých úrovniach. Je nebezpečná
z telesného hľadiska, AIDS sa šíri
práve v tejto skupine nepomerne
rýchlejšie ako u heterosexuálnych
ľudí. A táto aktivita je nebezpečná
aj duchovne a tu sa opäť vraciame
k rodinám, pretože Boh vytvoril sex
pre manželstvo muža a ženy, aby
vytvorili rodinu.
Ak nechceme, aby sa z našich detí
stali homosexuálne alebo lesbicky
orientovaní jedinci, je potrebné stabilné a pokojné rodinné ovzdušie.
Je potrebné u chlapcov podporovať
mužské správanie a názory, ale bez
znevažovania iných činností, ktoré
sú pre ich pohlavie menej vhodné
(napr. ustieľanie postele, utieranie
prachu, atď), matky by nemali príliš
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rozmaznávať svojich synov, manželia
majú dôsledne zachovávať svoje roly
a navzájom si neuberať z autority.
Chlapcov je potrebné nepozbavovať
ich mužských činností a postojov a
doceniť tie, ktoré sa často tradične
spochybňujú. Je potrebné, aby deti
nevideli v matke dominantného
rodiča a v otcovi slabocha, alebo
príliš samoľúbu matku, alebo nemali
krutých rodičov.
RIZIKOVÉ FAKTORY RODÍN
Každá zdravá úplná rodina musí
plniť všetky funkcie, ktoré jej z tohto
statusu vyplývajú. Ak na rodinu dneška vplývajú rizikové faktory, ktoré
ovplyvňujú jej zdravé fungovanie, tak
sú to predovšetkým: obaja rodičia,
alebo jeden z nich žil počas detstva
v dysfunkčnej rodine, alebo časť
svojho detstva prežili mimo rodiny,
ich rodičia užívali drogy, alkohol, boli
dlhodobo nezamestnaní a mali len
základné vzdelanie, žili na hranici
chudoby, mali vysoké dlhy atď. Tieto
problémy sa transgeneračne posúvajú ďalej a takéto modely chovania
sa rodín majú negatívny dopad na
celé budúce rodiny, ktoré vzniknú.
Ale nielen vyššie vymenované riziká vplývajú na krízu rodiny. Mnohí
otcovia odchádzajú za prácou ďaleko
mimo domova a na dlhší čas. „Pribúda detí a zvlášť dospievajúcich,
ktorí vyslovene trpia tým, že im chýba otcova blízkosť“, že sa hoci na
určitý čas stavajú neúplnou rodinou.
Často rodičia v snahe zabezpečiť rodinu všetkými hmotnými potrebami,
vlastne rodinu poškodzujú, aj toto je
novodobý fenomén krízy rodín. A tak
sa dozvedáme o správach, že otec
odišiel pracovne od rodiny, matka
nestačila na výchovu detí, ktoré
sa dostali na šikmú plochu. Opäť
sme pri riešení tohto problému,
ako ho vyriešiť? Aké ponúknuť riešenia? „Dôležitosť výchovy v rodine
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zdôraznil aj sám Boh, keď určil za
ochrancu a pestúna dieťaťu Ježišovi sv. Jozefa.“ A mohol to urobiť
inak, mohol Máriu natoľko ochrániť,
že mohla Ježiša vychovať aj sama.
Ale neurobil to. Dal nám príklad
zdravej fungujúcej rodiny. Iste, toto
je božský vzor rodiny a bežní ľudia,
bežná rodina má svoje nedostatky,
pretože je to ľudské. Ale ak trpia deti
v rodinách, má to ďalekosiahle následky na ďalšie a ďalšie generácie
rodín. Ešte tragickejšie následky na
dnešnú rodinu má fakt, že od rodín
častokrát odchádzajú aj matky. Pre
nedostatok práce, pre nemožnosť
zamestnať sa v krajine, kde žijú,
odchádzajú aj na niekoľko týždňov
od rodiny ďaleko do zahraničia.
Je to pre deti aj celú rodinu vážna
situácia. Deti bývajú ochudobnené
o lásku, nehu, najmä, ak aj otec
je zamestnaný. Deti vyrastajúce v
takto postihnutej rodine sú plaché,
prestrašené, trpia komplexmi menejcennosti, ktoré u nich vyvolávajú
ctižiadostivosť a túžbu po láske.
(Tirpák P.: Rodinná výchova, s. 71)
IBA ŽIŤ SPOLU, ALEBO ŽIŤ AKO
MANŽELIA?
Manželstvo je dnes predovšetkým
u mladých ľudí považované za prežitok. Často počujeme vyjadrenia
mladých, ktorí povedia: „my na to,
aby sme boli spolu šťastní, nepotrebujeme žiaden papier.“ Naozaj sa
manželstvo degraduje iba na úroveň
sobášneho listu? „Pod pojmom „žiť
spolu“ máte na mysli aj „spať spolu“. Je to zlý nápad. Neurobili ste verejný prísľub tomu druhému. Boh vás
nespojil dokopy putom sviatosti. Sex
je obnovením sviatosti, no vy ste neprijali sviatosť, ktorú by ste obnovili.
Sex hovorí rečou: „Odovzdal som
sa ti navždy“, a nie: „Uvidíme, ako
nám to bude fungovať.“ Ak nežijete
v manželstve, rečou tela klamete.

Spektrum
Po druhé, a pravdepodobne práve
preto, je žiť spolu pred manželstvom
pre vzťah nevhodné. Štúdie neustále
vykazujú vyššiu mieru rozvodovosti
u párov, ktoré spolu žili už pred
svadbou.“
Walter Trobisch v svojej knihe poukazuje na to, že je jedno z najväčších
pokušení pokladať zákonnú stránku
sobáša iba za formalitu a zdrapom
papiera nazývať sobášny list, ktorý
sa dá kedykoľvek získať, alebo aj
nie. Niektorí ľudia si myslia, že láska
a sex vytvárajú celé manželstvo a
pritom ho navrhujú na skúšku, aby
si vyskúšali, či sa k sebe hodia. Je
to chorý pomer vnímania spolužitia. Aj keď takýto život na skúšku
nekončí súdnym rozvodom, pretože
ani právne manželstvo nevzniklo,
výsledkom aj tak bývajú zlomené
srdcia, zničené životy, najmä čo sa
dievčat týka, tajné potraty, alebo
narýchlo vynútené manželstvo, keď
dievča zistí, že je tehotné.
Často sa tiež vyskytuje aj fenomén svadby u mladých ľudí, ktorí
spolu už niekoľko rokov žili. Najmä
v dievčenských srdciach sa prejavujú rôzne fantázie o romantických
svadobných šatách, obrade, hostine. Svadba sa chápe ako konvencia, komercia a bagatelizuje sa jej
zmysel. Manželstvo sa chápe ako
záležitosť citu dvoch ľudí, často ho
uzavrú v tajnosti, bez oficialít. Avšak
manželstvo založené iba na cite sa
po jeho vychladnutí pravdepodobne
rozíde, zotrvať v ňom sa javí jednej
alebo druhej strane ako pokrytectvo.
Egoistické vnímanie seba samého
bez potreby odovzdať sa úplne tomu
druhému, zaviazať sa, že s ním prežijem celý svoj život až do smrti, to
dnešného človeka desí. Až tak sa
dal zmanipulovať svojím egoizmom,
že to nedokáže. (na pokračovanie)
spracovala Bc.Martina Gondová
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V minulom čísle sme v rubrike Názory a svedectvá mylne uviedli meno autorky článku Volanie Panny
Márie, Kráľovnej pokoja. Správne meno autorky je Žofia Balogová z Ovčia. Týmto sa autorke pani Balogovej
a čitateľom Spektra ospravedlňujeme.
za redakciu: M. Magda

Denný stacionár pre starých rodičov

7. januára 2015 bol v našej obci a farnosti požehnaním otvorený Denný stacionár pre starých rodičov. Zriadila ho nezisková organizácia Hedónia v rodinnom dome nebohého Jána Uličného č. 176. Denný stacionár a
jeho priestory požehnal náš duchovný otec Marek Hnat.
Denný stacionár je zariadenie ambulantného typu poskytujúce sociálne služby ľuďom, ktorí potrebujú pomoc tretej osoby. Denný stacionár poskytuje možnosť pobytu starším a osamoteným starým rodičom počas
pracovného času a v pracovné dni. Zabezpečuje spoločenský kontakt, opateru, dohľad nad podávaním liekov,
stravu, hygienu, duchovnú službu a prepravnú službu. Zamestnanci pre nich vytvárajú individuálny i skupinový
plán zameraný na rozvoj jemnej motoriky, pohybovej aktivity, kondičných dychových cvičení a cvičenie pamäte.
Cieľom tohto zariadenia je nielen vyplniť týmto starším ľuďom voľný čas, ale ho aj kvalitne využiť.
„Mnohí naši klienti sú veľmi nadaní a tvoriví a po zaučení vedia z prírodných materiálov vyrábať nádherné
ikebany, darčeky, pohľadnice, naučia sa používať servítkovú techniku a techniku tzv. pletenia z papiera“, podotkol riaditeľ neziskovej organizácie Hedónia Mgr. Darius Jenča.
Hedónia, n. o. sa pri svojej činnosti sa snaží o spoluprácu s cirkvou, Obecným úradom, školou, škôlkou a
so stavovskými organizáciami obce.
Pre prijatie do denného stacionára je potrebný výpis zo zdravotnej karty. Všetky potrebné dokumenty si
nájdete na webovej stránke www.hedoniano.sk v sekcii „Dokumenty“, prípadne dôležité informácie ochotne
poskytnú zamestnanci Hedónia n.o.
„Všetkým našim terajším aj budúcim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na strávené
dni s vami.“
spracoval: M. Magda

snímka: Martin Magda
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Zlato pri nohách Spasiteľa
"Ó, aká senzácia. Prišli traja
králi", kričali ľudia, ktorí zbadali
veľký sprievod služobníctva a
mnoho zvierat, ktoré ťahali ťažké
vozy. "Vraj prišli hľadať dieťa, ktorému sa chcú pokloniť a doniesli
mu aj dary hodné kráľa. Hovoria,
že to má byť židovský kráľ", tieto
slová zneli celým Betlehemom.
"Či môže byť niečo z tejto dediny
dobré," šomrali mnohí? "Keby tu
aj židovský kráľ bol, to by sme my
prví museli niečo o tom vedieť. Či
azda nie?"
Po betlehemskej oblohe sa pohybuje hviezda nezvyčajnej veľkosti,
žiarivo osvetľuje okolie. Akoby
ostatných hviezd ani nebolo, taký
jas vydávala nebeská hviezda,
ktorá signalizovala, že mesiáš už
prišiel, že je už medzi ľuďmi. Dupot
kopýt vytvára zvuk sťaby žblnkot
vody a naráža na kamene. Na námestí sa sprievod zastaví a traja
vysoko urodzení ľudia schádzajú
zo svojich zvierat, ktoré odvádzajú
sluhovia do maštalí pre karavány,
aby ich ošetrili a nakŕmili. Ony sa
nakoniec uchýlia do útulku pre
karavány.
Muž tmavej pleti odetý v drahom
etiópskom odeve žiarivého bieleho
hodvábu. Opasok mu zdobí dýka
vykladaná drahocennými kameňmi.
Druhý odetý v prekrásnych šatách
pásikovej látky, vyšívanej zlatom
s kapucňou. Tretí má oblečenú
hodvábnu košeľu, široké nohavice
dole zúžené a šál pripomína rozkvitnutú záhradu. Na hlave má turban,
ktorý obopína retiazka vykladaná
diamantmi. Poklonia sa domu, v
ktorom je Spasiteľ a odoberú sa
do hostinca, kde im služobníctvo
pripravilo nocľah.
Je ráno. Na oblohe svieti slnko

a jeden zo sluhov vchádza do malého domu a po chvíli jeho kroky
smerujú opäť do hostinca. O chvíľu
vychádzajú mudrci s doprovodom,
každý s osobným sluhom. Asi štvrť
hodina ubehla od chvíle, keď sluha
žiadal dovolenie o návštevu.
Ešte bohatší šat zdobí telá
vznešených pocestných ako v predchádzajúci večer. Jeden zo sluhov
nesie bohato zdobenú truhlicu
gravírovaným zlatom. Druhý nesie
kalich veľmi jemne vypracovaný, prikrytý vrchnákom. Tretí širokú nízku
amforu z čistého zlata s uzáverom
v tvare pyramídy, na vrchole má
vsadený briliant. Malá skupinka vystupuje po schodoch do domčeka,
kde ich víta pán domu s manželkou
a tromi deťmi. Majiteľ ich po privítaní hneď vovedie do izby, tam je
svätá rodina. Keďže od narodenia
dieťaťa už uplynul nejaký čas, svätí
rodičia našli dôstojnejšie prístrešie
pre dieťa, lebo v chladnej maštali
už nebolo možné dlhšie zostať.
Mária drží dieťa v náručí, je celá v
bielom a Jozef víta pocestných. Úctivo sa poklonia a pozdravom „Boh
s vami“ vzdávajú úctu hosťom. Tí
pokľaknú aj so sluhami a opretí o
päty klaňajú sa Spasiteľovi. Postavili tri predmety, ktoré priniesli pred
Ježiška a čakajú. Dieťa môže mať
okolo deväť mesiacov až jeden rok.
Odev dieťaťa je veľmi jednoduchý. Z
malej tuniky vytŕčajú krátke nožičky
a bacuľaté rúčky. Keď sa usmeje,
odhaľuje prvé malé zúbky.
Najstarší z mudrcov prehovorí
za všetkých. Vysvetľuje svätým
rodičom, že vlani v jednu decembrovú noc uvideli na oblohe žiarivú
hviezdu, ktorá na mape oblohy
nikdy nebola a ktorá predpovedala
proroctvo o narodení mesiáša. "A

tak sme sa po tejto ceste vybrali,
aby sme sa mohli dieťatku pokloniť.
My sme však jeden o druhom vôbec
navzájom nevedeli. Po odchode
z domovov putovali sme dňom aj
nocou cez hory a púšte, brodili
sme sa cez rieky do Palestíny, až
sme sa stretli pri Mŕtvom mori. Tu
nás spojila Božia vôľa a odtiaľ už
putujeme spolu."
Aj keď každý hovoril svojím
jazykom, Božím zázrakom si navzájom rozumeli a rozumeli aj reči
domácich.
"Najprv sme boli v Jeruzaleme",
hovorí mudrc. "Pýtali sme sa na
novonarodeného Kráľa, lebo tu sa
nám hviezda skryla. Srdcia nám
pukali od bolesti a mysleli sme si,
že sme sa stali nehodnými Boha.
Kráľ si najprv zavolal veľkňazov
a zákonníkov a pýtal sa ich, kde
sa to má vlastne narodiť Mesiáš.
Oni mu odpovedali: „V júdejskom
Betleheme.“ Len čo sme odišli zo
svätého mesta, hviezda sa nám
opäť zjavila pred očami a jej žiara
sa ešte zväčšila. Potom sa zastavila nad týmto domom."
„Tu je zlato, patrí sa, aby ho
Kráľ vlastnil, tu je kadidlo, ako sa
sluší na Boha, a pozri matka, tu
je myrha, pretože tvoje Dieťa, hoci
je Boh, je aj človek. A ako ukazujú
hviezdy, bude aj Spasiteľom sveta,
ktorý bude trpieť. Teraz, matka,
zver svoje Dieťa našej láske, aby na
nás zostúpilo nebeské požehnanie,
keď mu pobozkám nožičky.“ Potom
ho podá ďalším dvom.
Posledný vráti dieťa Márii a zdvihnú sa. Najmladší z mudrcov dá
rozkaz sluhom, aby vyšli von. Rozlúčia sa a Mária s Jozefom ich vyprevádzajú. V sedle zaznie povel na
odchod. Veľkým úklonom sa lúčia
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s Božím synom a svätá rodina im
na znak úcty úklon opätuje. Takto
to videla a počula vo videní Mária
Valtorta 28. februára 1944, a to, čo
jej Ježiš hovoril, aj napísala.
Prečo prijal Spasiteľ od mudrcov
ako dar zlato, keď potom celý svoj
život bojoval proti bohatstvu? Bohatstvo určite nie je nič zlé, keď
ho človek správne používa, keď je
len jeho sluhom. Spasiteľ prijal od
mudrcov zlato, lebo zlato je dobrý
sluha. Keby ho nebolo, keby nebolo
pozemských majetkov, bez stálych
Božích zázrakov by sme nemohli žiť.
Nemali by sme čo jesť, čím sa odievať, nemohli by sme postaviť príbytky, kostoly, nemocnice, sirotince.
Kristus neberie zlato do svojich
rúk. Nechváli sa ním, nehladká ho,
lebo je zlý pán. Vtedy je démonom
,tyranom, diablom a koho dostane
do svojej moci, toho už viac nepustí, ten už nikdy nebude mať dosť.
Ten vždy bude nenásytný.
Vynikajúci maliar František Urban toto panstvo pekne znázornil.
Namaľoval obraz „Zlato“. Na skalnom útese sedí diabol. V ostrých
drápoch špinavej pravice drží kus
lesklého zlata a ukazuje ho dolu
hemžiacemu sa ľudstvu. Ľudia
uzrúc ho padajú na kolená. Potom
sa dajú do šialeného behu. Je
to veľký boj o prednosť. Ľudia sa
predháňajú, jeden druhého odstrkuje. Syn vraždí otca, otec syna,
dcéru, ktorí mu prekážajú v ceste k
zlatu. Šliapu po mŕtvolách i svojich
najbližších. Len rýchlo, čím bližšie
sa dostať ku skale, k zlatu. Ruky
túžobne spínajú k diablovi. To je
obraz, keď sa zlato stane pánom.
Je to obraz dnešného konzumného
zmaterializovaného sveta.
Zlato je zlý pán. Celé ľudstvo
ako nejakú obetu pribíja na kríž
klincami lakomstva, hrabivosti, ale
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aj sebectva. Núti ľudstvo, aby zohýnalo svoje kolena nie pred Bohom,
nie pred Kristom, ale pred tým, čo
leží pred jeho nohami, čoho sa
vzdali aj múdri starci, pred zlatom,
peniazmi.
Zlato je zlý pán. Ubíja city mravnosti. Prečo sa skoro vždy v dejinách na vedúce miesta či už v
takzvaných demokratických, alebo
v autoritatívnych štátoch nedostávajú ľudia najschopnejší, najmravnejší, ale veľmi často tí, ktorí majú
veľké ústa a plné vrecká? Prečo sa
búri svet, prečo sa toľko vojakov,
žien a detí utopilo vo svojej vlastnej
krvi? Prečo i dnes toľko nevinných
ľudí umiera hladom a zimou? Pretože sa vládnucich ľudí zmocnila
hrabivosť a nenásytné lakomstvo.
Lebo sa zlato zo sluhu stalo pánom. Niektorí svetoví miliardári
už nie sú spokojní s bohatstvom,
ktoré im kvapká. Oni chcú, aby im
tieklo. Vedia, že je to možné len
vtedy, keď sa zničí časť sveta, keď
sa lode potopia, mesta pováľajú,
milióny ľudí povraždí, keď nastane
bieda. Vedia, že práve vtedy si najviac zaťažia vrecká.
Vo svojej básni o zvodnosti zlata
píše Erben. Chudobná ženička ide
do lesa, aby si nazbierala dreva. So
sebou má maličké dieťa. V lese prídu k veľkej skale. Skala sa otvorí a
cez vchod je vidno dnu, kde je veľká
kopa zlata. A žena matka sa zadíva
na tento poklad. Zhypnotizovaná
leskom zlata položí dieťa, kľakne
a hrabe zlato, že ho nevládze ani
uniesť. Uberá sa k dverám a na
dieťa akosi zabúda. Dieťa za ňou
kričí: "Mama, mama", naťahuje
rúčky. Musí sa rozhodnúť, niečo
v jaskyni musí nechať. Treba sa
rozhodnúť, buď dieťa, alebo zlato.
Jedno musí zvíťaziť. Zlato, alebo
materinská láska.
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“Mlč dieťa, mlč srochu, nože
počkaj ešte trochu!" Rýchlo beží
ako strela, za dieťaťom nepozerá.“
Len čo z jaskyne so zlatom vybehne, tá sa hneď zatvorí a pochová
v útrobách úbohé dieťa, lebo jeho
matka milovala viac zlato, ako svoju vlastnú krv. Už neuvidí dieťatko
svoju mamičku, lebo ona svojou
chamtivosťou vidí len mamonu a
nie dar Boží, dar života. Nevadí
jej vrúcne spínanie ručičiek svojej
krvi, vidí iba ošiaľ peňazí a vidinu
blahobytu.
Istý kráľ, ktorý dal povraždiť okolo
seba všetkých svojich konkurentov
a možných rivalov, ktorí by mohli
ohroziť jeho trón, prehlásil: „Nebo
nie je pre nás bohatých, ono je iba
pre chudobných a pre tých, čo žijú
život inak, než si ho riadime my,
aby sme znásobovali bohatstvo.“
Zlato nepremohlo Ježiška, nepremohlo ani Krista, ale on premohol zlato. Traja králi kladú dary
k nohám Božieho Syna a nedávajú
ich do rúk toho, ktorý prišiel spasiť svet.
Je nevýslovnou blaženosťou
aj dnešného človeka, keď môže
s pokorou a radosťou pokľaknúť
pred dieťaťom Ježiškom. Keď otvorí
srdce bohaté vierou a prinesie mu
zo svojich pokladov: lásku svojho
zlatého srdca, pokornou koriacou
sa vierou, ktorou sype kadidlo na
jeho oltár a myrhu svojho kajúceho,
a hriechom pretkaného vnútra.
Sviatok Troch kráľov je skutočne
sviatkom pohanov tak, ako to vo
svojej homílii povedal náš výpomocný kňaz František. Veď mudrci
boli pohania, mali bohatstvo a tak
si bez ohľadu na okolie užívali život.
Nakoniec sa pokorili a klaňali sa
skutočnému Pánovi nielen zeme,
ale aj neba.
spracoval Ján Jenča
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Zasvätení ľudia - ľudia radosti a života
Máme za sebou viaceré špeciálne
roky - Rok viery, Rok kňazstva alebo
Rok Cyrila a Metoda, či chýliaci sa
ku koncu Rok Sedembolestnej Panny
Márie. Pápež František vyhlásil pre
celú Cirkev ďalší milostivý rok, tentoraz Rok zasväteného života. Začal
1. adventnou nedeľou a potrvá do 2.
februára 2016. Nedávno vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného
života a spoločnosti apoštolského
života posolstvo, ktoré má pomôcť
zasväteným pripraviť sa na tento rok.
Posolstvo nesie názov Radujte sa
a obsahuje zväčša súhrn kľúčových
myšlienok z kázní, príhovorov a dokumentov nášho súčasného pápeža.
Dar povolania
Pápež svojimi slovami pripomína,
že keď Boh niekoho povoláva, hovorí
mu: „Si pre mňa dôležitý, milujem ťa,
rátam s tebou." Tu sa rodí radosť!
Pochádza z chvíle, keď sa Ježiš na
mňa pozrel. Pochopiť a vnímať to, to
je tajomstvo radosti. Prežívať, že som
milovaný Bohom, že pre neho nie som
len akýmsi číslom. Uvedomiť si, že to
on ma volá. Povolanie je Ježišovou,
nie našou iniciatívou. To nie my sme
si vyvolili jeho, ale on si vyvolil nás.
Pápež pozýva zasvätených, aby sa vydali na púť do minulosti, na cestu do
čias, keď bol na zemi Ježiš: „Ocitnime
sa na uliciach Palestíny, alebo pri
loďke pokorného galilejského rybára."
Zasvätené osoby majú uvažovať nad
začiatkom svojej cesty, nad udalosťou
stretnutia s Kristom. Sú to chvíle, keď
zanechali svoje siete pri brehu, svoje
stoly na vyberanie mýta pri ceste. Pápež chce, aby sa zasvätení zastavili a
pripomenuli si otváraciu scénu svojho
príbehu povolania: „Bola tam radosť
z toho, že Ježiš na mňa pozrel a tiež
vedomie náročnosti povolania, ktoré
je odpoveďou na volanie lásky."

Môže sa však stať, že aj človek v
zasvätenom živote zabudne na svoje
povolanie, že sa z jeho pamäti postupne vytratí tá chvíľa, keď ho Ježiš
s láskou povolal. Pápež všetkých
zasvätených pozýva, aby sa pozreli
hlboko do svojho srdca, preskúmali
jeho hlbiny a opýtali sa sami seba:
„Mám srdce, ktoré túži po niečom
veľkom, alebo srdce, ktoré je učičíkané vecami tohto sveta a teraz spí?
Mám srdce, ktoré ostáva nepokojné
a ďalej hľadá, alebo som dovolil, aby
ho rôzne veci najprv udusili a napokon
zatvrdili?" Naša viera je vždy spojená
s našou pamäťou. Máme pamätať na
to, čo urobil Pán. Nie preto, aby sme
boli fixovaní na udalosti minulosti, ale
preto, že nám vtedy Pán dal prísľub,
ktorý nám otvára budúcnosť a poskytuje svetlo na cestu.
Tí, ktorých Boh našiel
Pápež chce, aby si zasvätení znovu
prečítali svoj osobný príbeh a skúmali
ho vo svetle milujúceho Božieho pohľadu. Hovorí však i to, že „...niektorí
zasvätení znovu potrebujú obnoviť
svoje stretnutie s Božou láskou, lebo
len také stretnutie nás oslobodí od
úzkoprsosti a zamerania sa na seba
samého. Paradoxne, keď nás Ježiš
povoláva, povoláva nás nielen k
nemu, ale aj k sebe samým, k našej
schopnosti byť. Kríza zasväteného
života vyplýva aj z neschopnosti zasvätených uvedomiť si hĺbku tohto
povolania." Človek, ktorý už zabudol
na tajomné volanie, sa často vo svojej
mrzutosti, trpkosti a ľútosti púšťa do
spoznávania neprebádaných ciest a
snaží sa nejako naplniť neuskutočnené sny. Takáto cesta je však samotárskou cestou. Pápež pripomína, že
„...verný učeník putuje aj s krížom.
Pretože ak staviame bez kríža, keď
ohlasujeme Krista bez kríža, už nie

sme učeníkmi, ale svetákmi. Možno
sme biskupmi, kňazmi, kardinálmi,
pápežmi, ale už nie Pánovými učeníkmi."
Zasvätení sú pozvaní zostať na
ceste, na ktorej zažijú bičovanie pochybností, rany života, ale aj radosť
a údiv zo vzkriesenia a prejavy Turíc,
ktoré vedú k evanjelizácii všetkých
kútov sveta. V našom živote máme
mať podiel jednak na Ježišovom
pokorení a sebaobetovaní, ale aj na
novom živote a radosti, ktoré plynú
zo vzkriesenia.
Túžba po obnove
Boží ľudia sú „inými ľuďmi". Rozdiel
je v teple a ohni v ich vnútri. To, že
na sebe prežívajú Božiu nehu a milosrdenstvo, je na nich vidieť. Takto
priťahujú ľudí k Bohu, oživujú v Božom
ľude nádej a prinášajú mu radosť.
Vo svete individualizmu sú spoločenstvá zasvätených veľmi príťažlivé.
Ak sa v nich žije skutočný bratský
život, sú pre svet prvým a najdôveryhodnejším evanjeliom. Pápež dal
zasväteným desať otázok, ktoré sa
majú v tomto roku pýtať samých seba.
Máš veľkú túžbu po Bohu? Túžiš ho
ohlasovať? Dokážu v tebe potreby ľudí
vyvolať pohnutie, alebo si uzatvorený
sám do seba, do svojej komunity,
ktorá je pre teba často pohodlným
miestom? Je tvoja služba plodná?
Tak ako manželia si potrebujú obnovovať svoje rozhodnutia a sľuby,
potrebujú si ich obnoviť aj zasvätení.
O čo krajšia bude Cirkev a svet, keď
nanovo vzplanie plameň Božej lásky
v srdciach zasvätených! V Cirkvi a na
jej perifériách bude viac tepla, svetla
a nádeje. Modlime sa spolu so zasvätenými o túto obnovu, po ktorej túži aj
pápež František, jezuita.
Pripravil: Rastislav Dluhý C.S.Sr.,
šéfredaktor mesačníka Slovo medzi nami
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Lenka Novotná

Postavme sa spoločne na stranu rodiny
Pri zrode človeka sú dvaja ľudia - mama a otec. Pri jeho krste ho spoločne držia dvaja
ľudia - mama a otec. Za rúčky ho pri prvých krôčikoch držia dvaja ľudia - mama a otec.
Poslušnosti ho učia takisto títo dvaja ľudia a každý mu dáva nenahraditeľné množstvo
skúseností a rád, ktoré mu nikto iný dať nemôže.
Prežívajú s ním radosť z
úspechu aj smútok zo sklamania, pomáhajú mu a povzbudzujú ho. Mama svojou láskou
a nežnosťou, otec svojou odvahou a rozvahou. Sú dvaja,
pretože sa navzájom dopĺňajú
a vytvárajú tak základ pre život novej plnohodnotnej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou
budúcej generácie. Sú dvaja,
pretože sa navzájom potrebujú a povzbudzujú. A aj keď
si miestami nerozumejú pre
odlišné názory a pohľady na
vec, ich dieťa vie, že sú tými
najlepšími rodičmi na svete.
Nechcem byť v tomto článku
poetická ani príliš sentimentálna. A už vôbec nechcem
byť moralistka. Téma rodiny je
jednoduchá a zložitá zároveň.
Jednoduchá v tom zmysle, že
rodina je tou najprirodzenejšou časťou spoločnosti a je
veľmi ťažké si predstaviť život
bez toho, že by neexistovala.
Predstavte si život, v ktorom
ste sami. Prichádzate do
domu či bytu, rozsvietite svetlo a nikto vás nečaká. Iste, sú
tu ešte priatelia, ale ľuďom,
ku ktorým sa každý deň vraciame, vďačíme za to, že pre
nás vytvárajú veľmi podstatné
a bezpečné miesto, kde sa
môžeme kedykoľvek vrátiť. Sú
súčasťou nášho domova.
Téma rodiny je však aj veľmi
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zložitá. Teda, aspoň v súčasnosti sa jej venuje veľmi
veľká pozornosť vzhľadom na
stúpajúcu rozvodovosť a čoraz
väčšie dožadovanie sa práv
homosexuálnych párov.
Na sociálnych sieťach sa
v týchto dňoch rozbehli dve
kampane. Jedna blížiace sa
referendum podporuje, druhá
odsudzuje. Paradoxom však
je, že odmietavý postoj k
Referendu o rodine majú aj
ľudia, ktorí žijú v usporiadaných kresťanských rodinách a
sami vyrastali s oboma rodičmi. Prečo? Pretože podľa ich
názoru referendum porušuje
ľudské práva. A to aj napriek
tomu, že Ústavný súd ani
jednu z referendových otázok
z hľadiska ľudských práv neoznačil ako nevhodnú.
Títo ľudia pravdepodobne
zabúdajú na to, že podstatou
ľudských práv je práve ich
záväznosť pre každú ľudskú
bytosť od jej narodenia. Teda,
aj dieťa má svoje ľudské práva, ktoré mu nikto nemôže
vziať. Jedným z jeho najväčších práv je vyrastať v usporiadanej a milujúcej rodine, ktorá
ho prijme s láskou a bude
ho vychovávať. Iste, homosexuálne páry môžu tvrdiť, že
dieťaťu dokážu poskytnúť to
isté, ale uniká im podstatný
fakt, a síce, akému dieťaťu

chcú poskytnúť výchovu, ak
ho sami nedokážu mať? Pretože už aj deti na prvom stupni
základnej školy vedia, že dieťa
je výlučne plodom lásky muža
a ženy. Nie dvoch mužov ani
dvoch žien. Veď aj ľudia, ktorí
žijú s osobou rovnakého pohlavia, museli najprv, prirodzene, vyrásť v tradičnej rodine.
Samozrejme, na druhej strane
sú tu deti vyrastajúce v detských domovoch alebo deti
rodičov, ktorí si ich „nemôžu
dovoliť mať“ pre nízke príjmy.
Tieto deti budú takýmto spôsobom síce vyrastať v rodine
adoptívnych rodičov, no, povedzme si úprimne, aké dieťa
vyrastie v náručí dvoch mám
alebo dvoch otcov? Dieťa,
ktoré bude v budúcnosti prejavovať sympatie opäť len k rovnakému pohlaviu, aké má ono
samo. A prečo? Pretože dieťa
od svojho narodenia presne kopíruje svojich rodičov
nielen v správaní, ale aj v ich
postojoch k ostatným. Týmto
reťazcom dospeje súčasná,
takzvaná moderná spoločnosť, až na koniec. Zničí sa
sama tou najprirodzenejšou
zbraňou, teda svojím vlastným
životným štýlom.
Keď sa pozriete na akékoľvek dieťa vo svojom okolí,
vidíte v ňom črty jeho otca a
mamy. Či už ide o výzor, vlast-
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snímka: Peter Lazor
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Sedemčlenná rodina nášho novinárskeho kolegu Petra Lazora z Markušoviec.
Ďalšie dve deti majú v pestúnskej starostlivosti.

nosti, alebo povahu, dieťa je
dokonalým stvorením, ktoré
si zaslúži všetku našu lásku,
to najlepšie, čo mu dokážeme
dať. Zaslúži si to, čo sme mali
aj my, keď sme boli deťmi.
Zaslúži si vidieť nehu svojej
mamy, s akou sa stará o celú
rodinu, zaslúži si svojho ocka
vidieť ako hrdinu, ktorý sa
dokáže popasovať s každou
opravou v domácnosti, zaslúži
si pozornosť oboch rodičov.
Obaja v ňom okrem genetickej
informácie zanechajú niečo zo
seba.

Aliancia za rodinu vie, prečo
je referendum potrebné a my
všetci vieme, prečo sme svojím podpisom prispeli alebo
neprispeli. Buď rodinu podporujeme, alebo je nám ľahostajná. Tu nejde o vierovyznanie,
rodina je modelovo v každom
vierovyznaní rovnaká. Nejde
ani o slobodu, ktorou sa ohradzujú všetci odporcovia tohto
referenda. Tu ide najmä o náš
charakter a o to, ako veľmi
vieme bojovať za niečo, čo
je pre nás najväčším bohatstvom. Ak bolo nám dopriate

vyrastať v usporiadanej rodine, prečo by sme to nedopriali
aj deťom, ktoré sa v blízkej
alebo vzdialenej budúcnosti
narodia?
Siedmy február je deň,
kedy môžeme urobiť to najmenej, čo je potrebné pre
ochranu rodiny. Stačí jej
dať tri jednoduché slovíčka.
Stačí sa postaviť na stranu
najväčšieho, najtrvácnejšieho
a najvzácnejšieho daru, ktorý
sme dostali. Stačí povedať
trikrát "áno" rodine.
Lenka Novotná
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všetko sú len symboly. V sku-

Môžete poznať evanjeliá na-

?

točnosti je Duch Svätý Bohom

spamäť, mať železnú vôľu pri

vám dokážu dať energiu, ktorú

– treťou božskou osobou Naj-

ich nasledovaní, byť priprave-

potrebujete, aby ste sa mohli

svätejšej Trojice.
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ÚVODNÉ MOTTO:

Kto je Duch Svätý?
Nestačí mať lampu, potre-

často. Predstavil ho, akoby bol

bujete v nej aj svetlo. Nestačí

akousi energiou, ktorú všetci

mať úžasné more, musíte ve-

potrebujeme. Hovoril, ako

dieť v ňom plávať. Nestačí mať

keby sme bez neho nemohli

veľmi drahé auto, potrebujete

žiť. Vo Sv. písme sa Duch Svä-

pohonné palivo, pomocou kto-

tý predstavuje ako holubica,

rého sa bude auto pohybovať.

ako ohnivý jazyk, ako sladká

A toto je Duch Svätý v živote

voda alebo olej či vietor. Toto

kresťana.

...

Pán Ježiš o Duchu Sv. hovoril

ŠP

B
RO LÉM

Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

ľov, ako je napr. kremeň. Ale
naozaj si myslíte, že kamene

ní použiť všetko svoje ľudské

pustiť do nejakej činnosti, aby

Pán Ježiš, keď žil na zemi,

úsilie, aby ste podľa nich žili...

ste mohli čeliť ťažkostiam, aby

dal ľudstvu úplný program ži-

Všetko toto je dôležité, ale

ste mohli riešiť problémy, aby

vota. Tí, ktorí sú pripravení žiť

ešte stále to nestačí. Aby ste

ste mohli znášať utrpenie?

podľa neho, môžu nájsť pra-

sa mohli pohnúť, potrebujete

To je ten dôvod, prečo bol

vú radosť, pokoj a lásku. No

„duchovnú energiu“. A táto du-

Pán Ježiš taký oduševnený,

mnohé jeho princípy sú také

chovná energia je Duch Svätý.

keď hovoril o Duchu Svätom.

náročné, že len ľudské úsilie

V podstate už grécki cirkevní

Bolo preto potrebné, aby odi-

nestačí, aby ste mohli podľa

otcovia volali Ducha Svätého

šiel k Otcovi. Inak by Boh Otec

nich žiť.

energiou. Všetci vieme, čo zna-

nebol zoslal Ježišovho ducha.

Ako môže človek milovať

mená energia – aby ste mohli

Možno, že veľa ľudí nenapa-

svojich nepriateľov iba svojim

chodiť, nestačí mať dve nohy.

dlo, že potrebujú vo svojom

úsilím? Alebo ako sa človek

Aj mŕtvola má dve nohy, ale

živote pomoc Ducha Svätého

môže radovať, keď ho prena-

nechodí. Potrebujete v nich

a spoliehajú len na vlastné sily

sledujú pre Božie meno? Sám

energiu. Aby ste mohli vidieť,

a schopnosti; a aj tie dostali

to nedokáže nikto. Preto Otec

nestačí mať dve oči. Aj slepý

od Nebeského Otca. A to je

posiela Ducha Svätého. Ten sa

má dve oči, no nevidí. Vaše oči

jediný spôsob, ako viesť život

stáva duchovnou energiou pre

tiež potrebujú energiu.

plný radosti v prítomnosti Du-

učeníka, ktorý sa rozhodne žiť
podľa evanjelia.

22

Dnes sa mnohí usilujú získať
energiu z kameňov a krištá-

cha Svätého.
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Ahoj deti!

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Už ste si zvykli na písanie čísla 15 namiesto 14 v dátumoch? Ja
nie, no je to naozaj tak. Máme tu
rok 2015! Oddýchnutí po vianočných
prázdninách a sviatkoch sme všetci
naplno nabehli na bežný plán dňa. Škola, práca,
ranné vstávanie, učenie, povinnosti... To a všetko
ostatné nás vrátilo z vianočnej nálady do reality.
Pamätáte si ešte na Dobrú novinu, na vianočné
koledovanie? Premýšľal som nad tým, o čom písať. Pri pomyslení na námahu, ktorú ste zo seba
vydali pri obetovaní vlastného pohodlia pre deti v
Afrike počas Vianoc, sa vám pokúsim priblížiť život
a krásy tohto kontinentu.
AF RIKA - jej rekordy a zaujímavosti
Afrika je jeden z kontinentov, ktorého najväčšou
krajinou je Sudán. Najľudnatejšou krajinou je Nigéria a mestom Káhira v Egypte. Najvyšší štít
Afriky sa volá Uhuru a kontinent sa môže popýšiť
aj najväčšou púšťou sveta – Saharou. Madagaskar,
ktorý je vám určite známy, je najväčším africkým

ostrovom. Zaujímavosťou je, že Uganda je
krajinou s najmladším obyvateľstvom (30% ľudí
je mladších ako 15 rokov). Najchudobnejšími
krajinami Afriky sú Konžská demokratická
republika, Etiópia a Somálsko.
AF RIKA a Dobrá novina zo Slovenska
Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá
novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty,
vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí,
žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách
subsaharskej Afriky.
Výťažkom z 20. ročníka Dobrej noviny sa
podporí práca Milosrdných sestier v Nairobi,
ktoré sa venujú obyvateľom, ktorí si nemôžu z
finančných dôvodov dovoliť navštevovať strednú
školu. Taktiež katolícku diecézu Lodwar na
severozápade Kene, ktorá vzdeláva dospelých v
oblasti Turkana a mnohé iné projekty.
Tomáš Magda ml.
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Trampoty v manželstve
89. Komunikácia v oblasti sexuálnej intimity
Nevstupujeme do
manželstva, aby sme
sa „párili“... Do manželstva vstupujeme,
aby sme uzatvorili
spojenectvo vzájomnej pomoci a služby a
aby sme si prejavovali
lásku. Sexuálna intimita v takom kontexte
je pečaťou manželského sľubu. Je aj jemnou
komunikáciu lásky a
dôvery, ktorou sa muž
a žena navzájom poznávajú stále hlbšie.
Sex je oslavou toho, čo sa deje
v ostatných oblastiach života manželského páru. Najzákladnejším
a zároveň najdôležitejším faktom
o našej sexualite, ktorý si treba
uvedomiť je, že muž a žena sú
stvorení odlišne. Hovoríme o mužskej a ženskej pohlavnosti, ktorá
je rozdielna a pritom má slúžiť na
vzájomné dopĺňanie sa.
Niekto popísal tieto rozdiely pohlavnosti nasledovným spôsobom:
muži nikdy nemajú dosť sexu; ženy
nikdy nemajú dosť romantiky.
Mužov zaujíma cieľ; ženy zaujíma
cesta. Muži sú ako plynové variče
– okamžite sa rozpália a rýchlo
ochladnú; ženy sú zase ako elektrické variče – nejaký čas im trvá,
kým sa rozohrejú, ale zostávajú
oveľa dlhšie horúce.
Boh utvoril ženu a muža tak, aby
sa vzrušovali rôznym spôsobom a
to je kombinácia, ktorá môže vytvoriť dlhý a napĺňajúci sexuálny vzťah.
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Keby bola žena stvorená rovnako
ako muž, za 30 sekúnd by bolo
po všetkom a sex by nebol takým
veľkým budovateľom intimity, ako
to Boh zamýšľal.
Manžel aj manželka musia tieto
rozdiely pochopiť a tešiť sa z nich,
inak sa im môžu zdať neprekonateľné. Manžel sa musí naučiť byť
láskavý a trpezlivý a dopriať manželke čas, aby sa vzrušila. Žena
zasa musí pochopiť svoju vlastnú
sexualitu rovnako ako sexualitu
svojho manžela.
Pre ňu je proces vzrušenia vo
všeobecnosti oveľa zložitejší než
pre jej manžela a sex sa u nej
nedá tak ľahko oddeliť od ostatného života. Tieto rozdiely v našich
sexuálnych reakciách vedú často
k nepochopeniu až ku konfliktu,
ktoré majú negatívny vplyv na celé
manželstvo.
Oblasť sexuálnej intimity je pre
mnohých ľudí hlboko súkromnou
záležitosťou. Ale ak dokážeme
byť aj v tomto voči sebe navzájom
otvorení a čestní, veľmi to posilní
našu vzájomnú dôveru a blízkosť.
Mať kresťanský pohľad na sex
je skutočne veľká vec, pretože
to znamená, že sex je viac než
len inštinktívny telesný proces.
Sexuálny vzťah je tiež spôsobom
komunikácie v manželstve, a to
rovnako dôležitým ako slová, ktoré
hovoríme.
Mnoho manželov má silnejšiu
sexuálnu túžbu ako ich manželky,
čo však bez dobrej komunikácie
môže vyvolať v ich manželkách pocit, že sú sexuálne nedostatočné

alebo u nich spôsobiť komplexy.
Musíme sa naučiť byť voči sebe
navzájom otvorení, vyjadrovať naše
túžby milovať sa, hovoriť nášmu
partnerovi, čo máme a čo nemáme
radi. Nestačí len domýšľať si, či riadiť sa všeobecnými poznatkami o
druhom pohlaví. Niektoré manželky
majú silnejšiu sexuálnu túžbu než
ich manželia.
Žiadny pár nie je rovnaký. Líšime
sa v našich vrcholoch a poklesoch
sexuálnej túžby. Navzájom sa počúvať a vyjadrovať svoje pocity je
pri sexe rovnako dôležité ako v
každej inej oblasti v našom manželstve.
Počas milovania majú manželky hovoriť svojim manželom, čo
ich vzrušuje a kedy sú pripravené
na styk, zatiaľ čo manželia majú
hovoriť svojim manželkám, čo nemajú robiť, ak sa snažia oddialiť
orgazmus. Čím viac toho objavíme
jeden o druhom, tým viac potešenia budeme mať pri milovaní.
Ak začneme takto komunikovať,
rozpaky sa rýchlo vytratia.
Je dôležité o tom hovoriť, aby
následné prijatie mohlo byť vyjadrené prostredníctvom milujúceho
sexuálneho vzťahu. Tento proces
sa tak stane uzdravujúcim kruhom;
keď sa milujeme, uzdravujú sa aj
naše zlé spomienky, čo zasa vedie
k menšiemu strachu a k väčšej
túžbe. Komunikácia v oblasti sexuálnej intimity môže napomôcť
každému manželskému páru, ak ju
nebudeme podceňovať a naučíme
sa správne komunikovať.
MUDr. Blažej Vaščák
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Stane sa:
- 18. - 25. 1. 2015 Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
- 24. 1. - deň celodennej poklony v našej farnosti. Po sv. omši
ráno v sobotu bude vyložená
Sviatosť až do večernej sv.
omše do 17:00 h
- 25. 1. - v nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež v
Prešove a na Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach
- 2. 2. - Obetovanie Pána
(Hromnice) - 40 dní od naro-
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denia Pána Ježiša; pri svätých
omšiach bude požehnanie
sviec – hromničiek
- 10. a 11. 2. - pri príležitosti
23. Svetového dňa chorých
bude v utorok 10. februára
2015 pri večernej svätej omši
vo Víťaze pomazanie chorých;
v Ovčí bude udelená táto
sviatosť v stredu 11. februára
2015 pri večernej sv. omši
Prijať túto sviatosť môže každý, kto je vážne chorý, alebo
je už v pokročilom veku života;
pred prijatím tejto sviatosti je
potrebné vyspovedať sa.

Novoročný koncert
snímka: Martin Magda

BLAHOŽELÁME

zakladateľovi nášho časopisu, duchovnému otcovi
Jurajovi Riškovi k 45. narodeninám. Vyprosujeme mu
veľkú silu Ducha Svätého, trvalú ochranu Panny Márie
a vytrvalosť Dona Bosca.

Spektrum
Stalo sa:
- 15. 12. od pondelka sa začal deviatnik pred narodením
Ježiša, ktorý sa modlieval po
rodinách až do 23. decembra
vrátane
- 23. 12. naši mladí birmovanci
vo Víťaze pomáhali vyzdobiť vianočný stromček v kostole, ktorý
daroval Vladimír Jenča
- 25. 12. vo štvrtok sme slávili
jeden z najväčších prikázaných
sviatkov - narodenie nášho
Pána Ježiša Krista
- 25. a 26. 12. naši mladí chodili
po koledovaní „Dobrej noviny“;
výťažok z koledovania bol odoslaný na rôzne projekty do Afriky
- 31. 12. svätého Silvestra
sme zakončili koniec kalendárneho roka 2014 a ďakovali za
uplynulý rok
- 1. 1. 2015 sme začali nový
kalendárny rok 2015 s Pannou
Máriou Bohorodičkou
- 4. 1. 2015 v nedeľu popoludní
o 16:00 h bol v kostole sv. Jozefa vo Víťaze vianočný koncert
Malá vianočná hudba - sláčikové kvarteto „Ad gloriam Dei“
v podaní členov Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu, opery a baletu SND, Štátneho divadla Košice a ich hostí
- 6. 1. slávnosť Zjavenia Pána
- ľudovo nazývaný Traja Králi, prikázaný sviatok; v tento deň bola
pri svätých omšiach požehnaná
„trojkráľová voda“ a popoludní
bolo požehnanie domov
- 11. 1. nedeľou Krstu Pána,
sme zakončili vianočné obdobie
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snímka: Martin Magda

Spektrum

Stalo sa v roku 2014
• 1. 1. 2014 začali sme nový kalendárny rok 2014 s Pannou Máriou Bohorodičkou
• 12. 1. nedeľou Krstu Pána sme ukončili vianočné obdobie
• 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 Arcidiecézneho
centra pre mládež v Prešove a Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
• 1. 2. v sobotu o 18:00 bolo prvé stretnutie nahlásených párov na snúbeneckú
školu v katechetickej miestnosti na fare
• 2. 2. Obetovanie Pána (Hromnice) 40 dní od Narodenia Pána Ježiša; pri
svätých omšiach sa požehnali sviece
- hromničky
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• 11. 2. pri príležitosti 22. Svetového
dňa chorých bolo v utorok 11. februára
2014 pri večernej svätej omši vo Víťaze
udelenie pomazania chorých
• 12. 2. pri príležitosti 22. Svetového
dňa chorých bolo v stredu 12. februára
2014 pri večernej svätej omši v Ovčí
udelenie pomazania chorých
• 5. 3. Popolcová streda - začiatok 40dňového pôstneho obdobia; v tento deň
bol prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
• 9. 3. bola po sv. omšiach jarná zbierka na charitu
• 9. 3. saleziáni dona Bosca spolu s mladými z Humenného mali vo viacúčelovej
sále vo Víťaze divadelné predstavenie
Podpaľač; táto hra bola o donovi Boscovi,
jeho pedagogike, spiritualite, o tom, ako
svoj život úplne venoval opustenej mlá-

deži, ako hľadal stratených a blúdiacich
•10. 3. v pondelok sa začal deviatnik
k sv. Jozefovi, patrónovi našej farnosti
• 19. 3. slávili sme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, patróna našej
farnosti, ktorú slúžil brat Miloš, kapucín
• 17. - 20. 4. slávili sme veľkonočné
Trojdnie - slávenie sviatkov umučenia,
smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša
Krista; najväčšie sviatky našej spásy
• 27. 4. v tento deň v nedeľu Božieho
milosrdenstva boli svätorečení blahoslavení pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II.
• 1. 5. sme slávili odpustovú slávnosť
k sv. Jozefovi, robotníkovi, patrónovi
našej farnosti; slávnostným kazateľom
bol vdp. Tomáš Čap, farár v Toryse a
dekan lipianského dekanátu
• 4. 5. bola v našej farnosti slávnosť sviatosť birmovania udelil našim 70-tim
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mladým otec arcibiskup Bernard Bober;
17 mladých bolo z Ovčia a 53 z Víťaza
• 10. 5. v sobotu sme sa zúčastnili
na 10. rozhlasovej púti rádia Lumen
do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove
• 25. 5. pri slávnostnej svätej omši o
10:30 h v Ovčí po prvýkrát prijalo 6 detí
Eucharistiu
• 29. 5. sme slávili prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána
• 1. 6. na siedmu veľkonočnú nedeľu
vo Víťaze pri slávnostnej svätej omši
o 10:30 h po prvýkrát prijalo 22 detí
Eucharistiu
• 19. 6. sme slávili prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi;
po svätej omši bola procesia s Najsvätejšou Sviatosťou
• 29. 6. prikázaný sviatok sv. Petra a
Pavla, apoštolov; po svätej omši bola
zbierka „na dobročinné diela Svätého
Otca“
• 29. 6. o 14:00 h v kostole sv. Barbory
v Ovčí a o 17:00 h vo farskom kostole
sv. Jozefa, robotníka vystúpili deti zo
ZŠ v Drienovskej Novej Vsi spolu s
cirkevným zborom Laudate Dominum;
divadielko nieslo názov Sedem bolestí
Panny Márie
• 5. 7. v sobotu sme slávili cirkevný
sviatok slovanských vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda
• 5. 7. v sobotu ráno o 5:00 h bolo požehnanie peších pútnikov, ktorí putovali
na odpust do Levoče
• 6. 7. odpustová slávnosť Návštevy
Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči; slávnostnú odpustovú svätú omšu
celebroval J. Em. Jozef kardinál Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov
• 11. 7. bola prednáška MUDr. Blažeja Vaščáka s názvom „Ako správne
regulovať počatie, aby nemuseli siahať
po antikoncepcii“; prednáška bola s
prezentáciou a s priestorom na otázky
• 25. - 27. 7. večerné sv. omše pri sv.
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Anne a hlavná odpustová slávnosť v nedeľu o 10:30 h, ktorú celebroval spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
• 29. 7. - 3. 8. detský letný tábor v
Bijacoviach, ktorý organizovali mladí
animátori zo spoločenstva Smerofky
vo Víťaze; 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 sviatku
bl. Zdenky Schelingovej, ktorej relikvia
sa nachádza na obetnom stole; sv.
omšu celebroval Ján Kundrík, farár v
Michalovej, rodák z Víťaza; po sv. omši
sme si uctili bozkom relikviu bl. Zdenky
Schelingovej
• 6. - 7. 8. výlet miestneho ružencového bratstva z Víťaza do Šaštína a
na Velehrad
• 15. 8. v piatok bol prikázaný sviatok
Nanebovzatia Panny Márie so sv. omšou
na Doline o 17:00 h
• 2. 9. sme začali nový školský rok
svätými omšami o 8:00 h vo Víťaze a
o 9:00 h v Ovčí
• 8. 9. sviatok Narodenia Panny Márie o
10:30 h; svätú omšu v Doline celebroval
Marek Eliáš, farár v Krížovanoch
• 15. 9. slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie o 10.30 h v Doline; svätú
omšu celebroval rodák z Víťaza Mikuláš
Uličný, vtedy farár v Budyně nad Ohří
v Čechách
• 5. 10. bola o 10:30 h slávnostná svätá omša v Doline za poľovníkov, ktorú
slávil P. Jozef Humeňanský, misionár v
Rwande, rodák z Ovčia
• 18. 10. sme sa modlili posvätný
ruženec v rádiu Lumen v kostole Božieho milosrdenstva vo farnosti KVP
v Košiciach; spolu s nami boli aj naši
mladí zo spoločenstva Smerofky, ktorí
zaspievali zopár piesní
• 18. 10. sa naše deti z farnosti o 9:00 h
modlitbou posvätného ruženca za mier a
jednotu pripojili k deťom na celom svete
v duchu myšlienky pátra Pia: „Keď sa

Spektrum
milión detí pomodlí ruženec, vo svete
zavládne mier.“
• 2. 11. v nedeľu v deň Spomienky na
všetkých zosnulých bola popoludní pobožnosť na cintoríne; v Ovčí o 13:00 h
a vo Víťaze o 14:30 h
• 28. 11. sme oslávili 13. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja a 22. výročie konsekrácie farského kostola sv.
Jozefa, robotníka vo Víťaze slávnostnými
svätými omšami
• 29. 11. sme oslávili 22. výročie konsekrácie filiálneho kostola sv. Barbory
v Ovčí
• 30. 11. odpust sv. Ondreja sme oslávili
v tomto starobylom kostolíku sv. omšou
o 10:30 h v prvú nedeľu cirkevného roka,
ktorú celebroval ThLic. Jozef Vasiľ, kaplán v Chminianskej Novej Vsi
• 7. 12. bola odpustová slávnosť sv.
Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorú celebroval Pavol
Hrabovecký, kaplán Univerzitného pastoračného centra v Prešove
• 8. 12. sme slávili slávnosť - prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie
• 15. 12. od pondelka sa začal deviatnik pred narodením Ježiša, ktorý
sa modlieval po rodinách až do 23.
decembra vrátane
• 23. 12. naši mladí birmovanci vo Víťaze
pomáhali vyzdobiť vianočný stromček v
kostole, ktorý nam daroval Vladimír Jenča (kuratorov).
• 25. 12. vo štvrtok sme slávili jeden z
najväčších prikázaných sviatkov - narodenie nášho Pána Ježiša Krista
• 25. a 26. 12. naši mladí chodili po
koledovaní „Dobrej noviny“; výťažok z
koledovania bol odoslaný na rôzne projekty do Afriky
• 31. 12. svätého Silvestra sme zakončili koniec kalendárneho roka 2014 a
ďakovali sme za uplynulý rok; pred polnocou bol otvorený farský kostol a bola
možnosť privítať Nový rok pred Oltárnou
Sviatosťou
- rkfú -
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Štatistika v roku 2014
DOLINA

SPOLU

VÍŤAZ

OVČIE

DOLINA

SPOLU

VÍŤAZ

OVČIE

DOLINA

SPOLU

Pohreby

OVČIE

Sobáše

VÍŤAZ

Krsty

24

7

13

44

17

6

0

23

15

4

3

22

(m 8, ž 16)

(m 4, ž 3)

(m 8, ž 5)

(m 20, ž 24)

(m 8, ž 6)

(m 8, ž 6)

(m 8, ž 6)

(m 8, ž 6)

(m 6, ž 9)

(m 0, ž 4)

2013

25

11

12

48

11

4

0

15

19

5

0

24

2012

32

7

18

57

13

8

0

21

15

7

1

23

2011

11

3

11

25

12

3

0

15

18

15

1

34

2010

14

4

9

27

6

7

0

13

21

8

0

29

2009

19

6

13

38

6

7

1

14

10

5

1

16

2008

22

6

9

37

7

8

0

15

12

4

0

16

2007

20

3

12

35

9

2

0

11

12

8

0

20

2006

16

5

7

28

12

1

0

13

14

6

0

20

2005

23

3

11

37

9

5

0

14

9

2

0

11

2004

25

8

5

38

16

3

0

18

22

4

0

26

2003

20

6

10

36

9

6

0

15

17

9

0

26

2014

(m 0, ž 1, d 2) (m 6, ž 14, d 2)

Prijali sviatosť krstu
• Maroš Pavlík, nar. 10. 12. 2013 (Víťaz); • Damián Ondáš, nar. 26. 12. 2013 (Víťaz); • Paulína Pellová, nar. 5. 1. 2014 (Sabinov); • Oliver Kotulič, nar. 31. 12. 2013 (Víťaz); • Jesica Lacková, nar. 24. 5.
2013 (Dolina); • Viktória Richnavská, nar. 2. 1. 2014 (Kluknava); • Júlia Galdunová, nar. 13. 1. 2014
(Víťaz); • Jakub Grus, nar. 16. 1. 2014 (Ovčie); • Juliana Imrichová, nar. 13. 2. 2014 (Víťaz); • Emil Holub, nar. 26. 11. 2012 (Dolina); • Henrieta Kostelníková, nar. 4. 3. 2014 (Víťaz); • Gracián Wawrzyniak,
nar. 14. 3. 2014 (Víťaz); • Rudolf Chromý, nar. 1. 1. 2014 (Víťaz); • Dušan Kaleja, nar. 31. 1. 2014
(Dolina); • Diana Čigarská, nar. 23. 4. 2014 (Ovčie); • Daniel Polák, nar. 5. 10. 2013 (Dolina); • Lukáš
Lacko, nar. 3. 12. 2012 (Dolina); • Eduard Pecha, nar. 20. 3. 2014 (Dolina); • Daniel Lacko, nar. 29.
3. 2014 (Dolina); • Nina Januvová, nar. 17. 4. 2014 (Víťaz); • Matias Kráľ, nar. 30. 4. 2014 (Ovčie); •
Karin Uličná, nar. 20. 3. 2014 (Víťaz); • Filip Ondria, nar. 25. 4. 2014 (Víťaz); • Valéria Lacková, nar.
13. 10. 2013 (Dolina); • Timea Stašíková, nar. 27. 6. 2014 (Víťaz); • Jana Stupinská, nar. 6. 7. 2014
(Ovčie); • Oliver Uličný, nar. 6. 7. 2014 (Ovčie); • Anastázia Lacková nar. 8. 7. 2014 (Dolina); • Valéria
Galdunová, nar. 3. 4. 2014 (Praha); • Ester Kovaľová, nar. 31. 7. 2014 (Víťaz); • Alex Lacko, nar. 13.
7. 2014 (Dolina); • Alex Macko, nar. 21. 1. 2014 (Dolina); • Oskar Galdun, nar. 28. 8. 2014 (Víťaz); •
Amélia Polanská, nar. 4. 6. 2014 (Bratislava); • Loriána Mária Krištofíková, nar. 2. 10. 2014 (Víťaz); •
Peter Džalaj, nar. 8. 10. 2014 (Ovčie); • Eliška Pacovská, nar. 26. 9. 2014 (Víťaz); • Amália Pacovská,
26. 9. 2014 (Víťaz); • Anna Mária Lacková, nar. 26. 5. 2014 (Dolina); • Nelly Anna Grejtáková, nar. 30.
10. 2014 (Ovčie); • Matteo Uličný, nar. 4. 11. 2014 (Víťaz); • Michaela Holubová, nar. 19. 10. 2014 (Dolina); • Stela Štofilová, nar. 25. 11. 2014 (Víťaz); • Alexandra Wagnerová, nar. 23. 9. 2014 (Bratislava)
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Vyslúžili si sviatosť manželstva

Predišli nás do večnosti

® 26. 4. 2014 vo Víťaze - Michal Galdun (Víťaz) a Mária Pacovská (Víťaz)
® 10. 5. 2014 vo Víťaze - Ľubomír Baran (Baldovce) a Lucia Uličná (Víťaz)
® 31. 5. 2014 vo Víťaze - Ján Lipták (Víťaz) a Monika Šelembová (Víťaz)
® 14. 6. 2014 vo Víťaze - Ján Kolačkovský (Košice) a Lucia Pribulová
(Víťaz)
® 28. 6. 2014 vo Víťaze - Peter Šuster (Víťaz) a Veronika Mihoková (Víťaz)
® 5. 7. 2014 vo Víťaze - Roland Lörinc (Praha) a Daniela Baluchová (Víťaz)
® 12. 7. 2014 vo Víťaze - Peter Gubík (Čukalovce) a Jana Uličná (Víťaz)
® 26. 7. 2014 vo Víťaze - Jozef Novotný (Víťaz) a Ľudmila Lovasová (Víťaz)
® 16. 8. 2014 vo Víťaze - Michal Paprčka (Bernolákovo) a Jana Baluchová (Víťaz)
® 23. 8. 2014 v Ovčí - Dominik Chovanec (Vyšný Slavkov) a Gabriela
Jenčová (Ovčie)
® 6. 9. 2014 vo Víťaze - Jozef Balucha (Prešov) a Andrea Balogová (Víťaz)
® 13. 9. 2014 vo Víťaze - Kamil Baloga (Víťaz) a Mária Bernátová (Dvorec)
® 13. 9. 2014 v Ovčí - Marián Adam (Vojkovce) a Veronika Baranová
(Ovčie)
® 20. 9. 2014 v Ovčí - Vladimír Broda (Hrabkov) a Martina Čarná (Ovčie)
® 21. 9. 2014 v Ovčí - Pavol Humeňanský (Ovčie) a Emília Humeňanská,
rod. Uličná (Ovčie)
® 27. 9. 2014 vo Víťaze - Stanislav Čech (Víťaz) a Veronika Galdunová
(Víťaz)
® 27. 9. 2014 vo Víťaze - Anton Čačo (Brezovica) a Jarmila Uličná (Víťaz)
® 4. 10. 2014 vo Víťaze - Michal Procházka (Žďár n/Sázavou) a Renáta
Novotná (Víťaz)
® 11. 10. 2014 vo Víťaze - Ján Javor (Víťaz) a Lucia Bednárová (Víťaz)
® 11. 10. 2014 v Ovčí - Jaroslav Goč (Hermanovce) a Erika Haľková
(Ovčie)
® 18. 10. 2014 vo Víťaze - Pavol Kočiš (Víťaz) a Zuzana Stašíková (Víťaz)
® 25. 10. 2014 vo Víťaze - Peter Grohoľ (Krompachy) a Anna Uličná (Víťaz)
® 25. 10. 2014 v Ovčí - Juraj Májek (Svätý Jur) a Lucia Viazanková (Ovčie)

† 31. 12. 2013 Ján Pendrák,
85r. (Víťaz); † 18. 1. 2014 Mária
Adamkovičová, rod. Balogová,
95r. (Víťaz); † 18. 1. Helena Novotná, rod. Jenčová, 89r. (Víťaz);
† 26. 1. Františka Novotná, rod.
Ungvarská, 85r. (Víťaz); † 15. 3.
Verona Jenčová, rod. Jenčová,
74r. (Ovčie); † 20. 4. Žofia Vilmanová, rod. Kollárová, 86r. (Víťaz);
† 24. 5. Katarína Balogová, rod.
Uličná, 92r. (Víťaz); † 23. 5. Adam
Lacko, 7 mes. (Dolina); † 24. 5.
Richard Galdun, 27r. (Víťaz); † 29.
5. Jozef Galdun, 90r. (Víťaz); † 11.
6. Valentín Lacko, 1 deň (Dolina);
† 25. 6. Apolónia Kočišová, rod.
Novotná, 85r. (Víťaz); † 7. 7. Žofia Pribulová, 83r. (Ovčie); † 13.
7. Andrej Skoloda, 67r. (Víťaz);
† 12. 8. Mária Galdunová, rod.
Baluchová, 89r. (Víťaz); † 21. 8.
Václav Jenča, 50r. (Víťaz); † 1. 9.
Žofia Baranová, 90r. (Ovčie); † 9.
9. Mária Haľková, 66r. (Víťaz); †
15. 9 . Dagmar Horváthová, rod.
Lacková, 43r. (Dolina); † 2. 11.
Marcela Jenčová, rod. Forišová,
57r. (Ovčie); † 10. 11. Ján Foriš,
86r. (Víťaz); † 18. 12. Helena Forišová, rod. Sabolová, 69r. (Víťaz)

snímka: Martin Magda
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz

Ovčie

19. 1. Pondelok
20. 1. Utorok

18:00 † Helena Novotná rod. Jenčová (výročná)

21. 1. Streda
22. 1. Štvrtok
23. 1. Piatok
24. 1. Sobota
25. 1.

3. nedeľa
cez rok - B

17:00 † Václav a Michal
7:00 † Vincent, Michal a Justína
18:00 40: Pavol Jenča ml.

17:00 † Miroslav Kráľ

7:00 za farnosť
7:30 † Františka Novotná (výročná)

9:00 60: Pavol Bednárik

10:30 40: Marián a Marta Ungvarskí

26. 1. Pondelok
27. 1. Utorok

18:00 za ZBP Jána a Márie

28. 1. Streda
29. 1. Štvrtok
30. 1. Piatok
31. 1. Sobota
1. 2.

4. nedeľa
cez rok - B

17:00 † Žofia a Ondrej Krescankovci
7:00 za ZBP rodín prístrešia Andrejkovičová
18:00 za ZBP bohuznámej osoby
7:00 † Helena Forišová
7:30 85: Mária Blizmanová
18:00 na úmysel bohuznámej osoby

3. 2. Utorok

18:00 † Ondrej, Mária a Ondrej

4. 2. Streda

6. 2. Piatok
7. 2.

Sobota

7. 2. Sobota
8. 2.

5. nedeľa
cez rok - B

9:00 45: rodina Pavla Kostelníka

10:30 za ZBP Lucie a Jozefa Blizmanovcov

2. 2. Hromnice

5. 2. Štvrtok

17:00 za ZBP rodín prístrešia „Za ulicu“

17:00 † Jozef Jenča
17:00 za ZBP rodín prístrešia „Nad záhradami“

7:00

za ZBP rodín prístrešia
„Za starým kostolom"

18:00 † Valent a Veronika

17:00 † Valent, Mária, Jakub a Mária Uliční

Ideme na REFERENDUM O OCHRANE RODINY
7:00 za ružencové bratstvo
7:30 † Helena Skolodová

17:00 za ružencové bratstvo
9:00 za ZBP rodín prístrešia „Kostol“

10:30 za farnosť

9. 2. Pondelok
10. 2. Utorok

18:00 za ZBP rodiny Petra Uličného

11. 2. Streda
12. 2. Štvrtok
13. 2. Piatok
14. 2. Sobota
15. 2.

30

6. nedeľa
cez rok - B

17:00 † František a Marián Hudákovci
7:00 za ZBP rodín prístrešia „Ku Širokému“
18:00 za ZBP rodiny Jána Galduna

17:00 † Valent, Mária a Ján Uliční

7:00 † Valent, Helena a Jozef Baluchovci
7:30 † Štefan, Žofia, Ján a Katarína
10:30 za ZBP bohuznámej osoby

9:00 za farnosť

Polnočná

Prístrešie Marty Galdunovej (Za jarkom)
Božie narodenie

Dobrá novina

Koledníci z Ovčia

Koledníci z Víťaza

