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Na začiatku roka si poväčšine želáme “požehnaný 

nový rok”. Požehnanie v tomto zmysle je slovným vyjad-

rením nášho želania, aby na náš život zostúpilo dobro.

A tak požehnanie v sebe obsahuje dva prvky: vyhna-

nie satanovej moci – zla a prevzatie vlastníctva Bo-

hom. Formulou požehnania je modlitba k Pánovi, na-

príklad Izákovo požehnanie jeho syna Jakuba: “Nech 

To dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme, tiež hoj-

nosť zrna a muštu! ... Kto bude teba preklínať, nech 

je prekliaty a kto bude teba žehnať, nech je požehna-

ný!” (Gen 27, 28n). 

Katechizmus katolíckej cirkvi o požehnaní hovorí: 

Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život a 

ktorej prameňom je Otec. Jeho požehnanie je záro-

veň slovo i dar. Ak sa tento výraz aplikuje na človeka, 

znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu Stvorite-

ľovi vo vzdávaní vďaky.

A tak teda požehnanie v prvom rade uznáva, že sme 

ako ľudia závislí na Bohu. Po druhé, vyjadruje želanie, 

aby Boh udelil tomu, ktorý požehnanie prijíma, zna-

menie svojho Božieho zaľúbenia. Po tretie, želá “po-

koj” - tento dar nie iba vnútornej pohody, ale aj von-

kajšej prosperity a šťastia. 

Vyprosujem teda požehnanie  do celého nasledujú-

ceho nového roka.

d. o. Marek

Požehnaný nový rok
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SPEKTRUM

Jak dávno tomu, čo som tuhľa stával,
dumavé chlapča, práve v taký čas!

Priam v iný smer ma schvátil citov nával,
betlémskej hviezdy som šiel hľadať jas;

i mnel som: Hľa, je! mnel som: Čujem hlas,
hymn anjelský jak znak by zemi dával.

Ó, doba svätá! Ty, čo ľudstva sväzky
oslablé znova pružíš, stužuješ;

čo roztratených členov vrúcne zveš
ku krbu zpät, kde pôvod všetkej lásky...

Ty večerom si síce, večer, áno:
no človečenstvu zásvitom si dňa,
aj, mládnik šibol, lúč z Izai-pňa!

Nič menší si — to isté si ty ráno,
čo svitlo dušiam plným dúfania

po temnej kviľbe svetom: „Dokonáno!“

nuž nesmýšľajte, čiňte, čo sa sluší:
tie svetlá pýchy zhaste zubaté,

a zapálte hymn, svetlo čistých duší!

P. O. Hviezdoslav

Letorosty I – 22. (1885) úryvky

„Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne 
a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7,14),
„čo v preklade znamená: Boh s nami“ (Mt 1,23).

Pokoj a požehnanie Všemohúceho + Boha Otca 
i Syna i Ducha Svätého

nech zostúpi na vás a nech ostáva navždy s vami!
d. o. Paľo Ondrík z Likavky

Požehnaný nový rok



4

Spektrum 01/2017Požehnaných 20 rokov našej farnosti

KATECHÉZA na 2. nedeľu v roku A 
pripravil: J. Podbrezanský

Čo znamená náš pozdrav

Veď cirkev naša matka, nám praje Božiu 
milosť, ktorá nám pomôže prekonať ťažkos-
ti a nástrahy sveta a súčasne nám praje po-
koj od Boha, lebo nastala mesiášska doba 
a Spasiteľ neprišiel aby svet zahubil, ale aby 
svet spasil.

Pán Ježiš o sebe po-
vedal: „Ja som svet-
lo sveta.“ Áno, Je-
žiš Kristus je jedineč-
ný zjav v dejinách ľud-
stva. Kto v neho verí, 
kráča vo svetle jeho 
náuky i jeho božské-
ho zjavu. Komu však 
Kristus imponuje len 
ako človek, i keď veli-
kán, potom jeho svet-
lo na ceste jeho živo-
ta len bliká a možno aj 
celkom vyhasne. 

My málo poznáme a preto pod-
ceňujeme Božiu milosť. Hocikedy 
ani sebe, ani iným neprajeme ten-
to veľký dar. Naše priania a po-
zdravy sú niekedy hluché a prázd-
ne, ba aj falošné. Aké bolo prianie 
a pozdravy prvých kresťanov, sme 
počuli v druhom čítaní dnešnej 
epištoly. Je to pozdrav, kto-
rý počúvate na začiatku kaž-
dej svätej omše. Svätý Pavol 
sám na sebe poznal cenu Bo-
žej milosti. Veď v tom istom 
liste píše: „Milosťou Božou 
som, čo som.“ A v inom liste 
píše: „Ale On mi povedal: Postačí 
Ti moja milosť, lebo sila sa v sla-
bosti zdokonaľuje.“

Drahí bratia a sestry,
ľudia zvyknú robiť rôzne štatis-

tiky. Koľko hodín pracuješ, spíš, 
pozeráš televíziu, odpočívaš, ješ, 

atď. Skúste si niekedy spočítať, 
koľkokrát denne sa pozdravujete 
doma, na ulici, v práci, v spoloč-
nosti. A ako sa pozdravujete? Dob-
rý deň, Dovidenia, zriedkavejšie 
Pochválený buď Ježiš Kristus, Pán 
Boh pomáhaj. Najčastejšie počuje-
me a najmä od mladých ľudí Ahoj, 
Servus. Čo znamená náš pozdrav? 
Asi nič a predsa by mal byť preja-
vom úcty, priateľstva. 

Dnes sme v druhom čítaní po-
čuli úvod listu, ktorý napísal svä-
tý Pavol kresťanom v Korinte. Ko-
rintská kresťanská obec nedávala 
apoštolovi národov mnoho dôvo-
dov k radosti. Kresťania tam žili 
uprostred rozmarného pohanské-
ho sveta, ukázalo sa tam veľa roz-
porov medzi jednotlivými kazateľ-
mi, kresťania sa súdili, mali rôzne 
názory na manželstvo, panenstvo 
a panictvo, objavili sa tam nepek-
né hriechy a predsa ich svätý Pa-
vol slávnostne a srdečne pozdra-

vuje: „Milosť vám a pokoj od Boha 
nášho Otca a od Pána Ježiša Kris-
ta.“ Pohania si priali veľa radosti. 
Svätý Pavol však praje kresťanom 
inú radosť, a to najmä milosť, čiže 
priateľstvo s Bohom, ktoré člove-
ka ospravedlňuje, posväcuje a je 

príčinou i ďalších nadprirodzených 
darov. Situácia v korintskej obci je 
vážna, kresťanská obec sa začína 
rozkladať a preto im apoštol a jej 
zakladateľ praje milosť Božiu, ktorá 
môže pretvoriť ľudské vnútro, pre-
môcť ľudské slabosti a prekážky. 
Okrem milosti im praje aj pokoj, 
ktorý Starý zákon a židia dodnes 
nazývajú „šalom“. Čo to znamená? 

Predstavme si, čo sa odohra-
lo vo vnútri apoštolov po Veľkom 
piatku. Prežívali pocit hanby, pre-
tože uisťovali svojho Majstra o svo-
jej vernosti, ale zbabelo ho opus-
tili. On sám hovoril o svojom zmŕt-
vychvstaní a oni sa nechali zahan-
biť ženami, ktoré sa ponáhľali hneď 
nasledujúci deň ráno k Jeho hro-
bu, ustrašení sa zamkli. Čo nám 
povie, pýtali sa apoštoli. Pone-
chá si nás v svojej službe, alebo 
si nájde omnoho súcejšie osoby 
pre svoj apoštolát, ako sme my? 
A tu sa zrazu zmätenému hlúčiku 

ustrašených apoštolov uká-
že sám Majster a pozdravu-
je ich: „Pokoj vám!“ Čiže iný-
mi slovami: Buďte spokoj-
ní, nezavrhnem vás, nasta-
la mesiášska doba, zmiere-
nie Boha s človekom, ktorú 

predpovedali proroci. Tento pravý 
pokoj nielen v zmysle mieru, nebo-
jovania, ale i odpustenia a zmiere-
nia sa s Bohom praje svätý Pavol 
korintským kresťanom. Obnovená 
liturgia siaha do pokladnice Sväté-
ho písma a kňaz po vzore apoštola 

„Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i dary Ducha Svätého nech 
sú s vami všetkými.“
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Pavla slávnostne pozdravuje zhro-
maždený Boží ľud: „Milosť nášho 
Pána Ježiša Krista a láska Boha 
Otca i dary Ducha Svätého nech 
sú s vami všetkými.“

Kedykoľvek počujeme tento po-
zdrav, pripomeňme si apoštolskú 
dobu, jej nadšenie, ale i ľudské 
slabosti, ťažkosti a hriechy prvých 
kresťanov. Apoštol má s nimi sú-
cit. Síce ich karhá, ale robí to ako 
milujúci otec. Preto im praje mi-
losť a pokoj.

Ani my nie sme anjeli, každý má 
svoje problémy a slabosti, a to tak 
jednotlivci ako aj farnosť. Musíme 
prijať jednak slová pokarhania, 
ale aj povzbudenia a nešomrať pri 
tom. Veď cirkev naša matka, nám 
praje Božiu milosť, ktorá nám po-
môže prekonať ťažkosti a nástrahy 
sveta a súčasne nám praje pokoj 
od Boha, lebo nastala mesiášska 
doba a Spasiteľ neprišiel aby svet 
zahubil, ale aby svet spasil. Preto 

sa započúvajme do liturgického 
pozdravu a prosme: „Pane, udeľ 
nám hojne svojej milosti, aby sme 
žili ako opravdivé Božie deti a Tvoj 
pokoj bol vždy v našich srdciach."

Drahí bratia a sestry,
vo všetkých častiach sveta 

a takmer všetky kresťanské cirkvi 
začínajú dnes oktávu modlitieb 
za zjednotenie. I keď si všetci ne-
predstavujú zjednotenie kresťan-
ských cirkví rovnako, všetci však 
po tomto zjednotení túžia. A kto 
má v sebe čím viac kresťanského 
ducha, tým väčšia je v ňom táto 
túžba, pretože kresťanský duch je 
Duch Kristov a to je Duch jednoty.

Zamyslime sa nad tým. Kristova 
cirkev je žalostne rozdrobená na 
množstvo väčších alebo menších 
častí a my cítime, že je to hrozná 
tragédia. Kristus mal na mysli len 
jednu cirkev, jednu spoločnosť, 
ktorej dal moc a povinnosť v jeho 
diele spásy ľudstva, mal na mysli 

len jeden ovčinec, jedného pastie-
ra. On je neviditeľnou hlavou svo-
jej cirkvi a jedno telo má len jednu 
hlavu. Petra ustanovil za viditeľnú 
hlavu a tá môže byť tiež len jedna. 
Na konci svojho života sa Pán Ježiš 
modlil za jednotu svojej cirkvi: „Daj 
Otče, aby všetci boli jedno, ako Ty 
a Ja sme jedno." Ale táto jedno-
ta bola porušená, Kristova cirkev 
je rozdelená a rozbitá. Je možné 
predstaviť si väčšiu tragédiu? Roz-
bila ju ľudská pýcha, túžba po vlá-
de a po hodnostiach v cirkvi, ľud-
ské zmýšľanie, namiesto božské-
ho. Kto spojí, čo ľudská zloba rozbi-
la? Len Pán Boh dokáže spôsobiť, 
aby opäť všetci jedno boli.

Toto vedomie núti všetkých kres-
ťanov sveta, aby sa dnes spoji-
li k spoločnej modlitbe za jedno-
tu. Začíname oktávu modlitieb za 
zjednotenie kresťanov s Pannou 
Máriou, Matkou Kristovej cirkvi. 
Chceme ísť vo svojich modlitbách 

snímka: Martin Magda ml.
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k nebeskému Otcovi s Ňou, dovo-
lávame sa jej orodovania. Spomí-
name, ako sa kedysi prihovárala 
v Káne Galilejskej za svadobča-
nov, spomíname, ako sa modlila 
s apoštolmi pred príchodom Du-
cha Svätého. Uvedomujeme si, 
že je Matkou Kristovej cirkvi, pre-
tože je Matkou Kristovou. Dokáže-
me si predstaviť dobrú matku rodi-
ny, ktorá by nemala záujem o jed-
notu v rodine? Keby matka zisti-
la, že v jej rodine je nejednota, že 
jej deti sú rozdvojené, či by jej to 
bolo ľahostajné? Len macoche by 
na tom nezáležalo.

Mária je Matkou Kristovej cirkvi, 
je Matkou rodiny Božieho ľudu. Čo 
teda podniká pre jeho jednotu? Ne-
pochybujeme o tom, že sa mod-
lí s nami, prihovára sa, aby Pán 
Boh vypočul naše prosby. Ukazuje 
svojim vlastným životom všetkým 

kresťanom, že len láska, skutočná 
láska ku Kristovi nás môže zjed-
notiť, len v Ježišovi Kristovi môže-
me byť opäť jedno. Čím budeme 
bližšie Kristovi Pánovi, tým bliž-
šie budeme sebe navzájom. To 
nám aj všetkým kresťanom hovo-
rí dnes Mária.

Ekumenické hnutie, ktoré sa usi-
luje o to, aby všetci boli jedno, vy-
konalo po 2. vatikánskom koncile 
veľký kus práce, ktorá ukazuje ra-
dostné výsledky, zvlášť na niekto-
rých miestach. Misionár Bernard 
Kadlec z ostrova Barbados píše: 
„Katolíkov je nás tu málo, len asi 
pol percenta, ale majú nás tu na 
ostrove Barbados veľmi radi. Sme 
vo výborných stykoch a spoluprá-
ci s ostatnými cirkvami, väčšinou 
cirkvi anglikánskej, metodistami 
a armádou spásy. Kážeme aj v ich 
kostoloch, hovoríme k ich mláde-

ži a aj polnočnú svätú omšu sme 
mali vo vypožičanom metodistic-
kom kostole, na mieste kde nemá-
me náš kostol. Taktiež nám dáva-
jú veľa príležitostí v televízii cez ná-
boženské vysielanie.“ Toto je nao-
zaj radosť ekumenizmu.

Takýmito cestami sa približuje-
me k väčšiemu poznávaniu sa, kto-
ré je prípravou k zjednoteniu sa. 
Od vzájomnej úcty pôjdeme k vzá-
jomnej láske v Ježišovi Kristovi, 
až sa jedného dňa zídeme pri jed-
nom eucharistickom stole. A toto 
je cieľ ekumenického hnutia, o kto-
rého dosiahnutie sa modlíme, keď 
prosíme, aby sme všetci jedno 
boli. Skutočnosť, že ideme k to-
muto cieľu s Máriou, Matkou kres-
ťanskej jednoty, nám dáva pevnú 
nádej, že k tomuto veľkému cieľu 
zjednotenia všetkých kresťanov raz 
dôjdeme. Amen.

snímka: Martin Magda  ml.
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Dnes je prvý január – deň významovo veľmi bohatý: Je to cirkevná slávnosť Panny Márie Bohorodičky, zároveň 
Svetový deň pokoja, občiansky Nový rok i Deň vzniku Slovenskej republiky.

Všetky významy tohto dňa sa spájajú v nás. My sme veriaci katolíci, sme aj občania Slovenskej republiky a pat-
ríme aj do svetového spoločenstva národov. Na Nový rok si podľa pekného zvyku vinšujeme zdravie, šťastie a hoj-
né Božie požehnanie. Potešilo by nás, keby sa tieto krásne vinše naplnili. Uvedomujeme si však, že čosi – hoci 
nie všetko – je aj v našich rukách, aby sme sa pričinili o to šťastie a požehnanie v nastávajúcom novom roku.

V tomto pastierskom liste si chceme pripomenúť najmä duchovné prostriedky, ktoré nám umožňujú dobre žiť 
pred Bohom, čiže – byť svätými.

Keďže celý rok 2017 je pamätným rokom storočnice fatimských zjavení Panny Márie, pouvažujme nad fatim-
ským posolstvom.

Pripomeňme si, čo sa pred sto rokmi stalo neďaleko malého portugalského mestečka Fatima v malebnom vi-
dieckom údolí Cova da Iria.

Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa v roku 1917 šesťkrát, pravidel-
ne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária. Deti boli čiastočne – pokiaľ 
sa to len v takomto prípade dá – na mimoriadne zjavenie pripravené. Už v predchádzajúcom roku – 1916 – sa 
im totiž párkrát zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby sa modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý svet.

V tých časoch vrcholila prvá svetová vojna. Na početných frontoch boli mnohí ranení a umierali tisíce vojakov 
i civilistov. Na viacerých miestach Európy boli hladomory a vzbury. V cárskom Rusku sa dostali k moci boľševic-
kí revolucionári a následne vznikol ateistický Sovietsky zväz.

V deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keď tri deti pásli ovce v údolí Cova da Iria. Okolo jednej ho-
diny popoludní sa im nad malým dubom zjavila Panna Mária. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa šate. Po-
vedala deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa v mesiaci prichádzali sem, a to počas šies-
tich mesiacov po sebe. Potom im povie viac.

Správa o zjaveniach, a najmä to, že sa budú pravidelne opakovať, vzbudila veľký záujem všetkých obyvateľov, 
nielen veriacich. Preto 13. októbra 1917, keď bolo posledné zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný zázrak, prišlo 
do údolia Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí.

V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný vietor. Všetci boli presvedčení, že ak sa udeje zázrak, bude to 
potvrdenie pravdivosti Máriiných zjavení. Ak nie, deti budú vyhlásené za podvodníkov a veriaci, zvlášť Katolícka 
cirkev, budú veľmi zosmiešnení. 

Okolo poludnia dážď ustal. Deťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov vykuklo slnko. Krátko nato sa stal 
zázrak nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli všetci prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť a meniť rôzne farby. 
Rýchlo rotujúce slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. Zjavenie sa skončilo tak, že 
na pozadí upokojeného slnka sa ukázala Panna Mária.

Lucia potom vravela, že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podobách, vždy si želá to, čo dobrá Matka – pomá-
hať ľuďom kráčať cestou svätosti.

Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si na-
vzájom zle, príde iná vojna, horšia ako táto prebiehajúca.

Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným „tancom slnka“ bolo vo všeobecnosti nevyvrátiteľné; videli ho 
desaťtisíce ľudí. Pozorovaná rotácia slnka sa nedala uspokojivo vedecky vysvetliť. A, žiaľ, naplnilo sa aj varova-
nie Božej Matky. Prvá svetová vojna sa skončila a po nej prišla ešte horšia – druhá svetová vojna, lebo ľudia ne-
začali lepšie žiť.

Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba 
pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. Pápež Pavol VI. v závere tretieho zasadania Druhého vatikánske-
ho koncilu (dňa 21. novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil Pan-

Celoslovenský pastiersky list biskupov Slovenska na nový rok 2017

Rok 2017 – storočnica fatimských zjavení
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nu Máriu za „Matku Cirkvi“.
My, jednotlivo či spoločne, si môžeme toto postavenie sa pod ochranu Matky Božej často pripomínať. Panna Má-

ria zároveň priblížila duchovné prostriedky, ktoré napomáhajú polepšeniu človeka i sveta. Sú to najmä: svätá spo-
veď a sväté prijímanie počas prvých sobôt v mesiaci; modlitba posvätného ruženca a rozjímanie nad ružencovými 
tajomstvami – s úmyslom: odčiniť urážky, ktorými ľudia urážajú Pána Boha a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

V súkromných zjaveniach – uznaných Cirkvou – ide o to, aby sme správne pochopili znamenia čias. Tak je to 
aj pri fatimských zjaveniach.

V situácii, keď sa svet vysmieva z diabla a z pekla, fatimské deti vidia peklo v celej jeho hrôze. Keď si ľudia 
myslia, že ich zloba (vojny, násilie, vydieranie, korupcia…) nemá žiadne dôsledky, vidíme utrpenie ako dôsledok 
morálneho úpadku ľudstva.

Keď si na prahu nového roka vinšujeme zdravie a šťastie – mali by sme  prijať vekmi osvedčený liek na morál-
ne choroby ľudstva – úprimné pokánie!

Mali by sme si uvedomiť, že opravdivý pokoj nie je iba bezvojnový stav; nie je ani len rovnováha medzi proti-
kladnými mocnosťami alebo výsledok despotickej vlády. V pravom zmysle slova je pokoj „dielom spravodlivos-
ti“ (porov. Iz 32, 17). Pravý pokoj je ovocím poriadku, ktorý vštepil do ľudskej spoločnosti jej božský Zaklada-
teľ a ktorý majú ľudia uskutočňovať. Želaný pokoj sa nikdy nezískava raz navždy. Treba ho budovať nepretržite. 
A keďže aj ľudská vôľa je narušená hriechom, starostlivosť o pokoj vyžaduje od každého vytrvalé ovládanie váš-
ní a bdelosť zákonitej vrchnosti.

Vrchnosť má zaručiť všetkým osobné blaho, v ktorom si budú medzi sebou vymieňať bohatstvá svojho ducha 
a nadania. Preto sa na všetkých kresťanov vzťahuje naliehavá výzva, aby sa životom „podľa pravdy a v láske“ (po-
rov. Ef 4, 15) spojili s mierumilovnými ľuďmi a s nimi sa modlili i pracovali za pokoj (porovnaj koncilovú konštitú-
ciu Gaudium et spes – Radosť a nádej, kap. 78).

Drahí bratia a sestry, slávime Nový rok a vianočnú dobu, v ktorej sme dostali ďalšiu veľkú ponuku – cestou 
osobného pokánia môžeme prispieť k lepšiemu životu. Nebojme sa v nastávajúcom roku používať osvedčené du-
chovné prostriedky ponúkané Pannou Máriou. Jej materinská starostlivosť o nás i jej nebeský príhovor sú záru-
kou nášho budúceho životného úspechu.

Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi.
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Tento rozhovor vzni-
kol ešte na sviatok Se-
dembolestnej Panny 
Márie v minulom roku, 
kde bol pozvaný du-
chovný otec Pavol sláv-
nostným kazateľom. 
Pri obetnom stole sa 
tak stretli dvaja rodáci 
z Kendíc.

Rozhovor 

ThDr.
Pavol 
Hrabovecký,

snímka: Martin Magda 

kaplán UPC v Prešove

Poprosil by som vás, aby ste sa 
nám v krátkosti predstavili.

Celkom ľahká otázka. Mám 
otca, mám mamu, ešte žijú, chvá-
la Bohu. Mám mladšiu sestru, tá 
je učiteľkou a žijeme spolu s na-
šou babkou, teda mamkinou ma-
mou v Kendiciach. Takže sme taká 
užšia, menšia rodina bez akých-
koľvek prídavkov, sme dvaja sú-
rodenci. 
Čo škola?

Na základnú školu som cho-
dil doma v Kendiciach, cirkev-
ná, mám na ňu pekné spomien-
ky. Potom na osemročné gymná-
zium svätého Mikuláša, kde sme 
vytvorili dobrý kolektív, ešte aj te-
raz sa stretávame každý rok, čo 
už nie je zvykom na Vianoce. Bolo 
to veľmi silné, intenzívne. Potom 
to bol seminár v Košiciach. Hneď 
som išiel na postgraduálne štú-
diá do Washingtonu D.c. na licen-
ciálne štúdiá systematickej teo-
lógie. Po ukončení licenciátu vo 
Washingtone som išiel do Ríma 

na doktoranské štúdium dogma-
tickej teológie. Ukončil som ho 
doktorátom v roku 2014 a vtedy 
som prišiel do Prešova do UPC-č-
ka, kde som nahradil Mariána Ka-
šaja, ktorý už mal prisľúbenú far-
nosť v Jenkovciach. Bolo treba vy-
pomôcť v UPC-čku, tak som hneď 
súhlasil, že môžem prísť medzi vy-
sokoškolákov do Prešova.
Ako sa vo vás zrodilo povolanie 
byť kňazom?

Práve mi prišlo smiešne to, keď 
som čítal v Katolíckych novinách 
rozhovor s Marekom Forgáčom 
a jeho sa pýtali to isté. Usmie-
val som sa pritom, lebo odpove-
dal tak, ako by som odpovedal ja. 
Žiadne šokujúce udalosti to nebo-
li. Žil som v katolíckej rodine, kto-
rá žila svoju vieru, mamka, babka, 

dedko môj bol mi takým vzorom. 
A dokonca je veľmi zaujímavé, čo 
som zistil až v deň, keď som po-
vedal mame, že chcem ísť do se-
minára. Mama mi v ten deň pove-
dala, že vždy chcela mať zo mňa 
kňaza. Nikdy mi to nepovedala, len 
sa modlila. Takže to bolo pre mňa 
šokujúce, že sa len modlila a nija-
ko mi nič nenaznačila. Bolo to pri-
rodzené. Veľký pozitívny vplyv mal 
na mňa kňaz vo farnosti d. o. Jan-
ko Sedlák, ktorý bol chlapom na 
správnom mieste vo všetkých ohľa-
doch, on ma tiež veľmi ovplyvnil.
Zamerajme sa teda na vaše teraj-
šie pôsobisko – Univerzitné pas-
toračné centrum. Aj z našej far-
nosti mladí odchádzajú na vysoké 
školy, aby sme im poskytli nejaké 
informácie, ako to tam funguje.
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My sme Univerzitné pastorač-
né centrum, čo je druh špeciál-
nej farnosti a pastorácie vysoko-
školských študentov, popritom aj 
všetkých zamestnancov, profeso-
rov, ktorí majú o to záujem, hoci 
primárne sú to študenti. A klasic-
ky ako každý kňaz, máme na sta-
rosti aj duchovnú starostlivosť, 
čiže máme sväté omše, popritom 
aj rôzne iné modlitbové veci, ako 
napríklad modlitby bratov z Tai-
zé, ktoré sa ujímajú. Mladí ľudia 
sú dnes veľmi uponáhľaní a preto 
im aj dobre padne trošku sa stíšiť 
pri modlitbe a hudbe, čo je vyhľa-
dávaným spôsobom modlitby. Ale 
nie je to iba o duchovnom živote. 
Mladý človek je aj veľmi živý a po-
trebuje aj spoločenstvo. Takže sa 
vytvárajú rôzne internátne spo-
ločenstvá, ktoré potom fungujú 
viac-menej samostatne a schádza-
jú sa až na hlavných svätých om-
šiach. My sa smejeme, že hlavná 
svätá omša pre nás nie je nedeľa, 
ale streda. Pre nás je streda ne-
deľou, keďže vtedy sú všetci štu-
denti viac-menej už v polovici týž-
dňa a pred odchodom domov na 
víkend. Je to spoločenstvo nielen 
modlitebné a duchovné, ale aj kul-
túrne. V istý čas bolo veľmi známe 
prešovské divadlo UPC-čkove Ba-
rokový kláštor, ešte za Janka Kna-
píka. V súčasnosti sú to skôr plesy 
a zábavy, čo sa týka kultúry, ale aj 
športové. Môžem sa pochváliť, že 
vznikol aj z iniciatívy prešovského 
a bratislavského UPC-čka celoslo-
venský florbalový turnaj. Obhajuje-
me teraz druhé miesto, škoda, že 
nám uniklo zopár gólov na finále. 
Takže máme aj florbal. Aby to ne-
bolo také, že máme iba tie oficiál-
ne stretnutia, kedy sa niečo deje. 
Je to normálne doprevádzanie štu-
dentov v ich živote. To, čo si bež-

ný kňaz nemôže dovoliť v spoved-
nici, aby sa venoval mladému člo-
veku hodinu v rozhovore, to robíme 
my. K nám prichádzajú na špeciál-
ne duchovné vedenie, na špeciál-
ne rozhovory, konkrétne formova-
né na ich potreby. Sme na to špeci-
álne určení a posúvať ich do takej 
zrelosti života, aby potom prebe-
rali zodpovedné úlohy aj v živote,  
aj v spoločnosti, aj vo farnostiach.
Vo farnostiach na dedinách je  
taký trend, alebo sa zvykne hovo-
riť, že birmovka je oficiálne rozlú-
čenie sa  mladého človeka s cirk-
vou. Mladí akokeby strácajú záu-
jem o duchovné veci, stoja vonku 
okolo kostola, vytrácajú sa z kos-
tolov. Ako je to v UPC-čku, mladí 
k vám prídu sami?

Presne tak. To je najkrajšie na 
UPC-čku. My máme len tých, ktorí 
chcú. Tí, ktorí nechcú ako vysoko-
školáci, to každý vie, že príde ten 
„úlet“, tam má každý slobodu. Ale 
na UPC prídu len tí, ktorí tam chcú 
byť a to je úžasné mať pred sebou 
človeka, ktorý chce, ktorý rozu-
mie veciam, to už nie je také bež-
né. Birmovanec, to poznanie je už 
trošku vyššie a má túžbu ešte viac 
sa zdokonaľovať. Toto je niečo, čo 
myslím, žeby som doprial mnohým 
aj kňazom ako duchovné pookria-
tie. Prísť na UPC-čko, zažiť vieru, 
ktorá je živá, ktorá nie je iba nasi-
lu vnucovaná, skrze kňazov a ro-
dičov, babky, ale sami si ju dob-
rovoľne  vyberajú. Tomu aj my mu-
síme prispôsobovať svoj program. 
Ak je túžba mladého človeka rásť, 
poviem teraz  za seba ako teológ 
v teológii, máme pre nich mesač-
né formujúce večery pod lampou. 
Nazval som ich Večer pod lam-
pou, alebo teologický večer. Kaž-
dý mesiac príde nejaký iný hosť, 
je to moderované. Nie je to pred-

náška, ktorá je takou nudnou for-
mou, ale je to diskusia. Mladí ľu-
dia prídu, zaplní sa to na štyridsať, 
päťdesiat ľudí, čo je na Prešov vo 
večerných hodinách úžasné plé-
num. Rozoberajú sa témy od bio-
etiky, rozvodov, morálky, teológia, 
Sväté Písmo, alebo aj fundamenta-
lizmus v náboženstve. Toto je nie-
čo, čo ich veľmi oslovuje. Musím 
povedať, Bohu vďaka, že aj diev-
čatá, čakal som, že len chlapcov, 
ale aj dievčatá chcú vedieť odpove-
de na mnohé otázky. Takže UPC-č-
ko je forma, ktorá je niekedy bal-
zamom na dušu v tom, že prídu tí, 
ktorí chcú. Niekedy je to náročné, 
aby som doplnil aj tú druhú strán-
ku zložitejšiu. To je vtedy, keď vidí-
me veľký nezáujem v očiach práve 
tých, ktorí nechcú. Je to markant-
nejšie ako v kostole, lebo do kos-
tola prídu ľudia v nedeľu a dá sa 
tam skryť. Ale keď ideme po fakul-
te, po internátoch, vidíme v očiach 
až takú vzburu. Čo ten tu chce, pre-
čo tu chodí, prečo nám nedá po-
koj? Niekedy má s tým človek čo 
robiť, ale nie je to až také silné, 
aby sme sa toho báli.
Povedali ste, že do UPC-čka prí-
du tí, čo naozaj chcú. Je teda aj 
formovanie týchto mladých ľudí 
menej náročné, keďže sa oni sami 
tak rozhodli? Alebo sa aj medzi 
nimi nájdu takí, ktorí sa ťažko for-
mujú? Predpokladám, že aj vaše 
vzdelanie vám pomáha zvládnuť 
a odpovedať na mnohokrát váž-
ne otázky o viere, ktoré mladých 
ľudí trápia.

Formácia nás kňazov je o to ná-
ročnejšia. Bavili sme sa mnoho-
krát o tom, máme pravidelné celo-
slovenské stretnutia UPC kňazov, 
dvakrát do roka s biskupom Gali-
som, čo je stretnutie popri KBS, 
lebo sme súčasť KBS-ky (Konfe-
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rencie biskupov Slovenska). A tam 
sa bavíme o tom, aká náročnosť je 
na kňaza UPC, ktorý naozaj musí 
v prvom rade byť kreatívny, lebo 
my doslova hádžeme siete a čaká-
me kedy sa jedna rybka, dve ryb-
ky ulovia. Niekedy je to z náhod-
ných projektov, kedy príde aj dvad-
sať, tridsať zázrakov. Niekedy plá-
nujeme niečo veľmi dlho a ukáže 
sa tam desať ľudí. To je tá nároč-
nosť, ktorú my musíme v prvom 
rade osobnostne zvládnuť. Nebyť 
očakávaný, túžený a vyhľadáva-
ný a niekedy byť spokojný s jed-
ným, s dvoma. Ďalšia náročnosť 
je po tej intelektuálnej a duchov-
nej stránke. Keďže ich vedieme 
duchovne, v duchovných rozhovo-
roch, tak si to žiada, aby aj my sme 
boli duchovní ľudia, ale to je každý 
kňaz, to nie je nič špeciálne. Len 
tam je to o tom, že mladý, viete 
ako to je. Prídu na UPC, počúvajú 
kňaza - zaujme ma, prídem, neza-
ujme, neprídem. Je to veľmi bež-

né. Na začiatku ideme my „otuká-
vačka“. Prvý mesiac október, keď 
začína UPC-čko, pozrieme sa na 
študentov, aha prváci tu, tu, tu. 
Príde november, prvákov je polo-
vica a do konca prvého semestra 
už iba tretina, podľa toho ako majú 
povinnosti a rozvrhy, to tiež musí-
me pravdivo spomenúť. Ale mladí 
majú v Prešove veľa možností, nie 
sme vzťahovační.
Na záver vyslovte pre našich mla-
dých čitateľov vo farnosti, možno 
budúcich vysokoškolákov, neja-
ké pozvanie.

Určite pozývame do UPC-čka. Ak 
už aj nie kvôli nám kňazom, my 
sme absolútne v tomto sekundár-
ni, ale tu by som zdôraznil to, čo 
hovorí môj kolega. Tu sa vytvárajú 
priateľstvá na celý život. Nie je to 
fiktívny život, je to veľmi reálny ži-
vot. Spoznal som viaceré rehoľné 
sestričky, kňazov, ktorí našli povo-
lanie v UPC, manželstvá. Ja tento 
rok asi lámem rekordy - mám de-

sať sobášov a z nich je asi šesť 
UPC sobášov, čiže naše páry, čo je 
veľmi veľkou výzvou pre mladých. 
Ak chcú nájsť kvalitného partne-
ra do života, UPC býva tým správ-
nym miestom. Pretože tú sú ľudia 
po všetkých stránkach, dá sa po-
vedať, ak nie celkom, tak aspoň 
napoly vyformovaní. Čiže žena má 
šancu z chlapa ešte niečo vykre-
sať a naopak muž zo ženy. Je to 
priestor pre priateľstvá a vzťahy 
na celý život.
Ešte poznámka na okraj. Aj nový 
košický pomocný biskup Marek 
Forgáč je bývalý UPC-čkár, čiže je 
to takým vyznamenaním pre kňa-
zov, ktorí robia túto prácu.

(Smiech) My máme poslanie tu 
a teraz. Zopár rokov a ideme ďalej.  
A tak by to aj malo byť. Aktuálne 
byť tu pre mladých, aj my sami sa 
tu zdokonaľujeme. A čo bude po-
tom, to vie len Pán Boh.

Ďakujem za rozhovor. 
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda
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To, že si Ježiš Kristus vybral púšť 

ako miesto modlitby, nesmie nás 

udivovať – predsa pobyt na púš-

ti nebol pre Neho ničím nemorál-

nym. Nie je tiež zvlášť udivujúce 

to, že Ho tam zaviedol Duch Svä-

tý – predsa sprievodcom Syna Bo-

žieho nemohol byť nikto iný, ako 

iba Boh. Naproti tomu, čo nás udi-

vuje, je to, že bol pokúšaný zlým 

duchom, že tento duch temnôt 

Ho dokonca dvakrát vyniesol nad 

zem. Keby nám to nevyrozprával 

inšpirovaný evanjelista, nechcelo 

by sa nám veriť v pravdivosť tejto 

udalosti. Keď sa však dlhšie nad 

tým zamýšľame, prestávame sa di-

viť a s radosťou v srdci poďakujme 

dobrému Spasiteľovi za to, že do-

volil, aby bol pokúšaný, aby nám 

vyslúžil víťazstvo v ťažkých bojoch 

a útokoch zo strany pekla. Akí sme 

vďaka tomu šťastní! Od toho času 

môžeme víťaziť v pokušeniach, len 

aby sme to skutočne chceli. 

V dnešnej kázni vám chcem uká-

zať, aké pôžitky plynú pre nás z po-

kušení a akým spôsobom máme 

s pokušeniami mužne bojovať, aby 

sme v nebi dostali korunu slávy.

•

Nemusím dokazovať to, že po 

svete sa túlajú čerti, ktorí nás po-

kúšajú. Vie to každé kresťanské 

dieťa, ktoré sa učí katechizmus. 

Je tam totiž takáto otázka: Zosta-

li všetci anjeli verní Bohu? Je tam 

aj odpoveď: Nie. Mnohí z nich sa 

proti Bohu vzbúrili a za trest boli 

O pokušeniach
„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4, 1)

zhodení z neba do pekla. Na ďal-

šiu otázku: Čo robia títo vzbúrení 

anjeli? – katechizmus odpovedá: 

Pokúšajú ľudí, lebo ich chcú zviesť 

na zlé. Máme na to mnoho dôka-

zov v Písme svätom. Diabol pokú-

šal prvých rodičov v pozemskom 

raji (Gn 3, 1). Tu prvý raz zvíťazil 

a toto víťazstvo ho urobilo veľmi 

drzým a pyšným. Diabol tiež naho-

voril Kaina, aby zabil svojho brata 

Ábela (Gn 4, 8). V Starom zákone 

čítame, že Boh sa pýta satana: Od-

kiaľ prichádzaš? A ten odpovedá: 

Chodil som krížom-krážom po zemi 

(Jób 1, 7). A teda zlý duch chodí po 

svete a pokúša ľudí. Evanjelium ho-

vorí, že keď sa Mária Magdaléna 

pokorila pred Kristom, pričom ľu-

tovala svoje hriechy a Spasiteľ jej 

odpustil, vtedy z jej tela vyšlo se-

dem diablov (Lk 8, 2). A znovu čí-

tame, že zlý duch, vyhnaný z člo-

veka, si povedal: „Vrátim sa tam, 

avšak vezmem so sebou ešte hor-

ších diablov."

•

Treba teda bojovať a odolávať 

pokušeniam. Keby sme sa opýta-

li tých kresťanov, ktorí dnes kví-

lia v pekle a ktorých predurčením 

bolo predsa nebo – keby sme sa 

ich teda spýtali, prečo sa dostali 

do zatratenia, odpovedali by nám: 

„Preto, že sme podľahli pokuše-

niam“. A čo zaistilo večné šťastie 

svätým, čo spôsobilo, že kraľujú te-

raz v nebi? Na takúto otázku šťast-

ní obyvatelia neba by odpovedali 

jednohlasne: „Pomocou Božej mi-

losti sme sa vzopreli pokušeniam 

a zvíťazili sme nad diablom."

Čo je to pokušenie? Je to naho-

váranie človeka zlým duchom, aby 

urobil to, čo Boh zakazuje, alebo 

aby nerobil to, čo Stvoriteľ odporú-

ča a prikazuje. Boh chce, aby sme 

sa ranné i večerné modlitby modli-

li na kolenách a s úctou, aby sme 

v nedele a vo sviatky boli na svä-

tej omši – a ak je to možné, aj na 

iných pobožnostiach – aby sme mi-

lovali všetkých ľudí (a teda aj ne-

priateľov!), aby sme sa v prikázané 

dni postili, aby sme sa usilovali po-

znať a dobre plniť povinnosti svoj-

ho stavu, aby sme ochotne z ce-

lého srdca odpúšťali urážky, aby 

sme sa zdržovali kliatby, zlých rečí 

o ľuďoch, ich osočovania, vyslovo-

vania nemravných slov, nemrav-

ných skutkov. Ďalej žiada, aby si 

deti vážili svojich rodičov a podria-

dení svojich predstavených. A ak 

aj napriek našepkávaniu zlého du-

cha neporušujete tieto Božie zása-

dy, tak nepodliehate pokušeniu, 

ale ako ho poslúchate, tak poku-

šení víťazí nad vami. Dobre je po-

čas pokušenia položiť si otázku: 

bol by som v hodine smrti spokoj-

ný, že som poslúchol toto pekelné 

našepkávanie?

•

Viete, prečo satan s takou zaťa-

tosťou sa usiluje priviesť človeka 

k pádu? Lebo chce, aby stvorenia 
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preukázali pohŕdanie svojmu Bohu. 

Aké je to šťastie, že Ježiš Kristus 

sa stal pre nás vzorom a príkla-

dom vo všetkých životných situá-

ciách. Keď, napríklad, nás stret-

ne pohŕdanie, pozeráme na Neho, 

ako ide pred nami s tŕňovou ko-

runou na hlave, ako Ho oblieka-

jú do červeného plášťa a považu-

jú Ho za hlupáka. Keď trpíme, mô-

žeme nachádzať posilnenie v ob-

raze Spasiteľa, ktorý pokrytý rana-

mi, v strašných bolestiach zomiera 

na kríži. Keď nás prenasledujú zlí 

ľudia, nenariekajme nad tým, keď 

vieme, že Ježiš Kristus ide za svo-

jich katov na smrť; keď nás prepa-

dávajú diabolské pokušenia, neu-

padajme na duchu, ale pamätaj-

me, že i nášho milovaného Spasi-

teľa pekelný duch dvakrát vyzdvi-

hol nad zem. A teda vždy a všade, 

v každom utrpení a v každom po-

kušení, majme pred očami dušu 

Boha, ktorý ide pred nami a ktorý 

nám pomôže zvíťaziť.

Tieto myšlienky musia byť pre 

kresťana úžasnou posilou – lebo 

aj on určite nepodľahne pokušeniu, 

ak sa bude utiekať k Bohu.

•

Pokušenia sú natoľko užitoč-

né, že nás poučujú o našej ničote 

a slabosti. Sv. Augustín nám káže 

ďakovať Bohu za to, že nás uchrá-

nil pred hriechom tak isto, ako za 

odpustenie vín, ktoré sme spácha-

li. To, že tak často upadáme do 

pasce diabla, pochádza z toho, že 

sme príliš istí vo svojich rozhod-

nutiach a sľuboch. Keď nás neťaží 

smútok, keď sa všetko odvíja pod-

ľa nás, vtedy veľmi dôverujeme 

sebe, zdá sa nám, že nás nič ne-

môže vyvrátiť, zabúdame na svoju 

ničotu a slabosť. Vtedy slávnost-

ne prehlasujeme, že sme pripra-

vení skôr zomrieť, ako sa poddať 

hriechu. Príkladom takéhoto posto-

ja je Peter, ktorý hovorí Kristovi: Aj 

keby sa všetci pohoršili na Tebe, ja 

sa nepohorším (Mt 26, 33). A Bož-

ský Majster mu chcel ukázať, že 

človek sám od seba je veľmi slabý 

a vlastne preto, aby ho obrátil, ne-

použil ani kráľov, ani kniežatá, ani 

vojská, iba obyčajnú upratovačku. 

A vtedy Peter, ktorý bol pred chví-

ľou ochotný zomrieť pre Ježiša, te-

raz hovorí, že Ho nepozná a nevie, 

snímka: Edo Jenča, Ovčie sn
ím
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o kom sa tu hovorí. Dokonca prisa-

há, že je to tak!

Môj Bože, akí sme slabí, keď nás 

ponecháš na seba samých!

•

A predsa nájdu sa tak sebais-

tí ľudia, že takmer závidia svätým 

ich pokánie a umŕtvovanie. Zdá sa 

im, že by mohli robiť to, čo oni. Keď 

čítajú o mučeníkoch, sú priprave-

ní pre Pána Boha vytrpieť to isté 

ako oni. Hovoria, že utrpenia rých-

lo pomíňajú a odmena za ne trvá 

večne. Zatiaľ, čo Boh využíva aký-

koľvek prostriedok, aby nám uká-

zal, že sami od seba nič nemôže-

me! Dovoľuje, aby sa k nám priblí-

žil zlý duch. A ten istý kresťan, kto-

rý pred chvíľou chcel ísť o preteky 

s pustovníkmi, ktorí sa živia korien-

kami a trávou, začína nariekať na 

malú bolesť hlavy, na malé pich-

nutie špendlíkom. Iný zasa, ktorý 

bol pripravený pre Boha prelievať 

krv, začína mu v srdci hodovať žiar-

livosť, neochota, pomsta, nechce 

vidieť svojho protivníka alebo s ním 

jedná chladne iba preto, že tamten 

mu spôsobil drobnú krivdu, že ho 

trochu ohováral, že mu čosi dobré 

odplatil nevďačnosťou. A tak ho to 

poburuje, že často nemôže spávať. 

A teda – ako veľmi sme slabí sami 

od seba, ako veľmi nemôžeme byť 

istí vo svojich rozhodnutiach!

•

Pokušenie nás teda udržiava 

v čnosti pokory, bráni nás pred 

pýchou. Sv. Filip Neri plakal a vo-

lal k Bohu: Bože môj, pomáhaj mi 

svojou milosťou, lebo vieš, že som 

hanebný zradca. Keď ma čo len 

na chvíľu opustíš, tak sa bojím, že 

Ťa zradím.

•

Povedzte mi, kto najviac zaku-

suje pokušenie? Či opilci, alebo 

tí, čo stále preklínajú, alebo nečis-

tí ľudia, ktorí sa váľajú vo všetkej 

špine? Či lakomec, ktorý sa chce 

každým možným spôsobom oboha-

tiť? Nie! Týmito ľuďmi satan pohŕ-

da – usiloval by sa ich čo najdlhšie 

zachovať pri živote, aby svojím prí-

kladom mohli ešte viac duší stiah-

nuť do pekla. Keby napríklad ten 

starý nemravník zomrel skôr, keby 

odišiel z tohto sveta pred pätnásti-

mi či dvadsiatimi rokmi, tak by ne-

zviedol toľké dievčatá, nestiahol by 

ich do bahna špiny. Nepohoršil by 

tiež mladého chlapca, ktorý mož-

no až do smrti zotrvá v hriechu. 

Keby satan naklonil tohto zlodeja 

k častým prepadom, tak by možno 

už dávno zahynul na šibenici a ne-

naučil by iných, ako kradnúť a ra-

bovať. A toho človeka, keby satan 

nahováral na opilstvo bez prestáv-

ky, tak by bol už dávno zomrel na 

delírium. Ale že sa mu život predl-

žuje, tak ešte iných naviedol, aby 

sa vláčili po krčmách. Keby zlý 

duch v akejsi bitke pozbavil živo-

ta toho hudobníka či tamtoho šen-

kára, nebolo by zatratených toľko 

ľudí. Sv. Augustín učí, že diabol ta-

kýchto hriešnikov veľmi neoslovu-

je – naopak, pohŕda nimi, akoby 

pľul na nich.

Kto teda zakusuje najprudšie po-

kušenia?

Tí, ktorí najhorlivejšie pracujú na 

spáse svojej duše; tí, ktorí sa zrie-

kajú zábav a pozemských príjem-

ností. Na nich číhajú celé pekelné 

armády duchov!

•

Sv. František z Assisi žil so svoji-

mi rehoľníkmi v malých domčekoch 

postavených z trstiny v šírom poli. 

Niektorí jeho bratia viedli život plný 

umŕtvovania. Raz jeden z nich videl 

očami duše celý pluk pekelných du-

chov, ktorí sa radia, ako by týchto 

čnostných a bohabojných bratov 

zviedli. A jeden z týchto zlých du-

chov povedal takto: „Títo rehoľníci 

sú vystrojení peknou čnosťou po-

kory. Zapierajú sa a úplne sa od-

dali Bohu. Majú rozvážneho pred-

staveného a preto ich nemôže-

me premôcť. Počkajme, kým on 

zomrie a vtedy tu privedieme ľudí 

bez povolania, ktorí zavedú medzi 

nimi uvoľnenie a týmto spôsobom 

ich premôžeme“. Keď tento brat 

zašiel do mesta, znovu tam videl 

zlého ducha, ktorý v tomto prípade 

namiesto toho, aby pokúšal oby-

vateľov, sám a nečinne sedel pri 

bráne. Spýtal sa teda mních svoj-

repro: Spektrum 
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ho anjela strážcu, prečo sa na re-

hoľníkov vrhli tisíce pekelných du-

chov a na zvádzanie celého mes-

ta poslali iba jedného diabla, kto-

rý i tak sedí a nič nerobí? Anjel mu 

na to odpovedal, že ľudia vo svete 

nepotrebujú pokušenia, lebo sami 

sa topia v hriechoch, ale rehoľníci, 

aj napriek pasci diabla stále kona-

jú dobré skutky.

•

Prvým osídlom, ktoré diabol na-

stavuje osobe, ktorá začína slúžiť 

Pánu Bohu, je obava pred ľudskou 

mienkou. Preto sa človek ukrýva 

so svojimi dobrými skutkami, han-

bí sa za ne, bojí sa a hovorí si: Čo 

by na to povedali ľudia, keby sa do-

zvedeli, že som sa polepšil? A ak 

nemôže diabol nič urobiť pomocou 

obavy pred ľudskou mienkou, tak 

vzbudzuje v takej osobe výnimoč-

ný strach a stále upodozrievanie, 

že jej spovede sú zlé, že kňaz ne-

pozná opravdivý stav duše, že jej 

nič nepomôže žiadne pokánie, lebo 

i tak bude zatratená, že je lepšie 

zanechať to všetko, ako žiť v stá-

lom strachu a súžení.

•

Je pravda – keď človek leží v hrie-

choch a zlozvykoch, nepociťuje ani 

nebadá v sebe žiadne pokušenia. 

Ale keď chce zmeniť svoj život, tak 

sa na neho vrhá celé peklo. Počú-

vajte, čo hovorí sv. Augustín: Zlý 

duch pripomína strážcu, ktorý má 

vo väzení mnoho väzňov. On má po-

kojne kľúče vo vrecku, lebo je pre-

svedčený, že mu väzni neujdú. Ani 

diabol nenastavuje pasce hrieš-

nikovi, ktorý nemyslí na nápravu; 

iba zaťahuje putá a nemárni čas 

na nové pokušenia. Necháva na 

pokoji náruživcov – ak prirodzene 

bezbožník môže mať pokoj – a čo 

najstarostlivejšie ukrýva pred nimi 

stav ich duše a až v hodine smrti 

v hrozných farbách im stavia pred 

oči hriechy, ktoré spáchali, aby ich 

týmto spôsobom priviedol k zúfal-

stvu. Naproti tomu celkom ináč po-

stupuje peklo s ľuďmi, ktorí chcú 

rozhodne zmeniť svoj život a od-

dať sa výlučne službe Bohu. Augus-

tín to dobre vedel z vlastnej skúse-

nosti. Dokiaľ žil nemorálne, dovte-

dy nevedel, čo je to pokušenie. Bol 

úplne pokojný. Keď sa však odvrá-

til od zlého ducha, musel s ním 

päť rokov viesť hroznú vojnu, pri-

čom horko plakal a robil prísne po-

kánie. Tu sú slová tohto veľkého 

Doktora Cirkvi: Metal som sa ako 

väzeň prikovaný reťazami. V jeden 

deň som víťazil, ale pozajtra som 

ležal zvalený na zem. Tento krvavý 

a urputný boj sa ťahal päť rokov. 

Nakoniec s Božou pomocou som 

úplne porazil nepriateľa.
http://www.boziemilosrdenstvo.sk/
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Prekážkami v rozlišovaní BV sú: hriechy a neresti, emócie a komplexy, zranenia, falošné obrazy Boha, tem-
nota. Toto všetko má vedie k tomu, aby som počul to, čo chcem počuť ja. 

1 Neresti a hriech 
Všetky neresti, s ktorými nič nerobím, sú prekážkou v rozlišovaní. Hriechy, na ktorých som závislý a proti 

ktorým nebojujem, sú prekážkou v rozlišovaní. Zvlášť: neodpustenie, nenávisť, závisť i žiarlivosť týkajúca sa 
duchovného obdarovania, egoizmus (sebectvo, vlastný záujem), predsudky voči národu, ľuďom, skupinám... 

Hriechy v oblasti sexuality sú prekážkou pre pôsobenie DS v nás: „Varujte sa smilstva! Každý hriech, kto-
rého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo 
je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha? A že nepatríte sebe? Boli ste draho kú-
pení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 18-20) 

2 Emócie a komplexy
Emócie sú Božím darom. Delíme ich na radostné a bolestné. Emócie samy osebe nie sú hriechom, ale 

skutky podmienené emóciami môžu byť zlé. Všetky nevyrovnané emócie sú prekážkou pre rozlišovanie. Zvlášť 
strach ma blokuje a vyvoláva vo mne zmätok pri poznávaní Božej vôle (strach z neúspechov i zlyhaní...). Ďal-
šou emóciou je ustarostenosť... Človek si namýšľa, že len on musí všetko urobiť, lebo to vie najlepšie.

Komplexy, ktoré neprekonávam, sú prekážkou pre rozlišovanie. Najmä komplex menejcennosti. Najčastej-
šie sa rodí z porovnávania. Boh ma s nikým neporovnáva. V Božích očiach je každý jedinečný. 

3 Zranené spomienky 
Neraz ich vytesňujeme, dávame do úzadia, ale ony zostávajú v podvedomí. Odstraňujeme ich modlitbou 

odpustenia: Pane, odovzdávam ti pocit, že som bol (rodičmi, príbuznými, učiteľmi...) nemilovaný. Žehnaj im 
a uzdrav ma. Modlím sa dovtedy, pokiaľ je tá emócia ešte živá. Všetky zranenia, v ktorých som ešte nenastú-
pil cestu uzdravovania, sú prekážkou v rozlišovaní. 

4 Falošný obraz Boha
Ak mám falošný obraz Boha, nie som schopný rozlišovať. Jestvujú tri základné obrazy Boha:
(1) Boh pozorovateľ. Boh stvoril svet a pozerá sa na neho, ako pokračuje, bez toho, aby doňho zasahoval. 

Tu nemôže existovať žiadny osobný vzťah s Bohom. Tu nie je možné ani žiadne rozlišovanie. Boh nemá záu-
jem o moju chorobu, môj finančný problém..., On sa len prizerá... 

(2) Boh bábkar. Boh, ktorý má vo svojich rukách bábky a pohybuje nimi. Bábky robia to, čo chce Boh. Boh 
všetkým manipuluje. Ja nemám žiadnu slobodu: ak sa mi niečo stane, to naplánoval Boh... Tu nemôže exis-
tovať osobný vzťah s Bohom. Tu nie je možné rozlišovanie, lebo Boh rozhoduje o všetkom, čo sa deje v mo-
jom v živote. Ak som chorý alebo nezamestnaný, to všetko naplánoval Boh... 

(3) Boh Otec 
(a) Ako Otec nevládne nad stvorením, ale stará sa o neho: pozná všetky detaily z môjho života, ani vlas mi 

nespadne z hlavy bez toho, aby on o tom nevedel. Boh vstupuje aj do tých najmenších detailov môjho života. 
On sa skutočne zaujíma i stará o mňa.

(b) On sa na mňa pozerá ako na dospelé dieťa, nie ako na batoľa („po toľkom čase sami mali byť učiteľ-
mi“ porov. Hebr 5, 12 - 14). Boh nechce, aby som bol stále malým dieťaťom, ktoré treba viesť. Som dospe-
lý - som schopný prijímať tuhú stravu...; robím veľa vecí sám, už to nerobia za mňa rodičia... Čím som zrelší, 
tým viac musím rozlišovať BV, lebo čím som zrelší, tým je môj život náročnejší... Ak nebudem rozlišovať, zo-
stávam v temnote. 

5 Temnota
Jestvujú tri chvíle temnoty v mojom živote: 
(1) Boh mi niečo prikazuje, ale ja Ho nevidím, nepočujem. Nemôžem Ho počuť, lebo sa držím len svojej ľud-

Imrich Degro

O rozlišovaní Božej vôle (3. časť)
Prekážky rozlišovania
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skej logiky; nemôžem Ho vnímať, lebo môj vzťah s Ním nie je hlboký; nemôžem Ho vidieť, lebo nepoznám, 
ako uvažuje, ako rozmýšľa. Nachádzam sa v temnote a v tejto temnote konám. 

Prestávam počuť Boží hlas, lebo som sa neobliekol do Božej mysle. 
Príklad: Niekto mi ublížil... Boh mi hovorí odpusť... Ja sa však chcem pomstiť... 
(2) Satan vstúpi do mojej histórie (života). Skrýva sa a vkladá do mojej mysle myšlienky, ktoré nie sú v sú-

lade s Božím myslením. Mám kráčať za Ježišom a on mi hovorí, aby som kráčal iným smerom; ponúka mi zlo 
ako dobro, klame ma. Chce, aby som odvrátil svoje oči od Ježiša.

Príklad: Som kresťanom a začnem sa zaoberať budhizmom: zisťujem, že skrze budhizmus môžem byť lep-
ším kresťanom, zanechám kresťanstvo a začínam žiť budhizmus a žijem oveľa lepšie ako predtým, ale od 
Ježiša som odišiel... V čom spočíva toto klamstvo? Keď diabol dosiahne svoj úmysel - odvrátiť ma od Ježi-
ša - už ma viac nebude pokúšať, nemá dôvod, lebo už nežijem s Ježišom. A ja sa naozaj stanem menej zlost-
ný, hnevlivý, žiarlivý..., ale už nie som s Ježišom; už nie som vo svetle; vonkajší výsledok je dobrý, ale už ne-
žijem s Ježišom... 

Áno, pokiaľ žijem s Ježišom, budem stále pokúšaný; budem zvádzať boj (porov. Rim 7, 14 - 25; Ef 6, 10 - 18). 
(3) Temnota vo mne. V nejakej oblasti mojej osobnosti žijem v temnote. A to je dôvod, prečo neustále pro-

sím DS, aby prišiel a naplnil ma. Stále sú vo mne oblasti, ktoré nie sú pokrstené DS. Táto temná oblasť vo 
mne mi bráni rozlišovať. Moje srdce nie je úplne slobodné, aby som mohol načúvať Bohu. Príklad: Som dob-
rý kresťan, chodím pravidelne na sv. omšu, k sviatostiam, ale ak ide o peniaze, nepoužívam ich tak, ako 
to chce Ježiš, alebo ak ide o moju sexualitu...                                                    (pokračovanie v budúcom čísle)

snímka: Martin Magda 
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Často teraz počúvam rôzne vy-
jadrenia odborníkov, politológov, 
ekonómov, ktorí prinášajú prognó-
zy svetového diania v začínajúcom 
sa roku. Nie je v moci nikoho z nás 
byť strojcami dejín, ale ako kresťan 
viem, že nikdy nebudem sám, ak 
si pozvem k sebe nášho Pána Je-
žiša Krista. Všetci si prajeme, aby 
bol nový rok lepší, ako ten pred-
chádzajúci. A on môže byť skutoč-
ne lepší, ale len za predpokladu, 
že my budeme lepšími. 

Áno, aj ja som ešte z tej gene-
rácie, ktorej sa vtĺkali do hlavy ne-
zmysly „...izmov“. Sebaisté slová 
K. Marxa vyznievajú aj v tejto na-
šej novej dobe, v tomto novom ti-
sícročí až mrazivo. „Keď dospe-
jeme od socializmu ku komuniz-
mu, nebude už potrebné, aby sme 
Boha popierali. Ľuďom bude rozho-
vor o Bohu tak cudzí, že už nebudú 
chápať o čom je reč, keď by niekto 
hovoril o náboženstve.“ Poviete si, 
prečo tu teraz vyťahujem nezmysel-
né ateistické reči? Nie, nevyhľadá-
vam literatúru takého druhu, len 
tak náhodou sa mi dostala do rúk 
kniha zo štúdia, kde sa hovorilo aj 
o tejto etape dejín ľudstva. Dnes 
je nad slnko jasnejšie, že ateiz-
mus porazil sám seba, zmysel ži-
votu nielenže nedal, ale doviedol 
ľudstvo na slepú koľaj. Ateistická 
filozofia, však tak veľmi poškodila 
svet, že došlo ku katastrofe. Man-
želstvá a rodiny sa vo veľkom roz-
padávajú, poctivá práca je na vý-
smech a čo ďalej? Na týchto tros-
kách však stojíme aj my, čo sme si 
vieru napriek všetkému zachovali. 
Položme si otázku. Čo my (kresťa-

nia) môžeme urobiť preto, aby ľu-
dia začali hľadať pravé hodnoty?

Pripomeňme si pár faktov.
Po ekonomickej stránke mnohí 

ešte stále spomienkovo optimistic-
ky povedia, že kedysi sme sa mali 
lepšie. Nemusím byť odborník na 
svetovú ekonomiku, ak poviem, 
že ani socializmus, ani komuniz-
mus nedobyl nik vojensky, ale pa-
dol ekonomicky. Sám sa zrútil, pre-
tože ak by bol pokračoval, boli by 
sme dopadli ako v Severnej Kórei, 
v lepšom prípade ako na Kube.

A čo duchovná oblasť? Počuli 
sme o tajných krstoch, sobášoch, 
birmovkách, o rôznych perzekúci-
ách rodičov, ak svoje deti prihlá-
sili na výučbu náboženstva v ško-
le. O statočných a odvážnych kňa-
zoch, o väzeniach a dokonca aj 
smrti tých, ktorí sa vzopreli. A ako 
je to teraz? Kto niekto z toho, čo 
som spomenula, zakazuje? Kto 
nám bráni žiť hlbšie s Bohom, žiť 
svoju vieru? Nik! Tak kto teda? 
Žeby sme to boli my sami? „...roz-
hovor o Bohu bude pre nich tak cu-
dzí, že nebudú chápať, o čom je 
reč...“ mrazivé, ale pravdivé záro-
veň. Ale prečo, pýtam sa stále do-
okola. Odpoveď?

Prestali sme premýšľať a nechali 
sme za seba uvažovať iných. Tých, 
ktorí sa naháňajú za ziskami za 
každú cenu, ktorí chcú zbohatnúť 
na nás. Sme úplne opantaní a ani 
si to neuvedomujeme, že za nás 
rozmýšľa reklama, politici, médiá, 
celebrity „...toto potrebuješ, toto 
je ozajstný štýl, iba vtedy budeš 
šťastný, my ti ukážeme cestu, my 
vám dáme lepšiu budúcnosť a iba 

my sme budúcnosť...,“atď.
Toto je obraz dnešnej našej spo-

ločnosti, ktorú si netrúfam nejako 
pomenovať. 

Po druhej svetovej vojne nastal 
obrovský rozmach hospodárstva, 
a to najmä v Amerike. Trh bol do-
slova zaplavený tovarom, ale ľu-
dia neboli naučení míňať peniaze, 
pretože si ešte veľmi dobre pamä-
tali hospodársku krízu a správať 
sa konzumentsky im bolo cudzie, 
preto radšej sporili. Bolo potrebné 
ovládnuť psychiku človeka natoľ-
ko, aby bol ochotní kupovať si to-
var. Toto išlo ruka v ruke s rozvo-
jom televízie, reklamného a show-
biznisového priemyslu. Tá vytvori-
la svoju etiku, ktorá smerovala od 
oslňujúcich reklám až ku kultúre 
konzumu, diametrálne sa odlišu-
júcej od kresťanskej etiky. Vo veľ-
kom sa prezentoval nový typ člove-
ka, akýsi ideál krásy, úspechu, slo-
body, samozrejme oslobodený od 
nejakých morálnych zábran, holdu-
júci alkoholu, drogám, sexu s osl-
nivým úsmevom, vzbudzujúcim po-
cit šťastia. Nezastupiteľnú úlohu tu 
zohrávajú médiá, ktoré vždy útoči-
li a snažili sa byť tým formujúcim 
prvkom, najmä pre mládež.

A teraz opäť k začínajúcemu 
sa roku. Človeku veľmi osoží, ak 
má možnosť začínať znovu. A Je-
žiš Kristus to vedel, keď ustanovil 
sviatosť pokánia, lebo je to „nový 
rok pre našu dušu“, začať od zno-
va, ale už bez hriechu. Nový rok je 
možnosťou, výzvou, aby sme za-
čali žiť zodpovednejšie, múdrej-
šie, lepšie. To Boh Otec náš tvor-
ca, nás tak uspôsobil a stvoril 

Nový začiatok
Dobrotivý Boh Otec nám s príchodom nového roka opäť ponúka nové 
dobrodružstvo prežiť ho s Ním a v Ňom. 
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pre nás dni, obdobia a roky. Svätý 
evanjelista Lukáš píše, že Ježiš sa 
vzmáhal v múdrosti, veku a obľube 
u Boha a ľudí" (porov. Lk 2,52). 
Aj človeka Boh pozýva, aby vzras-
tal a vzmáhal sa, ba čo viac, aktu-
álnosť tejto výzvy je ešte viac dô-
ležitá pre nás -  ľudí tohto tisícro-
čia, keď hriech v nás spôsobil, že 
skusujeme svoje zlyhania, vlastné 
slabosti a nedokonalosť poznania 
seba. Iba úprimná a pevná odhod-
lanosť, aby sme zápasili a víťazili 
nad svojimi slabosťami a rozvíja-
li svoje pozitívne vlastnosti, spolu 
s túžbou po svätosti nám v tom po-
môže. Avšak bez túžby vrátiť sa do 
milosti Božej to nepôjde.

Panna Mária je nám daná za vzor 
hneď v prvý deň Nového roka. Je 

nadčasová, lebo ona zachovávala 
všetky tieto slová vo svojom srd-
ci a premýšľala o nich. Nenechala 
za seba premýšľať niekoho druhé-
ho. Preto ak mám vyrieknuť slová 
nejakého predsavzatia pre budúci 
rok, mám veľkú bázeň pre tým, čo 
povedať. Nech je to teda nádej, že 
máme živého Boha plného dobro-
ty a milosrdenstva, nech je to vie-
ra, že On povedie moje kroky, slo-
vá aj skutky.

Prajem vám teda múdre pred-
savzatia a s Božou pomocou aj 
radosť z ich naplnenia, aby sme 
raz, obzrúc sa za ďalším prežitým 
rokom a možno aj životom, mohli 
s radosťou v srdci povedať: „Dob-
rý boj som bojoval.“

Mgr. Martina Gondová

Duchovná obnova 
pre laikov

Arcidiecéza Košice ponúka du-
chovné obnovy pre laikov v na-
sledujúcich termínoch:
3. – 5. 2. 2017, exercitátor: 
Mons. Anton Fabián
10. – 12. 2. 2017, exercitátor: 
P. Melichar Matis, OP: „Nádej 
s Pannou Máriou“
31. 3. – 2. 4. 2017, exercitá-
tor: dp. Martin Novotný, farár 
Košice-Pereš
Miesto konania: Penzión Au-
gustineum, Bardejovské kúpe-
le. Strava a ubytovanie v jed-
no a dvojlôžkových izbách 50 
€/osoba.
Prihlásiť sa môžete na adrese: 
Penzión Augustineum, 086 31 
Bardejovské Kúpele 63
mobil: 0948 681 682;
email: info@augustineum.sk;
Viac na: www.augustineum.sk

Narodil sa v roku 1956 v Re-
dingu v Pensylvánii. Mama Má-
ria Uhrinová-Straková a otec 
Frank Straka, ktorého mama 
Apolónia pochádzala z Víťaza 
z rodiny Birošovcov. Vychodil 
Redingskú centrálnu katolícku 
vyššiu školu. Po jej ukončení 
pracoval ako účtovník. Keď do-
vŕšil 25 rokov, rozhodol sa ísť do 
seminára. Najprv tri roky pobu-
dol v Kolégiu sv. Františka Sa-
leského a potom päť rokov v se-
minári sv. Karola Boromejského 
vo Philadelphii. Tam bol v roku 
1990 vysvätený biskupom Tho-
masom Wallshom vo Walhento-
ne za kňaza. Naposledy pôsobil 
vo farnosti Nanebovzatia Panny 
Márie Nordhanten v Pensylvá-
nii. Zomrel 11. januára 2017.

Zomrel kňaz Frank Straka

snímka: Martin Magda 
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V mrazivé januárové ráno sme sa rozlúčili so sväticou, sestrou Máriou Magdalénou od Kristových rán, bo-
sou karmelitánkou v Krakove. Ako povedal biskup Gregorz Ryś, nie často je to na pohrebe vhodné, no dnes 
je to viac ako správne a primerané, zaspievať slávnostné Glória ako oslavu Boha za jedinečný život. Život na-
plnený utrpením, službou, tichom, no aj prekypujúcou radosťou a večným úsmevom tejto ženy. Ako biskup 
v homílii pokračoval, v tejto rakve je stelesnená kerygma, svedectvo Evanjelia. 

Príbeh sestry Magdalény je viac než fascinujúci a podmanivý. Narodila sa ako Anna Schwarzová v roku 1921 
v židovskej, dobre situovanej rodine. Veľmi skoro však Anna konvertovala na katolícku vieru. V roku 1939 
chcela vstúpiť ku karmelitánkam, no pre svoj židovský pôvod bola odmietnutá. Nastali totiž pochmúrne roky 
holokaustu, počas ktorých zahynul jej otec v Osvienčime. Ona spolu s matkou prežila hrôzy koncentračného 
tábora Terezín. Keď sa napokon mohla vrátiť do rodnej Prahy, rodinný majetok bol zhabaný, preto s mamou 
musela spať niekoľko mesiacov na matracoch u príbuzných. V roku 1948 mohla konečne vstúpiť na svoj vy-
túžený Karmel, no po zmene politických pomerov boli kláštory rozpustené a všetky čakateľky, medzi nimi aj 
Anna, poslané domov. Anna sa aj v tejto situácii snažila nájsť svoju cestu a žiť svoje povolanie mimo kláštor-
nej klauzúry. Začala pomáhať zadržiavaným kňazom, prinášať pre nich jedlo, pápežské listiny a, samozrejme, 
matérie na slúženie omše. Na svoje dobrodružné cesty naprieč miestami, kde boli internovaní kňazi a rehoľ-
níci, spomína so štipkou humoru: „Moje největší ilegální činnost byla, že jsem jezdila do internačních táborů, 
kam komunisté umístili řeholníky. Věděla jsem, že tam potřebují věci na mši svatou, takže jsem do mužských 
táborů vozila hostie a rozinky a také doporučení od biskupů. Do ženských táborů jsem zase vozila jídlo. Indul-
ty mi dávaly sestry z apoštolátu, jídlo a víno jsem dávala ze svého nebo jsme se skládali s přáteli, dokonce 
mi pomáhala i švagrová, která se sice hlásila k Československé církvi, ale tuhle pomoc považovala za správ-
nou. Internované pořád stěhovali, takže jsem postupně byla v Hejnicích, v Bohosudově, v Králíkách, v Kame-
nici... Do Želivi jsem se nedostala, do Hejnic mě nepustili, ale většinou jsem pronikla – třeba v Bohosudově 
jsem zaplatila lidem v nějaké chalupě, která sousedila s internačním táborem, pustili mě za to na zahrádku 
a já pak prolézala kedlubnama, až z druhé strany dorazil nebožtík páter Bárta, kterému jsem předala věci, 
dokonce jsme si stihli i popovídat... V Oseku u Duchcova zase byla taková kamenná zeď, tak jsem se zula, 
vylezla nahoru a pískala (protože pískat, to já umím), dokud nedorazil někdo z kněžích. V Králíkách jsem šla 
do internace ještě s jednou holkou, přijely jsme s velkou skupinou pobožných starších dam. Předešly jsme 
je a narazily na hlídku. Hlídali tam obyčejní vojáci, byla zima, po kolena sněhu a ti vojáci nás začali koulovat. 
Tak jsme jim to vracely, pak nám to všem přišlo k smíchu a oni nás normálně nechali projít a tudíž i předat 
„kontraband“. Cestou zpátky jsme potkaly ty pobožné starší dámy, které ovšem dovnitř nesměly – a to si ne-
dovedete představit, jak nám nadávaly, že jsme měly výhodu, protože si začínáme s vojskem“. 

Túto činnosť si samozrejme Štb všimla a po nekonečných vypočúvaniach bola Anna odsúdená na 11 rokov 
odňatia slobody. Jej zaznamenaná, záverečná reč pred súdom svedčí o veľkosti jej ducha: „Nemyslete si, že 
k vám cítim zášť. Já se za vás i za své referenty v Ruzyni modlím, aby ste dostali tolik milostí, abyste mohli 
pochopit a vidět celou krásu Boží velebnosti“. Bola väznená v Ruzyni a v Pardubiciach až do amnestie v roku 
1960. V 60. rokoch pracovala ako robotníčka v závode, kde neskôr mohla využiť aj angličtinu, ktorú plne ovlá-
dala. Bola opakovane zatknutá a sledovaná. Štb u nej robila domové prehliadky, zobrali jej pas a odpočúvali 
telefón. Na prelome 70. a 80. rokov začala Anna Schwarzová cestovať do Poľska a hoci sa podieľala na opo-
zičných a disidentských aktivitách, jej ústredným záujmom v Poľsku bol karmelitánsky kláštor. V roku 1985 
jej úrady povolili vysťahovať sa, musela sa však nedobrovoľne zriecť československého občianstva. Konečne 
vo svojich 64 rokoch mohla začať naplno žiť karmelitánsku charizmu. Jej spolusestry s pohnutím spomínajú, 
ako bosá so slzami v očiach prekročila prah klauzúry, vnímali, koľko ju stálo dosiahnuť tento moment. Hoci 
odvtedy žila sestra Mária Magdaléna v Krakove, neprestávala sa naplno zaujímať o dianie v jej rodisku. Bola 
často navštevovaná rodinou, priateľmi a v roku 2010 prijala jedno z českých najvyšších štátnych vyznamenaní.

Príbeh sestry Magdalény pripomína život sv. Edity Steinovej, ktorá taktiež pochádzala zo židovskej rodiny, 
vstúpila do Karmelu, no bola umučená nacistami v Osvienčime. Sestra Mária Magdaléna vďaka Bohu kon-

Príbeh odvahy jednej karmelitánky



Spektrum

21

01/2017 Požehnaných 20 rokov našej farnosti

Želajme si odvahu
Lenka Novotná

Nový rok býva zakaždým plný od-
hodlaní, výziev, sľubov a predsavza-
tí. Niekto chce získať vytúženú prá-
cu, ďalší úspešne dokončiť školu, 
iný by možno túžil zhodiť zopár kilo-
gramov a začať športovať. A tak si 
väčšina ľudí kúpi hrubý diár, do kto-
rého si začne značiť všetko pod-
statné, čo chce v novom roku do-
siahnuť. Len napísanými slovami to 
však nepôjde.

Do nového roka ľudia vstupujú 
zväčša s mylnou predstavou, že ak 
si niečo vysnívajú, takmer určite sa 
im to splní. Lebo toto pravidlo je al-
fou a omegou každej motivačnej kni-
hy a keď si už niečo kúpite a prečí-
tate, dúfate, že vám to pomôže do-
siahnuť každý váš cieľ. Len tak, si-
lou vôle. Bez akejkoľvek námahy. 
Podľa všetkého si stačí vyložiť nohy 
do najbližšieho kresla a čakať na 
splnenie svojich prianí. Veď, to, na 
čo intenzívne myslíme, k nám pred-
sa príde samo, či nie?

No, asi ťažko. Keby sa hoci aj 
v tejto chvíli na celom svete zastavil 
čas a každý by čakal so založenými 
rukami na zázraky, k nikomu by ten 
jeho vysnívaný cieľ neprišiel sám od 
seba. Ľudia by sa museli opäť pus-
tiť do práce, aby niečo dosiahli. Aj 
napriek prekážkam a problémom, 
ktoré by sa skôr či neskôr vyskytli. 

Myšlienky sú síce veľmi dôležité, 
lebo formujú naše vnútro, ale bez 

usilovnej práce s využitím talentu, 
skvelých schopností a originálnych 
vlastností, ktoré má každý z nás, by 
sme naozaj nič nedosiahli.

Pri polnočnom silvestrovskom oh-
ňostroji si ľudia želajú najmä všetko 
dobré, veľa zdravia, šťastia, lásky 
a úspechov v novom roku. Popritom 
horlivo prikyvujú na to, že tento rok 
bude určite lepší, ako ten predchá-
dzajúci. A potom sa pozrú do kalen-
dára a nedokážu uveriť, že je už po-
lovica januára a oni ešte s ničím 
nezačali. Pretože napriek tomu, že 
takmer vo všetkých obchodoch za-
čali výpredaje, nedostatkovým to-
varom sa stala odvaha a odhodla-
nie niečo zmeniť. Nemusí ísť len 
o pracovné či súkromné ciele, mož-
no sa najväčšie zmeny môžu usku-
točniť vo vnútri každého z nás. Mož-
no by sme v novom roku mohli byť 
aspoň o trošku ohľaduplnejší, lepší, 
srdečnejší. 

Na tom však treba pracovať oveľa 
viac ako na kariérnom postupe. Mô-
žeme síce zmeniť prácu, zrekonštru-
ovať bývanie, začať sa zdravšie stra-
vovať, no to najväčšie úsilie musí-
me niekedy vynaložiť na celkom jed-
noduché a „obyčajné“ objatie, po-
hladenie či úsmev. Zmeny týkajú-
ce sa vlastnej osobnosti a charakte-
ru vyžadujú často veľa odopierania, 
pokory, veľa lásky a pochopenia. Ak 
si počas roka nedokážete v koloto-

centračný tábor prežila, no potom 
bola väznená komunistami, aby 
sa nakoniec sama rozhodla zriecť 
tohto sveta v tichu karmelitánske-
ho kláštora. Ako zdôraznil biskup 
Gregorz Ryś, nikdy na jej tvári ne-
chýbal úsmev, čo potvrdili aj spo-
lusestry. Jej odchod bol tichý a ne-

nápadný, tak ako jej život. Dotkol 
sa však tých, ktorí sú citliví na va-
nutie Ducha. Sestra Magdaléna 
ukázala, že aj napriek toľkým kri-
vdám a ťažkostiam je možné od-
pustiť a ísť ďalej bez zatrpknutos-
ti, či hnevu. Ba čo viac, podporo-
vať svojim entuziazmom ostatných 

a prinášať im nefalšované svedec-
tvo evanjelia. Ukázala, že kresťan-
stvo je láska a radosť, ktoré ani vä-
zenie a nespravodlivosť nedokáza-
li v jej duši prekonať, preto jej prí-
beh by mal ostať živý pre povzbu-
denie a inšpiráciu.  
   Peter

či povinností nájsť 
viac času na svo-
ju rodinu, nájdite 
v sebe teraz odva-
hu to zmeniť. Ne-
uveriteľnú silu má 
predsa aj nečaka-
ná SMS-ka, v kto-
rej napíšete ľuďom, na ktorých vám 
záleží, že ich máte radi, že sú pre 
vás všetkým a že vám veľmi chý-
bajú. Prekvapenie, hoci aj takéto 
malé, no aj napriek tomu plné lásky 
a vďačnosti, dokáže potešiť najviac.

Na každý krok v novom roku po-
trebujeme poriadnu dávku odva-
hy. Nielen na splnenie všetkého, čo 
sme si naplánovali, ale najmä na 
zvládnutie neznámych a nových situ-
ácií. No, netreba však zabúdať ani 
na splnenie najdôležitejšej úlohy, 
ktorú na svete máme. Byť lepšími 
a urobiť tak zo sveta lepšie miesto. 
Byť človekom, s ktorým sa ostat-
ní ľudia radi porozprávajú a stretnú. 
Všetkým úprimne dopriať úspech, 
lásku a to, čo sme im želali v prvých 
minútach nového roka. 

Každý deň sa pre nás začína 24 
hodín nového začiatku a preto nie je 
nikdy neskoro začať robiť to, čo ch-
ceme a čo nás bude napĺňať. Máme 
predsa talent, dary Ducha Svätého 
a 365 šancí byť odvážnymi. Využime 
ich, nech je tento rok stonásobne 
lepší ako ten minulý.
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Po vianočných prázdninách už opäť v škole, no zato oddýchnutí a plní odhodlania, 
však? Blíži sa už polročné vysvedčenie, takže sa treba posnažiť. Odmenou pre Vás bude 
jeden deň prázdnin 3. februára a ,samozrejme, spokojnosť – Vás aj rodičov. ;) Pred 
nami je najkratší mesiac v roku, a preto sa poďme pozrieť, čo zaujímavé nám prinesie 
hneď v poradí druhý deň tohto mesiaca, ktorý má viacero prívlastkov.

Obetovanie Pána
Tento sviatok pripadá na 2. február a v cirkvi sa istý čas slávil pod názvom Očisťovanie Panny 

Márie. Je to však udalosť zameraná na Pána Ježiša a jeho obetovanie v chráme. Jozef s Má-
riou prišli do chrámu v Jeruzaleme zasvätiť Ježiša Bohu a mali obetovať  „ako káže Pánov zá-
kon, pár hrdličiek alebo dva holúbky“. V Jeruzaleme žil muž menom Simeon, ktorému Boh sľúbil, 
že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Duch Svätý mu vnukol, že má ísť do chrámu, kde tiež zobral 
Ježiša do rúk a povedal, že bude „svetlom na osvietenie pohanov“. Toto svetlo symbolizujú aj svie-
ce hromničky, ktoré sa v ten deň v kostoloch posväcujú.

Hromnice
Hromnice sú ľudovým názvom pre sviatok Obetovanie Pána a spája sa s nimi mnoho pranostík. 

Druhého februára je presne polovica zimy za nami a ľudia verili, že v tento deň sa stretáva zimná 
sila s jarnou, preto v tom čase pozorovali počasie a pranostikami predpovedali najmä hojnosť úrody 
v aktuálnom roku. Najznámejšia a najdôležitejšia súčasť hromničných zvykov kresťanskej tradície je 
posväcovanie sviečok počas omše a obchádzanie kostola. Hromničné sviečky, ktorých názov je odvodený 
od pomenovania sviatku, boli dôležitým ochranným prostriedkom pred búrkou a hromom. Obchádza-
nie kostola so sviečkami a sviatok Hromníc zaviedol pápež Gelasius v roku 494.

Svetový deň zasväteného života
Bol vyhlásený sv. pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Pri príležitos-

ti oslavy tohto dňa sa stretávajú Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky, aby si pripome-
nuli deň svojho zasvätenia a to, že sú služobníkmi a služobníčkami Kristovho poslania a svojím ži-
votom vydávajú svedectvo o viere a nádeji.                                         Tomáš Magda ml.

Ahoj, deti! detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.
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1. P L A Z

2. K O R Y T O

3. V A J C E

4. V E K U

5. T A N K

6. S Y R

7. K R I Č Í

8. C A P

9. P E Ľ

Pranostiky na Hromnice:
Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari

ako sedliaka v košeli.
Keď na Hromnice sneh a vietor duje, to skorý 

príchod jari zvestuje.
Keď sú na Hromnice snežné _ _ _ _  _ _ _ (tajnič-

ka), objaví jar skoro usmievavé líce.
Tajnička

1. Had je beznohý...
2. Väčšia podlhovastá drevená nádoba.

3. Obsahuje bielok a žĺtok.
4. Korytnačky sa dožívajú vysokého...

5. Bojové pásové terénne vozidlo.
6. Potravinársky výrobok z mlieka.

7. Nahlas na niekoho volá.
8. Samec kozy.

9. Jemný žltkastý prášok z kvetov.
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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.

A čo manželstvá homosexuálov?

práva homosexuálov, ale aj na 
práva detí!

Deti sú už zraňované toľkými 
spôsobmi, niektoré žijú so slo-
bodným rodičom, iné "pendlujú" 
od jedného rodiča k druhému, ale-
bo sa menia ich matky, či otco-
via a tak ďalej. Úbohé deti! A po-
tom sa čudujeme, prečo ustavične 
rastie ich kriminalita, agresivita, 
vandalizmus, či psychické problé-
my. Všetky tieto negatívne javy sú 
následkami ich zranení, na ktoré 
dopláca celá spoločnosť. 

Možno mi poviete: Ale homose-
xuáli milujú tak, ako aj iní ľudia. 
O tom niet pochýb. Poznám veľa 
homosexuálov, ktorí majú skutoč-
ne veľa pekných vlastností a vy-
znávajú krásne hodnoty. 

Faktom však zostáva, že kaž-
dé dieťa potrebuje lásku matky 
a otca. Len dve matky alebo dva-
ja otcovia prinášajú poruchu vní-
mania sexuálnej identity, ktorá sa 
prejaví neskôr. Ale to už by bolo 
na dlhú úvahu o ubližovaní deťom.

Dnes už mnohé štáty uznáva-
jú právo homosexuálov na sobáš 
a adopciu detí. Ale Katolícka Cir-
kev sa pridŕža tradičných pravidiel 
a odsudzuje všetky nové smery 
v modernej spoločnosti.

Poslaním a úlohou Cirkvi je naj-
mä hľadanie Božej vôle. Boh je 
Pravda. Cirkvi teda nejde o to, 
aby sa prispôsobovala mentalite 
národov v rozličných obdobiach, 
ale o to, aby viedla ľudí k chápa-
niu pravdy tak, ako nám ju podá-
va Biblia. Preto aj keby všetky štá-
ty mali prijať napr. právo na ume-
lé ukončenie tehotenstva, Cirkev 
by k tomu zaujala postoj vo svet-
le Boha a jeho Slova a nie vo svet-
le toho, čo tvrdí verejná mienka.

Pokiaľ ide o homosexuálov, je 
nevyhnutné si pamätať, že Boh 
ich miluje rovnako ako hocikoho 
iného. Sú synmi a dcérami Boha. 
Ježiš za nich zomrel rovnako, ako 
za všetkých ostatných. Pre Boha 
nie sú podradnou kastou. 

Rovnako je nespravodlivé zobra-
zovať Cirkev ako inštitúciu, kto-
rá je proti homosexuálom. Cirkev 
ich miluje tak, ako hociktorú inú 
ľudskú bytosť. Aj v nich vidí ob-
raz Boha.

Cirkev – a napokon aj Biblia – je 
proti aktívnych homosexuálom. 
Inými slovami učí, že muž nemá 
právo byť sexuálne aktívny s muž-

mi, tak ako ani žena so ženami. 
Ale... akú vinu nesú, ak sú ho-

mosexuáli? Žiadnu. Rovnako sa 
môžeme spýtať, akú vinu má diev-
ča, ktoré sa chcelo vydať, ale ne-
našlo si vhodného partnera? Žiad-
nu. Ale nedáva jej to právo ukájať 
sa s inými mužmi.

Akú vinu má žena, ak sa náho-
dou vydala za veľmi násilníckeho 
muža? Nejde tu o to, aby sme nie-
koho uznali za vinného, ale o to, 
aby sme sa pozerali na skutočný 
stav vecí, ako na niečo, čo my ne-
môžeme zmeniť.

V súčasnosti sa mnohí homo-
sexuáli dožadujú práva uzatvá-
rať manželstvá. Ale ak Boh stvo-
ril manželstvo ako zväzok muža 
a ženy, je bláznovstvom nazývať 
rovnako aj spolužitie dvoch mužov 
alebo žien. Nemienim sa teraz za-
oberať otázkou, či ich štát musí 
podporovať zákonmi a benefitmi. 
Tieto rozhodnutia patria štátu. Ale 
zákony neurobia z manželstva nie-
čo, čím vlastne nie je.

Fakt, že si dám na tvár masku 
mladej ženy, ma neurobí mladým, 
ak som starý, ani ma nezmení na 
ženu, ak som muž!

Mnohí sa takisto dožadujú prá-
va adoptovať si deti. Chápem, že 
inštinkt materstva a otcovstva je 
vo všetkých ľudských bytostiach, 
ale musíme sa pozerať nielen na 

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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Za účasti pozvaných hostí a množstva priaznivcov foklóru, ktorí zaplnili viacúčelovú sálu vo Víťaze 30. decem-
bra 2016 v spolupráci s obcou Víťaz, sa uskutočnila premiéra obnovenej dedinskej folklórnej skupiny Pridaň. 

V takmer trojhodinovom programe, ktorému určite predchádzala náročná príprava a množstvo práce, sa pred-
stavili všetky vekové skupiny s krásnymi a nezabudnuteľnými ľudovými tradíciami, zvykmi, tancami a spevmi, 
ktoré lahodili uchu, potešili srdce i dušu.

Dajme však teraz slovo jeho zakladateľovi, ktorý svoju „niť“ votkal nielen do myšlienky samotného preve-
denia, ale aj do jeho duchovnosti: „Dzievečka v brokace, žena v paťolace“. Toto bol názov programu folklór-
nej skupiny Pridaň z Víťaza, pri príležitosti 40. výročia jej vzniku. 

Presne pred 20-timi rokmi svoju činnosť folklórna skupina prerušila programom „Včera bula dziefka v zlatej 
parce“ a spomenutý názov je teda pokračovaním tejto myšlienky. Tento program, ako sám názov napovedá, 
ponúkol spomienku na svadobné tradície, najprv na vzťah chlapca a dievčaťa až do uzavretia sviatosti man-
želstva a potom už muža a ženy.                  pripravili: Ž. Jenčová a M. Magda, snímky: M. Magda

Výročie našej dedinskej folklórnej skupiny Pridaň
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Trampoty
v manželstve
109. Čo robiť, keď sa zdá,
že sa láska vytráca?
Vo svadobný deň sa spolu spletú dve 
pradená našich samostatných životov 
a tiež sa potom v našom manželstve 
preplietajú jedno okolo druhého, až 
sa stanú jedným. Ale ako môžu držať 
spolu bez toho, aby sa nerozmotali, 
nepoodierali, či dokonca nepretrhli? 

Čo treba robiť v tvrdej každodennej realite života, keď sa 
zdá, že sa láska vytráca alebo vysychá? Čo ak nenachá-
dzame zdroj alebo vôľu ďalej milovať nášho manžela ale-
bo manželku? Existuje na to nejaká odpoveď? Veríme, že 
jediná zaručená odpoveď sa nachádza mimo nás samot-
ných. „Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro“, 
hovorí pisateľ knihy Kazateľ v Starom zákone (Kaz 4,12). 

Existuje teda tretie pradeno – tretia osoba vo vzťahu. 
Tou je Ježiš Kristus, ktorý vyživuje manželstvo v jeho pod-
state, v jeho jadre, takže sa už nemusíme opierať len o sa-
motnú silu ľudskej vôle. On je tým neviditeľným pradenom, 
ktoré premieňa dvojitý pletenec ľudských vzťahov na moc-
ný trojitý povraz, spletený rukami samého Boha. A ten sa 
určite nepretrhne, ak sa spoliehame na neho. 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, 
odpustenie, kde sa množia urážky, 
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než, aby mňa potešovali.
Skôr chápať iných než, aby mňa chápali,
skôr milovať iných než, aby mňa milovali.
Pretože, len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.

(Modlitba sv. Františka z Assisi)

Stalo sa:
• 15. 12. 2016 začal Deviatnik pred narodením 
Ježiša Krista, ktorý sa modlieval po rodinách 
• 18. 12. v nedeľu bolo pri sv. omši (v Ovčí 
o 9:00 h a vo Víťaze o 10:30 h) požehnanie a vy-
slanie našich koledníkov, ktorí sa aj toho roku za-
pojili do koledníckej akcie Dobrá novina
• 25. 12. v nedeľu sme slávili jeden z najväčších 
prikázaných sviatkov - Narodenie Pána Ježiša
• 25. a 26. 12. naši mladí koledníci chodili po 
koledovaní v popoludňajších hodinách; výťažok 
z koledovania Dobrej noviny išiel na podporu roz-
vojových projektov v krajinách východnej Afriky
• 31. 12. na Silvestra bol otvorený kostol od 
23:30 h do polnoci pre tých ktorí chceli priví-
tať Nový rok pred Sviatosťou; o 24:00 h bolo 
eucharistické požehnanie  
• 1. 1. 2017 slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 
prvý deň v roku je prikázaným sviatkom
• 6. 1. slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný 
Traja králi, prikázaný sviatok; v tento deň bolo 
požehnanie „trojkráľovej vody“ pri sv. omšiach  
a popoludní požehnanie domov
• 8. 1. nedeľa Krstu Pána, touto nedeľou sa 
končilo vianočné obdobie a začalo sa obdo-
bie cez rok

Stane sa: 
• 18. - 25. 1. 2017 - Týždeň modlitieb za jedno-
tu kresťanov
• 22. 1. - v nedeľu po sv. omšiach bude zbier-
ka na pomoc kresťanom po zemetrasení v Ta-
liansku
• 24. 1. - deň celodennej poklony v našej farnosti
• 2. 2. - Obetovanie Pána (Hromnice) - 40 dní 
od narodenia Pána Ježiša; pri svätých omšiach 
bude požehnanie sviec - hromničiek
• 4. 2. - prvé stretnutie snúbeneckej školy bude 
v sobotu 4. februára 2017 večer o 18:00 h na 
fare v katechetickej miestnosti, kde sa dohodnú 
termíny náuk, účasť snúbencov povinná
• 10. 2. - pri príležitosti 25. Svetového dňa cho-
rých bude v piatok pri večerných svätých om-
šiach vo Víťaze aj v Ovčí pomazanie chorých, pri-
jať túto sviatosť môže každý, kto je vážne chorý, 
alebo je už v pokročilom veku života, pred pri-
jatím tejto sviatosti je potrebné vyspovedať sa
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Stalo sa v roku 2016
• 1. 1. 2016 sme začali nový kalendár-
ny rok s Pannou Máriou Bohorodičkou 
• 6. 1. slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo 
nazývaný Traja králi, prikázaný sviatok; 
v tento deň bola pri svätých omšiach 
požehnaná „trojkráľová voda“ a popo-
ludní požehnanie domov - 9 domov vo 
Víťaze a 3 domy v Ovčí 
• 10. 1. nedeľou Krstu Krista Pána 
sme zakončili vianočné obdobie 
• 18. - 25. 1. 2016 bol Týždeň modli-
tieb za jednotu kresťanov
• 24. 1. - deň celodennej poklony v na-
šej farnosti; v nedeľu popoludní bola 
vyložená Sviatosť do 17:00 h, ktorú 
sme vo Víťaze zakončili eucharistic-
kým požehnaním a vešperami; v Ovčí 
bola vyložená Sviatosť do 16:00 h
• 24. 1. – v nedeľu po sv. omšiach 
bola zbierka na dokončenie Arcidie-
cézneho centra pre mládež v Prešove 
a na Univerzitné pastoračné centrum 
v Košiciach
• 30. 1. v sobotu o 18:00 h bolo prvé 
stretnutie nahlásených párov na snú-
beneckú školu v katechetickej miest-
nosti na fare 
• 2. 2. – Obetovanie Pána (Hromnice) 
• 40 dní od Narodenia Pána Ježiša; pri 
svätých omšiach boli požehnané svie-
ce - hromničky
• 10. 2. – Popolcovou stredou sme za-
čali 40-dňové pôstne obdobie, deň prís-
neho pôstu a zdržiavania sa mäsitého 
pokrmu; je to deň pokánia v celej Cirkvi
• 11. 2.  - pri príležitosti 24. Svetové-
ho dňa chorých bolo vo štvrtok pri ve-
černých svätých omšiach vo Víťaze aj 
v Ovčí pomazanie chorých
• 14. 2. vyhlásenie volieb do Farskej 
ekonomickej a pastoračnej rady vo Víťa-
ze aj v Ovčí; veriaci mali na ponúknutých 
lístkoch dávať návrhy za členov, mohli 
napísať maximálne troch kandidátov 
• 28. 2. vyhlásenie výsledkov do Far-
skej ekonomickej a pastoračnej rady; 

v Ovčí s najvyšším počtom hlasov, kto-
rí prijali voľbu, sa stali: Viktor Jenča, 
Štefan Baloga, Matej Baloga a Cyril 
Baloga; vo Víťaze: Erik Kostelník, Mar-
tin Magda st., Peter Baloga, František 
Štofaňák a Pavol Kovaľ
• 6. 3. slávnostný sľub nových čle-
nov Farskej ekonomickej a pastorač-
nej rady vo Víťaze v nedeľu pri sv. omši 
o 10:30 h
• 10. 3. v pondelok  sa začal deviat-
nik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Má-
rie, ktorý je patrónom našej farnosti 
ako robotník
• 13. 3.  slávnostný sľub nových členov 
Farskej ekonomickej a pastoračnej rady 
v Ovčí v nedeľu pri sv. omši o 9:00 h
• 24. – 26. 3. sme slávili veľkonočné 
Trojdnie, slávenie najväčších sviatkov 
našej spásy
• 25. 3. bola krížová cesta vo Veľký pia-
tok doobeda vo Víťaze o 11:00 h, za-
čali sme ju  pred kostolom sv. Ondreja 
a šli sme smerom k cintorínu, kde sme 
ju ukončili; v Ovčí začala krížová cesta 
o 13:00 h v kostole
• 25. 3. vo Veľký piatok sme začali 
deviatnik pred sviatkom Božieho mi-
losrdenstva
• 26. 3. bola zmena času na letný; 
v noci zo soboty na nedeľu z 26. na 
27. marca sa zmenil  čas z 02:00 h 
na 03:00 h
• 27. 3. slávili sme najväčší cirkevný 
sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána 
Ježiša Krista
• 4. 4. v pondelok po skončení oktávy 
sme slávili  sviatok Zvestovania Pána, 
ktorý bol preložený z 25. marca, kto-
rý vyšiel v tomto roku na Veľký piatok
• 17. 4. v nedeľu pri slávnostnej sv. 
omši o 10:30 h vo Víťaze v kostole sv. 
Jozefa, robotníka pobirmoval emeritný 
biskup Mons. Alojz Tkáč našich 65 bir-
movancov - 14 z Ovčia a 51 z Víťaza
• 7. 5. v sobotu sme boli na 12. púti 

rádia Lumen do Sanktuária Božieho mi-
losrdenstva v Krakove; hlavným celeb-
rantom a kazateľom bol bratislavský ar-
cibiskup a metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský; na tejto púti v svätom roku 
milosrdenstva sa zúčastnili veriaci v 4 
autobusoch 
• 5. 5. slávili sme Nanebovstúpenie 
Pána, prikázaný sviatok
• 15. 5. v nedeľu na sviatok zosla-
nia Ducha Svätého bola o 10:30 h sv. 
omša v Doline
• 19. 5. slávili sme nový sviatok - 
nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššie-
ho a večného kňaza, ktorý je od roku 
2014, stále vo štvrtok po Zoslaní Du-
cha svätého
• 20. 5. v piatok bola v našej farnosti 
celodenná poklona najsvätejšej Sviatos-
ti oltárnej; vo farskom kostole vo Víťaze 
od 10:00 h do 18:00 h a vo filiálnom 
kostole v Ovčí od 13:00 h do 17:00 h
• 26. 5. vo štvrtok sme slávili sláv-
nosť Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi (Božie telo), prikázaný sviatok; 
po svätej omši bola procesia vo Víťa-
ze s najsvätejšou Sviatosťou pri 4 ol-
tároch a ukončená bola v kostole sv. 
Ondreja; v Ovčí sa uskutočnila oko-
lo kostola    
• 5.6.  v nedeľu v našom farskom kos-
tole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze bolo 
1. sväté prijímanie detí; pri slávnostnej 
svätej omší  o 10:30 h po prvý raz pri-
jalo Pána Ježiša 18 detí; v Ovčí v tom-
to roku 1. sv. prijímanie nebolo
• 12. 6.  v nedeľu  o 10:30 h slávil 
ďakovnú sv. omšu náš rodák Pavol 
Čech, ktorou si pripomenul 50. výročie 
kňazstva (5. 6. 1966) a tiež 50. výro-
čie primičnej sv. omše vo Víťaze (12. 
6. 1966); slávnostným kazateľom bol 
Mons. Bartolomej Urbanec
• 29. 6.  v stredu bol prikázaný sviatok 
sv. Petra a Pavla, apoštolov
• 30. 6  záver školského roka, ktorý 
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deti zo Základnej a Materskej školy 
ukončili ďakovnou svätou omšou (Te 
Deum), ktorá bola vo Víťaze o 8:00 h 
a v Ovčí o 9:00 h
• 2. 7.  požehnanie peších pútnikov na 
odpust do Levoče bolo v sobotu ráno o 
5:00  h vo Víťaze
• 3. 7. sa slávila odpustová slávnosť 
návštevy Panny Márie na Mariánskej 
hore v Levoči v mimoriadnom Svätom 
roku milosrdenstva; slávnostnú svä-
tú omšu o 10:00 h celebroval J. E. ar-
cibiskup Mario Giordana, spoštolský 
nuncius na Slovensku
• 5. 7. v utorok sme slávili cirkevný 
sviatok slovanských vierozvestov sv. 
Cyrila a Metoda 
• 14. 7. sa konala púť členov ruženco-
vého bratstva z Víťaza do Svätyne Bo-
žieho Milosrdenstva v Smižanoch, kde 
sme sa pomodlili korunku k Božiemu 
milosrdenstvu a slávili svätú omšu; 
prezreli sme si aj dary, ktoré dostal 
pápež Ján Pavol II. na svojich apoštol-
ských cestách; predtým sme sa zasta-
vili vo farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, kde 
sme tiež prešli bránou milosrdenstva
• 23 . - 26. 7. sa konala tohtoročná 
púť k  Svätej Anne v mimoriadnom Svä-
tom roku milosrdenstva; slávnostnú sv. 
omšu v nedeľu 24. 7. o 10:30 h celeb-
roval J. M. Martin Ambróz Štrbák, O. 
Praem, jasovský opát  
• 30. 7. v sobotu bola slávnostná svä-
tá omša v Ovčí o 8:00 h ku cti blaho-
slavenej Zdenky Schelingovej, panny 
a mučenice, ktorej relikvia sa uchová-
va  na oltári; po svätej omši  si veria-
ci uctili relikviu bozkom
• 8. – 20. 8. sa konala zbierka potra-
vín, oblečenia a obuvi pre chudobných 
vo farnosti Kynlódi na Ukrajine; o túto 
zbierku prosil jej správca farnosti Ro-
man Vajdič
• 10. - 13. 8. bol „detský letný tábor 
2016“, ktorý organizovali mladí animá-
tori zo spoločenstva „Smerofky“ vo Ví-

ťaze; tábor sa uskutočnil  v Renčišo-
ve-Bučiach, pre deti tak z Víťaza  ako 
aj z Ovčia. Všetkých deti sa zúčastni-
lo 53 a 13 animátorov 
• 15. 8. v pondelok  sme slávili priká-
zaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie, 
so  svätou omšou na Doline o 17:00 h 
• 16. 8. v utorok bol dekanátny mi-
ništrantský futbalový turnaj v Chmi-
nianskej Novej Vsi; začal sa sv. om-
šou o 8:00 h vo farskom kostole a  
pokračoval futbalovým turnajom na 
miestnom ihrisku; žiaľ, v tomto roku 
sa naším miništrantom nepodarilo zís-
kať žiadne umiestnenie v daných ka-
tegóriách
• 19. 8.  v piatok sa konala púť členov 
ružencového bratstva z Ovčia do národ-
nej baziliky Sedembolestnej Panny Má-
rie v Šaštíne-Strážach, kde slávili svä-
tú omšu; potom sme navštívili charitný 
dom milosrdných sestier Svätého krí-
ža v Cerovej, kde slúžia aj naše sestry 
z Ovčia; nakoniec sme sa zastavili v Tr-
nave, pozreli sme si tam kostoly a tiež 
provinciálny dom milosrdných sestier 
Svätého kríža
• 20. 8. v sobotu sa konal výstup na 
kopec Sľubica, kde sa slúžila sv. omša 
o 12:00 h
• 24. 8. v stredu prechádzali pútnici 
z Michaloviec do svätyne Božieho mi-
losrdenstva v Spišskej Novej Vsi cez 
našu filiálnu obec Ovčie; naši veriaci 
ich srdečne privítali vo svojich domoch, 
pripravili im spoločnú večeru a raňajky 
v sále Obecného úradu; túto púť orga-
nizovali pallotíni 
• 1. 9. vo štvrtok sa konala biskup-
ská vysviacka Mons. Mareka Forgá-
ča v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 
o 10:00 h
• 5. 9. Veni Sancte -  vzývaním Ducha 
svätého sme začali nový školský rok 
2016/2017 svätou omšou o 8:00 h 
vo Víťaze a o 9:00 v Ovčí
• 8. 9. vo štvrtok na sviatok Narode-
nia Panny Márie bola slávnostná svä-

tá omša v Doline v kaplnke Narode-
nia Panny Márie o 17:00 h, ktorú  ce-
lebroval Ján Kuboš, špirituál Kňazské-
ho seminára biskupa Jána Vojtáššáka 
v Spišskej Kapitule
• 15. 9.  slávnosť Sedembolestnej Pan-
ny Márie  sme oslávili slávnostnou svä-
tou omšou o 10:30 h v  Doline, ktorú 
celebroval Pavol Hrabovecký, kaplán 
Univerzitného pastoračného centra Dr. 
Štefana Héseka v Prešove
• 9. 10.  v nedeľu bola slávnostná svä-
tá omša v Doline o 10:30 h obetovaná 
za miestnych poľovníkov, ktorú celeb-
roval Vladimír Nemec, duchovný správ-
ca katolíckeho Gymnázia a Základnej 
školy sv. Mikuláša v Prešove
• 2. 10. boli naši veriaci na púti v Obi-
šovciach
• 16. 10.  v nedeľu popoludní bolo po-
žehnanie kríža pod Dubiom – pri Lipke
• 1. 11.  v utorok, na sviatok Všetkých 
svätých bola popoludní pobožnosť na 
cintoríne; v Ovčí o 13:30 a vo Víťaze 
o 14:30 h
• 28. 11. oslávili sme 15. výročie kon-
sekrácie kostola sv. Ondreja vo Víťa-
ze a 24. výročie konsekrácie farského 
kostola sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze 
• 29. 11. oslávili sme 24. výročie kon-
sekrácie filiálneho kostola sv. Barbo-
ry v Ovčí
• 27. 11. bola v nedeľu po sv. omšiach 
zbierka na charitu - jeseň
• 30. 11.  odpust sv. Ondreja sme oslá-
vili v tomto starobylom kostolíku sv. om-
šou o 18:00 h, ktorú  celebroval Vladi-
mír Juhás, výpomocný duchovný v Ko-
šiciach-Barci, pedagóg na Teologickej 
fakulte v Košiciach KU v Ružomberku
• 4. 12. bola odpustová slávnosť sv. 
Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. om-
šou o 10:30 h, ktorú celebroval Jo-
zef Skupin, sudca na cirkevnom súde 
v Spišskej kapitule
• 8. 12. sme slávili slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, pri-
kázaný sviatok
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Krsty Sobáše Pohreby
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2016 24 5 6 35 12 3 0 15 13 4 1 18

(m 11, ž 13) (m 1, ž 4) (m 3, ž 3) (m 15, ž 20) - - - (m 6, ž 7) (m 2, ž 2) (m 0, ž 0, d 1) (m 9, ž 9)

2015 23 13 3 39 13 7 0 20 13 6 1 20

2014 24 8 13 45 17  6 0  23 15 4 3 22

2013 25 11 12 48 11 4 0 15 19 5 0 24

2012 32 7 18 57 13 8 0 21 15 7 1 23

2011 11 3 11 25 12 3 0 15 18 15 1 34

2010 14 4 9 27 6 7 0 13 21 8 0 29

2009 19 6 13 38 6 7 1 14 10 5 1 16

2008 22 6 9 37 7 8 0 15 12 4 0 16

2007 20 3 12 35 9 2 0 11 12 8 0 20

2006 16 5 7 28 12 1 0 13 14 6 0 20

2005 23 3 11 37 9 5 0 14 9 2 0 11

2004 25 8 5 38 16 3 0 18 22 4 0 26

2003 20 6 10 36 9 6 0 15 17 9 0 26

Štatistika v roku 2016

Prijali sviatosť krstu v roku 2016
1. Hana Paprčková, nar. 13. 10. 2015 (Víťaz - Bernolákovo); 2. Nina Novotná, nar. 26. 11. 2015 (Víťaz - Ľu-

bovec); 3. Nikolas Jenča, nar. 31. 12. 2015 (Víťaz); 4. Oliver Čech, nar. 27. 12. 2015 (Víťaz);  5. Mária Gal-
dunová, nar. 7. 1. 2016 (Víťaz); 6. Michaela Uličná, nar. 9. 1. 2016 (Víťaz); 7. Ella Baluchová, nar. 28. 12. 
2015 (Víťaz); 8. Dominika Uličná, nar. 3. 1. 2016 (Víťaz); 9. Lea Jenčová Bednáriková, nar. 16. 1. 2016 (Ov-
čie); 10. Ella Štofilová, nar. 14. 1. 2016 (Víťaz); 11. Viliam Jenča, nar. 16. 2. 2016 (Ovčie); 12. Emma Adam-
kovičová, nar. 14. 2. 2016 (Víťaz); 13. Vanesa Pokutová, nar. 17. 10. 2015 (Víťaz - Dolina); 14. Edita Pokuto-
vá, nar. 4. 7. 2013 (Víťaz - Dolina); 15. Alex Kočiš, nar. 14. 3. 2016 (Víťaz); 16. Samuel Lacko, nar. 22. 12. 
2015 (Víťaz - Dolina); 17. Daniela Jenčová, nar. 27. 4. 2016 (Ovčie); 18. Juliana Gubíková, nar. 12. 4. 2016 
(Víťaz - Bratislava); 19. Marek Magda, nar. 4. 5. 2016 (Víťaz); 20. Tobias Tkáč, nar. 6. 6. 2016 (Víťaz); 21. 
Nela Čechová, nar. 6. 6. 2016 (Ovčie); 22. Dalibor Pokuta, nar. 17. 9. 2012 (Víťaz - Dolina); 23. Sebastián 
Javor, nar. 19. 7. 2016 (Víťaz); 24. Jonáš Novotný, nar. 29. 6. 2016 (Víťaz); 25. Alex Novotný, nar. 9. 9. 2016 
(Víťaz); 26. Nina Čechová, nar. 10. 9. 2016 (Víťaz); 27. Samuel Kolačkovský, nar. 11. 9. 2016 (Víťaz - Koši-
ce); 28. Janko Lukačovský, nar. 22. 9. 2016 (Víťaz); 29. Chimena Mária Lacková, nar. 3. 3. 2015 (Víťaz - Do-
lina); 30. Ivana Birošová, nar. 1. 10. 2016 (Víťaz); 31. Ema Podsedlá, nar. 12. 10. 2016 (Ovčie); 32. Lukáš 
Lacko, nar. 29. 6. 2015 (Víťaz - Dolina); 33. Emily Vojtková, nar. 10. 11. 2016 (Víťaz); 34. Zara Anna Liptá-
ková, 16. 11. 2016 (Víťaz); 35. Juraj Vardžik, nar. 20. 11. 2016 (Víťaz).           vysvetlivky: (miesto krstu – bydlisko)

• 15. 12.  začal  sa deviatnik - Prí-
strešie k sv. rodine, ktorý sa modlie-
val po rodinách
• 18. 12. v nedeľu bol pri sv. omšiach 
(v Ovčí o 9:00 h a vo Víťaze o 10:30 h) 
požehnanie a vyslanie našich kolední-
kov, ktorí sa aj toho roku zapojili do ko-

ledníckej akcie Dobrá novina
• 25. 12. v nedeľu sme slávili jeden 
z najväčších prikázaných sviatkov - na-
rodenie Pána Ježiša
• 25. a 26. 12. naši mladí koledníci 
chodili po koledovaní v popoludňajších 
hodinách; výťažok z koledovania Dob-

rej noviny išiel na podporu rozvojových 
projektov v krajinách východnej Afriky
• 31. 12. na Silvestra bol otvorený 
kostol od 23:30 h do polnoci pre tých, 
ktorí chceli privítať Nový rok pred Svia-
tosťou; o 24:00 h bolo eucharistické 
požehnanie  
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1) 6. 2. 2016 vo Víťaze – Peter Bako (Horná Kráľová) a Pet-
ronela Uličná (Víťaz); 2) 21. 5. 2016 vo Víťaze – Peter Sto-
lár (Lendak) a Martina Balogová (Víťaz); 3) 21. 5. 2016 
v Ovčí  – Martin Náčin (Šaľa) a Miroslava Skolodová (Ovčie); 
4) 4. 6. 2016 v Ovčí – Ján Farkaš (Ovčie) a  Andrea Kraľo-
vá (Ovčie); 5) 4. 6. 2016 vo Víťaze – Lukáš Cenký (Richna-
va) a Magdaléna Kundriková (Víťaz); 6) 11. 6. 2016 vo Ví-
ťaze – Peter Záhurák (Ratvaj) a Dominika Čechová (Víťaz)
7) 2. 7. 2016 vo Víťaze – Miroslav Mráz (Prešov) a Bernade-
ta Pribulová (Víťaz); 8) 9. 7. 2016 vo Víťaze – Václav Ulič-
ný (Víťaz) a Valéria Stašiková (Víťaz); 9) 16. 7. 2016 vo Ví-
ťaze – Ľubomír Nemčík (Sabinov) a  Monika Iskrová (Víťaz)
10) 13. 8. 2016 vo Víťaze – Pavol Doro (Nižná Myšľa) a Má-
ria Jenčová (Víťaz); 11) 13. 8. 2016 vo Víťaze – Michael Kal-
tenbrunner (Schwanenstadt, Rakúsko) a Zuzana Novotná 
(Schwanenstadt, Rakúsko); 12) 3. 9. 2016 vo Víťaze – Mar-
tin Timko (Široké) a Jana Jenčová (Víťaz); 13) 3. 9. 2016 
vo Víťaze – Peter Kovaľ (Víťaz) a Veronika Čechová (Víťaz)
14) 10. 9. 2016  v Ovčí – Tomáš Šofranko (Široké) a Ga-
briela Kráľová (Ovčie); 15) 1. 10. 2016 vo Víťaze – Miro-
slav Králik (Považská Bystrica) a Dominika Jenčová (Víťaz)

Predišli nás do večnostiVyslúžili si sviatosť manželstva

Podrobný prehľad krstov v našej farnosti
Rok Spolu Rómovia Rozdiel Z toho - iní Víťaz Ovčie

1997 34 6 28 1 21 6

1998 34 2 32 - 24 8

1999 44 2 42 1 32 9

2000 44 6 38 - 31 7

2001 41 6 35 - 23 12

2002 47 12 35 2 24 9

2003 38 10 28 2 20 6

2004 40 5 35 2 25 8

2005 37 11 26 - 23 3

2006 31 7 24 3 16 5

2007 39 12 27 4 20 3

2008 40 11 29 1 22 6

2009 51 22 29 4 19 6

2010 36 9 27 9 14 4

2011 30 10 20 5 12 3

2012 57 18 39 5 27 7

2013 48 12 36 3 22 11

2014 45 13 32 5 19 8

2015 39 3 36 5 19 12

2016 35 6 29 4 24 5

† 2. 2. 2016 Apolónia Bednárová rod. Staší-
ková, 96r. (Víťaz); † 3. 2. 2016 Mikuláš Hu-
meňanský, 88 r. (Ovčie); † 22. 2. 2016 Vik-
tória Kočíková rod. Kollárová, 92r. (Ovčie); 
† 11. 3. 2016 Žofia Uličná rod. Jurašková, 
89r. (Víťaz); † 20. 3. 2016 Mária Blizmano-
vá rod. Jenčová, 73r. (Víťaz); † 21. 4. 2016 
Anna Galdunová rod. Krankotová, 86r. (Víťaz); 
† 25. 5. 2016 Martin Kundrík, 82r. (Víťaz); † 
29. 6. 2016 Mária Magdová rod. Migašová, 
76r. (Víťaz); † 2. 7. 2016 Ladislav Jenča, 72r. 
(Víťaz);  † 18. 7. 2016 František Čech, 89r. 
(Víťaz);  † 17. 9. 2016 Fabián Foriš, 70r. (Ví-
ťaž); † 28. 9. 2016 František Bednárik, 59r. 
(Ovčie); † 11. 10. 2016 Mikuláš Grega, 87r. 
(Víťaz); † 21. 10. 2016 Anna Godlová rod. Hu-
dáková, 93r. (Ovčie); † 30. 10. 2016 Franti-
šek Balucha, 71r. (Víťaz); † 29. 10. 2016 Ale-
xander Lacko, 2 mes. (Víťaz - Dolina); † 19. 
11. 2016 Ján Magda, 46r. (Víťaz);  † 15. 12. 
2016 Monika Čechová, 32r. (Víťaz).  
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Prehľad bohoslužieb

Víťaz Ovčie

16. 1. Pondelok

17. 1. Utorok 18:00 za ZBP bohuznámej osoby

18. 1. Streda 17:00 † Mária Uličná

19. 1. Štvrtok 7:00

20. 1. Piatok 18:00 † Vincent Jurčišin 17:00 † Valent, Barbora a Róbert Jenčovci

21. 1. Sobota 7:00

22. 1.
3. nedeľa cez
rok - A

7:30 90: Žofia Uličná a za jej rodinu 9:00 za farnosť

10:30 70: Anton Čech

23. 1. Pondelok

24. 1. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Pavla Novotného (38) 17:00

25. 1. Streda 18:00 † Michal a Zuzana 17:00 za ZBP rodiny Šimčíkovej

26. 1. Štvrtok 7:00 † Pavol, Jozef a Monika 

27. 1. Piatok 18:00 70: Alfonz Novotný a za jeho rodinu 17:00 za ZBP rodín prístrešia „V kostole“

28. 1. Sobota 7:00

29. 1.
4. nedeľa cez
rok - A

7:30 77: Filoména Straková 9:00 za farnosť

10:30 70: Ladislav Miháľ a za jeho rodinu

30. 1. Pondelok 18:00 80: Martin Bialončík

31. 1. Utorok 18:00 † Apolónia, sr. Vojtecha, Žofia a Karol

1. 2. Streda 17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

2. 2.
Obetovanie
Pána

17:00 † František, Marián a Matej

18:00 † Apolónia Bednárová (výročná)

3. 2. Piatok 18:00 za členov modlitebnej skupiny Pátra Pia 17:00 † Mikuláš Humeňanský (výročná) 

4. 2. Sobota 7:00 za ružencové bratstvo 17:00 30: Veronika Adamová

5. 2.
5. nedeľa cez
rok - A

7:30 † Helena Sabolová 9:00 za farnosť

10:30 70: Ján Kováč a za jeho rodinu

6. 2. Pondelok

7. 2. Utorok 18:00 † Rastislav Čech

8. 2. Streda 17:00 † František a Žofia Kráľovci

9. 2. Štvrtok 7:00 † Apolónia Kandrová

10. 2. Piatok 18:00 † Martin Foriš 17:00 † František Bednárik

11. 2. Sobota 7:00 70: Anna Hamraková

12. 2.
6. nedeľa cez
rok - A

7:30 za ZBP Moniky 9:00 za ZBP bohuznámej rodiny

10:30 za farnosť



Vianočný strom od rodiny Vladimíra Balogu

Prístrešie pani Andrejkovičovej

Novoročná sv. omša, celebroval  d. o. Marek Hnat



Koledníci Dobrej noviny z Víťaza

Koledníci Dobrej noviny z Ovčia

Deti pri jasličkách v Ovčí




