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Dni, ktoré nás čakajú, majú zvláštny nádych. Túto 

príjemnú atmosféru nám prináša leto, prázdniny, do-

volenky, cesty. I keď tieto dni sú samy o sebe krás-

ne, ak ich chceme spokojne prežiť, musíme vopred 

plánovať, premýšľať. 

Väčšina z nás asi vie, kam sa vyberie. Niekto chce 

ísť k vode, niekto do hôr, niekto aktívne športuje, ale 

určite sa nájdu i takí, ktorí uprednostňujú „sladké“ 

ničnerobenie. Naša vonkajšia cestovná cesta je teda 

jasná. Ale je aj cesta do vnútra? Stredoveký mysli-

teľ Angelus Silesius hovorí: „Človeče, choď do seba, 

lebo kameň mudrcov netreba hľadať cestovaním do 

cudzích krajín.“ Možnože príčinou, prečo sa ľudia 

vracajú z prázdnin a ciest neuspokojení, sklamaní a 

rozladení, je to, že ich cesta viedla iba vonkajškom 

a nie do vnútra. Vyššie spomenutý mudrc pokračuje: 

„Cestuješ všelikam, aby si všetko videl. Ak si však 

nevidel  Boha, nevidel si nič. Dostať sa tam je iste 

cesta najdlhšia, najťažšia, niekedy najdobrodružnej-

šia, ale isto najnapínavejšia a aj vďačnejšia cesta 

nášho života.“

I Ježiš po prvej misijnej ceste hovorí svojim učení-

kom: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a 

trocha si odpočiňte...“ A inde stojí: „Poďte ku mne 

všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 

posilním.“ I keď Ježiš intenzívne plní svoje poslanie, 

vníma okolie, potreby ľudí, ľalie na poli, vtáky na 

nebi, žatvu, dokonca radosti a náladu hrajúcich sa 

detí. Práve preto je pre nás Ježiš príkladom šťast-

ného človeka. 

Ponúkajú sa nám teda prázdniny, ktoré nie sú len 

vonkajším putovaním, ale aj vnútornou cestou k 

sebe a k Ježišovi.                             d. o. Marek Hnat

Prázdniny – cesta do vnútra
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SPEKTRUM

Ad: "Deň otcov"...
Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ste bohmi?...“         

                                                                                   (Jn 10,34)
„I povedal som: Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho.“ 

(Ž 82,6)
Ak platí, že „Boh je Otec“, platí aj, že otec je boh...! (Samozrejme, 

len ako podobenstvo...) Lebo je pôvodcom života, je pôvodcom poriad-
ku, odmeňujúci i trestajúci, spravodlivý podľa svojej najvnútornejšej 
slobody. Robí, čo chce. Najmä však, život dáva tým, ktorým dal život...

Keď je Boh Otec, tak aj otec je boh... . - v očiach tých, ktorí z neho 
vzišli. Patrí mu nielen úcta, poklona a chvála... Patrí mu najmä naša 
radosť, naša vďaka a láska!

Skoro celý život bolo treba, aby to človek pochopil. Skoro celý ži-
vot môj a úplne celý život jeho. To je cena poznania pravdy (a aj jej 
podmienka) – život.

To je zmysel života otca – byť obrazom Boha a svoj život zžiť, aby sa 
v očiach detí zjavil ako pravdivý obraz Boha, aby sa v ňom zjavil Boh...

Lebo je naozaj pravdou, že Boh je Otec! Ale aj, že Otec je Boh...!

V Kluknave večer 30. apríla 2015, keď som uvažoval o svojom otcovi, 
ktorý oslávil svoje sedemdesiate narodeniny a my ho ideme pozdraviť. 
Pozdraviť a vzdať mu tú úctu, lásku a chválu, ktorá mu patrí, lebo je to 
otec! Lebo je to môj otec...                                     d. o. Pavol Ondrík
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HOMÍLIA
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. 

na sviatok sv. Cyrila a Metoda, rok B

Drahí bratia a sestry,

dovi? Ak sa pozrieme na ich plodný 
život, vidíme na prvý pohľad, že 
cnosť veľkodušnosti bola pre nich 
charakteristická a určovala ich 
duchovný  obraz.

Bojovať a nedbať na utŕžené rany 
je jedným z najvýraznejších znakov 
veľkodušnosti. Len si spomeňme, 
ako húževnato bojoval svätý Cyril 
za slovanskú bohoslužbu a koľko 
rán dostal v tomto boji. Nemeckí 
kňazi boli prví, ktorí sa na neho 
vrhli. Ich národ, taký veľký, nemal 
ani liturgiu vo svojom jazyku, ich 
ľud nemal ani Sväté písmo vo 
svojom jazyku. A Slovania, oproti 
nim taký nepatrný a nevzdelaný 
kmeň, by mal mať kresťanskú bo-
hoslužbu vo svojom jazyku? Preto 

osočili našich apoštolov v Ríme u 
Svätého Otca. 

Cestou do Ríma sa svätí bratia 
zastavili v Benátkach. Tam sa ziš-
lo duchovenstvo z celého kraja a 
vrhli sa na Cyrila, „ako havrani na 
sokola“, hovorí legenda kvôli slo-
vanskému jazyku v liturgii. Svätý 
Cyril bojoval statočne a zo Svätého 
písma dokazuje, že Boh chce byť 
oslavovaný všetkými jazykmi.

V Ríme podstúpili svätí bratia 
tretí zápas. Pretože bojovali, ne-
dbajúc na dostávajúce rany, dal 
Boh víťazstvá a pápež povolenie 
užívať slovanský jazyk v bohosluž-
bách. Toto bol boj intelektuálny 
a išlo tu o rany ducha. Keď však 
nemeckí biskupi zajali Metoda, 

keď prosíme Boha – večné Slo-
vo, aby sme bojovali, nedbajúc na 
rany, ktoré v boji za pravdu dostá-
vame, nemôžeme nemyslieť na 
našich apoštolov Cyrila a Metoda. 
Ich život je bohatou ilustráciou k 
tejto modlitbe o veľkodušnosť a 
prosba, ktorú som spomenul, je 
v ňom mimoriadnym spôsobom 
vyjadrená. Svätí Cyril a Metod 
boli pre svojich súčasníkov a sú i 
pre nás jedinečným vzorom veľko-
dušnosti, ktorý nás volá k nasle-
dovaniu. Veľkodušnosť je dcéra 
statočnosti. Len statočný človek 
dokáže byť tiež veľkodušný. Ten, 
kto je pod neustálym tlakom stra-
chu, nebude schopný niečoho, čo 
vyžaduje veľkodušnosť.

Veľkodušný človek usiluje vždy o 
veľké veci. Malichernosť v akejkoľ-
vek podobe je mu cudzia. Ale pravá 
veľkodušnosť je vždy spojená s 
pokorou. A preto i keď veľkodušný 
podniká veľké veci, nedotkne sa 
ho pýcha, pretože nemyslí na to, 
že by robil niečo veľké. Veľkodušný 
človek sa nedá uniesť úspechom a 
tým, že je statočný, neklesá, keď 
príde neúspech, nebojí sa kritiky 
druhých, ak to, čo robí má náleži-
te zdôvodnené a je presvedčený o 
správnosti svojej cesty. Preto ho 
nič nezastraší od začatého diela. A 
preto vytrvá, bojuje, nedbá na rany. 
Neplatí toto všetko v plnej miere o 
našich apoštoloch Cyrilovi a Meto-
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ktorého väznili a kruto týrali, tu išlo 
o boj a o rany, ktoré boli bolestné 
nielen pre dušu, ale i pre telo. Len 
ťažkými vyhrážkami vytrhol pápež 
Metoda z nemeckých rúk. Biskup 
Metod bol prepustený z väzenia s 
podlomeným zdravím. Z ľudského 
hľadiska by bolo celkom pochopi-
teľné, keby bol Metod pod ťarchou 
prežitého utrpenia odišiel z boja a 
vrátil sa do ticha svojho kláštora. 
Ale Metodova láska k Slovanom 
je skutočná, veľkodušná a preto 
vytrvá až do konca.

Takéto je poučenie, ktoré nám 
dávajú apoštoli. Kresťanský život 
nie je možný bez veľkodušnosti. 
Kristus od nás žiada, aby sme brali 
na seba každý deň svoj kríž, ktorý 
nám pripraví Božia prozreteľnosť. 
Dokáže to človek, ktorý bude veľ-
kodušný? Kristus chce, aby sme 
sa zapreli, odriekali si to, čo bráni 
rozvoju lásky, ktorá je jeho priká-
zaním. Je to možné bez veľkoduš-
nosti? Kristus nás volá, aby sme 
ho nasledovali. On je svätý a preto 
i nás volá k svätosti. Ale svätosť 
nie je bez boja a boj sa nezaobíde 
bez rán. I keď snáď nám Božia 
prozreteľnosť nepripraví taký ťažký 
boj, aký museli niesť svätí Cyril a 
Metod. Vieme dobre, že každý boj 
je tvrdý a spravidla sprevádzaný 
ranami. A teda ranami je sprevá-
dzaný aj boj za kresťanskú svätosť, 
ktorý musíme bojovať veľkodušne, 
ak sa chceme raz stretnúť so svo-
jimi apoštolmi v šťastnej večnosti.

Buďme vďační našim apoštolom 
nielen za vieru, v ktorej posilnili a 
utvrdili našich predkov, ale i za to, 
že nám svojim vlastným životom 
ukázali, ako treba veľkodušne 
bojovať za kresťanskú svätosť a 
nedbať na rany, ktoré niekedy tak 
veľmi bolia. Amen.

Mgr. Ján Biroš ilu
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Mons. Bernard Bober: homília

Kňazská vysviacka 2015
Excelencia brat v biskupskej službe, arcibiskup Alojz, drahí bratia kňa-

zi, provinciálny predstavený rehole misionárov Spoločnosti Božieho slova 
páter Ján, predstavení Misijného domu Arnolda Janssena v Petržalke, 
ako aj predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského tu v 
Košiciach, profesori z Teologickej fakulty, principáli našich ordinandov, 
diakoni, rehoľnice a rehoľníci, rodičia a príbuzní našich budúcich kňazov, 
seminaristi, drahí bratia a sestry.

Dnes ide o všetko! Takéto zvolanie by sme dnes mohli trefne adresovať 
týmto našim siedmim diakonom, ktorí už o malú chvíľu príjmu kňazskú 
vysviacku. Nejde tu iba o niečo, o nejakú časť Božieho daru, dnes ide o 
všetko! Boh im skrze vkladanie rúk a modlitbu chce darovať všetko, čo 
skrze svojho Syna Ježiša Krista ohlásil a priniesol tomuto svetu.

Tak zreteľne to cítime z posledných Ježišových slov v Matúšovom Evan-
jeliu, ktoré vyslovil krátko pred vystúpením do neba. Jeho slová majú cha-
rakter testamentu, dôležitého odkazu. Sú to slová plné presvedčenia a 
sú zhrnutím Nového zákona. Viackrát sa tu vyskytuje slovo všetko: „Mne 
je daná všetka moc, choďte ku všetkým národom a učte ich všetko, … 
som s vami po všetky dni vášho života“ (Mt 28, 16-20).

Ježiš má teda všetku moc. Jeho moc je iná ako tá naša, ľudská, tá končí 
smrťou. Ježišova moc lásky premáha smrť a my ako kňazi máme účasť na 
jeho moci. Preto nás posiela ku všetkým ľuďom a misionári Spoločnosti 
Božieho Slova berú tieto Kristove slová vážne, lebo sú odhodlaní vyplniť 
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jeho príkaz ísť do celého sveta a 
ku všetkým národom. Pán chce, 
aby sme oslovili všetkých a aby sa 
všetci stali jeho učeníkmi.

Nakoniec Ježiš stanovil Cirkvi 
ešte jeden jasný cieľ: „Naučte ich 
zachovávať – nasledovať všetko, 
čo som vám prikázal!“Ak nám odo-
vzdal všetko, aj my máme všetko 
odovzdať ďalej. Tým jasne nazna-
čuje, že si z jeho náuky nemožno 
vybrať iba niečo, čo sa nám viac 
hodí, alebo páči. Ide tu o všetko! 
Preto jeho učenie a princípy nie je 
možné ani zmeniť, ani nahradiť.

V médiách sa v ostatných me-
siacoch veľa písalo a hovorilo o 
Synode biskupov na tému rodina. 
Poukazovalo sa na to, že predo-
všetkým v európskych diecézach 
existuje veľká priepasť medzi 
cirkevnou náukou a praxou a že 
dokonca mnohí veriaci s časťami 
náuky nesúhlasia.

Z toho niektorí vyvodili záver, že 
Synoda náuku Cirkvi konečne zme-
ní. No, každý, kto úprimne verí a žije 
Evanjelium, vie, že Ježišovo učenie 
sa zmeniť nedá a nesmie. Preto 
predovšetkým my kňazi máme 
túto náuku zachovať a autenticky 
ju odovzdávať ľuďom. Práve vývoj 
ostatných desaťročí ukázal, že 
priepasť medzi náukou a praxou sa 
veľmi zväčšila v tých krajinách, kde 
medzi samými kňazmi a dokonca 
biskupmi existoval odpor proti Svä-
tému Otcovi a náuke Cirkvi, zvlášť 
v otázkach rodiny ako v encyklike 
Humanae vitae.

„Učte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal!“ To znamená 
nepoľavovať a neprispôsobovať sa 
štýlu doby, v ktorej žijeme. Kristus 
je predsa s nami po všetky dni a 
vo všetkom, čo nám zveril. Máme 
sa nechať viesť Duchom Svätým a 
nie duchom sveta. Máme konať v 

Ježišovom mene, nie na vlastnú 
päsť, prezentovať jeho náuku, nie 
svoje učenie!

Pokiaľ by malo byť cirkevné uče-
nie považované za nedosiahnuteľný 
ideál, ktorý potrebuje úľavu, aby 
mohol byť ponúknutý dnešnej spo-
ločnosti, potom je nutné si vyjasniť, 
či je Evanjelium pre človeka ešte 
dobrou zvesťou, alebo neudržateľ-
ným bremenom.

Milí synovia, do vašich rúk sa 
dnes vloží veľká zodpovednosť 
za šírenie Evanjelia, vysluhovanie 
sviatostí a uskutočňovanie charity. 
Začínate svoju kňazskú službu v 
prípravách na Rok milosrdenstva. 
Preto nikdy nebuďte príliš prísni, 
ani arogantní, ani povýšeneckí. 
Snažte sa byť vo všetkom spra-
vodliví, ale zároveň i milosrdní. 
Majte účasť na ľudských biedach 
a trápeniach, buďte súcitní. Božie 
milosrdenstvo je bez hraníc a je 
pre nás nekonečnou studnicou in-

špirácie. No vezmite si tiež k srdcu 
slová kardinála Róberta Saraha, 
ktoré vyslovil iba prednedávnom: 
„Nemôžeme klamať ľudí hovorením 
o milosrdenstve, bez toho, aby sme 
nebrali vážne význam tohto slova. 
Pán hriechy odpúšťa, ale je potreb-
né ich ľutovať.“

„Naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal!“ Ježišov 
príkaz znie jasne a jednoznačne. 
Vedení Duchom a príhovorom Pan-
ny Márie budete často vnímať od-
porúčanie: „Urobte všetko, čo vám 
povie!“ Tiež hovorte všetko tak, ako 
vám povie. Majte odvahu k zostáva-
niu s Kristom, hoci aj na kríži, teda 
k novodobému mučeníctvu. Lebo 
často nám chýba odvaha a jasné 
postoje. Veď problémom nie je to, 
že je málo kňazov, ale skôr pozna-
nie toho, či sú skutočne kňazmi Je-
žiša Krista!? Milí diakoni a čoskoro 
už novokňazi, urobte všetko preto, 
aby ste svojim slovom či životom 

ilustračná snímka: Martin Magda
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nikdy neprotirečili Kristovmu Slovu.
Sv. Augustín, keď sa mu vyhrážali 

a zastrašovali ho, aby bol ticho a 
aby už nehlásal Krista, odpovedal 
svojim prenasledovateľom: „Ne-
budem mlčať! Nebudem ticho, aj 
keby ma mali zabiť. Nemôžem byť 
ticho, obzvlášť po tom všetkom, čo 
som prežil!“

Naozaj, je našou úlohou kráčať 
proti prúdu toho, čo požaduje ten-
to svet. Svet by chcel Evanjelium 
pozmeniť. Ale keď Cirkev prestane 
predkladať Ježišovo Evanjelium, 
je s ňou koniec! Môže to robiť 
dnešnými spôsobmi, ale pevne! 
Buďte pevní!

Takéto postoje horlivosti za Pána 
a jeho Cirkev vás môžu ľahko vyčer-
pať. Po práci, tak ako každý, budete 
aj vy unavení a často ubití. Pamätaj-
te však na Ježišov prísľub: „Budem 
s vami po všetky dni!“ Teda nielen v 
dňoch záťaže a únavy, ale i v dňoch 
oddychu a znovuobjavovania daru 
kňazstva a radosti zo služby.

Práve predvčerom sa na nás 
cez Apoštolskú nunciatúru obrátila 
Kongregácia pre klérus a s nalieha-
vosťou prosila všetkých biskupov, 
aby svojim kňazom v niektorý deň 
blízko slávnosti Najsvätejšieho Je-
žišovho Srdca, ktorá má byť Dňom 
kňazského posvätenia, priblížili 
myšlienky Svätého Otca Františka 
z príhovoru počas svätej omše po-
svätenia olejov 2. apríla tohto roku.

Svätý Otec nás v ňom upozorňuje 
na pokušenie odpočívať akýmkoľ-
vek spôsobom. Aj odpočinok má 
byť Božou záležitosťou. Pre kňaza 
zvlášť! Kľúč k našej kňazskej obe-
tavosti sa nachádza v tom, ako 
odpočívame a ako cítime, že Pán 
zaobchádza s našou únavou. Aké 
je ťažké naučiť sa odpočívať! 

Milí naši kandidáti, aj vy pocí-
tite podobnú vyčerpanosť. Veľa 

povinností si bude vyžadovať vašu 
neustálu schopnosť súcitu. Toľko 
emócií! Tieto city budú prirodze-
ne unavovať vaše srdce pastiera. 
Bude to únava zo zástupov ľudí, 
únava z nikdy nespiaceho Pokuši-
teľa, ale aj únava zo seba samých. 
Preto iba ten, kto bude vedieť po-
žiadať o pomoc, pôjde dopredu: 
každodenná modlitba breviára, 
posvätného ruženca, pravidelná 
spoveď – nebojte sa prepojiť v 
sebe eucharistický i mariánsky 
rozmer. A nakoniec, nezostávajte 
v izolácii, stretávajte sa hlavne so 
spolubratmi kňazmi. Kňaz kňaza 
bude skôr chápať a bude vedieť 
poradiť i pomôcť. Nevyčleňujte 
sa zo stretávania sa s kňazmi zo 
svojho okolia. Osamotený človek 
je manipulovateľný a nestabilný. 
Diabol rozdeľuje a izoluje, vtedy má 
silnejší vplyv.

Preto odpočívajte vždy v Duchu 
Svätom, v duchu spoločenstva, 

zdravého priateľstva, dobropraj-
nosti a zdieľania. Po pastoračnej 
práci a námahe nehľadajte vždy 
iné, nové útechy a pohodlnejšie 
odpočinky, tie, ktoré ponúka kon-
zumná spoločnosť. Pamätajte, že 
Pán zostáva s nami až do konca a 
všade, na každom mieste. Pán sa 
stará aj o našu únavu.

Odovzdajme mu preto našu služ-
bu i naše únavy a nechajme, aby 
v nás opätovne zaznelo Ježišovo 
pozvanie, ktoré prijíma a dvíha: 
„Poďte ku mne všetci, ktorí ste una-
vení a preťažení a ja vás posilním!“

Milí ordinandi, buďte kňazmi, kto-
rým vždy pôjde o všetko! S radosťou 
v srdci zachovajte i ohlasujte všet-
ko, čo nám Ježiš daroval a prikázal 
dávať ďalej. Panna Mária, ktorej Ne-
poškvrnené srdce pozorne vnímalo 
i uchovávalo všetky Kristove slová 
a skutky, nech vás ochraňuje a za-
chová v horlivosti a v službe Bohu 
i všetkým ľuďom! Amen.
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Miroslav 
Kyšeľa
Rozhovor s dnes už 
stropkovským pánom 
dekanom a bývalým 
vicedekanom nášho sa-
binovského dekanátu.

Duchovný otec

Som na fare v Širokom, preto-
že mám dohodnuté stretnutie s 
duchovným otcom Miroslavom 
Kyšeľom. 

Našiel som ho usmievavého, 
pokojného, vybavujúceho stránky. 
Duchovný otec, vieme, že nadišiel 
čas, kedy kňaz z vôle svojho bis-
kupa musí zmeniť farnosť. 
Po koľkých rokoch odchádzate zo 
Širokého?

Po trinástich rokoch.
Čo prežívate v týchto dňoch?

Prežívam zhon balenia, uzatvá-
rania, administratívy i duchovných 
vecí vo farnosti, i materiálnych, 
dokončoval som teraz symboliku 
kostola. Čiže je to taká príprava, 
stres z balenia.
A čo prežíva kňaz po vnútornej, 
duchovnej stránke? Čo všetko mu 
príde na myseľ, keď sa dozvie, že 
mení farnosť? Alebo ako by bolo 
najlepšie pomenovať to, čo pre-
žíva kňaz?

Mením misiu, poslanie pre neja-
ké spoločenstvo, alebo pre nejakú 
farskú rodinu. Takže aj ja mením 
poslanie. To nie je o tom, aby to 

bolo o mne ako o osobe, lebo 
to aj Pán Ježiš urobil, keď poslal 
apoštolov po dvoch na miesta, 
kam sa sám chystal ísť. Čiže je to 
o tom, že kňaz má byť predvojom, 
predskokanom Krista Pána. A toto 
je naše poslanie. Ste v nejakej far-
nosti niekoľko rokov, máte byť tým, 
ktorý má pripravovať cestu Pánovi, 
aby mohol on prísť. A potom ste po-
slaný ísť inde s tým istým poslaním. 
Niekedy sa to darí pripravovať, nie-
kedy možno viac prekážame jeho 
príchodu, ale myslím, že každý kňaz 
chce byť ten Pánov predchodca ako 
Ján Krstiteľ.
Očakávali ste, že zmeníte svoju 
misiu?

Ja som o to požiadal arcibiskupa 
už pred rokom, vidiac aj to, že moje 
poslanie akoby sa už bolo zavŕšilo, 
alebo naplnilo. V tomto ohľade je 
pre mňa veľkým vzorom Benedikt 
XVI., ktorý tiež ponúkol svoj pápež-

ský úrad, hovoriac, že cirkev nie je 
jeho, ale Kristova. A skutočne tie 
dôvody, ktoré aj on pomenoval, 
boli aj mojimi dôvodmi. Pre dobro 
tohto ľudu. Preto, aby naozaj táto 
miestna cirkev rástla, rozvíjala sa, 
zveľaďovala. To bol ten hlavný dô-
vod. Ja neutekám zo Širokého, ale 
vidím, že farnosť potrebuje nový im-
pulz, nové smerovanie. Urobil som, 
čo som dokázal, na čo som mal a 
mám sily a schopnosti. Vnímam, 
že treba štafetu predať ďalšiemu, 
aby priniesol niečo nové, nové oži-
venie. Takže som s tým už počítal 
a neprekvapilo ma to.
Neobávali ste sa reakcie vašich 
veriacich, že ste o preloženie po-
žiadali otca arcibiskupa sám, že 
možno budú aj negatívne reakcie, 
že to ľudia nepochopia?

Vrátim sa k Benediktovi XVI. On 
pomenoval javy, ktoré už nedokázal 
svojimi silami nejako reflektovať. Ja 

snímka: Martin Magda
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som vnímal, že aj v tejto farnosti 
sú veci, ktoré už neviem posunúť 
ďalej. Musí jednoducho prísť niekto 
nový a s ním nový impulz, aj noví ľu-
dia, ktorí "sa naštartujú" pri novom 
kňazovi. Práve kvôli ľuďom som to 
urobil. A najhoršie, čo môže byť 
vo farnosti, keď si ľudia na kňaza 
zvyknú. Lebo zvyk je vo všetkom zlý. 
Zvyk je železná košeľa.

Železná ... a v tej sa zle žije. A 
to je zle, keď mi niekto povie: „...
ale zvykli sme si na vás.“

Vráťme sa na začiatok, duchov-
ný otec. Pamätáte sa na to, keď 
vám bolo oznámené, že vaším 
pôsobiskom bude farnosť Široké?

Nebolo mi to oznámené, prišiel 
mi dekrét. Vtedajší arcibiskup 
Alojz mi nepovedal o mieste, kde 
pôjdem, len mi prišiel dekrét do 
Hubošoviec. Bol som prekvapený, 
lebo Široké je vnímané v diecéze 
ako silná, veľká, katolícka farnosť. 
No a vstupoval som tu s bázňou.

Keď ste už vedeli, že pôjdete 
sem, tak ste sa snažili zistiť si 
niečo o farnosti? 

Áno, pýtal som sa kňazov a do-
konca som mal vtedy v Hubošov-
ciach kaplána Augustína Vaščáka, 
rodáka zo Širokého. Mal som hneď 
z prvej ruky drobné informácie zo 
života, ale nejako extra som nič 
nezisťoval. Bol som potom v tej pra-
vej chvíli za mojím predchodcom, 
aby sme zabezpečili všetko po-
trebné pri „prekladačkách“. Niečo 
mi povedal, uviedol ma do takých 
jemných obrysov života farnosti. Ale 
človek to všetko spoznáva postup-
ne z mesiaca na mesiac. 
Kde všade ste pôsobili?

Bol som vysvätený v roku 1989, 
čiže môj ročník sme boli posledný 
„socialistický“, vysvätený za socia-
lizmu. Bol som tri mesiace kaplá-
nom v dóme svätej Alžbety, potom 

som išiel na základnú vojenskú 
službu, ktorá sa skrátila z dvoch 
rokov na necelý rok tým, že prišla 
revolúcia. Čiže vrátil som sa v lete 
1990 znova do Dómu svätej Al-
žbety v Košiciach za kaplána. Tam 
som bol rok. V roku 1991 som bol 
preložený za kaplána do Stropkova, 
kde som bol do júla 1992. No a od 
1. júla 1992 som bol v Zbudskom 
Dlhom ako farár. To bola moja prvá 
farnosť. Po šiestich rokoch som 
išiel do Hencoviec, odtiaľ do Hubo-
šoviec a v roku 2002 som prišiel 
do Širokého.
Ak teda kňaz mení svoju misiu, 
respektíve pôsobisko, má nejaký 
plán, akým smerom sa bude far-
nosť uberať, aká bude jeho pasto-
rácia v novej farnosti?

Rozprával som sa s mojím pred-
chodcom, čo všetko sa vo farnosti 
udialo, čo treba robiť. Takže to 
ovplyvnenie samozrejme je, na-
koľko predchodca povie o farnosti 
nejakú reláciu. Ja som tu prišiel s 
nálepkou stavbára. V každej far-
nosti som niečo staval. A pamätám 
si, keď so mnou robili rozhovor pre 
obecný časopis. Vtedy som pove-
dal, že nie je mojím cieľom budovať 
materiálne stavby, ale žeby som 
sa chcel venovať duchovným stav-
bám. Ale jasné, že vylúčiť to nikdy 
nemožno, lebo keď príde potreba 
budovania materiálnych chrámov, 
tak treba aj tie zveľaďovať. Ale 
moja priorita v Širokom, za celých 
tých trinásť rokov som sa o to usi-
loval, bolo duchovné formovanie 
ľudu. Vnímal som to tak, toto som 
chcel robiť, aj keď nie u každého 
to mohlo nájsť prijatie. Cez také 
obyčajné veci, ako sú kázne (sna-
žil som sa denne kázať, dokonca 
aj pri ranných omšiach, posledné 
roky už síce menej, lebo niektorí 
to neprijímali), možno niekomu 

prišli ako dlhé, ale snažil som sa 
ľudí učiť to. Stále si spomeniem 
na arcibiskupa Alojza, ktorý má vo 
svojom erbe praedicare, regere, 
sanctificare, (ohlasovať, spravo-
vať, posväcovať). To sú tri služby, 
alebo tri poslania kňaza. Čiže po-
slanie učiteľa, kedy sa myslí na 
svoj vlastný príklad života, nie je 
to ľahké. Niekedy sa ľahko o tom 
hovorí, ale ťažko sa tak aj žije. A ja 
som cítil, že mám ukázať, že mám 
vieru a lásku k Bohu. A už dávno, 
dávno, keď som išiel na moju prvú 
faru, tak som si kládol otázku: 
Aké smerovanie má moja kňazská 
identita? Mojím hlavným pojmovo 
vyjadrovaným smerovaním bolo 
a je, aby som bol kňazom, ktorý 
hovorí o vzťahu k Bohu. A stále sa 
snažím, aby bolo vidno, že keď ťa 
Bože mám rád, tak to chcem aj 
vyjadriť. Nehovorím, že môj vzťah 
je dokonalý, žiadny vzťah nie je 
dokonalý. Aj náš vzťah k Bohu nie 
je dokonalý. Boh je dokonalý, len 
my nie. Vždy som chcel toto ľudí 
učiť, že bez vzťahu niet viery. Veriť 
znamená mať s Bohom vzťah. A 
preto sa modlíme. Nie je možný 
vzťah s Bohom, keď sa nemodlím, 
lebo modlitba je rozhovor. Nie je 
možný vzťah s Bohom, keď sa s 
ním nestretávam a svätá omša je 
stretnutie s Bohom. Špecifikom 
mojich trinástich rokov v Širokom, 
čo vnímam ako veľkú zvláštnosť je, 
že sa za ten čas v cirkvi vymenili 
traja pápeži a okrem toho dvaja 
arcibiskupi, vo Víťaze dvaja farári, 
v Ražňanoch dvaja farári, v Jarov-
niciach tiež. Čiže som bol najstarší 
v našom dekanáte po odchode 
duchovného otca Petra Čorbu, taký 
„posledný mohykán“ z tej starej 
partie, ktorá ešte pamätala sabi-
novského pána dekana, dnes už 
nebohého Jara Haščáka. Čiže aj 
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dekan sa vymenil. 
Vzťah s Bohom nám pomáha 

budovať aj prostredie, v ktorom 
sa nachádzame, chrám, v ktorom 
sa cítime dobre. Bolo to vašou 
myšlienkou, vaším popudom, aby 
ste tu v Širokom začali s rekon-
štrukciou chrámu a celkového 
exteriéru?

Ja som myšlienku obnovy a re-
konštrukcie kostola prijal od môjho 
predchodcu Eugena Jurkoviča. Aj 
vtedajšia cirkevná rada ma infor-
movala, že chcú opravovať kostol. 
Z tohto dôvodu sme v roku 2003 
volili novú cirkevnú radu, ktorá by 
mala celý ten proces od myšlienok 
a príprav posunúť do celkovej reali-
zácie. Tá požiadavka bola aj viditeľ-
ná, lebo kostol bol plesnivý, bolo 
to cítiť, že je to nezdravé prostredie 
a bol aj kapacitne pre takúto veľkú 
obec nedostatočný. Čiže túto po-
žiadavku som tu našiel, čiže som 

nebol iniciátorom.
Naplnila sa teda vaša predstava 

o dôstojnom liturgickom priestore 
pre túto farnosť?

Prvá zásadná vec bola, že sme 
sa spojili s rodákom Jánom Gočom 
a jeho manželkou – architektmi a 
súčasne sme oslovili diecéznu ko-
misiu pre posvätné miesta, pretože 
ona má toto pod svojím patroná-
tom. A v kooperácii s nimi sa za-
čalo hľadať riešenie rekonštrukcie 
kostola. Tých variant bolo niekoľko, 
bolo to veľmi plodné, akčné a rých-
le. Nakoniec prišla dohoda medzi 
všetkými zúčastnenými, našiel sa 
variant, ktorý sa následne aj začal 
realizovať.

Ešte by som k tomu dodal, že te-
raz som sa posledné dva mesiace 
trápil so symbolikou kostola ako 
exteriéru, tak aj interiéru. Takže 
bude o tom brožúrka, ale nie v naj-
bližšom čase, pretože ešte niekto-

ré veci treba v kostole dorobiť. Aj 
po konsekrácii sa náš kostol stále 
dopĺňa podľa myšlienok, ktoré tam 
sú. Hlavnou myšlienkou je Božie 
milosrdenstvo, plynúce z kalvárskej 
obety a táto myšlienka sa ďalej 
rozvíja v celej obsahovej symbolike 
liturgického priestoru. Kostol je ro-
bený modernejším štýlom s otvore-
nou svätyňou, čiže je náročnejší na 
slúženie svätej omše, po stránke 
kňazskej určite, ale je otvoreným 
náručím, do ktorého sú ľudia pozý-
vaní. Bohostánok je v strede ako 
srdce náručia.

Opísali ste liturgický priestor 
farského kostola v Širokom, ktorý 
chce byť náručím Božím. Ale aj 
zázemie, ktoré je vytvorené pre 
kňaza, má byť stimulom preto, aby 
sa duchovná stránka farnosti roz-
víjala. Narážam na rekonštrukciu 
fary, ktorá sa za vášho pôsobenia 
v Širokom tiež uskutočnila. 

snímka: Martin Magda
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Farská budova potrebovala tiež 
dokončiť začatú rekonštrukciu. Môj 
predchodca začal niektoré veci, 
ktoré bolo treba dokončiť. V tej 
súvislosti, keď sme hovorili o chrá-
me, tak je dobré pamätať aj na tie 
ľudské chrámy, preto som ponúkol 
ideu rehoľných sestier, ktoré ke-
dysi boli v Širokom za pána farára 
Adamčáka. V 50. rokoch boli stiah-
nuté, vieme, za akých okolností. Ich 
služba vo farnosti mala slúžiť na 
oživenie, zvlášť pre pastoráciu detí, 
mládeže, ale aj pre povzbudenie 
starších. Preto som mal myšlienku, 
aby bol vytvorený priestor pre prácu 
rehoľných sestier vo farnosti. Prvou 
myšlienkou bolo, že stará fara sa 
upraví na pastoračné centrum s 
bývaním pre rehoľné sestry a pri 
kostole vznikne nová farská budo-
va. Potom sa to okolnosťami, ktoré 
tu nebudem spomínať, zmenilo. Aj 
po rozhodnutí ekonomickej rady, že 

naozaj chceme do farnosti rehoľné 
sestry, sme hľadali alternatívu zre-
konštruovania fary s prístavbou. Po 
schválení ordinára, aby tu komunita 
sestier mohla pracovať, máme tu 
od roku 2011 rehoľné sestry. Fara 
sa rekonštruovala od marca 2011 
a už koncom augusta tu bývali ses-
try, ja som začal na fare bývať v dru-
hej polovici septembra 2011. Čiže 
veľmi rýchlo sa to zrekonštruovalo, 
bola to komplexná rekonštrukcia.
Poďme ešte k duchovnému životu 
vo farnosti. V akom stave ste našli 
laické farské spoločenstvá, keď 
ste sem prišli? Čo tu fungovalo, 
čo sa počas vášho pôsobenia zro-
dilo nové? Čo by malo ostať, čo by 
bolo treba ešte zlepšiť?

Vo farnosti boli živé spoločen-
stvá, ruženčiari, modlitbové spo-
ločenstvo, rodinné spoločenstvo, 
čiže tu fungoval náboženský život. 
Farnosť bola a je tradičnou katolíc-

kou farnosťou. Samozrejme, vplyvy 
doby, sekularizácia, to všetko vplý-
va aj na nás, ale to zdravé jadro tu 
je. Účasť na svätej omši v nedeľu 
som tu našiel. To je viditeľné, je to 
vidno aj v kňazských povolaniach 
rodákov zo Širokého. Chcel som 
ľuďom poslúžiť svojou službou a 
tiež oživovať angažovanosť. Veľa 
času nám zobrali tie práce, ale aj 
toto slúžilo pre posilnenie viery, veď 
tam sa ľudia viditeľne ukázali. Bolo 
v tom veľa zápalu a pracovnej ener-
gie, potu aj finančných milodarov, 
to všetko sú viditeľné prejavy viery. 
Moja snaha bola ľudí učiť o Bohu, 
hovoriť, kázať, posväcovať, birmov-
ky, prijímania, deťom sa venovať, 
detské omše, prípravy na birmov-
ku. Počas môjho pôsobenia som 
náročky dával viacej birmoviek, 
aby prípravy boli čo najosobnejšie. 
Osem birmoviek bolo za mojich 
trinásť rokov v Širokom, katechézy 

snímka: Martin Magda
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pre manželov, škola snúbencov s 
Blažejom Vaščákom a s jeho man-
želkou Hedvigou.
Spomínali sme tu Školské sestry. 
Osobne si myslím, že je to veľká 
milosť pre farnosť mať tu rehoľné 
sestry. Vnímali ste to tak aj vy, 
že je to veľká pomoc pre farnosť?

V práci s deťmi a mladými je to 
jednoznačne veľká pomoc. Kvôli 
tomu som chcel tu tieto rehoľné 
sestry. Možno, že svojím osobným 
vkladom zachytili novú generáciu. 
Ale ako všetko nové, aj toto vzniká 
postupne a začleňovanie sestier 
do farnosti sa musí postupne 
formovať a budovať. Samozrejme, 
sme dedinskou farnosťou, to sa 
musí v pastorácii rešpektovať, aj 
v pastoračnej ponuke, lebo sú tu 
iné požiadavky aj možnosti, iný je 
záujem zo strany mestských detí 
a iné je to na dedine. Ale svojím 
spôsobom si sestry našli svoje 
pôsobisko. A nielen v škole, ale aj 
vo farnosti.
Do budúcna, je tu miesto aj pre 
ďalšie sestry, myslím tým, že by 
sa ich pôsobenie rozšírilo aj na 
ostatné okolité dediny?

Je to viacej faktorov, ktoré treba 
zohľadniť, napríklad ich pracovné 
zaradenie. Lebo potrebujú z nie-
čoho žiť, mať nejaký príjem, platiť 
odvody, potrebujú si zabezpečiť 
dôchodky, čiže tá materiálna strán-
ka, i keď ju nevyzdvihujeme, tu je. 
A my na dedinách im toto nevieme  
zabezpečiť. Druhou vecou je, že či 
spoločenstvo má o sestry záujem. 
Lebo kňaz môže byť otvorený, môže 
ponúkať, ale kým nepríde odpo-
veď na ponuku, nie je dostatočný 
dôvod, aby mohli fungovať, alebo 
pôsobiť v nejakej farnosti. Čiže aj 
zo strany samosprávy, keby bolo 
prijatie, využitie sestier v charitatív-
nych službách obecných. Ale toto 

už ovplyvniť neviem.
Spomenuli sme horlivosť vašich 
veriacich pri stavaní chrámu a tiež 
toho svetského zázemia. Chcete 
pochváliť svojich veriacich?

Samozrejme, všetkých, lebo ten 
zápal, ktorý bol pri kostole, bol 
obrovský. Pričom výraz obrovský 
je slabým výrazom. A to naozaj na 
čele s Farskou ekonomickou radou, 
to bol výkon, samozrejme architek-
ti Gočovci, komisia pre posvätné 
miesta, pán architekt Sitarčík, pán 
kanonik Šechný, Mons. Šándor, 
naozaj zo strany tejto odbornej 
komisie sme mali veľkú pomoc. A 
samozrejme, ľudia, firmy, majstri 
každého remesla, ľudia, ktorí tu 
brigádovali. Ten zápal bol veľmi 
silný. Bolo to ohromné. Skutočne, 
ako je to u Kazateľa: “Všetko má 
svoj čas, čas stavať i búrať.“ Zvlášť 
treba vyzdvihnúť firmy, ktoré veľmi 
pomáhali. Nechcem ich tu meno-
vať, lebo všetci to vedia a nechcem 
ich menovať preto, lebo keby som 
len jednu zabudol,  poškodil by 
som jej a to nechcem. To bol úzus 
aj pri konsekrácii kostola, že sme 
nemenovali žiadne firmy, žiadnych 
sponzorov, lebo sme nechceli na 
nikoho zabudnúť. A to isté bolo aj 
pri rekonštrukcii fary, len to sa už 
dialo ťažšie, lebo to bolo v krízovom 
roku 2008. Ale tiež tam bol obrov-
ský zápal ľudí a pomoc.
V druhom liste Korinťanom svätý 
apoštol Pavol píše: „Od Židov 
som päť ráz dostal štyridsať bez 
jednej, tri razy ma bičovali, raz 
kameňovali, trikrát som strosko-
tal na lodi, noc a deň som bol na 
morských hlbinách...“ Boli aj tu 
takéto spomienky?

Tu treba povedať, že psycho-
lógovia hovoria o spomienkovom 
optimizme. Čiže aj svätý Pavol, 
keď to píše Korinťanom, určite 

to už nepíše s bôľom v srdci, ale 
spomienkovým optimizmom to kon-
štatuje. Takže boli aj také situácie, 
kedy človek sa s niektorými vecami 
vytrápil, ale Pán Boh a Duch Svätý 
tak dávajú, že nakoniec všetko pre-
jde takým sitom a zostane len to, 
čo je krásne a čo je požehnané, na 
čom sa dá stavať a čo dáva životu 
energiu nádeje. Takže si už ani na 
žiadne negatívne veci nepamätám, 
už sa mi to akosi vytratilo. Keď zo 
Širokého odídem, tak naozaj si to 
tu budem vždy pamätať, lebo tento 
kostol, a chcem, aby to zaznelo, je 
to moja „srdcovka“. Aj tá symboli-
ka, na ktorej som teraz pracoval. 
Zhromažďoval som dlhé roky od 
konsegrácie, už pri stavbe. Až te-
raz som to celé spísal, lebo to bol 
materiál zberaný 6 - 7 rokov.
Duchovný otec, takže vaše slovo 
na záver.

Naozaj som chcel byť dobrým ot-
com tejto farnosti a záležalo mi na 
každom jednom človeku. I keď som 
niekoho musel pokarhať, alebo ne-
splniť jeho želanie, nebolo to preto, 
žeby som nechcel, ale preto, že mi 
na tom človeku záležalo. Mám svo-
je chyby, ktoré, ak niekoho brzdili 
v rozvíjaní viery, tak za to chcem 
veľmi odprosiť ľudí, lebo to som 
nechcel. Nikdy som nechcel byť 
prekážkou budovaniu ich vzťahu s 
Bohom. A želám Širočancom, ako 
aj tejto farnosti, aby, ako to hovorí 
náš emeritný arcibiskup Alojz, vi-
vat, crescat, floreat! Čiže nech žije, 
vzrastá a prekvitá! 

A na záver chcem poďakovať 
všetkým mojím susedom kňazom 
v okolitých farnostiach, vrátane 
spolupráce s obecnými úradmi a 
občianskymi združeniami.
Ďakujem ešte raz a Pán Boh nech 
vás požehnáva! 

pripravili: M. Magda a Bc. M. Gondová
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Ako sa táto úcta šíri v súčas-
nosti?

V súčasnej dobe sa toto zjave-
nie preslávilo ďaleko za hranicami 
Quita. Naša Pani dobrého diela 
povedala Matke Mariane, že chce, 
aby ju poznali a milovali po celom 
svete a že táto úcta sa začne šíriť 
až v 20. storočí. Tak sa v sku-
točnosti aj stalo. Ona túto úctu 
vyhradila pre tieto časy, pretože 
Cirkev bude natoľko zatiahnutá do 
bojov a bude tak veľmi trpieť, že 
iba Božia sila a láska Panny Márie 
ju zachová vo vernosti.

Čo sa myslí pod slovami „dob-
rého diela“ (ang. „of Good suc-
ces“, dosl. dobrého úspechu)? V 
angličtine to môže budiť dojem, 
že (modliaca sa) osoba žiada o 
materiálny úspech.

Toto nie je obsah pojmu pôvod-
ného španielskeho slova. Invo-
kácia „dobrého diela“ odkazuje 
na šťastný vývoj Krista od Jeho 
počatia až po pôrod. Invokáciu 
„dobré dielo“ veriaci chápali v 
jej prvotnom význame ako jed-
noduchú prosbu o bezpečný pô-
rod. Toto sa ľahko rozšírilo aj na 
prosbu o príhovor Panny Márie a 
jej sprostredkovanie vo chvíľach 
osobných potrieb (choroba, ces-
tovanie, manželstvo).

Výraz sa neskôr rozšíril ešte 
ďalej a chápal sa v zmysle dob-
rého diela či úspechu pri rôznych 
úlohách. Napríklad, jeho popu-
larita v námorníckych oblastiach 
Katalánska, Gomerského ostrova 
a Granady naznačuje spojenie s 
námorným cestovaním. Námorníci 
žiadali Pannu Máriu o bezpečný 
návrat do prístavu. Rozšíreným vý-
znamom môže byť tiež svätá smrť. 
Stručne povedané - „sucesso“, čo 

znamená úspech alebo šťastie sa 
vzťahuje na blahobyt a bezpečie, 
kde čisto ľudské prostriedky ne-
nachádzajú východisko.
Kedy sa dá vidieť zázračná soška 
Panny Márie Dobrého diela na 
verejnosti?

Zázračná soška Panny Márie 
Dobrého diela sa berie z horné-
ho chóru kláštora trikrát ročne 
a umiestňuje sa nad hlavným 
oltárom kláštorného kostola, aby 
si ju tak mohli uctiť ľudia z Quita. 
Na verejnosti ju možno vidieť v 
nasledujúcich časoch:
1. počas deviatich dní novény 
na pamiatku sviatku Očisťovania 
Panny Márie (2. februára) - od 24. 
januára do 4. februára,
2. počas mája,
3. počas októbra.
Matka Mariana: Obeť za 20. 
storočie

Mariana Francisca sa narodil v 
Španielsku v provincii Viscaya v 
roku 1563 ako prvé dieťa rodičov 
Diega Cádiza a Marie Berriochoe 
Alvarezovej. V deň jej prvého svä-
tého prijímania, keď mala 9 rokov, 
sa jej zjavila Panna Mária a pove-
dala jej, že je predurčená stať sa 
rehoľníčkou Jej Nepoškvrneného 
počatia v Novom svete. V roku 
1577, keď mala iba 13 rokov, 
Mariana v sprievode svojej tety, 
matky Marie de Jesus Taboada 
a ďalších štyroch sestier opustila 
Španielsko, aby založila vetvu 
Rádu Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie v San Francisco de 
Quito v Ekvádore.

V roku 1582, keď sa matka Ma-
riana modlila pred Najsvätejšou 
sviatosťou, prvýkrát uvidela heré-
zy, rúhanie a nečistotu, ktoré mali 
za trest zaplaviť svet v 20. storočí. 

Panna Mária sa jej spýtala: „Dcéra 
moja, obetuješ sa za obyvateľov 
tejto doby?“ Matka Mariana od-
povedala: „Som ochotná.“ Od 
násilného šoku, ktorý utrpela z 
videnia toľkej hrôzy našej doby, 
matka Mariana padla mŕtva.

Historické a dokumentované 
dôkazy zaznamenávajú, že táto 
svätá rehoľníčka skutočne zomre-
la v roku 1582 a vstala z mŕtvych. 
Pred Božím súdom jej bola daná 
možnosť: buď mohla zostať v nebi 
alebo sa vrátiť do sveta. Podľa vzo-
ru Panny Márie, ktorá opustila slá-
vu nebies, aby chránila svoje deti 
počas týchto ťažkých prvých rokov 
rodiacej sa Cirkvi, matka Mariana 
sa rozhodla vrátiť sa do života, 
aby priniesla zadosťučinenie za 
veľké hriechy našej doby. (Druhá 
smrť a vzkriesenie sa udiala na 
veľkonočnú nedeľu v roku 1588.)
Existencia pekla

Prvé fatimské tajomstvo rozbilo 
mýtus a lož 20. storočia, že peklo 
neexistuje. Panna Mária 13. júla 
1917 trom deťom vo veku 10, 8 
a 7 rokov povedala: „Modlite sa, 
modlite sa veľmi veľa, pretože 
mnoho duší ide do pekla.“ Potom 
otvorila ruky a ukázala trom de-
ťom dieru v krajine, akési miesto. 
„Táto diera,“ povedala Lucia, 
„bola ako more ohňa, v ktorom 
sme videli duše v tvare ľudí - mu-
žov a žien, ktorí horeli, kričali a v 
zúfalstve plakali.“ Mária povedala 
deťom: „Videli ste peklo, kam idú 
hriešnici, ktorí nekonajú pokánie.“ 
Existencia pekla je rímskokatolíc-
ka dogma.

Počas svojho života matka 
Mariana prosila nášho Pána, aby 
zachránil dušu istej neposlušnej 
sestry v kláštore. Súhlasil s tým, 

Naša Pani Dobrého diela (Our Lady of good sucess)
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ale aj tak bude treba, aby zostala 
v očistci až do konca sveta. Ako 
odčinenie za túto sestru musela 
matka Mariana 5 rokov pretrpieť 
na zemi bolesti pekla. Päť rokov 
trpela všetkými mukami zmyslov, 
vyhradených pre duše na tomto 
hroznom mieste a najintenzív-
nejším utrpením bol pocit straty 
Boha.

Zdá sa jasné, že Panna Mária 
chcela, aby si ľudia 20. storočia 
uvedomili, že peklo existuje: je to 
miesto a nie je prázdne.
Rozpad morálky a mravov

Počas Hyacintinho pobytu v 
sirotinci Panny Márie Zázrakov v 
Lisabone v roku 1920 jej Panna 
Mária povedala: „Hriechy, kvôli 
ktorým je v pekle najviac duší, 
sú hriechy tela.“ Dievčatko odha-
lilo aj iné proroctvo: „Prídu také 
spôsoby, ktoré budú veľmi urážať 
nášho Pána. Osoby, ktoré slúžia 
Bohu, by takéto spôsoby nemali 
nasledovať. Cirkev nemá módne 
spôsoby. Náš Pán je vždy rovna-
ký.“ Povedala, že „hriechy nečis-
toty budú také veľké, že takmer 
nebude žiadnej panenskej duše“. 
Povedala, že „mnohé manželstvá 
nie sú dobré, že netešia nášho 
Pána a nie sú z Boha“. A nakoniec 
Hyacinta neustále opakovala Lucii 
a matke Godinho: „Veľmi sa mod-
lite za kňazov a rehoľníkov. Kňazi 
by mali byť čistí, veľmi čistí!“

Pred tromi storočiami, 20. janu-
ára 1610, v Quite v Ekvádore sa 
Panna Mária zjavila s berlou v pra-
vej ruke a svojim božským Synom 
v ľavej, aby „všetci spoznali, že 
som milosrdná a chápavá. Nech 
prídu ku mne, pretože ja ich pove-
diem k Nemu“. Matke Mariane po-
vedala, že v 20. storočí, „vzplanú 
vášne a nastane úplná skazenosť 
mravov, takže Satan bude takmer 

úplne vládnuť prostredníctvom 
slobodomurárskych siekt. Aby do-
siahol túto všeobecnú skazenosť, 
zameria sa najmä na deti. Beda 
synom tých čias“. Samozrejme, 
že hovorí o svetskej humanistickej 
revolúcii, o ktorej sa toľko popísa-
lo, ako úplne napadla svetské i 
náboženské inštitúcie našej doby.

Panna Mária pokračovala opi-
som zneužitia, ktoré malo napad-
núť všetky sviatosti: „Beda synom 
týchto časov, pretože bude ťažké 
prijať sviatosť krstu a aj birmova-
nie.“ Varovala, že „diabol sa bude 
vytrvalo snažiť zničiť spoveď a svä-
té prijímanie“. Nariekala nad mno-
hými svätokrádežami a zneužitia-
mi Najsvätejšej sviatosti, ktoré 
mali nastať. „Sviatosť pomazania 
sa bude podceňovať a mnoho ľudí 
zomrie bez toho, aby ju dostalo a 
tak im bude odmietnutá pomoc, 
ktorú budú potrebovať na tento 
„veľký skok z času do večnosti“.

„Posvätná sviatosť kňazstva 
bude vysmiata, utláčaná a bude 
sa ňou pohŕdať. Démon bude ne-
ustále pracovať na skaze klerikov 
a mnohých z nich sa mu skaziť aj 
podarí. A títo skazení kňazi, ktorí 
budú pohoršovať kresťanský ľud, 
budú podnecovať nenávisť zlých 
kresťanov a nepriatelia rímsko-
katolíckej apoštolskej cirkvi sa 
vrhnú na všetkých kňazov. Tento 
zdanlivý triumf satana prinesie 
dobrým pastierom Cirkvi obrovské 
milosti.“

O sviatosti manželstva, ktorá 
symbolizuje jednotu Krista s jeho 
Cirkvou, povedala toto: „Slobodo-
murári, ktorí budú vtedy pri moci, 
budú vydávať hanebné zákony, 
aby odstránili túto sviatosť a 
uľahčili všetkým život v hriechu. 
Kresťanský duch sa bude rýchlo 
rozkladať, drahocenné svetlo viery 

bude hasnúť, až kým nedôjde do 
bodu, že bude takmer totálna a 
všeobecná skazenosť mravov. V 
týchto nešťastných časoch bude 
bezuzdný luxus, ktorý dobyje 
nespočetné množstvo frivolných 
duší, ktoré sa stratia. U detí sa 
takmer nebude dať nájsť nevin-
nosť, ani skromnosť u žien. V 
tomto okamihu najvyššej núdze 
Cirkvi, tí, ktorí budú mať hovoriť, 
budú mlčať.“

Panna Mária matke Mariane, re-
hoľnici Nepoškvrneného Počatia, 
ktorá dostávala zjavenia, poveda-
la, že duše, ktoré zostanú verné 
v týchto ťažkých časoch, budú 
potrebovať veľkú silu vôle, stálosť, 
heroickosť a dôveru v Boha. Prídu 
chvíle, keď sa všetko bude zdať 
stratené a paralyzované, ale – Ona 
sľubuje - práve to bude okamih, 
keď sa začne „šťastný začiatok 
celkovej obnovy“. „Moja hodina 
príde,“ predpovedala, „keď úžas-
ným spôsobom zvrhnem pyšného 
Satana, rozdrvím ho pod svojimi 
nohami, uviažem ho reťazou v 
pekelnej priepasti, takže Cirkev a 
krajinu oslobodím od tejto krutej 
poroby.

A hoci je posolstvo 
Panny Márie Dobrého 
diela celkom smutné 
a vážne, obsahuje v 
sebe i zdroj veľkej 
nádeje. Tým je sľub, 
ktorý v roku 1917 Pan-
na Mária zopakovala 
vo Fatime: „Nakoniec 
moje Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazí.“

(dokončenie z minulého čísla)
Marian Theresa Horvat

pripravil: M. Magda 
zdroj: LifeNews Slovakia
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Životný príbeh Solúnčana Kon-
štantína a jeho brata Metoda z 9. 
storočia sa reálne odohral v his-
torickej danosti dejín, poukazujúc 
pritom na ich neobyčajné a neskôr 
aj svätosťou presiaknuté osobnos-
ti. Iba veľké osobnosti vedia robiť 
veľké činy, ktoré dokážu svojou 
dynamickosťou prekročiť čas, úze-
mia a krajiny, okolnosti a rôznosť 
náboženstiev. Z Konštantínovho a 
Metodovho univerzalizmu, ktorý sa 
zrodil v minulosti, môžeme čerpať 
aj pre súčasnosť.

Byzantínci, ktorí mohli byť hrdí 
na svoj pôvod, vzdelanie, na svoju 
múdrosť a predsa nevyužili tento 
svoj potenciál vo svoj prospech, 
ale priniesli ho ako dar pre iné ná-
rody. Veľkoryso šírili evanjelium na 
svojich misijných cestách, pokorne 
pritom hľadajúc efektívne spôsoby 
a nové formy, aby radostná zvesť 
priniesla spásu aj tam, kde by sa 
to zdalo byť nemožné. Ich znášan-
livý a tolerantný spôsob ohlaso-
vania kresťanskej viery na nových 
územiach a kultúrna vyspelosť 
vzbudzovali pozornosť a rešpekt. 

Keď úspech ich misií bol už 
zjavný, keď unavení prácou túžili 
sa utiahnuť do tichosti kláštora a 
tam odovzdať svoju duchovnú zre-
losť Tomu, ktorý ich stvoril, mysliac 
si, že už splnili všetko, k čomu ich 
Boh povolal, mýlili sa. Prišla rozho-
dujúca a veľkolepá misia v  celých 
cirkevných, ale aj historických deji-
nách Európy. Pán ich opäť potrebo-
val na prácu v svojej vinici a oni v 
odovzdanosti a poslušnosti znova 
vstávajú a kráčajú spolu v ústrety 
milovaným Slovanom. Nenápadný 
sprievod, ktorý namiesto zbraní 
nesie nové písmená a knihy nimi 

napísané. Ale nielen to. V novom 
písme, ktoré svätý Cyril nazval 
hlaholika priniesli aj hrdosť, že 
Slovania sú národ samostatný, že 
odteraz budú patriť k národom, kto-
ré významnou mierou prispejú ku 
kultúrnej vyspelosti Európy svojim 
písomníctvom a rozvojom kresťan-
stva. Vďaka ich novátorskému činu 
a odobreniu pápežom Hadriánom 
II. mohol sa v liturgii používať ako 
bohoslužobný aj slovanský jazyk. 
Aj keď neskoršie udalosti zazna-
menali aj vzostupy a pády v tejto 
oblasti, treba nepochybne vyjad-
riť, že cyrilometodská tradícia, 
ktorú obaja bratia na tomto území 
zasiali, zapustila hlboké korene 
a prispela k trvalému upevneniu 
kresťanskej viery.

Pozrime sa do histórie, do času, 
v ktorom žili svätý Cyril a jeho 
brat Metod. Príznačným pre tento 
čas sa stávajú razantné procesy, 
spojené s výbojnosťou a doby-
vačnosťou niektorých národov na 
základe politických a vieroučných 
snáh. Nové národnostné spoloč-
nosti si uvedomujú, že rozbroje sa 
dali očakávať a že je to primeraná 
reakcia nadvlády mocností, avšak 
aj napriek tomu hľadajú systém 
koexistencie, v ktorom by mohli 
jednak zachovávať vlastnú kultúru, 
jednak byť politicky zvrchovanými. 

Takto môžeme chápať aj ono 
historické prehlásenie kniežaťa 
Rastislava, že si praje „dobrý 
zákon“ a „učiteľa, ktorý by pravú 
kresťanskú vieru vyložil“, aby nás 
tak aj iné kraje napodobnili. By-
zantskí misionári sa nepozdávali 
franským duchovným, považovali 
ich za nevítaných hostí na úze-
mí, ktoré cirkevne patrilo pod ich 

správu. Na pozadí týchto udalostí 
sa dejú turbolentné rozbroje medzi 
Rímom a Konštantínopolom. K 
tomu všetkému sa novým hráčom 
na dejinnom poli tých čias vynárajú 
Bulhari a Slovania sídliaci v stre-
de Európy, teda v priestore medzi 
oboma veľkými ríšami na západe 
a juhovýchode. Byzancia sa stá-
va zraniteľnou aj s postupujúcou 
islamsko-arabskou výbojnosťou, 
ktorá pohlcuje časti Španielska 
jednu po druhej.

Svätí bratia nepotrebovali byť za-
ťahovaní do politiky a mocenských 
bojov, vedeli, že ak by podľahli, 
stali by sa politickými figúrkami 
na šachovnici vtedajších svetových 
mocností. Jediným „diktátom“ ich 
misijnej činnosti sa stalo pravdivé 
a priezračné ohlasovanie evanjeliá 
mnohým národom. Tolerancia a 
pokora, týmito dvoma slovami by 
sme v krátkosti mohli definovať 
celé Cyrilovo teologické myslenie, 
celú hĺbku jeho charakterových 
vlastností, tvoriacich jeho osob-
nosť. A to hovoríme o 9. storočí, 
kedy takéto vlastnosti vôbec ne-
patrili k obvyklým vlastnostiam 
novátorov, prichodiacich na nové 
územia.  Svätý Konštantín-Cyril ako 
aj jeho brat Metod v svojom živote 
plne slúžili Bohu a blížnym, stali sa 
predĺženou rukou Boha. Celý ich 
život bol skutočne naplnený prácou 
a modlitbou. Oni tieto dva aspekty 
neoddeľovali, uvedomovali si, že 
slúžiť blížnym je vlastne slúžením 
Bohu a správne pracovať zname-
ná modliť sa. Konštantín to veľmi 
dobre chápal. Hlboká modlitba a 
jej praktické premietnutie do živo-
ta tvorilo základ vnútornej jednoty 
jeho osobnosti a tejto jednote obe-

Svätí bratia, ktorí zmenili svet
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toval celý život, ona tvorila základ 
jeho teológie.

Z rozvinutej a vo svete známej 
byzantskej vzdelanosti čerpali už 
od základov. Aj Konštantín, ktorý ju 
dokázal geniálne skĺbiť s nemenej 
významnou rímskou vzdelanosťou 
a vzájomne ich prepojiť aj s niekto-
rými starými slovanskými tradícia-
mi (napríklad v oblasti práva). Toto 
sa stalo hybnou silou vo všetkých 
zložkách života na jeho misijných 
cestách, či už to bolo na poli pas-
toračnom, kultúrnom, alebo literár-
nom. A táto dynamickosť dokázala 
pretvoriť v tom období ešte malý 
národ na úroveň veľkých a starých 
kultúr a vytvoriť tak obdivuhodné 
dielo. Zároveň bolo všetko dia-
nie na Morave z Konštantínovej 
strany prezieravo „potvrdzované“ 
rímskym biskupom a preto ani v 
ďalšom dianí po Metodovej smrti 
a vyhnaní jeho učeníkov z Moravy 
už nebolo možné tento dobrý kvas 
ich misijnej činnosti, ktorý sa klad-
ne dotýkal všetkých slovanských 
národov, celkom utlmiť.

Ak uvažujeme o tom, či má viera 
a kultúra vôbec niečo spoločné, 
musíme si uvedomiť danosť, že 
každé vierovyznanie, nech by bolo 
akékoľvek, ak sa má stať pre ľudí 
posilou do života, alebo dokonca 
zmyslom a naplnením života, jej 
základom musí byť kultúra.

Slovanov postretol tento ohla-
sovaný Boží zákon na rozmedzí 
ich národných dejín ako aj dejín 
celej Európy. Kultúrna Európa 
vtedy predstavovala dva svety, 
západný – latinský, ktorý nijakým 
spôsobom nezaostával za vzdela-
nostným rezervoárom byzantského 
štátu, teda východným – gréckym 
svetom. Do tohto pomyselného 
ringu v zápase o prvenstvo vzde-
lanostné, jazykové a kultúrne 

vstupuje  vďaka Konštantínovi a 
Metodovi nový národ – Slovania. 
A nielen nový národ, ale s ním aj 
vlastnosť uznávať a ctiť si iného a 
jeho hodnoty, ba dokonca hľadať v 
tom inom novom národe a človeku 
vlastné zveľadenie.      

A k tomu mali dopomôcť kresťan-
ské hodnoty. Cyril a Metod priniesli 
nové chápanie ľudskej dôstojnosti, 
ako božej bytosti, nie iba ako čle-
na nejakého kmeňa, spoločnosti, 
kolektívu, či iba ako pracovnú silu. 
A z histórie vieme, že mnohé veľké 
národy, ríše či náboženstvá (Egyp-
ťania, Mayovia, Sumeri, Rimania), 
ktoré nestavali na tejto slobode a 
dôstojnosti človeka, časom zanikli 
alebo stagnovali.

Investícia byzantských misioná-
rov do našich dejín bola obrovská 
a nenahraditeľná a vďaka tomu 
dokázala prekonať neprajnosti 
ľudí, osudu a histórie a prežila 
dodnes. Cyril a Metod sa stali spo-
lupatrónmi Európy, čím dokázali, 
že ich obeta pri šírení dobra mala 
význam pre celú Európu, nielen pre 
nás Slovanov.

Nevyhnutnosťou sa dnes javí 
aj otázka, ako čeliť rozpínavosti 
islamu v sfére politickej, nábožen-
skej, demografickej a kultúrnej. 
S podobným problém sa stretla 
aj byzantská ríša za čias sväté-
ho Konštantína-Cyrila a Metoda. 
A z histórie vieme, že tento boj 
nakoniec prehrala. Misia svätého 
Konštantína k Arabom sa neniesla 
v duchu politického protirečenia, 
nebola to diskusia vedená v duchu 
demonštrácie moci. Byzantínec a 
kňaz sa nebál vstúpiť na územie 
nepriateľa, pretože mu chcel po-
núknuť dôkaz o tom, že Kristov 
morálny zákon je viac ako to, čo 
hlásal Mohamed. On nemal pred-
sudky, pretože každý človek, nech 

by bol akéhokoľvek vierovyznania, 
je v Božích očiach jeho dieťaťom.

On položil základy univerzalizmu 
a tento univerzalizmus vychádza 
z Kristovho posolstva, preto pre-
konáva rozličnosť jazykov, rás, 
národov a politických zoskupení.

Aj v dišputách so židmi svätý Cy-
ril nepotreboval, aby za jeho chrb-
tom bola veľká ozbrojená armáda. 
Jedinou výzbrojou mu bola výborná 
znalosť Starého a Nového zákona, 
dokázal pohotovo reagovať na 
všetky otázky, opierajúc sa pritom 
o Sväté písmo, ako nám to zazna-
menal životopisec. Upozorňuje ich 
na zviazanosť Starého a Nového 
zákona a vyvracia tvrdenia o ich vy-
volenosti v Božích očiach, pretože 
Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi a 
dáva každému národu požehnanie, 
pretože je Láska. V dnešnej dobe, 
keď expanzivita vedy a techniky 
umožňuje vo veľkej miere vzdelá-
vanie, rozvoj a poznanie. Človek 
sa neustále učí ako zlepšiť svoj 
život, urobiť ho ľahším. Mnohé vý-
dobytky techniky nás umelo nútia 
zrýchľovať svoje bytie, dávajú nám 
možnosť zábavy a uvoľnenia. Ne-
budeme spomínať negatíva týchto 
výdobytkov doby, aj keď nepochyb-
ne existujú, ale v každom prípade 
dokážu osobnosť človeka uvoľniť 
a nesú v sebe určite aj dobrá pre 
tento pozemský život.

Je potrebné vrátiť sa znovu k 
prameňu tejto duchovnej sily. Iba 
načerpaním tejto novej sily sa na-
novo posilní naša viera a náš život 
bude ďalej prekvitať. Súčasný člo-
vek nepotrebuje len vedecko-tech-
nický pokrok, oveľa viac potrebuje 
práve takúto revolúcia ducha, aká 
sa onoho času odohrala na Veľkej 
Morave u našich predkov. 

Európa, prosím, spamätaj sa!
Bc. Martina Gondová
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Poznáte to, zadáte si na interne-
te do známeho vyhľadávača nejaké 
slovné spojenie a čakáte, čo sa 
vám na obrazovke zobrazí. Aj ja 
som si pred časom, už ani neviem 
v akej spojitosti, zadala slovné 
spojenie „oddych pre dušu“. No 
a samozrejme, že internet sa pat-
rične činil. Našlo mi to množstvo 
stránok s odkazmi na všakovaké 
dovolenky a raje na zemi od vý-
myslu sveta.

Avšak, ja som nehľadala práve 
nejakú dovolenkovú destináciu, 
hľadala som skôr niečo, čo po-
môže človeku, aby si jeho duša a 
duchovno oddýchli. A to sa dá iba 
pri Bohu. Začínajú sa toľko vytúže-
né dni dovoleniek a prázdnin, ktoré 
priam nútia ľudí, aby oddychovali, 
z ľudstva sa počas tohto obdobia 
stáva migrujúce stádo, hľadajúce 
čosi nové, nové svety, nové objavy 
či pokoj a sladké ničnerobenie.

A teraz to príde. Uhorková sezó-
na sa prejaví aj v našich chrámoch, 

Vezmime si Boha na dovolenku
zrazu sú akosi prázdnejšie a dva 
mesiace sa ako-tak látajú miesta 
v laviciach.

Často počujem mojich známych 
hovoriť: „Na dovolenke nedvíham 
mobil a nechcem, aby ma niekto 
vyrušoval!“ Pochopiteľné. Ale 
viete, čo je na tom všetkom para-
doxné? Že človek má čím má viac 
voľna, tým menej ho chce tráviť s 
Bohom. Voľný čas sa zredukoval 
na prežívanie nových zážitkov, ob-
javovanie nových svetov, často aj 
dobrodružných a nebezpečných. 
Človek chce byť ďaleko od domo-
va a Boha ako zvyčajne. Iste, nič 
nie je zlé na spoznávaní prírody 
a nových miest, ale hoci fyzicky 
je človek uvoľnený a nadchnutý 
krásou stvorenstva, jeho duša je 
často akoby na púšti. A takáto 
letná duchovná prázdnota je často 
príčinou dovolenkového zlyhania a 
preto je niekedy návrat domov bo-
lestivý. Takáto dovolenka človeku 
nepriniesla nič a chce čím skôr 

zabudnúť na to množstvo peňazí, 
čo ho stála.

Kresťan však oddychuje aj s 
Bohom, dokonca s ním aj cestuje 
a užíva si. Že to znie čudne? Jas-
né, žiadna „cestovka“ vám takúto 
ponuku nedá, pretože toto má byť 
rozhodnutie vášho srdca, má to byť 
alternatíva, ktorú vám nikto nemô-
že vziať a žiadne počasie nepokazí. 
Každodenný kontakt v modlitbe a 
láske k blížnemu, uvedomovanie 
si Božích darov, že máme zdravie, 
že môžeme chodiť, skákať, pozo-
rovať krásy Božieho stvorenia a 
dobrodení, napríklad úchvatnosť 
a majestátnosť hôr, romantickosť 
šumu mora, či iné. To všetko je 
ovocím radosti z plnohodnotne pre-
žitej dovolenky v spoločnosti Boha. 
Aj čas na pláži sa dá prežiť zmys-
luplnejšie s dobrou knihou, ktorá 
našu myseľ „nakŕmi dobrotami“. 
Tiež aj letný tábor či výlet mladých 
na chatu sa dá prežiť bez dušev-
ných zranení, ak ostanú mravne 
neporušené. Rovnako nedeľné 
alebo sviatočné úsilie o vyhľadanie 
kostola v dovolenkovej destinácii 
prináša svoje požehnanie a kopec 
zážitkov s Bohom.

Samozrejme, nie vždy sa dá 
všetko, ale pre kresťana to má byť 
prvoradé. Práve cez leto nám náš 
dobrotivý Pán dáva čas na to, aby 
sme sa zastavili po celoročnom 
zhone a povzbudili a upevnili našu 
vieru. Človek potrebuje načerpať 
nové sily do ďalších dní, a to nielen 
telesné, ale aj duchovné. Verte, 
že niet lepšieho „parťáka“ na do-
volenke, ktorá vás nikdy neunudí, 
ako Boha. Boh je ten, ktorý nás 
vždy udrží sviežich a radostných, 
nech by nám aj celý čas lialo ako 
z krhly.

Tak príjemnú dovolenku, priate-
lia!               Bc. Martina Gondovásnímka: Martin Magda
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Posledných pár týždňov som premýšľal o citáte, ktorý je v modlitebnej knižke Magnificat pri sviatku sv. Jána 
Pavla II. 22. októbra.

„Stojíme tvárou v tvár najväčšej konfrontácii, s akou malo ľudstvo kedykoľvek predtým do činenia. Nemyslím 
si, že by si to široké rady americkej spoločnosti alebo kresťanskej komunity celkom uvedomovali. Stojíme te-
raz zoči-voči poslednej konfrontácii medzi Cirkvou a anti-Cirkvou, Evanjeliom a anti-Evanjeliom, medzi Kristom 
a Antikristom. Táto konfrontácia je v plánoch Božej Prozreteľnosti. A ak to nachádza v Božom Pláne, Cirkev 
musí túto skúšku prijať a odvážne jej čeliť...“ (Karol kardinál Wojtyla, Wall Street Journal, 9. novembra 1976)

„Musíme sa pripraviť na to, že už onedlho budeme musieť prestáť veľké skúšky, skúšky, ktoré budú od nás 
vyžadovať, aby sme boli pripravení vzdať sa všetkého, aj života, a budú od nás vyžadovať úplné odovzdanie 
sa Kristovi a pre Krista. Vaše a moje modlitby môžu zmierniť túto skúšku, ale nemožno ju už zvrátiť, lebo 
len takto sa Cirkev môže účinne obnoviť. Koľkokrát už obnova Cirkvi vzišla z krvi! Ani teraz to nebude inak. 
Musíme byť silní a pripravení a dôverovať Kristovi a Jeho Matke a zároveň byť veľmi, veľmi vytrvalí v modlitbe 
ruženca.“ (Sv. Ján Pavol II., stretnutie s katolíkmi z Fuldy, 1980)

„Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, 
medzi „kultúrou smrti" a „kultúrou života". Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci 
sa ho zúčastňujeme a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život. (Sv. Ján 
Pavol II., encyklika Evangelium Vitae, 1995)

Prvú časť tohto vyhlásenia zaznamenal Wall Street Journal 9. novembra 1976, keď sa vtedy Karol Wojtyla 
(ešte ako kardinál) prihováral k americkým biskupom. Druhá časť je z rozhovoru s katolíkmi z Fuldy z roku 
1980. Vtedy už bol niekoľko rokov pápežom. Keď som si tento úryvok prečítal, nemohol som sa ubrániť po-
citu, že Ján Pavol II. počul tieto varovania od samotnej blahoslavenej Panny Márie. Zjavila sa mu a povedala 
mu, že súženie už nemožno odvrátiť? Jeho slová znejú ako slová, ktoré hovorí Mária počas zjavení po celom 
svete. A tento pápež mal s Pannou Máriou dôverný vzťah. Keď to čítam, chcem byť vernejší a oddanejší mod-
litbe ruženca. Náš svet zúfalo potrebuje príhovor Panny Márie.

Stojíme tvárou v tvár najväčšej konfrontácii

ilustračná snímka: internet
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V nedeľu 14. júna 2015 sa uskutočnila v obci Široké hasičská súťaž s historickými striekačkami PS-8 
"Memoriál Emila Fottu" na jeho počesť. 

Súťaž začínala o desiatej hodine, jej začiatku predchádzala svätá omša, ktorej sa zúčastnili okrem domá-
cich farníkov, mladých hasičov, členov zboru a výboru v uniformách aj viacerí hostia, medzi ktorých patrili 
manželka po nebohom p. Fottovi, členovia výboru OV DPO, starosta obce a ostatní významní funkcionári 
DPO. Po omši nasledovalo slávnostné položenie venca na jeho hrob. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť kolek-
tívov mužov a dva kolektívy žien. V úvode súťaže starosta obce otvoril tento prvý ročník a predseda DHZ 
Široké vyjadril poďakovanie pani manželke po nebohom p. Fottovi za jej ústretovosť a dobrú spoluprácu 
pri jeho angažovanosti v tejto organizácii. Súťaž sa niesla v pozitívnom duchu, na ktorú sa prišlo pozrieť aj 
množstvo divákov, fanúšikov tohto športu. Počas prestávky predviedli mladí hasiči krátku ukážku svojej 
činnosti. Nechýbalo ani dobré občerstvenie v príjemnom počasí a hasičský guláš. Veríme, že p. Fotta tam 
bol s nami, lebo na konci súťaže symbolicky zapršalo, akoby zaplakal. 

Pán Fotta sa počas svojho života venoval dobrovoľným hasičom dlhé roky, počas ktorých sa vypracoval 
na popredné pozície v tejto organizácii a stal sa viceprezidentom DPO SR. Rovnako dosahoval úspechy aj 
pri práci s mladými hasičmi, kedy pod jeho vedením dosiahli úspechy aj na medzinárodnej úrovni, kde sa 
aj dvakrát stali majstrami Európy. 

Cieľom tejto súťaže nebolo hlavne zvíťaziť, ale vzdať česť a úctu pánovi Fottovi. Človekovi, ktorý sa 
obetoval. Obetoval svoj čas, lebo vedel, že iba tak sa dopracujeme k vznešenému cieľu. Jeho mnohoročné 
profesionálne skúsenosti, ktoré pretavil do prípravy jeho ďalšich následovníkov. Venujme mu tichú spo-
mienku spojenú s modlitbou. 

Jozef Vardžík ml., Široké

Memoriál Emila Fottu s PS-8, I. ročník

ilustračná snímka: internet
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Nejdůležitějším okamžikem, ve kterém nás chce zmrtvýchvstalý Kristus uzdravit, je chvíle, kdy ho přijímáme ve svatém přijímání. 
Bohužel, často se vkrádá rutina a my přijímáme Eucharistii bez živé víry ve skutečnou přítomnost Zmrtvýchvstalého.

Chci vám říci dvě upozornění: 
1. Antipatie, hněv a urážky zavírají dveře před Spasitelem, jak napsala sv. Edita Steinová. Vždy před každou mší svatou je nutno 

odpustit všechno všem a prosit Ježíše o uzdravení negativních citů, abychom upřímně přáli dobro všem, kteří se proti nám provinili, 
i všem těm, kteří nám přejí zlé nebo nás nenávidí. 

Kdykoliv přistupujete ke svatému přijímání, představte si vždy Ježíše, který vám přináší ten nejsilnější lék celého světa, svoji 
lásku – své vlastní Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína. Svatý Augustin říkal: „Když přijímáš Uzdravitele, máš všechno.“

2. Po přijetí svatého přijímání zavři oči a těš se z Ježíšovy přítomnosti. Přijetí Ježíše v Eucharistii je výjimečnou událostí. Je to čas 
jedinečného intimního setkání s Pánem. Ježíš řekl, že v tu chvíli je v nás Boží království. Po svatém přijímání máme v duši celé nebe.

Je mimořádně důležité, abys po svatém přijímání dal Ježíši alespoň 5 minut mlčení, abys byl s ním zcela sám tváří v tvář. Den 
má 1440 minut. Jestliže nejsi schopen věnovat Pánu pět minut v nejdůležitějším setkání s ním, pak rezignuješ na přijetí všech 
milostí, kterými tě touží obdarovat. 

Po svatém přijímání má být ticho, žádná hudba ani hlasitá modlitba. Je to výjimečný čas k tomu, abychom rozmlouvali s Pánem, 
svěřili mu své problémy, starosti, poděkovali za všechno a prosili o uzdravení.

Ve své knize Uzdravení skrze Eucharistii jsem popsal mnoho uzdravení lidí během svatého přijímání. O jednom z nich bych vám 
chtěl povědět. 

Jedná se o kněze, který bydlel v mé farnosti. Ten kněz byl důchodce. Protože měl rakovinu prostaty, léčili ho ozařováním rentge-
novými paprsky. Jednoho dne se na mě obrátil a prosil mě: „Prosím tě, modli se za mě, lékař mi řekl, že mám špatný krevní obraz 
a že nebudu moci pokračovat v ozařování.“ Poradil jsem mu, aby ve chvíli, kdy bude přijímat nejsvětější Krev, prosil o transfuzi krve. 

Byl tímto návrhem trochu zaskočený. Odjížděl jsem právě na konferenci. Když jsem se za dva dni v noci vracel, čekal na mě 
netrpělivě, aby mi sdělil, co se stalo: „Udělal jsem, co jsi mi radil. Když jsem požíval nejsvětější Krev, prosil jsem Pána o transfuzi 
krve. Když jsem se vrátil do nemocnice, třikrát mi brali krev na vyšetření. Nakonec přišel lékař do mého pokoje a řekl mi: „Máte 
dokonalé výsledky!“ 

Ale já jsem přece za 72 let svého života nikdy neměl vynikající výsledky. Po mnoho let mě léčili na nějaké problémy s krví. Lé-
kař mi také řekl, že stav mých krvinek je jiný než minulý týden. Byl to zvláštní fakt, vědecky nevysvětlitelný. Moje krev byla úplně 
změněná. Pochopil jsem, že Ježíš skutečně provedl transfuzi mé krve. Odpověděl jsem lékaři: „Stav mých krvinek je jiný než minulý 
týden, protože nyní to jsou krvinky z krve Ježíše Krista.“

Uzdravený kněz byl šťastný. Zabýval se vědeckým výzkumem a jeho životním dílem bylo zpracování eucharistických zázraků, kte-
ré se staly ve středověku. Mnoho amerických vědců využívalo jeho prací a psalo knihy na téma uzdravení ve chvílích sv. přijímání. 
Nikdy si nedovedl představit, že se sám stane předmětem eucharistického zázraku.

Jeden z nejzajímavějších příspěvků na konferenci, jaký jsem slyšel na téma Eucharistie a který opravdu promluvil k mému srdci, 
bylo svědectví, které přednesla jedna obrácená věštkyně a bývalá čarodějnice. 

Řekla, že Satan ví o pravé přítomnosti Ježíše v Eucharistii, proto když chce nejvíce zneuctít Boha, tehdy posílá svého služebníka, 
aby ukradl posvěcenou hostii, která je pak zneužita při černé mši. 

Obrácená věštkyně také vyznala, že satan se natolik opičí po katolicismu, že si vytvořil svých sedm satanských „svátostí“ a svou 
démonickou hierarchii. Satan ví o skutečné přítomnosti Ježíše v Eucharistii a ví, že katolická církev je Církví Ježíše Krista a proto 
s takovou zavilostí bojuje proti kněžství a Církvi. 

Bohužel i mezi osobami, které se pokládají za katolíky, je možno potkat takové, které ztratily víru ve skutečnou přítomnost Ježíše 
v Eucharistii anebo se potýkají s nepochopením učení Církve v této oblasti. 

Jestliže máš v tomto směru problémy, popros Pána o pomoc. Jen on může uzdravit tvou nedůvěru a obnovit tvou víru. Zavři oči 
a představ si, jak přistupuješ ke svatému přijímání. Podívej se na Ježíše, který se ti dává v hostii. S velkou důvěrou mu odevzdej 
sám sebe do jeho úplného vlastnictví a on jistě uskuteční tvé duchovní uzdravení. 

Fyzicky uzdraví jedině tehdy, když to bude prospěšné pro tvé duchovní dobro, ale o tom ví jen on sám. Proto mu vždy děkuj a 
opakuj: Ježíši, důvěřuji Ti!

Podle přednášky na konferenci o R. De Grandisovi SJ zpracovala Anna Tuchowská Z Miłujcie się 2/2003 

Zmrtvýchvstalý uzdravuje v Eucharistii
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Milí bratia kňazi, diakoni, re-
hoľníci a rehoľnice, drahí bratia a 
sestry v Kristovi!

Keď som prednedávnom pre-
chádzal mestom, v parku som 
zazrel skupinku mladých ľudí, kto-
rí sedeli vedľa seba na lavičke a 
každý jeden z nich bol zahľadený 
do vlastného mobilu – každý z 
nich tam niečo čítal, alebo písal. 
Spolu nerozprávali. Bola to pre 
mňa zvláštna skúsenosť, pretože 
mladých ľudí som vždy vnímal ako 
ľudí plných života a radosti.

Začal som sa nad týmto feno-
ménom zamýšľať, lebo podobný 
spôsob komunikácie sa vždy viac 
a viac sprítomňuje i v našich každo-
denných životoch. Komunikujeme 
radšej s istým odstupom – cez 
mobil, internet – máme síce stovky 
priateľov na facebooku, ale ísť sku-
točne do nejakého živého vzťahu, 
to je pre mnohých ľudí vždy ťažšie. 
Zostávame radšej divákmi, radšej 
sa iba z diaľky prizeráme. Potom 

je pre nás ťažké osobne sa do 
niečoho zapojiť, alebo nechať sa 
nadchnúť a pohnúť k angažovanos-
ti za dobrú vec.

Ako dobre, že na sviatok Kristov-
ho Tela a Krvi prichádzame, vieme 
sa stretnúť, nechávame sa osobne 
osloviť a pohnúť naším Bohom a 
nesieme ho ulicami nášho mes-
ta. Robíme to predovšetkým ako 
vyznanie, vyznanie toho, že sme 
s ním v osobnom vzťahu, že je 
pre nás dôležitý a že ho skutočne 
milujeme.

Boh je ten, ktorý nás aj dnes 
uviedol do pohybu. Je to Ježiš 
Kristus – Boží Syn! Jeho slová pri 
poslednej večeri berieme vážne 
tak ako jeho učeníci (Mk 14, 12-
26). Chceme mu na ne odpovedať 
a vyjadriť mu vďačnosť za to, že 
sa pre nás sprítomňuje v daroch 
Eucharistie.

„Toto je moje Telo a toto je 
moja Krv!“ Takto to zdôrazňoval, 
keď držal v rukách chlieb a potom 

i kalich s vínom. Telo a Krv – to 
som ja, celý Kristus! Boží Syn 
prítomný pod spôsobom chleba a 
vína. Takto chcel zostať s nami až 
do skončenia čias. Vždy s nami a 
medzi nami a kdekoľvek na celom 
svete, kde mu jeho verní budú 
chcieť odpovedať na jeho pozvanie 
sláviť Eucharistiu.

Ježiš chce zostať s nami v živom 
vzťahu, vo vzťahu osobnom! Ne-
chce, aby sme boli iba pasívnymi 
pozorovateľmi, žiada si našu od-
poveď, chce s nami komunikovať. 
Nie na diaľku, ani cez správy či 
odkazy. On sa chce stať pokrmom 
a nápojom pre nás, pre našu 
večnosť. Jesť jeho Telo a piť jeho 
Krv znamená čerpať z neho silu a 
novú radosť. Jesť a piť znamená 
byť s ním každý deň. Bez neho 
nemožno prežiť! Bez neho i viera 
zoslabne, vernosť sa vyčerpá a 
srdce zatvrdne.

Rozprávajme sa s ním, chváľme 
i prosme ho, pýtajme sa ho, po-

Mons. Bernard Bober: homília

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2015

snímka: Martin Magda
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chváľme i posťažujme sa mu, ale 
nadovšetko buďme pripravení živiť 
sa ním, prijímať ho v Eucharistii. 
Aké pokojné a plné šťastia sú chví-
le, keď je Kristus znova v mojom 
srdci a ja v jeho srdci!

Ak to takto prežívame, nemôže-
me si túto skúsenosť nechať iba 
pre seba. Nehanbíme sa priznať 
pred svetom, že z Ježiša žijeme. 
Preto ho nesieme ulicami ako to 
najvzácnejšie, čo máme, nesieme 
ho pod baldachýnom a dávame 
tým najavo, že náš Boh je medzi 
nami: na miestach, kde žijeme, 
na uliciach našich všedných dní, v 
starostiach a pri nezdaroch nášho 
života. V dnešný deň sme o čosi 
viac hrdí na to, že sme katolíci. 
Náš sprievod je silným znamením 
pre všetkých, ktorí sa v dnešnom 
svete dostávajú do pochybností a 
strácajú zmysel i odvahu.

Ježiš sa túži dostať ku všetkým 
ľuďom, aj k tým, ktorí sa sami 
považujú za nehodných stretnúť 
sa s ním, aj k tým, čo akýmkoľvek 

spôsobom stratili cestu do kos-
tola a vzťah k Cirkvi. Práve preto 
dnes vyberáme nášho Pána von 
z chráneného priestoru kostola a 
nesieme ho tam, kde sa odohrá-
vajú príbehy ľudských životov so 
všetkými možnými problémami.

Okrem tejto vonkajšej procesie 
sa snažíme pri každom svätom 
prijímaní vykročiť i na vnútornú 
cestu ustavičnej obnovy. Chceme 
sa nechať pohnúť a chceme sa 
nechať zmeniť. Máme sa postupne 
stávať tým, čo prijímame. Byť po-
dobní Kristovi. Je to oveľa ťažšia 
a namáhavejšia cesta. Vyžaduje 
si našu pevnú vôľu a obnovený 
súhlas. Preto keď tento chlieb – 
Ježiša – prijímame pri svätej omši, 
odpovedáme slovíčkom Amen – 
nech sa tak stane!

Svätý Augustín hovorí k tomuto 
momentu toto: „Cez túto vašu od-
poveď Kristovi dávate mu zároveň 
svoj podpis. … Staňte sa preto ži-
vou súčasťou Kristovho tajomného 
Tela, aby bolo vaše Amen pravdivé 

a úprimné!…“ 
Drahí bratia a sestry! Keď chce-

me ponúkať Krista iným a ukázať 
ho svetu ako prameň života a več-
nosti, musíme sa predovšetkým 
my sami stať chlebom pre iných: 
upevňovať spoločenstvo, poukazo-
vať na zmysel života, zasadzovať 
sa za pokoj a spravodlivosť, konať 
skutky milosrdenstva, zveľaďovať 
svoj duchovný život a povzbudzovať 
aj iných k spovedi a častému svä-
tému prijímaniu. Iba tak sa naše 
svedectvo stane dôveryhodným.

Dajme si záležať na tom, aby 
sa naše stretnutia s Ježišom stali 
osobným stretnutím, aby to boli 
chvíle úprimné, plné dôvery a odo-
vzdanosti. Nebojme sa a nehan-
bime sa vyznať i pred neveriacim 
svetom, že Boh je naším životom a 
radosťou. Nech nás aj pri dnešnom 
sprievode a osobnom vyznaní spre-
vádza Panna Mária, žena Eucha-
ristie a nech nás vedie bezpečným 
chodníkom života priamo k svojmu 
Synovi Ježišovi. Amen.

snímka: Martin Magda
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Trampoty v manželstve
94. Dobrý sexuálny život potrebuje pestrosť

Veľmi dôležitá kvalita pre mi-
lovanie v sviatostnom manžel-
stve je pestrosť. Každý z nás má 
sklon venovať osobitnú pozornosť 
a starostlivosť novým veciam. 
Ak si kúpime úplne nové auto, 
zaobchádzame s ním ako v ba-
vlnených rukavičkách. V prvých 
dňoch deťom nedovolíme na zad-
ných sedadlách čokoľvek jesť. 
No, po niekoľkých rokoch sa to 
celkom zmení.

Venujeme menej starostlivosti 
niečomu, čo už nie je nové. Dôver-
ne známe veci vedú k rutinnému 
prístupu. A to je práve táto rutina 
v našom manželskom sexuálnom 
vzťahu, ktorá spôsobuje, že sa 
nám predstava milostného vzťa-
hu či pomeru môže začať zdať 
príťažlivou.

Dobrý sexuálny život potrebuje 
tvorivosť, myšlienku a pestrosť. 
Niektoré z nasledujúcich návrhov 
sa môžu zdať nepraktické, no je 
zarážajúce, koľko energie a úsilia 
vedia ľudia vložiť do organizovania 
milostného pomeru. 

V našom manželstve máme 
využívať podobnú i väčšiu pred-
stavivosť:

1. Meňte miesto, kde sa miluje-
te: nemusí to byť vždy v spálni. Čo 
tak na pohovke, v sprche alebo pri 
horiacom ohni v krbe? Ak s nami 
v dome žijú iní dospelí, oplatí sa 
vyhradiť si jeden večer v týždni pre 
našu zvláštnu spoločnú večeru! 
Máme jasne definovať čas, kedy 
potrebujeme byť sami. Keď máme 
pri sebe deti, je dobre mať účin-
ný zámok na dverách, aby k nám 
deti nevtrhli. Je to veľmi dôležité, 
jednak v prospech detí a tiež pre-

to, že nám to umožní úplne sa 
uvoľniť. Uvoľnenosť je pre dobrý 
sex veľmi dôležitá. Naplánovať si 
večer alebo dva mimo domova, v 
inom prostredí, môže byť účinným 
prostriedkom proti nude a prísluš-
nej dôvernosti známeho miesta. 
Nemusí to byť drahé (aj výmena v 
byte u priateľov).

2. Meňte čas, kedy sa milujete: 
nech to nie je vždy tá posledná vec 
večer, keď ste už vyčerpaní. Je to 
oveľa ťažšie pri deťoch. Milovať 
sa, len čo ste si istí, že už spia, 
alebo keď sú staršie, opýtať sa 
ich, či by nechceli stráviť večer s 
priateľmi.

3. Ani muž, ani žena sa necítia 
sexuálne najlepšie po bohatom 
jedle: najmä, ak ho konzumujú 
neskoro večer. Alkohol má tiež 
negatívny vplyv. 2 - 3 poháre vína 
môžu oslabiť schopnosť ženy do-
siahnuť orgazmus a u muža udržať 
erekciu. Niektoré zmeny v našom 
spôsobe stravovania a pitia môžu 
obnoviť kvalitu nášho sexuálneho 
života. Vyhradiť si čas na milova-
nie je rovnako dôležité ako zvoliť si 
čas, kedy ideme spolu von.

4. Zmeňte atmosféru: pustite 
si nejakú hudbu alebo vyskúšaj-
te rôzne osvetlenie. Milovanie 
sa pri 150 W žiarovke nevytvára 
najromantickejšiu atmosféru. Ex-
perimentujte so svetlom sviečok, 
tmou, mesačným svitom alebo 
svetlom ohňa. V Piesni piesní mi-
lovanie zahŕňa každý z 5 zmyslov, 
ktorých sa dotýka a potešuje ich. 
Milovanie je najmenej 75% senzu-
ality a 25% sexuality. Zmyselnosť 
stimuluje predstavivosť a zvyšuje 
pôžitok.

5. Meňte zaužívané postupy: 
veľmi ľahko si môžeme zvyknúť 
milovať sa vždy rovnakým spôso-
bom, pretože funguje. Uspokojíme 
sa s tým, čo poznáme a na čo sme 
zvyknutí. No kým berieme ohľad 
na prežívanie nášho partnera, 
skúsme byť kreatívni. Striedajte 
sa v tom, kto začne niečo nové. 
Pestrosť a romantika pomôžu na-
vodiť erotické myšlienky a túžby v 
mysliach obidvoch a zvýšia vašu 
rozkoš. Prídu však chvíle, keď nie 
je vhodné priveľa experimentovať, 
najmä keď sa žena zotavuje po pô-
rode a sex môže byť pre ňu trochu 
nepríjemný.

Ľudia sa niekedy pýtajú, čo 
dovoľuje Biblia v sexuálnych prak-
tikách v manželstve? O detailoch 
sa nehovorí, ale sú tam určité 
princípy, ktoré fungujú ako bez-
pečné hranice. Najdôležitejšie je, 
že čokoľvek robíme, musí to byť 
so vzájomným súhlasom a musí 
to rešpektovať dôstojnosť toho 
druhého. Prináša táto praktika po-
tešenie a uspokojenie nám obom? 
Alebo spôsobuje, že sa náš part-
ner cíti nepohodlne, je v rozpakoch 
alebo má pocit zneužitia? Vedie to 
k vzájomnému uspokojeniu? Vedie 
to k sústredeniu našich myšlie-
nok výlučne na nášho manžela, 
manželku?

 Božím zámerom bolo, aby sme 
sa v manželstve milovali prostred-
níctvom pohlavného styku. Nie je 
preto prekvapený, ak máme z toho 
pôžitok Bol to Jeho nápad. Úmy-
selne vložil do nášho telesného 
spájania celoživotné možnosti a 
objavovanie.

MUDr. B. Vaščák
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Prázdninové cesty
Lenka Novotná

Koniec júna znamená aj koniec školského roka. A ten ide ruka v ruke s rozlúčkami. Lúčime 
sa so spolužiakmi, v škole, či s kolegami v práci a vyberáme sa na niekoľko dní preč od upo-
náhľaných a stresujúcich pracovných dní. Začiatkom júla vítame s otvorenou náručou vytúže-
né letné prázdniny. Plánujeme si pár dní pri mori, na horách, na chate s priateľmi či niekoľko-
dňový pobyt u starých rodičov.

Letné mesiace priam otvárajú mož-
nosti rôznym športovým alebo kultúrnym 
podujatiam, festivalom, výletom či dlhým 
prechádzkam počas ešte dlhších letných 
večerov. Vzduch vonia šťavnatým dozre-
tým ovocím, teplo vonku nám roztápa 
zmrzlinu v kornútiku a konečne na seba 
nemusíme vrstviť oblečenie. Leto je 
teda právom jedno z najkrajších ročných 
období.

Zvyčajne, keď si na internete alebo 
podľa skúseností priateľov vyberáme 
program na voľné prázdninové dni, na-
razíme na voľbu dopravy. Pri niektorých 
zájazdoch ide o dlhú cestu autobusom, 
vlakom či nákladnejšiu leteckú dopravu. 
Máme teda hneď niekoľko možností. 
Prvou je prekonať strach z lietania a 
vybrať si let lietadlom. Alebo sa vydať na 
dobrodružnú cestu vlakom či autobusom 
a cvičiť si počas nej vlastnú trpezlivosť.

Pri niektorých dovolenkách je však 
často aj možnosť individuálnej dopravy, 
čo znamená nasadnúť do vlastného alebo 
požičaného auta a dopraviť sa na miesto 
pobytu vami vybranou cestou. Počas tejto 
cesty môžete zastaviť, kedy chcete. Mô-
žete spoznať ešte niekoľko iných miest, 
kým dorazíte na miesto dovolenky. A na-
vyše, ak sa vyskytnú nejaké neočakávané 
okolnosti, môžete sa aj kedykoľvek vrátiť.

Prázdninové cesty sú nevyspytateľné, 
plné prekvapení aj starostí. Od zistenia, 
že ste doma zabudli opaľovací krém 
s vysokým ochranným faktorom, cez 
známych, ktorých po ceste stretnete s 
prekvapením, že idú na to isté miesto 
ako vy, až po chybnú navigáciu, ktorá vás 
núti brázdiť poľné cesty s presvedčením, 
že určite idete skratkou. Koniec koncov, 
naše cesty majú mnoho možností, ale len 

jediný cieľ. Dostať sa na miesto oddychu 
rýchlo, šťastne, no hlavne bezpečne.

Na tomto princípe však nefungujú 
len naše dovolenky. Takmer rovnako 
postupujeme aj pri ceste za vysnívaným 
povolaním, pri zdolávaní vedomostných i 
životných skúšok či pri hľadaní budúcich 
partnerov. Dokonca aj pri bežných čin-
nostiach, ktoré vykonávame pravidelne. 
Napríklad pri varení musíme tiež jedlo nie-
koľkokrát ochutnať, aby sme dosiahli ide-
álnu chuť. A pri parkovaní na preplnenom 
parkovisku musíme niekedy auto viackrát 
vyrovnávať, kým sa dokonale vmestíme 
na voľné parkovacie miesto. Všetky tieto 
činnosti majú opäť len jeden cieľ, ale 
mnoho spôsobov, ako ho dosiahnuť. 

Celý náš život je v podstate ako dovo-
lenka. Počas celého pobytu tu na Zemi 
máme takisto vopred určenú pomysel-
nú individuálnu dopravu. Každý kráča 
životom na vlastnú päsť a je len na ňom, 
ktorou cestou sa vyberie. Môže ísť kam-
koľvek. Spoznávať svet, stretávať ľudí, 
využívať svoj talent a robiť to, čo ho baví. 
Dobrou správou však je, že ak zablúdi, 
stále je tu šanca vrátiť sa späť a pokračo-
vať správnou cestou.

Pri postupnom dosahovaní cieľa však 
potrebujeme aj vlastné schopnosti. 
Veľkú rolu zohrávajú aj naše vlastnosti a 
charakter. Dovolenkový čas je v mnohých 
ohľadoch skúškou trpezlivosti a odhalí 
našu povahu v okamihu, keď otvoríme 
ústa. Vysoké teploty, dlhý rad pri bufete 
alebo neústupčivosť nás môžu hravo 
vyviesť z miery a podpísať sa na celej 
našej dovolenke. Ani sa nenazdáme a 
nevhodným správaním môžeme od seba 
takmer z minúty na minútu odohnať ľudí, 
s ktorými sme sa práve spriatelili.

Naším cieľom počas letného obdobia 
je načerpať čo najviac nových síl, aspoň 
na pár dní si oddýchnuť od každodennej 
rutiny a v neposlednom rade si domov 
priniesť veľa nových zážitkov a príjemných 
spomienok. A to, pre aký druh oddychu 
a zábavy sa rozhodneme, je len a len na 
nás. Je na nás, akú prázdninovú cestu si 
vyberieme. Je jedno, aký typ dopravy si 
zvolíme. Dokonca je jedno aj to, či na tú 
dovolenku vôbec pôjdeme. Aj doma mô-
žeme vytvárať letnú náladu. Postačí, ak 
si so svojou rodinou a blízkymi naplánu-
jeme spoločný program a vynahradíme im 
tak čas, keď sme s nimi pre pracovné či 
školské povinnosti nemohli byť. Dôležité 
je predovšetkým to, čo nám nasledujúce 
letné dni prinesú do života. Čím obohatia 
naše každodenné stereotypy a ako nás 
ovplyvnia. 

Bolo by naozaj krásne, keby v nás 
leto zanechalo kúsok slnka, ktoré nás 
bude hriať počas ďalších častí roka. 
Tým slnkom je radosť. Radosť z každého 
prežitého dňa, z vône kvetov, z chute 
čerstvo natrhaného ovocia či radosť zo 
spoznávania krajín, do ktorých sme sa 
doposiaľ zatúlali len v myšlienkach alebo 
na stranách školských atlasov. Radosť 
je ako sviečka, ktorá dokáže odohnať 
všetky pochmúrne myšlienky a prežiariť 
ich jasným svetlom. A je tiež trochu ako 
lepidlo. Dokáže totiž ľudí spájať tak, že 
keď sa neskôr ocitnú sami, stále v nich 
doznieva a vďaka nej robia svet okolo 
seba krajším. 

Z dovoleniek si domov prinášame na 
pamiatku aj rôzne suveníry, mušle či 
kamienky z pláže. Želám vám však, aby 
ste si z tých vašich priniesli najmä veľa 
jedinečných a nezabudnuteľných zážitkov.
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?
rubriku pripravuje

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

Čo znamená odpúšťať?
 Odpúšťanie je jednou z hlav-

ných charakteristík kresťanstva. 
My sa máme od iných ľudí odli-
šovať práve v láske a odpúšťaní. 
„Žehnajte tým, ktorí vás preklína-
jú.“ (Lk 6,17). Je to síce čudné, 
ale kresťansky veľmi logické.

Tak láska, ako aj nenávisť majú 
v sebe opačný magnetizmus. Lás-
ka priťahuje lásku a nenávisť zase 
priťahuje nenávisť. Ak si uvedomí-
te, že vás niekto miluje, automa-
ticky k nemu pocítite lásku. Ak 
cítite, že vás nenávidí, začínate 
cítiť k tejto osobe nenávisť aj 
vy. Takže, ak niekto smerom k 
vám vystrelí šíp nenávisti a vy 
ste otvorení voči nenávisti, šíp 
ide priamo k vám a zasiahne vás.

Ak sa však pokryjete „brnením“ 
lásky, potom vás šíp nenávisti 
nezasiahne. Skĺzne po vás, otočí 
sa a vráti sa späť. Preto máte po-

žehnávať a zaodievať sa láskou vo 
vzťahu k tým, ktorí vás preklínajú. 
Ich nenávisť sa vás nedotkne!

No a odpúšťanie nie je pocit, 
emócia, ale je to rozhodnutie, akt 
vôle.  Tu je príklad: Ak ma niekto 
udrie po líci. Musím sa rozhodnúť: 
buď mu vrátim a tiež udriem, ale-
bo mu odpustím. Teda zvolím si 
odpustenie. To znamená, že sa mu 
nepomstím. Dokonca som pripra-
vený mu pomôcť, ak bude niečo 
potrebovať! Som pripravený mod-
liť sa za neho. Toto je odpustenie 
ako moje rozhodnutie.

Ale toto ma nezbaví ako ča-
rovným prútikom bolesti líca a 
hnevu, ktorý voči tebe cítim. Teda 
jedna vec je odpúšťať, čo je akt 
vôle a druhá je uzdravenie zrane-
nia. To druhé si vyžaduje čas.

Keď odpúšťaš, si to ty, ktorý 
máš úžitok z odpustenia. Možno, 

že tá druhá osoba neprijme tvoje 
odpustenie. Na tom však nezáleží. 
Dôležité je, že ty odpúšťaš a tak 
sa zbavuješ veľkého bremena, 
stávaš sa slobodným. Po tom, čo 
odpustíš, budeš sa cítiť slobodný. 
Budeš sa cítiť zmenený.

Nie je to nádherné? Vydajme 
sa na cestu odpúšťania, veď v 
Ježišovi máme veľký vzor. Preto 
sa dajme s radosťou na cestu 
svätosti.

ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

: M
ar

tin
 M

ag
da



26

Spektrum 6/2015

Ahoj, deti!
detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Ahoj, kamaráti!
Wau, školský rok je za nami! Konečne si môžeme vydýchnuť a naplno 

si užívať prázdninové dni plné oddychu. Dúfam, že ste so svojím vy-
svedčením boli spokojní. Ak nie, tak na ďalší rok máte šancu znova. ;)

Po stopách svätcov – sv. Cyril a sv. Metod
Iste viete, že 5. júla oslavujeme sviatok sv. Cyrila a Metoda, a to spolu s 

Chorvátskom a Českom. Na územie Veľkej Moravy prišli v roku 863. Spolu s 
nimi prišli aj ich pomocníci – Vavrinec, Kliment a ďalší. Sv. Cyril a sv. Metod 
sú spolupatrónmi Európy. Šírili nielen kresťanstvo, ale aj kultúru.
Cyril a Metod sa narodili v Solúne, ktoré leží v severnom Grécku. Cyrila mô-

žete poznať aj pod menom Konštantín, ktoré bolo jeho krstným menom. Často sa o 
ňom dočítate ako o Konštantínovi Filozofovi. Michal bolo zrejme krstným menom 
Metoda, ktoré získal po vstupe do rehole. Na Veľkej Morave hlásali evanjelium, 
ešte pred príchodom zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovien-
činy liturgické a biblické texty.
Význam ich práce môžeme cítiť a vnímať dodnes, veď aj oni sa podieľali na formo-

vaní nášho národa a náboženstva.
30. júl – Medzinárodný deň priateľstva
Táto tradícia začala už v roku 1935. Kde inde, než v USA.
Tak teda, 30. júla nezabudnite sa svojich priateľov. Sú to ľudia, ktorí sú s nami 

často v ťažkých chvíľach, no s ktorými prežijeme aj veľa radosti a zábavy. Pocho-
pia, keď iní nechápu, počúvajú nás, keď iní čas nemajú. Priateľ je jednoducho človek, 
ktorý nám spraví deň krajším.
Nezabudnite za nich Bohu ďakovať a prosiť Ho, aby ich požehnával.
Prajem Vám, aj sebe, krásne prázdniny plné úžasných zážitkov! :)
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Vaši animátori z Víťaza ;)
P.S. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlášok, ktoré nájdete 
vzadu v kostole. Bližšie informácie budú vyhlasované v kostole a 

vždy zverejňované aj na našej facebookovej stránke Smerofky, kde 
bude k dispozícii aj prihláška na vytlačenie.

2015

Aj tento rok mladí zo Smerofiek pozývajú deti na letný tábor, ktorý 

sa uskutoční od 20. júla do 25. júla.
Tábor bude rozdelený na dva trojdňové turnusy. 

1. turnus – od 20. do 22. júla vo Víťaze. 
Bude pre Vás, ktorí sa chystáte do 1. ročníka až po tých z Vás, ktorí 

budete v septembri nastupovať do 5. ročníka ZŠ. 
2. turnus – od 23. do 25. júla bude v obci Lúčka. Zúčastniť sa ho 
môžu tí, ktorí budú nastupovať do 6. ročníka až po 9. ročník ZŠ.

Tešíme sa na Vás!

Le
tn
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Stalo sa:
- 4. 6. slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi (Božie telo), 
prikázaný sviatok; po sv. omši bola 
procesia s najsvätejšou Sviatosťou,   
zastavením sa pri 4 oltárikoch s 
ukončením v kostole sv. Ondreja  
- 7. 6. v nedeľu vo farskom kostole 
sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze bolo 1. 
sväté prijímanie detí; pri slávnostnej 
svätej omši o 10:30 h po prvý raz 
prijalo Pána Ježiša 16 detí  
- 19. 6. v piatok bolo stretnutie 
všetkých birmovancov po sv. omši vo                                                                                                   
Víťaze; prednášku o kresťanskej 
identite mal Marek Rojak, moderá-
tor ACM v Prešove        
- 29. 6. v pondelok sme slávili pri-
kázaný sviatok sv. Petra a Pavla, 
apoštolov
- 30. 6 deti Základnej a Materskej 

Ohlášky júl a august 2015 
- sobáš 11. júla vo Víťaze o 14:30 h – Matúš Skoloda, syn rodičov La-
dislava a Anny rod. Falatovej, narodený v Prešove, bývajúci v Lipovciach 
a Lenka Kovaľová, dcéra rodičov Martina a Marty rod. Stašikovej, naro-
dená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 11. júla vo Víťaze o 16:00 h – Tomáš Čech, syn rodičov Petra 
a Moniky rod. Tomčišákovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a 
Anna Novotná, dcéra rodičov Viktora a Márie rod. Stahovcovej, narodená 
v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 18. júla v Prešove – Tomáš Novotný, syn rodičov Jozefa a 
Alžbety rod. Gregovej, narodený v Prešove a bývajúci vo Víťaze a Jana 
Jachvanová, dcéra rodičov Petra a Márie rod. Anskej, narodená v Pre-
šove, bývajúca v Ľubovci 
- sobáš 22. augusta vo Víťaze o 15:00 h – Ján Stašík, syn rodičov Jana 
a Margity rod. Galdunovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Ivana 
Čechová, dcéra rodičov Františka a Márie rod. Matvejovej, narodená v 
Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 29. augusta vo Víťaze o 15:30 h – Marek Bartoš, syn rodičov 
Františka a Márie rod. Dugasovej, narodený v Prešove, bývajúci v Širokom 
a Michaela Liptáková, dcéra rodičov Ladislava a Márie rod. Jenčovej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
- sobáš 29. augusta v Ovčí o 15:30 h – Ján Roško, syn rodičov + Jána 
a Marty rod. Bižovej, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Hanu-
šovciach nad Topľou a Jana Jenčová-Bednáriková, dcéra rodičov Jozefa 
a Mileny rod. Šimčíkovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí

školy ukončili ďakovnou sv. omšou 
vo Víťaze o 8:00 h a v Ovčí o 9:00 
h uplynulý školský rok
- 4. 7. v sobotu ráno o 5:00 h bolo 
požehnanie peších pútnikov na od-
pust do Levoče 
- 5. 7. odpustová slávnosť Návšteva 
Panny Márie na Mariánskej hore v 
Levoči; slávnostnú sv. omšu o 10:00 
h celebruje J. Em. Kardinál Stanisław 
Dziwisz, krakovský arcibiskup 

Stane sa:
- 9. 7. vo štvrtok bude dekanátny 
miništrantský futbalový turnaj vo 
Víťaze; začne sa sv. omšou o 8:00 
h a bude pokračovať turnajom na 
miestnom ihrisku
- 11. 7. spoločná krstná náuka v so-
botu o 10:00 h na fare
- 20. - 25. 7. detský letný tábor, 

ktorý organizujú mladí animátori zo 
spoločenstva „Smerofky“ vo Víťaze; 
tábor bude rozdelený na dva troj-
dňové turnusy; prvý turnus je určený 
pre mladšie deti a druhý turnus pre 
staršie deti  
- 25. - 26. 7. večerná sv. omša pri 
sv. Anne a hlavná odpustová slávnosť
- 30. 7. uctenie si relikvie bl. Zdenky 
Schelingovej po sv. omši v Ovčí o 
18:00 h
- 6. 8. sviatok Premenenia Pána
- 14. 8. spoločná krstná náuka v pia-
tok po sv. omši na fare 
- 15. 8. v sobotu prikázaný sviatok 
Nanebovzatie Panny Márie so sv. 
omšou v Doline o 10:30 h
- 2. 9. Veni Sancte -  vzývaním Ducha 
Svätého začneme nový školský rok 
2015/2016 svätou omšou o 8:00 h 
vo Víťaze a 9:00 v Ovčí
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Víťaz Ovčie

6. 7. Pondelok

7. 7. Utorok 18:00 † Ján, Mária a Ján

8. 7. Streda 18:00 † Žofia Pribulová (výročná)

9. 7. Štvrtok 8:00 † Ján a Mária Miženkoví

10. 7. Piatok 18:00 † Ján a Mária Haľkovci a Štefan Biroš 17:00 † Jozef, Anna a Peter, Jozef

11. 7. Sobota

7:00 60: Mária Majerníková

14:30 sobáš: M. Skoloda - L. Kovaľová

16:00 sobáš: T. Čech - A. Novotná

12. 7.
15. nedeľa
cez rok - B

7:30 60: Božena Štofaňaková 9:00 za farnosť

10:30 za ZBP Jána Čecha

13. 7. Pondelok

14. 7. Utorok 18:00 † Andrej Skoloda (výročná)

15. 7. Streda 18:00 za ZBP Peter, Pavol, Patrik a Anton

16. 7. Štvrtok 7:00 80: Margita Kollárová a manžel Mikuláš

17. 7. Piatok 18:00 za ZBP rodiny Petra Galduna 17:00

18. 7. Sobota 7:00 † Jozef, Anna a Ondrej Čechovci 11:00 Na Roháčke

19. 7.
16. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Valent, Mária a Alžbeta 9:00 za farnosť

10:30 75: Oskar Pacovský a za jeho rodinu

20. 7. Pondelok

21. 7. Utorok 18:00 † Valent a Mária Balogovci

22. 7. Streda 18:00 † Mária, Helena a Ján Čigarskí 

23. 7. Štvrtok 7:00 za ZBP bohuznámej osoby

24. 7. Piatok 18:00 za ZBP rodiny Krokusovej 17:00

25. 7. Sobota
7:00 † Jakub, Alžbeta a Štefan Baňašovci

17:00 85: Andrej Uličný (pri sv. Anne)

26. 7.
17. nedeľa
cez rok - B

7:30 za farnosť 7:30 70: Jozef Sirovič (pri sv. Anne)

10:30 60: Martin Magda (pri sv. Anne)

27. 7. Pondelok

28. 7. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Petra Galduna ml.

29. 7. Streda 18:00

30. 7.
Štvrtok 
bl. sr. Zdenka

18:00 40: Matej a Veronika Balogovci

31. 7. Piatok 18:00 17:00 † Agnesa, Jozef a Marta Baranovci

Prehľad bohoslužieb - júl
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Prehľad bohoslužieb - august
Víťaz Ovčie

1. 8. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo 17:00 za ružencové bratstvo

2. 8.
18. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Pavol, Jozef a Monika 9:00 60: Ružena Magdová
10:30 † Mária a Ján Hudákovci

3. 8. Pondelok
4. 8. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Mačugovej
5. 8. Streda 18:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci
6. 8. Premenenie Pána 18:00 † Jozef a Mária Francovci 17:00 za ZBP Jána Jenču a jeho rodiny
7. 8. Piatok 18:00 † Monika Krankotová 17:00 † Ján a Apolónia Baranovci

8. 8. Sobota
7:00 † Jozef a Ján Uliční

12:00 za ZBP Jozefa Gregu a jeho rodiny (Sľubica)

9. 8.
19. nedeľa
cez rok - B

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP rodiny Stašíkovej
10:30 za ZBP rodiny Pavla Kostelníka ml.

10. 8. Pondelok
11. 8. Utorok 18:00 † Mária Galdunová (výročná)
12. 8. Streda 18:00 60: Pavol Farkaš a za jeho rodinu
13. 8. Štvrtok 7:00 za ZBP rodiny Sabolovej
14. 8. Piatok 18:00 † Štefan a Mária Jurčišinovci 17:00 50: Ignác Kráľ

15. 8.
Nanebovzatie
Panny Márie

7:30 za ZBP a pomoc v chorobe pre Margitu 9:00 † Alojz Baran a Beta Lopatová
10:30  za farnosť (Dolina)

16. 8.
20. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Martin Uličný 9:00 za farnosť
10:30 za ZBP Slavomíra, Františka a Petra

17. 8. Pondelok
18. 8. Utorok 18:00 † Bartolomej, Helena a Róbert
19. 8. Streda 18:00 † Pavla a Ladislav
20. 8. Štvrtok 7:00 † Daniel a Katarína
21. 8. Piatok 18:00 † Václav Jenča (výročná) 17:00 † Valent a Mária Baranovci

22. 8. Sobota
7:00 za ZBP bohuznámej osoby

15:00 sobáš: J. Stašik - I. Čechová

23. 8.
21. nedeľa
cez rok - B

7:30 za farnosť 9:00 50: Jarmila Hudáková
10:30 † Filip a Štefan

24. 8. Pondelok
25. 8. Utorok 18:00 † Ján Bednár
26. 8. Streda 18:00 za ZBP Róberta Kráľa
27. 8. Štvrtok 7:00 † Stanislav Kovaľ
28. 8. Piatok 18:00 † Štefan, Ján a Mária Iskrovci 17:00

29. 8. Sobota
7:00 † Ján, Žofia, Mária a Filoména

15:30 sobáš: M. Bartoš - M. Liptáková 15:30 sobáš: J. Roško - J. J enčová-Bednáriková

30. 8.
22. nedeľa
cez rok - B

7:30 25: Peter a Božena Balogovci 9:00 za ZBP Štefana, Heleny a Martina
10:30 za farnosť

31. 8. Pondelok
1. 9. Utorok 18:00
2. 9. Streda 8:00 Veni Sancte 9:00 Veni Sancte
3. 9. Štvrtok 7:00
4. 9. Piatok 18:00 † Regína a Matúš Uliční 17:00 † Žofia Baranová (výročná)
5. 9. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo 17:00 za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

6. 9.
23. nedeľa
cez rok - B

7:30 za ZBP Jána a Terézie 9:00 † Jozef a Viktória Šimčíkovci
10:30 za farnosť



31. mája 2015 - 1. sv. prijímanie v Ovčí



7. júna 2015 - 1. sv. prijímanie vo Víťaze


