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Úvodník

V Ježišovej škole nie sú prázdniny
Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Školáci sa tešia. Netreba
ráno vstávať do školy, učiť sa, písať domáce úlohy, pre pracujúcich čas na oddych. Aj v tento čas nás Ježiš pozýva: „Učte sa odo
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.”
Určite by nebolo rozumné, keby sme Ježišovi odpovedali, že sú
prázdniny a učiť sa nebudeme. Tu totiž nejde o známky, či skúšky v škole. Ide o náš život, jeho kvalitu a zmysel a preto nesmieme povedať, že sa nám nechce. Ježiš nás pozýva, aby sme sa
od neho učili dva „predmety”: tichosť a pokoru. Dve čnosti, ktoré spolu úzko súvisia.
Pokora je čnosť pozrieť sa na život vo svetle Ducha Svätého, vidieť jeho pôsobenie a moc. Snažiť sa byť pravdivý k sebe, k Bohu
i k ľuďom. To prináša pokoj. Tichosť neznamená všetko vykričať,
čo som urobil, veď v pokore viem, že Boh to vidí. On doplní v činnosti to, čo je nedokonalé, on riadi celý beh dejín.
A tak vám všetkým prajem požehnané dni „voľna“, plné radosti,
pokory a tichosti. Sme v Ježišovej škole a tá nemá nikdy prázdniny. On je tým najlepším učiteľom.
d. o. Marek Hnat
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na 15. nedeľu cez rok A

pripravil: Podbrezovský

Slovo Božie o slove Božom
Drahí bratia a sestry,
A obyčajne bez vďačnosti, ale sme prijímali tento pokrm patJežiš Kristus zasial do našich s poznámkou, ktorá aj zabolí. rične pripravení, aby sme neduší v bohoslužbe slova zrno To je pripálené, hento zase pre- mali myseľ a srdce prepchaté
svojej náuky. Žiaľ, nie vždy pri- solené, málo sladké, či surové, tým, čo sa so slovom Božím
náša táto sejba náležité ovo- tvrdé, nepríjemné. A vidieť aj to, nezrovnáva, aby sme boli vždy
cie. Zamyslime sa dnes nad ako sa jeden od stola odtiahne dobrou, skyprenou pôdou. Len
burinou - nad svojimi hriechmi napríklad tým, že zazíva nudou, toto zaručí rozsievačovi radostv našich dušiach.
alebo blúdi očami po chladnič- ný úspech.
Dnešné evanjelium mi dáva ke, alebo bohviekam. A toto asi
Bratia a sestry, veľa ráz sme
príležitosť povedať vám slo- tak bolí ako keď dieťa povie tej, už počuli slovo Božie, ale či
vo Božie o slove Božom. Pres- ktorá sa kvôli nemu namáhala sme si pritom aj uvedomovali,
nejšie, o rozsievačovi, ktoré- celé hodiny. Nechutí mi! Kňaza že iné je počuť ho, iné rozumieť
ho Boh povolal a cirkev posie- sa v tej chvíli zmocňuje smútok. mu a celkom iné je aj skúsiť žiť
la, aby ho podával ostatným. A ak sa poteší, tak len nádejou. ho. Podľa Krista Pána sa k sloA ešte presnejšie sa vyjadrím Nechutí dnes, bude zajtra, po- vu Božiemu len ten správne
o kňazovi. Všeobecne ho ľudia tom, keď deti vyhladnú. Vieme, stavia, kto ho pozná ako svoju
volajú páter, alebo duchovný že ani matka, ani kňaz nekladú osobnú skúsenosť. V dnešnom
otec. Kristus odporúčal apoš- dôraz predovšetkým na to, či im evanjeliu o rozsievačovi nám
tolom, aby sa nedali oslovovať, chutí, alebo nie, ale na to, či im chce Pán Ježiš povedať ako rozani učiteľ, ani vodca, ani otec, to osoží. Im stačí, ak deti rastú lične ho ľudia prijímajú. A rozdelebo všetci máme len jedné- a sú zdravé. Nuž nezazlievajme ľuje ich do štyroch skupín.
ho Otca, ktorý je na nebesiach preto kňazovi, že nám vždy neSú ľudia – „cesty“, tí, čo sloa jedného vodcu a učiteľa, kto- dáva cukor. Lepší je chlieb bez vo Božie neprijímajú, napríklad
rým je Kristus. Či je správne, cukru, ako cukor bez chleba. pre predsudky k človekovi, ktoalebo nesprávne takto ho vo- Chlieb je zdravší. Nezazlievaj- rý im ho podáva, alebo preto, že
lať, o to sa tu nechceme prieť. me mu, že nie je vždy príjemný sa boja jeho imperatívov, teda
Len by sme radi pripomenúť, a vyberavý v slovách. Evanje- rozkazovacieho tónu v hlase.
že on sám si často pripaSú ľudia – „pôda skal„Úrodnou pôdou“ – sú srdcia, ktoré
dá ako matka. Najmä vtenatá“, títo si ho vypočudy, keď pripravuje a podá- evanjelium tak prijmú a uskutočňujú, že jú a prijmú, dokonca sú aj
va pokrm Božieho slova, sa v nich stále dejú zmeny k lepšiemu. nadšení jeho krásou, ale
keď káže. Podobá sa mat- To je vysvetlenie, ktoré dal Kristus apoš- len dovtedy, kým sa neprike v domácnosti, ktorá už tolom i nám.
hlásia prvé ťažkosti. Len
začiatkom týždňa rozmýšlium, ktoré vysvetľuje, je mies- čo sa objavia, nadšený záujem
ľa, čo dá na stôl v utorok, čo vo tami tvrdé a nedá sa nijako klesá. Ľudské „tŕnie“ slovo Boštvrtok a čo mimoriadne pripra- zjemniť. A okrem toho má prí- žie vypočuje, prijme i uskutočví deťom v nedeľu. A ako v do- kaz podávať ho vhod aj nevhod. ňuje. Nie však dlho. Ak začne
mácnosti, je aj tu v tejto šir- Jedno je isté, že nám nebude človeka viesť do škody, ponišej duchovnej rodine, to, čo sa vždy chutiť, ale ak ho prijmeme, žovania a bláznovstva, pridrží
chystá často celé hodiny, v pár vždy nám osoží. A o toto ide.
sa svojho majetku, svojej záľuminútach je preč.
Z našej strany sa žiada, aby by, svojho čestného titulu a dá
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Tohtoročná púť z filiálky Ovčie na Mariánsku horu v Levoči; ilustračná snímka: Martin Magda

prednosť trnkám pred klasmi.
To sú tí, čo zabúdajú, že náboženstvo, ktoré nás nič nestojí,
naozaj za nič nestojí.
„Úrodnou pôdou“ – sú srdcia, ktoré evanjelium tak prijmú a uskutočňujú, že sa v nich
stále dejú zmeny k lepšiemu.
To je vysvetlenie, ktoré dal
Kristus apoštolom i nám. Podobenstvu teda rozumieme.
Nevieme však, akou sme pôdou. Ak zatiaľ nevidieť pod jeho
vplyvom v našom živote nápravu, sme cestou skalnatou
alebo tŕním a je už čas zme-

niť sa. Za stav pôdy pred zasiatím slova i po ňom je každý osobne zodpovedný. Božský rozsievač aj týmto podobenstvom vložil do nás svoje
zrno a bude čakať.
Potešme ho úprimným predsavzatím, že tentoraz naozaj
nesial nadarmo, že budeme
tak počúvať jeho evanjelium,
aby presadené do našich skutkov, stalo sa zrozumiteľným aj
nášmu okoliu a prinieslo úrodu tridsať, šesťdesiat alebo
až stonásobnú. Dôrazne znie
dnes Ježišova výzva k nám:

„Kto má uši na počúvanie,
nech počúva.“
Dnes aj pri budúcom počúvaní jeho slov bude sa rozhodovať o tom, či Božie slovo
na nás nebude hodené zbytočne. On ho ponúka v hojnosti a pamätajme, drahí moji, že
raz príde hľadať i úžitok, úrodnú pôdu svojej sejby na konci vekov. Dajme si pozor, aby
v záhradke nášho života sa
skveli plné klasy bohatého života a nie kúkoľ nepekných
skutkov proti jeho prikázaniam.
Amen.
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Košickí novokňazi 2017
Jaroslav Fabian
Košická arcidiecéza je od dnes bohatšia o štyroch novokňazov. Kňazské svätenia prijali v Katedrále svätej Alžbety dp. Pavol Bujňák, dp. Jozef Fuňak, dp. Lukáš Imrich a dp. Dominik Plavnický. Košický arcibiskup
Mons. Bernard Bober vyzval novokňazov k starostlivosti jeden o druhého. „Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, motivujte sa k dobrote srdca a k horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si
vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku, Pannu Máriu. Fatimská
Madona je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec, konajte skutky pokánia
za seba i svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.“ Po litániách
k všetkým svätým nasledovalo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, skrze ktoré sa kandidáti stali kňazmi.

Homília arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
Excelencie - spolubratia v biskupskej službe, drahí bratia kňazi,
predstavení Kňazského seminára, vyučujúci z Teologickej fakulty, principáli našich ordinandov,
diakoni, rehoľnice a rehoľníci, rodičia a príbuzní našich budúcich
kňazov, seminaristi, drahí bratia
a sestry v Kristovi!
Hovorí sa, že aj srdce dokáže
rozprávať. Má svoj hlas, rytmus
i tón. Počuli ste už o tom niečo?
Celá dnešná liturgia nám vysvetľuje reč Ježišovho Srdca. Dobrota,
ochota a poslušnosť vychádzajú
zo srdca Dobrého pastiera. A Ježiš chce, aby aj srdcia jeho učeníkov a kňazov komunikovali takouto rečou dobroty, ochoty a poslušnosti. Ježiš je „dobrý pastier
a je ochotný dať aj život za svoje
ovce“ (Jn 10, 11-15). Pasie ich
svedomito a zodpovedne, nič si
nezľahčuje.
O pár minút sa budem pýtať našich kandidátov, či sú pripravení prijať kňazskú službu. Na túto
otázku môžu kladne odpovedať
iba vtedy, ak sú ochotní osvojiť si postoje Dobrého pastiera.
Lebo ako Ježiš, tak aj oni majú tejto službe odovzdať všetko, nielen
časť svojho života, nielen polovicu svojich síl, nielen kúsok svojho
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času - 40 hodinový pracovný týždeň a potom mám čas pre seba,
ale všetky svoje sily a všetok svoj
čas majú dať k dispozícii, jednoducho, seba samých, celkom
a nerozdelene! Ako kňazov ich
Kristus potrebuje celých a vždy.
V moci apoštolov budem
na nich spolu s ďalšími kňazmi vkladať ruky a budem sa nad
nimi modliť. Keď sa toto bude
diať, sám Ježiš sa k nim priblíži
a zjednotí sa s nimi - pevne, hlboko a tak vnútorne, že od tej chvíle
budú mať účasť na jeho pastierskej službe a kňazstve. Budú poslaní, aby v Ježišovom mene vykonávali Božie skutky. Sám Dobrý
pastier sa cez nich bude prihovárať svojmu ľudu, ich ústami bude
ohlasovať Evanjelium a ich rukami vysluhovať sviatosti. Cez ich
oči a srdce bude vyhľadávať chudobných a chorých, aby ich potešil a povzbudil.
Cez vás, milí synovia, bude
sám Ježiš hovoriť k ľuďom a cez
vás im dá najavo, že ich pozná,
že vie o ich trápeniach i strádaniach a že ich miluje. Toto je teda
vaše povolanie i poslanie: Lásku
Dobrého pastiera zaniesť ľuďom.
Stali ste sa jeho blízkymi priateľmi a on vám zveruje ľudí, ktorých

vykúpil svojou drahou krvou. Cez
vás sa môže jeho dobrota a milosrdenstvo zviditeľniť. Preto zostaňte v jednote s Ježišom. Všetko si vyprosujte a očakávajte iba
od neho. Nič nestavajte na vlastnej šikovnosti a sebestačnosti.
Dôležitý je on, Dobrý pastier, ktorý sa má sprítomňovať vo vašom
dobrom srdci!
Kňazi sú nástrojmi Ježiša Krista. A každý úprimný kňaz vám povie, že je iba nehodným nástrojom
v Majstrových rukách. To však neznamená, že sa nemáte posväcovať a snažiť sa o svätosť. Kristus
potrebuje svätých kňazov, potrebuje odvážnych kňazov, korí myslia viac na iných ako na seba. Potrebuje sa spoľahnúť na kňazov,
ktorí by v situácii ohrozenia a nebezpečenstva obetovali aj život.
Milí kandidáti, ste ochotní dať
za Ježiša a Cirkev aj život? Najprv
ho každý deň vždy a znovu obetujte! Život celý a nerozdelený! Preto okrem Ježišovej obety prinášajte každý deň aj obetu svojho života. Už len to, že ste na seba prijali záväzok celibátu a dnes nanovo vyjadríte sľub poslušnosti, vás
vyznačuje ako mužov obety. A aj
keď neskladáte sľub chudoby, ako
to robia rehoľníci, kvôli obetova-
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niu celého svojho života pre Ježiša, vnútorne prijmite aj tú tretiu
evanjeliovú radu: Buďte chudobní ako Ježiš!
Lebo apoštol Pavol nám o Ježišovi pripomína dôležitú vec: „On,
hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste sa vy jeho
chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9).
Dnes chcú ľudia predovšetkým
mať. A kto má, ten chce ešte viac!
Nikdy nebude stačiť. Ježiš nám
ako protiváhu ukazuje inú cestu:
zriekať sa, zostať jednoduchým,
skromným, bez veľkých nárokov
- tak ako on! A práve vtedy sme
bohatí,  nesmierne bohatí! Tak sa
Ježiš stáva naším bohatstvom.
Jednoduchosť, nenáročnosť
a skromnosť - to nie je cieľ, ale
prostriedok, aby sme účinnejšie mohli získať Krista. Skúsenejší kňazi vám potvrdia, že keď
dáte niečo od seba, inou cestou
sa k vám Božie požehnanie vráti
a vy budete skutočne bohatí - bohatí na milosť a radosť z kňazskej služby!
„Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu“, pokračuje svätý Pavol. A vôbec, „všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil
a pokladám za odpadky, aby som
získal Krista“ (Flp 3, 7-8).

d. p. Pavol Bujňák
z farnosti Lorinčík

Milí ordinandi, keď nasledujete
Krista, Dobrého pastiera, zriekate
sa - ako on - zriekate sa manželskej lásky a milujúcej ženy. Týmto gestom sa ešte viac oslobodzujete od seba samých, aby ste
boli ešte viac slobodní pre Krista.
Darujete mu celé svoje srdce, aby
patrilo výlučne iba jemu.
Okrem toho zložíte nový sľub
poslušnosti. Ježiš nemal problém byť poslušný svojmu Otcovi.
„On sa stal pre nás poslušným
až na smrť, až na smrť na kríži“
(Flp 2, 8). Keď budete mať pred
očami Ježišovu poslušnosť, nikdy
nezaváhate ani v poslušnosti voči
biskupovi. A Boh vás za to požehná. Tak budete skutočne slobodní od iných ponúk a vlastných
plánov. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. „Stojte teda pevne
a nedávajte sa znova zapriahnuť
do jarma otroctva“ (Gal 5,1).
Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, dávajte na seba pozor, jeden
na druhého ako dobrí spolužiaci a bratia. Motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému
životu. S úctou a bázňou slávte
Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku Pannu Máriu. Fatimská Madona je dnes svedkom
vašich sľubov a záväzkov. Dopraj-

d. p. Jozef Fuňak
z farnosti Sedliská
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te si každý deň ruženec, konajte
skutky pokánia za seba i za svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.
Drahí bratia a sestry! Naša arcidiecéza dnes potrebuje viac ako
kedykoľvek predtým nové nadšenie a nový závan Ducha. Ľudia zabúdajú na Boha a žijú, ako keby
ani neexistoval. No vždy tu bude
aj dostatok takých, čo ho úprimne hľadajú a túžia po jeho Slove
a prítomnosti. Preto potrebujeme dobrých pastierov s dobrým
srdcom. Potrebujeme kňazov, totálne odovzdaných Kristovi a jeho
službe. Potrebujeme živých svedkov Evanjelia.
Sprevádzajme našich budúcich
novokňazov modlitbami a obetami. Nehanbime sa im vyjadriť
vďačnosť a povzbudenie. Potrebujú našu spätnú väzbu. Svet ich
bude nenávidieť, bude skúšať zraziť ich do špiny hriechu, no my im
vyprosujme silu, aby ich nič nezlomilo, aby nestratili horlivosť a radosť z Ježišovho kňazstva. Iba
tak získajú ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo a stanú sa skutočne bohatými. Nech ich srdce horí
v nasledovaní Dobrého pastiera a nech sa neunaví rozprávať
príťažlivou rečou dobroty, ochoty
a poslušnosti! Amen.

d. p. Lukáš Imrich
z farnosti Prešov - sídlisko III

d. p. Dominik Plavnický
z farnosti Plavnica
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Rozhovor
P. Michal
Zamkovský,
CSsR
Pátri redemptoristi sú
známi svojou misijnou
činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne
konajú ľudové misie
v jednotlivých slovenských farnostiach, ako
aj v zahraničí. Pracujú v troch misijných
tímoch, ktoré vedú
p. Michal Zamkovský,
p. Ivan Flimel, p. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie
p. Martin Huk.
V roku 2017 majú misie redemptoristov  
výraznejší mariánsky
podtón z dôvodu 100.
výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho
roku Matky ustavičnej
pomoci.
V našej farnosti sa
misie uskutočnili
v dňoch 10. až 18 júna
2017 pod vedením
p. Michala Zamkovského. Pri tejto príležitosti sme pred záverom misií poprosili
p. Michala o rozhovor
do nášho časopisu.
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„Duchovné cvičenia pre farnosť“ tak sme nazvali misie v našej farnosti v našom farskom časopise.
Prečo sa nazývajú ľudovými misiami a v čom je podstata misií?
Na jednom misijnom kríži som čítal nápis „sväté misie“.
Podstata je v samom poslaní
Ježiša Krista. Tak ako jeho Otec
poslal na svet, aby bol naším
pastierom, aby nás zachránil, aby
ľuďom otvoril cestu do neba, aby
ich zbavil hriechov. A to poslanie,
keď Ježiš zomrel na kríži a vstal
z mŕtvych, odovzdal cirkvi a cirkev plní toto poslanie ďalej. Cirkev je na zemi, ako sme to mohli
počuť v jednej z kázní, nielen neja-

ká inštitúcia, ktorá plní nejaké sociálne úlohy - starať sa o chorých,
o bezdomovcov, ale cirkev je predovšetkým znamením a sviatosťou
spásy pre všetkých ľudí tejto zeme.
Teda naznačuje, ale aj sprostredkuje spásu ľuďom a to je jej hlavné
poslanie. Umožňuje ľuďom stretnúť sa s Bohom, prijať odpustenie a pozvanie do neba a v tom
majú pokračovať misie. Celá činnosť cirkvi je svojím spôsobom misia. A špeciálne Boh dáva aj povoláva ľudí, ktorí sú tak špeciálne pozvaní byť misionármi. A tak z času
na čas kdesi vo farnosti v nejakom
prostredí akoby znova oživiť celé
to základné poslanie cirkvi. Preto
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to nie je len nejaká údržba, ale aj
prebúdzať čosi nové a siať to Božie slovo, hlásanie evanjelia a to
prebúdza život a nejako tak oživí
farnosť. Ľudové preto, lebo sú určené pre všetkých ľudí.
Pýtam sa na to preto, lebo vlastne vždy existoval názov „ľudové
misie“. Našli sme záznam, že tu
sa konali misie tiež pod názvom
ľudové misie ešte v roku 1937.
Nežiadalo by sa nejaké iné pomenovanie pre tieto misie? Aký
je váš názor, otec Michal?
Na rozdiel od tzv. misií ad gentes, čo sú misie k národom, či už
v Afrike, Ázii ísť s takým prvým
ohlasovaním evanjelia, ľudové misie sú skôr pre jestvujúce štruktúry
v cirkvi, vo farnosti. Takže prichádzame už tam, kde čosi jestvuje,
kde sa nejedná o základné ohlasovanie, ale prichádzame tak oživiť a povzbudiť. Preto je rozdiel medzi misiami ad gentes – k národom
a misiami ľudovými.
V témach, ktoré sme počas misijného týždňa v jednotlivých dňoch
rozoberali, boli najprv hriech,
obrátenie, spoveď, smrť a súd,
pričom všetky smerovali skôr
do vnútra človeka, do jeho svedomia. Cirkev a Ježiš Kristus - darca
života tvorili uprostred taký predel. Ďalšie témy, ktoré nasledovali v druhej časti misií, boli viera, Eucharistia, láska, modlitba,
Panna Mária - to sú také vonkajšie znaky viery. Dobre som si
to vysvetlil?
Misie majú stále svoju štruktúru a schému, možno povedať, že
aj témy akoby boli stále tie isté už
stáročia, lebo človek sa v podstate stále akoby nemení. Boh vždy
mu ponúka spásu a ono to stojí
celé na takých štyroch zákonoch.

Po prvé, že Boh miluje človeka,
ale človek je hriešny a hriech ho
oddeľuje od Boha. Ježiš prichádza, aby znova vybudoval most
medzi Bohom a človekom. Sníma ten hriech na kríži a štvrtým
zákonom je, že človek musí prijať
tú spásu cez Ježiša Krista, ktorý mu ju ponúka, ale my ju musíme prijať. Čiže na misiách hovoríme o tej Božej láske, o tom pozvaní  a potom hovoríme, ale hriech
nám bráni, aby sme mohli k Bohu
prísť. Sme od neho oddelení, nemôžeme sa dostať do blaženej
večnosti. Je tu však cesta, ktorú vybudoval Ježiš cez kríž a cez
sviatosť zmierenia - znova sa vrátiť k Bohu. A keď to prijmeme, potom je to pozvanie prijať to. Ježiš
Kristus, Eucharistia - cez to všetko prijímame spásu, ponuku, ktorú nám Ježiš dáva - odpustenie
hriechov a vstup do nového života.
A témy, ktoré ste spomínali - modlitba, Panna Mária a kríž - k nám
hovoria ako udržiavať ten život
v sebe, ako ho rozvíjať.
Cítili ste, otec Michal, po tých
jednotlivých témach aj nejakú
spätnú väzbu od nás?
Na misiách máme spätnú väzbu
v tom, že spovedáme, že ľudí počúvame a vždy sú popri kázňach
a ohlasovaní. Je veľmi dôležité počúvať, odsedieť hodiny v spovednici, lebo keby sme tu aj neviem
čo hlásali o Božej láske, o Božom
milosrdenstve a nedali by sme ľuďom možnosť sa vyspovedať, tak
sme im ublížili, lebo on nevie, čo
má s tým urobiť. Tam v spovedniciach počúvame tie ohlasy: „Toto
ma pohlo, lebo som od vás počul
to a to, preto som sa rozhodol...“
a niekedy je veľmi zaujímavé, že
aj úplne obyčajná veta človeka za-
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siahne a povie: „Toto ma oslovilo,
preto som išiel sa vyspovedať.“
Začíname vždy krstom a Božou
láskou, nie od hriechu. Je to veľmi dôležité, my sme pozvali ľudí, vy
ste pokrstení, vy už patríte Bohu,
Boh vás má veľmi rád. Nikdy nezačíname témou hriechu, lebo ani
Ježiš nikdy nezačínal od hriechu.
Keď stretol Samaritánku, nezačal
od hriechu, keď ju videl, nepovedal: „To si ty, ty si pekný kvietok“,
ale hovoril jej o Božej láske. Alebo aj toho ochrnutého, ktorého priniesli k Ježišovi, nezačína oslovením hriešnik, ale nazýva ho synom,
hovorí mu: „Dúfaj, synu“ a potom
mu hovorí: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ V sobotu je to o pozvaní aj
v nedeľu tým pokračujeme. V pondelok začíname tým, čo mi v tom
pozvaní bráni a to je hriech.
Prenesiem sa v tých témach až
k dnešku, kde sa hovorilo o tom,
aby sme svedčili, aby sme boli
svedkami viery, tak ako to Pán
Ježiš povedal apoštolom. Vy ste
použili termín „sprítomňovať Ježiša Krista“. Čo to znamená, ako
to máme robiť dnes? Je na to nejaký návod?
Viete, my nemôžeme ísť do sveta s takou mentalitou porazených.
Často sa o tom hovorí, ako na nás
všetko útočí a niekedy nás to nabáda až k tomu, že sa akoby obrníme. Nám je tu v kostole dobre a oni tam vonku sú všetci zlí,
ale Ježiš nás posiela do sveta.
Pápež hovorí: „Choďte do tmy.“
Ale do tmy nemožno ísť bez svetla a iba svojou mocou. My nemôžeme ísť do sveta s tým, že Duch
Svätý si už dnes nevie poradiť
s mladými, nevie si poradiť s hriešnikmi, lebo žijú v blahobyte. Možno
sú už tak oddelení od Boha, že ich

9
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Boh vôbec nezaujíma. Duch Svätý je stále ten istý a mocný, evanjelium je stále moc, ktorá dokáže
spasiť a zachrániť ľudí. Ale Boh
ma pripravených ľudí, niekto je
pripravený dnes, niekto je pripravený zajtra, niekto príde do situácie, keď si uvedomí, že ten svet
mi nestačí. Neznamená to, že my
musíme dnes všetkých obrátiť,
ale idem s tým poslaním, že Boh
má svoj čas. Keď to jeho slovo je
ohlásené, keď Boh zomrel za tvoje hriechy a má ťa rád, dáva ti večný život. Možno dnes nič neosloví
mladého človeka, ale príde situácia, keď mu niečo nevyjde a vtedy si spomenie. Niekedy to slovo počúvame akoby do zásoby
a je v nás kdesi uložené vo vnútri
a ono potom vyklíči. Ale to podstatné je, že my naozaj nezastupujeme Ježiša Krista. Ježiš Kristus od-
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išiel a my tu akoby bránime cirkev.
To by sme vlastne tvrdili, že Ježiš
nevstal z mŕtvych, že nežije. Ježiš
je predsa živý v cirkvi a my ho len
sprítomňujeme, nie zastupujeme.
Vieme pomenovať, čo je pre nás
kresťanov hlavným nebezpečenstvom, čoho by sa mal dnešný
kresťan najviac chrániť?
Áno, z jednej strany je zvonku
zo sveta, je to tzv. laicizácia - ľudia akoby prestávali vnímať Boha,
absencia Boha, zvlášť je to vidieť
v Európe. Dnes už aj ľudia z Víťaza
žijú kadekde po Európe, ženy chodia vonku, mladí študujú neviem,
kde všade. Cítia, že tam sa nič
o Bohu nehovorí. Sú zábavy, futbal, všetko možné a Boh je akoby nepotrebný. A to isté je aj voči
cirkvi. Načo je nám cirkev, k čomu
ju ja potrebujem? A z toho potom
vyplývajú aj rôzne morálne uvoľne-

nia. Už sa vôbec nevnímajú Božie
prikázania – manželstvo je domiešané, aj tie záväzky, atď. Na druhej strane nemôže nás svet obrať
o náš zápal. To, že sme niekedy
málo zapálení, pretože nesieme to
Božie požehnanie a spásu do sveta to nimi sa nemôžeme sa vyhovárať na svet, „lebo svet je taký,
lebo médiá takto hovoria“. Keď
nám chýba zápal, tak je to preto,
že môj život s Kristom nie je aktuálny, živý, že mi chýba modlitba,
že neprežívam tu spásu v Kristovi, tak mi to chýba, nemám čo povedať svetu. My ich nejdeme o ničom presvedčiť. Ideme len s tým
životom, ktorý máme v sebe, aby
sa vylieval a nesieme radosť, ktorú máme a vylievame svedectvo
o svojej nádeji. Tomu veríme, to
mi dáva v živote pokoj, to mi dáva
nádej. A keď pôjdeme s tou rados-
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ťou, nádejou a s takou mentalitou
víťaza, že Ježiš už zvíťazil, my už
máme oblečené dresy víťazného
mužstva. My už nemôžeme prehrať. Boh neprehráva. Keď sme
už spojení s Bohom, tak neprehráme. A toto určite vo svete vyvolá
nejakú odozvu. Kedy a ako, to nechajme na Pána Boha. Nie je mojou vecou vnímať, či sa všetci obrátili vo Víťaze, či všetci boli v kostole. To nech už pôsobí Pán Boh.
A najnebezpečnejšie pre nás kresťanov je naša vlažnosť. To, čo hovorí pápež: „taký dvojitý život“. Niečo je v kostole a niečo iné žijeme
doma. Pokiaľ to nie je oddanie sa
Kristovi, kresťanmi sme aj v kostole, ale aj doma, na pracovisku,
všade. A toto nám najviac škodí.
Keď sa len tak hráme na kresťanov, to veľmi ubližuje nášmu kresťanskému svedectvu.
Spomínali ste pápeža Františka.
Je nám vzorom práve v tom, že

to, čo hovorí, aj koná. Nehovorí
náročnou teologickou rečou, ale
jednoducho a práve to mnohých
motivuje.
Pápež František aj teraz novokňazom hovoril, keď ich vysväcoval: „Hovorte jednoducho, hovorte k srdcu, hovorte svedectvo života.“ Viete, keď to žijeme, tak sa to
ľahšie hovorí, ako keď to musíme
študovať v knihách a o niečom hovoriť, čo nie je celkom naše.
V súvislosti s tým by bolo dobré, keby sme naozaj pociťovali cez slová kazateľov jednoduchosť a svedectvo ich kňazského života.
Myslím si, že jednoduchosť je,
len ju niekedy potrebujeme objaviť. Pápež František postavil cirkev do svetla milosrdenstva a súcitu. A myslím si, že toto potrebujeme. Aj pre mňa bol celý ten Rok
milosrdenstva, keď som bol menovaný ako misionár milosrden-
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stva a spovedal som ľudí, že sa
mi odkryl nový rozmer. Dnes som
o tom hovoril, že Ježiša niesol práve ten súcit a milosrdenstvo s človekom, ktorý je stratený ako ovečka bez pastiera, vydaná napospas.
Toto je potrebné, aby nás preniklo. To, čo on požaduje, je tzv. pastoračné obrátenie. To znamená,
aby sme sa prestali starať sami
o seba - tu v kostole je nám dobre a čo tamtí bezbožníci vonku, ale
aby sme sa začali zaujímať o tie
stratené ovečky. Niekedy to nie
je jedna ovečka stratená a deväťdesiatdeväť je vo vnútri, ale dvadsať je vo vnútri a osemdesiat je
vonku. A ako prísť k nim, ako sa
k nim dostať na tie periférie? Ako
osloviť tých ľudí, ktorí sú stratení,
mladých, ktorí sú na ihrisku, alebo na diskotéke, alebo kdesi hľadajú to šťastie a život je inde. Ako
sa k nim dostať, ako ísť do tej tmy
s Božím svetlom? To nie je jedno-
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duché. Ale je to proces, ktorý, myslím si, že ide v cirkvi. Aj u nás nemožno povedať, žeby čosi nebolo, žeby sa v tom nerobilo, ale je
to premena, ktorú sám Duch Svätý robí v cirkvi a my nemáme inú
možnosť, my musíme pomaličky
vychádzať vonku.
Spomínali ste vaše poverenie
od Svätého Otca v Roku milosrdenstva. Stretli ste sa aj osobne
so Svätým Otcom Františkom?
Áno, stretli sme sa, lebo nás
pozval do Ríma na Popolcovú
stredu v r. 2016. Tam nás poveril a dal nám poslanie. Mali sme
uňho audienciu, kde nám hovoril
ako máme postupovať ako spovedníci: „milosrdne a citlivo, mať
úctu k človeku a neklásť zbytočné
otázky", atď. Potom sme mali svätú omšu na Popolcovú stredu, kde
sme aj my udeľovali popolec. Mal
som možnosť udeliť ho aj kardinálom a všelijakým veľvyslancom.
Krásne bolo jeho požehnanie, ktoré nám udelil. Mali sme aj spoločnú večeru so Svätým Otcom.
Poďme teraz, otec Michal, trocha
k rodinám. Aj ja vediem rodinný
život a obavy dnes vo mne a určite aj v mnohých z nás vyvoláva
najmä to, že rodiny sa rozdeľujú
- jeden z manželov, alebo aj obaja
odchádzajú do zahraničia, deti sú
samy a rodiny sú rozdelené. Manželstvá sa rozvádzajú, niekedy aj
dlhoročné. Čo sa s tým dá robiť?
Aký máte na to názor?
Iste, rodina je základ, všetci
sme vyrástli v rodine. Silu k tomu,
čo robím a aj skúsenosť čerpám
zo svojej rodiny, z detstva. Všetko začína v detstve, v rodine, viete, všetko. A to má potom dosah
na celý náš život. Ale musíme pozrieť na svet, ktorý je, aký je a to,
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čo hovorí pápež František a o čo
mu ide je prijať tú skutočnosť sveta. Tu vo Víťaze predsa ešte tých
90 % rodín funguje, sobáše, krsty, majú deti, ale treba vnímať pápeža, ktorý je pápežom pre celý
svet. Aká je situácia v Argentíne, v Amerike a neviem kde. Už
len to, že som bol 6 rokov v Bratislave a viem, že tam som mal
sväté omše u Najsvätejšej Trojici a tých ľudí bolo tam tak, že buď
boli rozvedení, alebo už neboli
z úplných rodín. A viacerí z nich
možno cítili, že sú akoby odstrčení od cirkvi. Čiže ako sa k nim priblížiť, to je jedna vec a druhá vec
je sprevádzať. To čo pápež zdôrazňuje, že manželstvo nie je uzavretý projekt, je to len začiatok. Niekedy je zvláštne, že mladí ľudia
idú do manželstva a majú predstavu, že si beriem toho ideálneho človeka. Ja som si vybral a je
to tým pádom uzavreté. A potom
sú prekvapení, že to takto nefunguje. Naopak, do manželstva vstupujú nezrelí ľudia, ktorí potrebujú ďalej ešte aj po manželstve,
aby ich niekto sprevádzal, aby sa
o nich niekto staral. Niekedy si tí
mladí manželia nevedia rady v takých či iných situáciách a preto
je veľmi dôležité aj kňazské sprevádzanie. Je to náročné pripraviť
ich pred manželstvom a potom
aj po manželstve ešte ich nejako
usmerňovať.
Máme spoločenstvo Rieka života. Viem, koľko je tam zápasov,
ešte stále sú tými rodinami. Tam
je kríza, tam čosi nefunguje, Michal za tých sa modlí, tam sa niečo deje. Sú to ľudia, ktorí sú blízko Boha a snažia sa žiť s Bohom,
ale tým, že si navzájom pomáhame, nejako ideme. Ale byť hodení
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do sveta, tie mladé rodiny, mladé
manželstvá a ešte muž je niekde
preč v kamióne týždne, alebo manželka robí niekde v Nemecku. To
je tak všetko ohrozené, že prídu
situácie, kedy zlý to využije a vybuduje medzi nimi múr a už sa to
začína chvieť. Stále chceme ukázať na krásu manželstva. Naozaj
niet nič krajšieho. Pán Boh to tak
vymyslel. Dal svojho človeka ako
muža a ženu, krásu a radosť ľudskej lásky. Napriek všetkým ťažkostiam nemáme krajší projekt pre
ľudský život ako je rodina a vďaka
Bohu, že to tak ešte vnímajú ľudia aj u nás aj tu vo Víťaze. Toto
je projekt, ktorý Boh chcel. Manželský sľub potvrdený prísahou,
požehnaný Bohom, lebo chceme
žiť s Kristom aj v manželstve. Nevylúčiť ho, že my tu budeme sami
a Ježiš je kdesi tam. Ako sa to tak
dá zvládnuť?
Žijeme v Európskej únii, v spoločenstve európskych štátov. Aké
ťažké je svedčiť, keď odtiaľ odíde kresťan niekam do Holandska,
kde z kostolov sú dnes pivovary.
Áno, žijeme v Európskej únii.
Je pekné, že Európa chce žiť zjednotená, po tých vojnách, ťažkostiach, čo tu boli. Myšlienka prišla,
myšlienka zjednotenej Európy, ale
treba pamätať na to, že zjednotená Európa prišla z myšlienky kresťanskej a prišla z takého strachu,
strachu z hladu, strachu z boľševizmu, strachu z vojny. Veľkí veriaci ľudia Adenauer, Schumann
to mali na pamäti. Chceli Európu,
kde budeme odolávať hladu, vojne, boľševizmu, ktorý sa vtedy
tlačil z Ruska, prípadne nacizmu
z druhej strany. Lenže dnes už tie
strachy opadli. Viete, my nemáme strach z hladu, my nemáme
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už ani strach z vojny, my už nemáme strach z boľševizmu a Európa
nemá na čom stáť. Odmieta Boha
a neviem, na čom by to malo byť
ukotvené. Ďalšia vec je zaujímavá, že všetci lídri v Európe sú bezdetní. Adenauer mal deväť detí.
Potom samozrejme, že celá únia,
kde bude stáť za deťmi a za rodinami, keď sami, neviem či odmietajú či ako, ale proste niet tam
detí. Hlavne tá absencia Boha.
Áno, diabol ponúka všetko - vybudujme blahobyt, všetko bude bez
vojny, bez všetkého, len Boha nespomínajte, Boha do toho neberte. Všetko vám dáme, aj projekty,
len nespomínajte kresťanstvo, že
to je pre kostol. To je až na neuverenie, ako sa bojí toho slovíčka Kristus Boh. No a čo sa dá vybudovať bez Boha? Bez Boha vybudujeme peklo. Preto je tu fatimské posolstvo 100 rokov, kde
sme pozvaní obrátiť sa k Bohu.
Vráťte sa k Bohu, modliť sa ruženec a do centra sa dostáva Ježiš. Tak aj o tom boli misie. Chceli sme ľudí pozvať k tomu obráteniu a uvedomiť si, že bez Boha nič
nevybudujeme. NIČ. Ani Víťaz nebude Víťazom bez Boha. Iba Boh
neprehráva!
Na záver vás, otec Michal, poprosím o duchovné povzbudenie
pre našich čitateľov a také vaše
zhodnotenie.
Misie pokračujú, tak ako sme
to hovorili, aj pred 15-timi rokmi.
Alebo môžeme povedať, že stále
len začínajú, aby to, čo chce pápež František, aby sa cirkev stala naozaj misionárskou, aby vo
všetkých zložkách, aj v rodine,
vždy sme mali na pamäti misiu,
že sme tu poslaní. A cirkev je tu
na to, nie aby skrášľovala naše vý-
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ročia obce, poľovníkov, hasičov,
neviem, aké, hoci aj to môže byť,
ale je tu, aby boli ľudia spasení.
Cirkev je tu na to, aby priviedla ľudí
do neba. Aby to nemal na starosti len pápež a niesol to, prípadne
váš kňaz Marek, ale aby sme to
všetci začali vnímať, že je to vážna
vec. Kde skončí môj život, aj život
mojich detí, môjho manžela, mojich susedov, kde to skončí? Ideme do neba a to nie tým, že ľudí
odsudzujeme, ale že ich chceme
priviesť ku Kristovi, ktorý je milosrdný a každého chce mať v nebi.
Aj Nebeský Otec chce každému
odpustiť, každého chce objať. My
máme byť tým otvoreným náručím,
aby sa Boh stal pre ľudí aj blízky,
aj prijateľný. Kňaz sa nemôže dostať všade. Ľudia musia rozniesť

posolstvo o Bohu, o jeho láske
a milosrdenstve, cez rôzne združenia, ružencové, Modlitby matiek
a neviem, čo všetko, cez časopis
Spektrum. To je veľmi požehnaná
práca, lebo sa dostáva do rodín
a máte to po ruke. Môžete to znova otvoriť, čítať a vrátiť sa k tomu.
Keď aj ja si tu pozerám Spektrum
spred 15-tich rokov, znova sa mi
oživí to, čo sme tu prežívali. Aby
sme sa tak spolu, ako sme sa tu
stretli, ako sme sa stretávali v tom
krásnom kostolíku, ktorý ste tak
krvopotne vybudovali a udržiavate, aby sme sa tak stretli v nebi
všetci spolu a spomínali, aké to
bolo pekné vtedy na misiách, ale
aké je to nádherné tu v nebi.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

13

Spektrum

Požehnaných 20 rokov našej farnosti

Storočnica Fatimy: 13. júl 1917
Srdcom fatimského posolstva je zjavenie Panny Márie, ktoré sa uskutočnilo 13. júla 1917. Tomuto zjaveniu
predchádzali nemalé obety pastierikov
a zvlášť najstaršej z nich Lucie. Tá bola
trýznená neverou okolia a odmietavým
postojom svojej mamy, ktorá chcela
raz a navždy ukončiť tento rozruch okolo svojej dcéry. Priviedla Luciu na faru,
aby sa konečne priznala, že si celý príbeh o zjaveniach len vymyslela. Fatimský farár po dôkladnom vypočúvaní Lucie dospel k názoru, že určite niečo videla. Pôvod zjavení však videl u diabla, čím zasial do Luciinho srdca hlboké
pochybnosti a strach. Hoci ju sesternica a bratranec uisťovali, že je to určite
Matka Božia, nie démon, Lucia sa rozhodla, že na ďalšie zjavenie nepôjde.
Bola priam fyzicky napádaná zo strany
Zlého, ktorý chcel prekaziť misiu Panny
Márie. Prešla svojou temnou nocou, no
modliť sa neprestávala. Ráno 13. júla
pocítila nesmiernu túžbu ísť na miesto
zjavenia, preto sa rozbehla za Františkom a Hyacintou, aby ju nasledovali. Našla ich uplakaných modliť sa. Totiž celú noc strávili v nepretržitej modlitbe, aby Lucia zmenila svoj názor. Natešení ju tak sprevádzali na Cova da Iria,
kde v ten deň mali uvidieť prorocké zobrazenie udalostí 20. storočia.
Po záblesku svetla prišla jasom odetá Matka Božia. Lucia sa opäť opýtala,
čo si Pani praje. Panna Mária deti prosila, aby sem prišli 13. budúceho mesiaca, aby sa denne modlili ruženec, ktorým vyprosia svetu mier a koniec vojny. Deti uistila, že im povie svoje meno
a tiež v októbri urobí zázrak, aby všetci
uverili. Potom pastierikov vyzvala: „Obetujte sa za hriešnikov a často, zvlášť ak
prinášate nejakú obetu hovorte: Ježišu,
to je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy spáchané proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie.“ Po týchto slovách opäť otvorila
svoje dlane, ako pri predchádzajúcich
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zjaveniach. Tentoraz z nich nevychádzalo božské svetlo, ale záblesk prenikol zem, kde sa otvorila akoby priepasť plná ohnivého mora v útrobách
zeme. V tomto mori boli ponorení démoni a duše ľudí spaľované týmto ohňom
s výkrikmi a vzdychaním plným beznádeje, čo spôsobovalo hrôzu a strach.
Deti plné strachu pozdvihli svoj zrak
k materskej tvári Panny Márie, ktorá
so smútkom povedala: „Videli ste peklo, kam padajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, Boh chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak budú robiť to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a nájdu
pokoj.“ V prvej časti deti videli symbolické zobrazenie pekla, ktoré poukazuje na realitu večného zatratenia ak človek odmietne Boha. Modlitba príhovoru, modlitba za našich bratov a sestry je silnou zbraňou a prostriedkom
na obrátenie a budovanie spoločenstva
Cirkvi ako k tomu vyzýva apoštol Pavol:
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2).
Ďalej Matka Božia pokračovala: „Vojna sa končí, ale ak ľudia neprestanú
urážať Boha, počas pontifikátu Pia XI.
sa začne iná, ešte horšia. Keď budete
vidieť noc, ožiarenú neznámym svetlom,
vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré
vám Boh dáva, že ide potrestať svet
za jeho zločiny prostredníctvom vojny,
hladu a prenasledovania Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu predišlo, budem
žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté
prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje
požiadavky, Rusko sa obráti a nastane
mier; ak nie, Rusko rozšíri svoje bludy
do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení,
Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené.“ Toto proroctvo však
zakončila slovami plnými nádeje:  „Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré

sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.“ Požiadavka neba však nebola včas vypočutá. Ako vieme z dejín, Druhá svetová vojna napokon naozaj prišla. Neznáme svetlo, ktoré bolo
jej znamením, sa ukázalo v noci z 25.
na 26. januára 1938. Veľmi dobre si
spomínam na rozprávanie mojej babky o tejto „polárnej žiare“, ktorá bola
aj na našom území jasne viditeľná. Nacistický a komunistický režim spáchali nevysloviteľné množstvo zla a utrpenia na celom svete. Svet bol pod vplyvom týchto ideológií, ktoré mali za cieľ
podkopať dôstojnosť každého človeka
a vymazať z ľudských sŕdc myšlienku
na Boha, Pána a Stvoriteľa vesmíru.
Ako nikdy predtým boli potierané ľudské práva v koncentračných táboroch
a gulagoch, kde zahynuli mnohí nevinní ľudia. Pápež Ján Pavol II. napokon
zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie v roku 1984. O niekoľko
rokov bol svet svedkom zborenia Berlínskeho múru a následného pádu komunistického režimu.
Po prorockých slovách Božej Matky,
bola deťom odhalená eschatologická vízia, známa ako Tretie fatimské tajomstvo. Lucia o tom napísala: „Po dvoch
častiach, ktoré som už vyložila, videli
sme po ľavej strane Našej Panej trochu
vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej
ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň,
ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet.
Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom
Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie! A v nesmiernom svetle, ktorým je
Boh, sme videli: „niečo podobné tomu,
ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred
ním prechádzajú` biskupa oblečeného
do bieleho, mali sme predtuchu, že je
to Svätý Otec`. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali
na strmý vrch, na vrchole ktorého bol
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veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu. Svätý
Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez
veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým
krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali
jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby,
muži a ženy z rôznych tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú
krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov
a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“ Panna Mária držala počas tejto vízie v pravej ruke srdce a v ľavej ruke ruženec. Na konci tohto zjavenia deti naučila známu modlitbu: „Keď
sa modlíte ruženec, hovorte po každom tajomstve: Ó, Ježišu, odpusť nám
naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo.“
Ako neskôr povedala sr. Lucia, jej
bolo dané vidieť a počuť, vysvetlenie
posolstva však prináleží pápežovi. Kongregácia pre náuku viery, pri príležitosti
blahorečenia Františka a Hyacinty 13.
mája 2000, zverejnila Tretie fatimské
tajomstvo s rozsiahlym komentárom,
ktorý uzatvára úvaha vtedajšieho kardinála Ratzingera: „Kto očakával vzrušujúce apokalyptické zjavenia o konci sveta alebo o budúcom behu dejín, musí
zostať sklamaný. Fatima neposkytuje
uspokojenie našej zvedavosti ako napokon kresťanská viera vo všeobecnosti
nechce byť pastvou pre našu zvedavosť.
Čo nám zostáva je povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom
istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. Na záver sa chcem ešte vyjadriť
k inému kľúčovému výroku tajomstva:
´Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.´
Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu,
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očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino
fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto áno sa Boh
mohol stať človekom v našom priestore
a taký ostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša slobodná vôľa
sa neustále necháva odviesť od Boha.
Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce
a tak obrátil slobodu človeka smerom
k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda
rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma:
´Vo svete máme súženie, ale dúfajte,
ja som premohol svet!´ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať
tomuto prísľubu.“
Pápež Ján Pavol II., ktorý počas vlastného života zakúsil moc ochranného

plášťa Matky Božej a bol svedkom jej
mnohých víťazstiev, v knihe Prekročiť
prah nádeje uvažuje: „Z úst kardinála Stefana Wyszynského som vedel,
že jeho predchodca August Hlond, keď
zomieral, vyslovil tieto významné slová:
´Víťazstvo, ak príde, príde skrze Máriu.´
Počas svojej pastoračnej služby v Poľsku som bol svedkom toho, ako sa tieto slová plnili. Keď som sa už ako pápež oboznamoval s problémami univerzálnej Cirkvi, pociťoval som podobné presvedčenie, že aj v tomto rozmere, ak víťazstvo príde, prinesie ho Mária. Kristus zvíťazí skrze ňu, pretože On
chce, aby víťazstvá Cirkvi v súčasnom aj
v budúcom svete boli spojené s ňou.“
Peter Stašík
(pokračovanie v ďalšom čísle)
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O nečistote

(3. časť)

„Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy;
tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 22, 13)
Zamyslime sa teraz, čo treba robiť, aby sme sa ubránili týmto strašným hriechom - hriechom, ktorý toľko úbohých duší vlečie do zatratenia. Prostriedky na to nám ukazuje už náuka katechizmu: preto by
vám ju vedelo povedať nejedno dieťa. Základné z týchto prostriedkov
sú: sústredený život, modlitba, účasť
na svätých sviatostiach, vrúcna
zbožnosť k Matke Božej, vyhýbanie
nebezpečným príležitostiam, rýchle
zavrhnutie nečistých myšlienok, ktoré nám ponúka zlý duch.
Povedal som, že treba milovať sústredený život. Vôbec vám nekážem,
aby ste sa ukryli v samotných lesoch
alebo v kláštoroch - čo by bolo pre
vás veľkým šťastím. Chcem vás iba
povzbudiť, aby ste sa vyhýbali osobám, ktoré radi hovoria o nemravných veciach, ktoré môžu poškvrniť
predstavivosť a tiež osobám, ktoré
sa zaoberajú iba dočasnými vecami
a vôbec nemyslia na Boha. Zvlášť
v nedeľu, namiesto chodenia na návštevy, vezmite si do rúk knihu - napríklad O nasledovaní Krista alebo
Životopisy svätých a čítajte ju pozorne. Vďaka tomuto čítaniu sa naučíte, nad koľkými pokušeniami zvíťazili Pánovi vyvolení, koľko priniesli obetí, aby sa páčili Bohu a spasili svoju dušu. Nábožné čítanie vám
dodá zápalu k čnosti a bohabojnému životu. Keď budete čítať Životopisy svätých, možno si poviete tak,
ako kedysi povedať ťažko ranený Ignác z Loyoly: „Prečo by som nemal
robiť to, čo robili svätí? Či mi dobrý
Boh nepomôže zvíťaziť, ako pomohol
tamtým? Či nie je pre mňa určené to
isté nebo, ktoré oni už získali? Či sa

16

nemám báť toho istého pekla, ktorého sa oni báli?“ Áno, bratia moji,
treba sa vyhýbať ľuďom, ktorí nemajú v srdci Božiu lásku. Iba z nutnosti, keď nás k tomu vyzýva povinnosť,
obcujme so svetom.
Potom - ak si chceme zachovať
čistotu srdca, musíme milovať modlitbu. Lebo čnosť nevinnosti je darom neba - preto sa treba o ňu modliť. V modlitbe sa spájame s Bohom,
anjelmi a svätými a stávame sa duchovnými. Naše srdce i rozum sa pomaly odtrhávajú od stvorení, ponárajú sa do vyšších vecí a čoraz viac milujú nebeské dobrá.
Nemyslite si však, že každým pokušením urážame dobrého Boha. Hriech závisí od súhlasu
vôle a od príjemnosti, ktorú človek
v ňom hľadá. Hoci by pokušenie trvalo osem, alebo pätnásť dní, vyjdeme z neho celkom a dokonca krajší, ako mládenci z rozpálenej pece
v Babylone, avšak pod jednou podmienkou - že budeme mať odpor
k hriechu. Treba sa teda čo najskôr utiekať k Bohu, treba mu povedať: „Bože, ponáhľaj sa mi pomáhať! Ty vieš, že bez Teba nemôžem
nič urobiť, že som tak veľmi náklonný k hriechu. Ale posilnený Tvojou
milosťou, určite zvíťazím! Najsvätejšia Panna, nedovoľ, aby diabol strhol moju dušu - dušu, za ktorú toľko
vytrpel Tvoj Božský Syn!“
Aby sme si zachovali čistotu, treba tiež hodne pristupovať k svätým
sviatostiam. Kto často a nábožne
čerpá z týchto zdrojov Spasiteľa, ten
si ľahko zachová túto peknú čnosť.
Dobre to vie pekelný duch a preto
sa usiluje odviesť nás od spovede

repro: Spektrum

a svätého prijímania alebo sa usiluje nakloniť nás k svätokrádežnému
prijímaniu týchto sviatostí. Vzbudzuje v nás obavu, nepokoj i odpor. Nahovára nám, že zle robíme, že kňaz
nás nepozná, že ho klameme. Týmto
intrigám pekla netreba venovať pozornosť, ale naopak - treba zdvojnásobiť úsilie, často pristupovať k týmto prameňom milosti, úplne sa oddať
milosrdnému Bohu. Keď vás bude zlý
duch odvádzať od svätých sviatostí,
volajte s dôverou: „Bože, Ty vieš,
že hľadám iba Teba a spásu mojej biednej duše!“ Skutočne - hrozní pre satana sa nestaneme ničím
iným, ako iba častým a hodným prijímaním Najsvätejšej Sviatosti, ktorá je tým zázračným vínom, ktoré
rodí panenstvo: Čo je jeho vzácnosť
a čo je jeho krása? Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny (Zach 9,
17). Ako možno byť nečistým, keď
do srdca prijímame Kráľa čistoty?
Ak si teda chcete zachovať alebo
získať túto peknú čnosť, ktorá robí
ľudí rovnými anjelom, tak pristupujte často a nábožne k svätým sviatostiam. Vtedy vám neuškodí peklo - hoci by vynakladalo najväčšie
úsilia a nastavovalo najhoršie pasce na vašu čnosť.
Ak si chceme v sebe zachovať
svätyňu Boha v celom lesku, tak
majme veľkú úctu k Najsvätejšej
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Matke, lebo ona je Kráľovnou panien. Ona prvá rozvinula vlajku tej
neporovnateľnej čistoty.
A zamyslite sa, ako veľmi si Boh
cení túto čnosť. Narodí sa z chudobnej a nikomu neznámej matky - ale
čistej a svätej. Ako pestúna si vyberie sv. Jozefa, ktorý tiež vlastne miloval túto čnosť v dokonalom stupni a ju vlastnil - hoci samozrejme
v nižšom ako jeho prečistá Snúbenica. Sv. Ján Damascénsky nás vrúcne povzbudzuje, aby sme sa modlili
k Najsvätejšej Matke, ktorá oplývala neporovnateľnou čistotou, pričom
jasne tvrdí, že dostaneme od Boha
všetko, o čokoľvek Ho budeme prosiť v mene privilégia Kráľovnej panien. Ten istý Cirkevný Otec dodáva,
že táto čnosť je taká milá anjelom,
že v nebi neustále spievajú: „Panna
panien, chválime ťa a velebíme ťa,
Matka krásneho milovania“. Veľký
sluha Márie, sv. Bernard, hovorí, že
viac obrátil duší modlitbou Zdravas
Mária, ako všetkými svojimi kázňami. A tento svätec nám hovorí: Zakusujete pokušenia? Vzývajte o pomoc Máriu a určite mu nepodľahnete. Keď sa modlíme Zdravas Mária,
celé nebo sa teší a peklo sa trasie,
lebo si pripomína, že Mária sa stala v rukách Božích nástrojom krotenia jeho veľkých úsilí. Vlastne preto
tento veľký svätec nám tak vrúcne
odporúča pobožnosť k Božej Matke.
Ak si vás zamiluje Najsvätejšia Matka, tak vás bude milovať jej Syn, Ježiš Kristus.
Keď si chceme zachovať čnosť
čistoty, musíme bojovať s pokušeniami a vyhýbať príležitosti k zlému,
tak ako to robili svätí. Napríklad,
Jozef, patriarcha, zanechal polovicu plášťa v ruke hriešnej ženy Putifára, ktorá ho nahovárala na hriech
a utiekol, lebo nechcel uraziť Boha

(por. Gn 39, 12). Čistá Zuzana riskovala radšej smrť, len aby nestratila túto čnosť (por. Dan 13).
Počúvajte ešte, čo sa prihodilo
sv. Martiniánovi, ktorý žil na púšti životom zasväteným Bohu. Prišla do jeho cely akási hriešna žena.
Predstierala, že poblúdila v lese
a prosila pustovníka, aby sa nad
ňou zľutoval. Svätý ju prijal do pustovne, ale sám odtiaľ odišiel. Keď
sa v nasledujúci deň vrátil, aby sa
dozvedel, čo sa stalo s tou ženou,
stretol ju celú vystrojenú. Počul tiež
od nej, že ju tam poslal Boh, špeciálne za tým účelom, aby uzatvorila
s Martiniánom zmluvu. Potom ešte
dodala, že má v meste obrovský majetok, z ktorého bude možné rozdávať veľké almužny. Svätý sa rozhodol, že sa presvedčí, či to všetko
skutočne pochádza od Boha, alebo
je to dielom zlého ducha. Prikázal
teda žene čakať. Povedal jej, že každý deň tam prichádzajú ľudia, ktorí
sa zverujú jeho modlitbám a preto
on musí ísť teraz na pahorok, aby videl, či niekto neprichádza, aby náhodou nepoblúdil a neodišiel naprázdno. Keď teda vyšiel na pahorok a počul tajomný hlas: „Martinián, Martinián, prečo počúvaš hlas satana?“
Tak ho to vydesilo, že po návrate
do svojej pustovne založil veľký oheň
a skočil do neho. Strach pred hriechom a bolesť, akú zakúsil v plameňoch, spôsobili, že začal hlasno kričať. Vtedy pribehla táto nešťastná
žena a začala sa dopytovať, kto ho
vrhol do ohňa. Svätec na to odpovedal: „Keď teraz nemôžem znášať pozemský oheň, tak ako znesiem pekelný, ak spácham hriech, na ktorý
ma nahováraš?“ Tieto slová uviedli
ženu do takého zdesenia, že sa rozhodla navždy zostať v pustovni svätca, ktorý si postavil celu značne ďa-
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lej a tam viedol kajúci život.
Svätý Tomáš Akvinský vyhnal zlú
ženu zo svojho príbytku rozpálenou
hlavňou. Svätý Benedikt, keď mal
nečisté pokušenia, váľal sa v tŕní
a ranil sa až do krvi. Inokedy sa ponoril po krk do mrazivej vody, aby
týmto spôsobom uhasil nečisté žiadosti. Nakoniec, ťažko je zadržať
vzrušenie, keď čítame takéto vyznanie veľkého Doktora Cirkvi sv. Hieronyma: „V tejto rozľahlej púšti, spálenej slnkom, neprestávam plakať pri
nohách Ukrižovaného, pričom sa živím čiernym chlebom a bylinami,
spávam na holej zemi a pijem vodu
z prameňa - dokonca počas choroby.
Keď mi chýbajú slzy, beriem do rúk
kameň a bijem sa do pŕs tak, že mi
krv tečie z úst a aj napriek tomu
zlý duch mi nedá pokoja - vždy treba mať v ruke zbraň.“
Aký teda, bratia moji, z toho všetkého urobiť záver? Niet čnosti, ktorá
by nás robila viac milými Bohu, ako
čistota. A naopak - žiaden hriech
nespôsobuje toľko radosti zlému
duchu ako nemravnosť. Musíme sa
teda účinne brániť pred útokmi pekla a starostlivo bdieť nad svojím zrakom, myšlienkami i hnutiami srdca,
často sa utiekať k modlitbe, vyhýbať zlým príležitostiam a zlému priateľstvu, tancom či zábavám - musíme umŕtvovať svoje telo, zverovať
sa Najsvätejšej Panne a často prijímať sväté sviatosti. Budeme blahoslavení, ak si nepošpiníme svoje srdcia týmto prekliatym hriechom - lebo
Ježiš Kristus jasne povedal, že čistí budú vidieť Boha naveky (por. Mt
5, 8). Amen. Keď veľká časť ľudí,
aj napriek spáchaným hriechom nečistoty, žije si pokojne a bez mihnutia oka idú do večného zatratenia?
(pokračovanie v budúcom čísle)
www.boziemilosrdenstvo
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Púť do Svätej zeme
Marec v tomto roku bol pre mňa a ďalších 58 pútnikov milostivým mesiacom. S veľkým nadšením a každý
so svojou obetou a očakávaním sme putovali na sväté miesta, kde kráčal a učil náš Spasiteľ Ježiš Kristus,
kde sa zrodila naša spása a naša viera i Cirkev.
S odstupom času si v myšlienkach znovu a znovu premietam obrazy tých najvzácnejších miest od Božieho
hrobu až po vzdialený Hebron, kde sú pochovaní praotec Abrahám s manželkou Sárou a ďalší patriarchovia.
Dávajúc si svoje predsavzatie, že tie miesta zachytím na fotografický aparát, ma povznášalo, no zároveň vo mne vzbudzovalo rešpekt a samozrejme aj obavu, ako sa so 6 kg batohom fotografickej techniky
dostanem cez veľmi prísne kontroly na letiskách, lebo sme cestovali do tretích krajín, kde bezpečnosť
stráži veľké množstvo vojakov a polície. Ale aj napriek tomuto "strachu" mi Pán doprial tieto miesta zdokumentovať na záberoch, ktoré Vám chcem, naši drahí čitatelia, ponúknuť. Bude to iba zlomok, možnože
vám to nič nepovie, ale moja spolupútnička sr. Ulrika zo slovenskej provincie Congregatio Jesu sa tiež
obetovala a každý deň zapisovala a popisovala navštívené miesta vo Svätej zemi. Vzhľadom na rozsiahlosť
textu a fotografií budeme ponúkanú dokumentáciu uverejňovať po častiach.
16. 3. 2017
Piaty deň nášho putovania
sme začali v Nazarete a taxíkmi
sme sa vyviezli na horu Tábor.
Tak ako väčšinu kostolov, ktoré
sú v správe katolíckej cirkvi, aj
kostol Premenenia Pána spravujú pátri františkáni. Kostol sa
nachádza v lokalite Národného
parku. V areály je socha Pavla
VI., ktorý ako prvý pápež navštívil
Svätú zem. Kostol je postavený
v byzantskom štýle. V apside je
mozaika, ktorá znázorňuje premeneného Krista v bielom žiarivom odeve, po jeho pravici a ľavici sú Mojžiš a Eliáš a apoštoli
Peter, Jakub a Ján. V dolnej kaplnke za obetným stolom je vitráž, na ktorej sú zobrazené pávy.
Páv bol v Starom zákone symbolom nesmrteľnosti, pretože ak
mu vytrhneme pero, jeho farby
ostanú vždy rovnaké.
Po obidvoch stranách sú malé
kaplnky. V zadnej časti kostola sú takisto dve kaplnky zasvätené Mojžišovi a Eliášovi. Okolie
kostola je veľmi pekne upravené
a starajú sa oň chlapci zo spoločenstva Mundo X (ako u nás
Cenacolo). Z hory Tábor sme sa
previezli na horu Blahoslavenstiev. Kostol na hore Blahosla-
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venstiev je postavený z čierneho
kameňa, pretože v tejto lokalite
je kameň čierny, nakoľko to bolo
sopečné miesto. Má tvar osemuholníka podľa počtu blahoslavenstiev. Vo vnútri kostola sú vitráže,
na ktorých sú napísané blahoslavenstvá v latinčine. V areále, kde
sa kostol nachádza, je aj niekoľko „kaplniek” a v jednej z nich
sme mali svätú omšu.
Z hory Blahoslavenstiev sme
potom išli do Thabgy, kde je kostol Rozmnoženia chleba a rýb
a zázračného nasýtenia zástupu.
Prvý kostol tu bol postavený asi
okolo roku 350. Toto miesto bolo
dôležitým strediskom na tzv. Via
Maris, námornej ceste, po ktorej sa privážal vzácny tovar z terajšieho Iránu a Iraku. Kostol bol
postavený v byzantskom štýle
a vyzdobený mozaikami. V roku
614 pri perzskej invázii do Svätej zeme bol zbúraný. V roku
1932 boli objavené jeho pozostatky františkánskymi archeológmi. V roku 1980 - 1982 bol postavený nový kostol taktiež v byzantskom štýle a niektoré objavené mozaiky boli v ňom umiestnené. Mozaiky boli robené Egypťanmi a tak majú egyptský nádych.
Po krátkom obede pri Gene-

zaretskom jazere sme pokračovali do Kafarnaumu. Kafarnaum
je miesto, kde žil apoštol Peter
a počas svojho verejného účinkovania aj Pán Ježiš. Aj tu je kostol postavený z čierneho kameňa
a stojí na mieste, kde stal Petrov
dom. Jeho pozostatky sme mohli
vidieť pod sklom v podlahe kostola. Kostol je postavený na pilieroch, aby sa nenarušili archeologické vykopávky Petrovho domu.
Neďaleko kostola sú zvyšky synagógy. Táto synagóga bola postavená z bieleho kameňa, čo
svedčí o tom, že ju dali postaviť
bohatí Židia. Záverom dnešného
putovania bola plavba po Genezaretskom jazere. Tam sme si
pripomenuli udalosti, ktoré sa
na ňom udiali prečítaním si úryvkov z evanjelia a mohli sme si vyskúšať, aké to bolo, keď sa tam
plavili apoštoli či už sami, alebo s Pánom Ježišom. Samozrejme, naša loďka bola modernejšia ako tá ich.
Nakoniec po trojhodinovej ceste, počas ktorej sme prešli cez
mesto Tiberias, ktoré dali postaviť rímski vojaci ako dar pre cisára Tibéria k jeho 60. narodeninám, okolo Genezaretského jazera a údolím Jordánu sme sa vrá-
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Kostol Premenenia Pána na hore Tábor; snímka: Martin Magda

tili do Betlehema.
17. 3. 2017
Šiesty deň sme prežili v Jeruzaleme. Začali sme na Olivovej
hore, z ktorej sme si mohli pozrieť celé údolie Cedron. Rieka
Cedron už dnes neexistuje a celé
údolie je jedným veľkým cintorínom. Pod Olivovou horou je židovský cintorín, kde sa nachádza aj
hrob Dávidovho syna Absolóna.
Je z nej tiež vidieť hradby starého Jeruzalema, mešity na chrámovom pahorku, baziliku Božieho
hrobu, kostol Usnutia Panny Márie. Na úpätí Olivovej hory je kostolík, ktorý stojí na mieste, kde
Judáš zradil Pána Ježiša a má formu slzy. Na Olivovej hore sa tiež
našiel  kamenný hrob, do akého
sa pochovávalo v Ježišových časoch a tiež urny, na ktorých bola
znázornená ryba - symbol prvých
kresťanov. Ak niekto zomrel, zostal v hrobe iba jeden rok a jeden
deň, potom kosti vybrali a uložili

do urny a do zeme. Nájdené urny
s rybou sú dôkazom toho, že prví
kresťania počas prenasledovania z Jeruzalema neutiekli, ale
tam ostali.
Odtiaľ sme prešli do Getsemanskej záhrady. Táto dostala pomenovanie od veľkého lisu
na olivy, ktorý sa volá getsemani. Na mieste, kde sa Pán Ježiš
modlil a potil krvou, je nad kameňom postavený kostol. Kostol má
okná z fialového alabastru a prítmie kostola ešte viac navodzuje atmosféru smútku. Samotný
kameň je ohradený nízkym „plotikom” z tepaného kovu. Na rohoch sú holubice a na bokoch je
kalich a pri ňom vtáčiky. V Getsemanskej záhrade vedľa kostola rastie oliva, ktorej kmeň, podľa archeológov, je starý 2 000 rokov. Olivy sa síce orezávajú, ale
nové výhonky klíčia na starom
kmeni. O kúsok ďalej je 60-ročná oliva, ktorú zasadil pápež Pa-

vol VI. počas svojej návštevy vo
Svätej zemi. Skôr, než sme prešli
na druhú stranu údolia, navštívili
sme jaskyňu, kde stál spomínaný lis na olivy - getsemani a kostol, ktorý je na mieste, kde bola
pochovaná a odkiaľ bola vzatá
Panna Mária do neba. Kostol patrí arménskej a gréckej ortodoxnej cirkvi. Je tam aj kostol Márie Magdalény, ktorý patrí ruskej
pravoslávnej cirkvi a je v ňom pochovaná posledná ruská cárovná
z rodu Romanovovcov, ktorých vyvraždili komunisti v roku 1917.
Jej pozostatky sa podarilo previezť do Svätej zeme. Z Olivovej
hory sme ešte mohli vidieť Štefanskú bránu. Je to brána, ktorou
vyviedli sv. Štefana za hradby,
aby ho ukameňovali. V hradbách
starého mesta, tesne pod chrámovým vrchom, je Zlatá brána.
Je to dvojitá brána, ktorú však
moslimovia zamurovali zo strachu, aby cez ňu neprišiel Mesiáš
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Kostol na hore Blahoslavenstiev v tvare osemuholníka; snímka: Martin Magda

do Jeruzalema. A aby mali väčšiu
istotu, pred bránou vytvorili cintorín, lebo vedia, že žiaden Žid by
neprešiel ich cintorínom, aby sa
nepoškvrnil. Okolo židovského
cintorína a aj kresťanského sme
sa dostali k tzv. Hnojnej bráne.
Táto brána má názov z toho, že
v časoch jeruzalemského chrámu cez ňu vyvážali zvyšky obetovaných zvierat.
Po prísnej bezpečnostnej kontrole sme sa dostali na nádvorie
pri Múre nárekov. Tento múr je
jediným miestom, ktoré zostalo
po zrúcaní jeruzalemského chrámu v roku 70. Tu sa chodia Židia modliť za príchod sľúbeného Mesiáša, lebo ešte stále veria, že Mesiáš ešte len príde.
Vrch, na ktorom stál jeruzalemsky chrám, je vrch Moria, na ktorom mal Abrahám obetovať svojho syna Izáka. A keďže moslimovia považujú Abraháma za svojho praotca, postavili na tomto
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mieste dve mešity: Omarovu mešitu - Dom na skale, v jej vnútri
sa nachádza skala, na ktorej Abrahám priniesol obetu. Vedľa je
druhá mešita Al - aksa, do tejto
mešity sa chodia modliť iba starší nad 50 rokov.
Od múru Nárekov sme sa cez
židovskú štvrť vybrali na horu
Sion k bazilike Usnutia Panny
Márie. Počas cesty sme videli,
kde boli pôvodné hradby, ako aj
úroveň vtedajšej cesty, o koľko
bola nižšie, ako je teraz. Videli sme tiež maľbu, ktorá ukazuje, ako vyzeral Jeruzalem za čias
rímskej vlády.
Neďaleko baziliky Usnutia Panny Márie je budova, kde bola
sieň Poslednej večere Pána Ježiša - večeradlo. Kaplnka, ktorú
tam postavili križiaci, bola po ich
odchode premenená na mešitu.
Doteraz je v nej výklenok, ktorý
označuje, ktorým smerom je Mekka. Momentálne je majetkom Iz-

raelského štátu a tak tam nie je
možné slúžiť sv. omše. Jediný,
kto tam slúžil sv. omšu za účasti dôležitých ľudí, bol Sv. Otec
Ján Pavol II. Ako spomienka je
tam umiestnená napodobenina
olivového stromu z kovu. Z veľkého večeradla sme sa presunuli do malého večeradla. Je to
kostol, ktorý patrí františkánom
a tam sme mali sv. omšu.
Po sv. omši sme išli do baziliky
Usnutia Panny Márie. Túto udalosť pripomína socha spiacej Panny Márie v životnej veľkosti v strede krypty pod kostolom. Po stenách sú mozaikové obrazy Panny Márie.
Damascénskou bránou sme
išli k autobusu a vrátili sme sa
do Betlehema, kde nás čakala
večera v beduínskom stane.   
sr. Ulrika
(pokračovanie v budúcom čísle)
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SVÄTÁ ZEM
púť farnosti Víťaz s odletom z Košíc
Termín: 5. - 12. 3. 2018
Základná cena: 599,- €
V cene je zahrnuté:
- letenka Košice - Tel Aviv - Košice
- 7 x ubytovanie s raňajkami
- 6 x večera v 2-3 lôžkových izbách s WC
- doprava vo Svätej zemi klimatiz. autobusom
- odborný sprievodca - kňaz
- servisné poplatky

V cene NIEje zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- €
- komplexné cestovné poistenie 16,- €

Program zájazdu:

1. deň: v podvečerných hodinách stretnutie skupiny v Košiciach na letisku s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul. Po prílete transfér do Betlehema, ubytovanie.
2. deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema - Západný múr (Múr nárekov); hora Sion - večeradlo a kostol Usnutia Panny Márie.
3. deň: Presun do Galiley - Jericho, hora Karmel, Eliášova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie
Škapuliarskej; výstup na horu Tábor (peši, alebo taxíkom za 7,- USD), prehliadka kostola Premenenia; Nazaret - bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
4. deň: Hora blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga; pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

5. deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad
na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

6. deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie (miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou); kos-

tol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa);bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.

7. deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na
hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; Hora
pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania; pre záujemcov je fakultatívny výlet
Massady a Qumránu.
8. deň: Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť
nákupu suvenírov; v doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc.
Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo na
zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Odlet s Turkish Airlines je z Košíc 5. 3. večer o 20:45 h s prestupom v Istanbule (1 h 15 min. na prestup)
a s príletom do Tel Avivu o 03:00 izraelského času (nášho času 02:00).
Jedlo a nápoje sa podávajú pri každom lete.
Cesta späť sa začína o 15:25 h opäť cez Istanbul a prílet do Košíc je o 20:00 h nášho času.
Možnosť doobjednať autobus na presun Víťaz - Košice, letisko a späť.
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Imrich Degro

O rozlišovaní Božej vôle (8. časť)
5. Nesprávne rozlišovanie (pokračovanie)
5.1.4 Cirkev
Na základe akých biblických
slov má Cirkev autoritu v rozlišovaní Božej vôle? „Kto vás prijíma,
mňa prijíma...“ (Mt 10, 40) „Ty si
Peter a na tejto skale postavím
svoju Cirkev... Tebe dám kľúče
od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi...“ (Mt 16, 18-19).
„Pas moje baránky..., pas moje
ovce...“ (Jn 21, 15-17). Učiteľský
úrad Cirkvi: katechizmus katolíckej cirkvi, CIC, dokumenty pápežov, príhovory pápežov... Služba
pastierov: duchovné vedenie a poradenstvo....
5.1.5 Druhý človek
„Nezabúdajte na pohostinnosť,
lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.“
(Hebr 13, 2) „Ak rád počúvaš, naučíš sa, ak budeš pozorný, staneš
sa múdrym. Keď si v zhromaždení
starších a vidíš, že niekto je múdry, pridaj sa k nemu. Počúvaj rád
slovo, čo pochádza od Boha. Nech
ti neujdú výroky múdrych. Ak objavíš múdreho človeka, choď k nemu
za rána, nech tvoje kroky zoderú
prah jeho dverí!“ (Sir 6, 33n).
Pokiaľ hľadáš Božie vedenie, vyhľadávaj múdrych a zrelých ľudí,
lebo takto budeš naslúchať Bohu.
„Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci,
čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a jeho matka
mu povedala: „Syn môj, čo si nám
to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme
ťa s bolesťou hľadali!“ On im od-
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povedal: „Prečo ste ma hľadali?
Nevedeli ste, že mám byť v dome
svojho Otca?“ (Lk 2, 46n).
Ježiš napĺňal to, čo hovorí Sirachovec.
Boh si môže použiť iného človeka, aby k vám hovoril... Môže
to byť prednáška, katechéza, rozhovor na nejakú tému... Prosíme
ľudí, aby sa za nás modlili... a skrze nich môže Boh hovoriť k nám,
prorokovať, dať slovo poznania...
Musíme byť bdelí, aby sme nestratili toto vedenie, ale musíme
aj rozlišovať...
Netreba však brať ako samozrejmosť, keď niekto príde ku mne
a povie mi: „To a to mi povedal
Boh, že ti to mám povedať.“ Ja
poďakujem, ale nemôžem sa spoľahnúť na toho človeka, že skutočne cez neho hovorí Boh. Ja sám
musím rozlišovať, či skutočne cez
neho hovorí ku mne Boh.
5.1.6 Životné okolnosti - udalosti
Sv. Vincent de Paul kládol veľký dôraz na Božie vedenie a,
zvlášť, skrze okolnosti života. Hovorí o Božej prozreteľnosti. V čom
spočíva?
Dve hlavné pravdy:
(1) Boh má pre môj život i pre
každého človeka konkrétny plán.
Tento plán berie na seba dve formy: vedomie aktívnej Božej prozreteľnosti - čo Boh skutočne chce
i túži a uskutočňuje;
vedomie Božej dopúšťajúcej
prozreteľnosti - týka sa to aj vecí,
ktoré Boh dopúšťa, a ktoré nie sú
dobré. Ide o veci, ktoré Boh nechcel, aby sa stali, hriešne veci

(napr. zločin). Keď sa tieto veci
stanú, Boh ich objíme svojou prozreteľnosťou a urobí zo zla dobro, z nešťastia požehnanie. Preto
kresťania veria - majú hlbokú intuíciu, že zlo nikdy nebude mať posledné slovo, lebo posledné slovo vždy patrí Bohu a je to slovo
požehnania.
(2) Boh mi dá na uskutočnenie
konkrétneho plánu prostriedky. Aj
keby mal robiť zázraky či uzdravovať. Prečo? Lebo by nemalo zmysel, keby Boh od nás niečo žiadal
a nedal by nám k tomu prostriedky. Preto, ak konáš podľa Božej vôle, môžeš si byť istý, že dostaneš schopnosti i prostriedky
na to, aby si  Božiu vôľu naplnil,
aj keď sa to z ľudského pohľadu
môže zdať nemožné.
Príklad: John Lennon spieva
v jednej piesni „Život je to, čo sa
deje, keď uskutočňuješ iné plány“.
Ja plánujem niečo robiť a myslím
si, že to mám všetko pod kontrolou, všetko som dôkladne naplánoval..., ale život sa skutočne odohráva až vtedy, keď uskutočňujem
iný plán - príde prekážka na ceste... Keď Lennon hovorí, že život
sa deje vtedy, keď uskutočňujem
iné plány, hovorí čisto z ľudského pohľadu. No z pohľadu kresťana sa tieto veci nedejú len tak
náhodou.
Kresťan nemôže veriť na náhody. Všetky tieto udalosti sa dejú
na základe Prozreteľnosti. Áno,
mám svoj plán, ale stane sa niečo neočakávané... A z pohľadu
kresťana sa na to pozeráme ako
na súčasť Božej prozreteľnosti pre
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Naši pútnici na ceste z Levočskej hory domov; snímka: Martin Magda

môj život. Šťastie či nešťastie?
Ktovie? Naša reakcia? Zvyčajne
sme naštvaní, že sa nedejú naše
plány... Sme vyzývaní, aby sme
chválili Boh vo všetkých okolnostiach... Privádza nás to k pokoju,
nestávame sa spútanými okolnosťami...
Príklad: Bola znásilnená žena.
Chcel to Boh? Život sa deje, keď
sa uskutočňujú iné plány. Môžeme
povedať, že aj toto je nejakým spôsobom Božou prozreteľnosťou pre
jej život? Musíme povedať, že aj
toto je súčasťou Božej prozreteľnosti. Dáva nám slobodu a preto
dovoľuje, aby sa tieto hrozné veci
diali. Ale nemajú posledné slovo.
Božia prozreteľnosť bude mať posledné slovo a vždy to bude slovo požehnania. E. Vella uvádza
príklad pred dvoma rokmi znásil-

nenej ženy, ktorú vyzval, aby sa
išla s ním pomodliť a poďakovať
za túto udalosť pred Oltárnu Sviatosť. Najprv sa búrila, no potom
šla. A ovocie odpustenia, o ktorom sa ona už nikdy nedozvedela?
O pár dní prišiel za Vellom muž, že
ho ťaží svedomie, lebo pred dvoma
rokmi tuná znásilnil ženu a že sa
chce z toho činu vyspovedať. Jedna duša bola zachránená.
A chcel Boh holokaust? Určite
nechcel, určite plakal. Ale objal ho
svojou Prozreteľnosťou a on bude
mať posledné slovo.
Biblické zdôvodnenie: Jozef
a jeho bratia (porov. Gn 37, 3945). Najprv Jozefa bratia chceli zabiť, potom ho predali do otroctva.
Aj v Egypte prešiel mnohými skúškami, ale napokon vďaka Jozefovi
bol zachránený Jakubov rod pred  

hladomorom.
Chcel Boh, aby bol Ježiš zabitý?
Bol zabitý. Kto bol požehnaný, keď
zabili Ježiša? Jeho vrahovia - my,
ktorí sme ho zabili hriechom (bol
si tam, kde bol križovaný Pán, bol
si tam skrze svoj hriech). Preto
spievame na Veľkú noc „Ó, šťastná vina...“
Je to tajomstvo: nutný hriech prináša požehnanie...
Boh hovorí skrze udalosti. Udalosti, ktoré Boh nechce, použije
ako odrazový mostík na požehnanie. Preto sa musíme naučiť načúvať týmto udalostiam: pýtať
sa, čo chce Boh povedať i urobiť
skrze tieto udalosti, nech už sú
akokoľvek hrozné. Na to potrebujeme hlbokú vieru. V týchto udalostiach musíme rozlišovať Božie
pôsobenie...
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detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Čas nám rýchlo letí a dnes sme už za polovicou prvého mesiaca letných prázdnin.
Máme po levočskej púti a koncom júla nás čaká odpust pri kostolíku sv. Joachima
a Anny v Kluknave.
26. júl – Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v literárnom prameni z 2. storočia, podľa ktorého bol Joachim bohatým, no veľmi zbožným a dobrým mužom. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Joachim a Anna však
nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno
Mária, v hebrejčine Miriam, čo znamená „Bohu milá“. Joachim za to priniesol obetu z desiatich baránkov a usporiadal hostinu. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme.
Meno Joachim znamená „príprava na Pána“ a sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných
a ťažko pracujúcich.
15. august – Nanebovzatie Panny Márie
Tento sviatok je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred Efezským
snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách a postupom času sa
šíril na celú Cirkev. Dogmu (článok viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i dušou
vzatá do neba vyhlásil v roku 1950 pápež Pius XII. ako tajomstvo, v ktoré máme veriť.
O mieste a čase smrti Panny Márie nemáme žiadne konkrétne informácie. Tradične sa o mieste
smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku.
Vedeli ste, že Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov?
Deti, prajem Vám krásny prázdninový čas, užívajte, oddychujte a doma pomáhajte! ;)
P.S.: Čas si môžete skrátiť bludiskom alebo krátkou tajničkou, v ktorej sa dozviete chýbajúce slovo zo známeho biblického textu o návšteve Márie u Alžbety.
"Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je _ _ _ _ tvojho
života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj
pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lukáš 1, 39-45)
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1. Citrusové ovocie väčšie ako grapefruit.
2. Malá lesná šelma s veľmi pohyblivým štíhlym telom.
3. Časť pevniny obkolesená vodou.
4.  Morský cicavec príbuzný veľrybe,
     ktorý vyniká inteligenciou a obratnosťou.
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Ježiš chce s nami prázdninovať
A opäť je to tu. Po 10 mesiacoch,
kedy boli deti v kolobehu - škola, úlohy,
projekty, krúžky a my rodičia zase - práca, termíny, stresy, rodinné povinnosti
a zase len práca, tu máme ten Bohom
požehnaný čas, kedy deti trikrát vykríknu: „Hurááá, prázdniny!“ A my dospelí
zase: „Hurááá, dovolenka!“
Aspoň týždeň či dva na chvíľu poľavíme a vybočíme zo zabehnutých koľají a vychutnáme si čas oddychu. A tak,
keď zaznie v dome to zázračné slovíčko „balíme“, je to v rodine zrazu ako
v mravenisku. Samozrejme, každý člen
domácnosti si chce zbaliť všetky najnutnejšie veci, aby mu na dovolenke nič nechýbalo a cítil sa pohodlne. Deti si chcú
so sebou zobrať obľúbene hračky, mladí
zase tablet či smartfón a, samozrejme,
selfie tyč. Rodičia možno knihu, na ktorú nebol čas cez rok. Lenže je potrebné,
aby sme si uvedomili ešte jednu úžasnú vec. Tento čas oddychu nám nie je
daný len tak. To Boh dáva také dni, aby
sme si konečne urobili čas aj na Neho.
To On nás pozýva k oddychu, lebo túži,
aby sme aspoň maličkú časť z tohto
oddychu venovali aj jemu. Aký nádherný paradox. Nie Boh potrebuje človeka,
ale človek potrebuje Boha a ako veľmi
ho potrebuje, práve počas dní oddychu.
A ruženec máme? A tak, nech je to
otec či mama, dieťa, alebo mladý človek, ale nech sa, prosím, niekto v rodine nájde, kto zakričí: „A ruženec máme
zbalený?“ Nech je to otec, alebo mama,
alebo ktokoľvek iný, kto cestou autom
povie: „Poďme sa pomodliť, nech Pán
Boh ide s nami, nech je s nami na dovolenke.“ Veď to je On, ktorý nás všetkých
nesmierne miluje. Aj keď sme v zahraničí, alebo len niekde v Tatrách, nech
sa v rodine nájde niekto, kto v nedeľu povie: „Poďme nájsť kostol a poďme
na svätú omšu, lebo je nedeľa, deň Pá-

nov.“ Nech je to ktokoľvek z rodiny, kto
počas potuliek novými mestami a miestami povie: „Pozrite sa, aký krásny kostol, poďme na chvíľu dnu a pomodlime
sa tam.“ Nech je to otec, ktorý aj napriek tomu, že sme na obede v reštaurácii, povie deťom, aby sa pred jedlom
prežehnali a nehanbili sa za to. Misionár o. Michal nám počas nedávnych misií povedal, že všetko začína v detstve
v rodinách, všetko. Iba to, čo deti uvidia
v rodinách, to si aj oni ponesú celý život
a budú odovzdávať ďalej. A čo nedostanú v rodinách, neponesú ďalej.
„Bez lásky je človek iba mŕtvolou
na dovolenke.“ Túto vetu povedal nemecký spisovateľ Erich Mária Remarque
a je veľmi pravdivá. Ak si na dovolenku
„nezbalíme“ aj lásku, tak to nebude príjemná dovolenka. Ak k sebe nebudeme
milí a príjemní, ak zrazu zistíme, že sa
spolu ako rodina nudíme a každý je pohrúžený iba do svojho mobilu a spolu
si už nemáme čo povedať, je to smutné a smutný bude aj Ježiš Kristus. Láska sa v rodine na dovolenke prejaví uvoľnenou atmosférou, smiechom a pohodou. Láska je v rodine prítomná vtedy,
ak sa objímeme a povieme si, že sa ľúbime navzájom. A nemusí to byť iba otec
a mama. Možno to potrebuje počuť tvoja
dospievajúca dcéra. Možno aj tvoj skoro
dospelý syn už od teba roky nepočul slová: „Si šikovný, syn môj, mám ťa rád.“
Vtedy bude Ježišovo Srdce plesať, lebo
ty už nebudeš iba „mŕtvola na dovolenke“, budeš človek, ktorý si vzal so sebou Lásku - Ježiša.
Dovolenka v tichu
A čo vy, ktorí sa nechystáte ani
k moru, ani do hôr, ale naopak, dovolenku strávite maľovaním, upratovaním, možno na malte, ale s malým m,
alebo sa len jednoducho staráte o svoje malé detičky a niekedy si hovoríte,

že by ste už najradšej z tej „dovolenky“
utiekli? Vari vás Boh nemá rovnako rád
ako tých šťastlivcov pri mori? Nuž aj pre
vás mám dobrú správu - aj vás Boh nekonečne miluje a aj pre vás si praje oddych a dovolenku.
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On
im povedal: „Poďte vy sami do ústrania
na pusté miesto a trochu si odpočiňte“
(Mk 6 30-34).
Ježiš nás tiež pozýva k oddychu, k dovolenke, ktorú veľmi potrebuje aj naša
duša. Po mesiacoch, kedy si nemala
možnosť ani len vydýchnuť. Kedy na ňu
doliehalo toľko nástrah, ruch sveta, stresov, naháňania sa za všetkým možným
a nemožným. Ježiš vie, že potrebujem
pusté miesto, byť iba sám so sebou,
so svojím vnútrom a so svojím Pánom
a Bohom. Možno vám Boh dá takéto
minúty. Mamke na materskej ponúkne
nedeľné popoludnie, kedy malé deti zaspia a väčšie sa vytratia z domu za kamarátmi, iní si môžu zájsť počas nedele na neďalekú lúku za domom, alebo
si poležia na slniečku. Rozoznajme ten
čas a nepremárnime ho. Možno to bude
vtedy, keď sa zadívate na nekonečné
more, alebo to príde, keď sa vám poskytne nádherný výhľad z vysokého vrchu, alebo zakričíme s ozvenou do údolia. Všetky tieto nádhery pre nás stvoril
Boh. Vychutnajme si to skutočné ticho
a nebojme sa byť sami so sebou. Ticho
modlitby vo svojom vnútri je ten najlepší a najdrahší wellness pre našu dušu,
ktorý je úplne zdarma.
Nechajme každý deň kúsok zo seba
zomrieť, aby to miesto mohol zaplniť
Boh a nebojme sa dovolenkovať s Bohom, Ježišom Kristom.
Príjemné prázdninové a oddychové dni!
Mgr. Martina Gondová
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Trampoty
v manželstve
114. Vieme, čo  je  opravdivá  manželská  láska?
Ľudia si dosť často mýlia lásku
s pocitmi. Neprekvapuje nás to v prípade tínedžerky, ktorej prefíkaný
chlapec pošepkal do ucha pár komplimentov. Túžila po nich a nazvala
ich „veľkou láskou“, lebo ich nikdy
nepočula od svojho otca.
Stáva sa aj to, že vekom zrelý muž
alebo žena sa zamilujú a stratia kontrolu nad svojimi pocitmi, ktoré často udržuje vo vyburcovanom stave telesná blízkosť a nazvú to „veľkou láskou“. Zamilovanosť a očarenie druhým
človekom sú silné emócie, ktoré však
často nemajú nič spoločné s opravdivou láskou. V skutočnosti ide o fascináciu vlastnými pocitmi, túžbami
a vzrušením.
Iste, zamilovanosť sa môže stať predohrou k opravdivej láske, ak sa objekt
zamilovanosti zmení na hodnotu, pre
ktorú je zamilovaný (slobodný) ochotný obetovať svoj život. Vtedy je možné
spoločne budovať krásnu manželskú
lásku. Zvyčajne je to však dlhý proces,
ktorí mnohí „na život a na smrť zamilovaní“ nikdy ani len nezačali!
   Veľa ľudí konzumuje ľahko vyvolateľné, silné, príjemné telesné pocity
a potom, keď fascinujúce pocity oslabnú, povedia, že „ich láska sa skončila...“ Už len sám výraz zamilovať sa
poukazuje na to, že v skutočnosti ide
o toho, kto je zamilovaný. V zamilovanosti je totiž veľa egocentrizmu, ba
až egoizmu.
Opravdivá láska má však altruistický charakter - je zameraná na druhého človeka a prejavuje sa ochotou obetovať sa. Zamilovaný človek nepoužíva príliš rozum a vôľu. Ak rozum usú-
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di, že zamilovanosť vedie k zlu, s pomocou vôle treba takúto známosť
hneď ukončiť!
Dá sa to? Samozrejme, že sa to dá.
Ale dokáže to len zrelý, čiže vnútorne slobodný človek, ktorý je schopný
rozumom rozlíšiť to, čo je dobré a zlé
a následne pomocou vôle ísť za dobrom, a to aj navzdory momentálnym
pocitom.
Ak sa zamiluje človek, ktorý už nie
je slobodný, mal by to brať ako veľkú výstrahu. Mal by sa vážne zamyslieť nad sebou, nad svojím správaním
sa k osobám opačného pohlavia. Treba ísť hneď na spoveď a takúto známosť ukončiť! Človek, ktorý sa ocitol
v takomto rozpoložení, iste predtým
zanedbal vzťah s milovanou osobou s manželským partnerom alebo s Kristom. Zrejme má v sebe neusporiadané túžby a vstupuje do rizikových situá-
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cií a príliš blízkych vzťahov, zahrávajúcich sa akoby na okraji priepasti. Pravdepodobne zabudol na poučku z katechizmu, že príležitostí k hriechu sa treba vyhýbať. Sv. Pavol učí: „Preto kto
si myslí, že stojí, nech si dáva pozor,
aby nepadol“ (1Kor 10,12). Dodajme:
a ten, kto padne, hneď nech vstane
(sviatosť zmierenia).
Opustiť manželku a deti pre „lásku svojho života“ je absurdnosť, ktorá pramení zo sebaklamu a ktorá má
za následok ďalšie ľudské drámy.
V takýchto prípadoch sa slovom láska označujú silné, rozumom a vôľou
nekontrolované intenzívne emócie,
vyvolané cudzou osobou alebo zvyčajným sexuálnym vzrušením. Takéto situácie sú často dôsledkom nerozumného, riskantného správania,
ako sú napr. „nevinné flirty“ cez internet a podobne. Údajná láska vtedy
slúži ako kamufláž nezrelosti a nedostatočného ovládania sa. Takýto rozmar sa zvyčajne rodí pod vplyvom sexuálneho vzrušenia, ktoré nie je ovládané rozumom a vôľou.
MUDr. Blažej Vaščák

Pri tejto rubrike Trampoty v manželstve
č. 113 som ja, Martin Magda starší, ako
fotoeditor a grafik farského časopisu
Spektrum uverejnil ilustračnú snímku
rodiny Liptákovej.
Ilustračnú snímku som uverejnil bez ich
súhlasu a bez súhlasu šéfredaktora,
čím som porušil etiku novinára.
Preto sa pani Ingride Liptákovej verejne ospravedlňujem.
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ÚVODNÉ MOTTO:

Prečo sú takí, čo chcú spáchať samovraždu?
hnaní k tomuto kroku.
Boh týchto ľudí veľmi miluje,
pretože veľmi trpia. No mnohí ľudia nimi kvôli častým depresiám
pohŕdajú. Ich život je neraz veľmi
samotársky. Jednou z terapií pre
ľudí so sklonom k samovražde je
ich zapájanie do dobrovoľníckej
činnosti a život v spoločenstve.
Samovražda súvisí s uzatvorením sa do seba, so sústredením
pozornosti na seba samého. Je
to akýsi začarovaný kruh: ľudia
nedôverujú depresívnym osobám
so sklonom k samovražde a oni
zasa nedôverujú ostatným ľuďom.
Ak však človek väčšmi dôveruje Bohu, jeho situácia zďaleka nie je až taká zlá. Každý deň,

...

Je naozaj smutné, keď sa človek pokúsi vziať si život. Život je
najväčší dar, aký dal Boh človeku.
Napriek tomu si život berie veľmi
veľa mladých aj starých. Dozvedáme sa o tom veľmi často. Čo však
ženie ľudí k dobrovoľnému odchodu zo života?
Človek sa neraz ocitne v situácii, keď si myslí, že už viac nevydrží. Ako by sa zrazu ocitol
v miestnosti zachvátenej plameňmi, z ktorej niet iného úniku, než
skok z otvoreného okna. V tomto
momente nie je nič dôležité - ani
výška, ani nebezpečenstvo, ani riziko... Prosto nič. Jedine, čo človeka napadne je vyskočiť z okna.
Nič iné na výber niet. Takýto je duševný stav človeka, ktorý ide spáchať samovraždu. Nič iné nevidí.
Chce sa len vyslobodiť z prežívaného životného stavu. Našťastie
sa mnohí dokážu vyhnúť takejto
extrémnej situácii, ak v pravý čas
požiadajú o pomoc - psychológa,
psychiatra alebo kňaza.
Je nesprávne odsudzovať ľudí,
ktorí sa pokúsili o samovraždu.
Naopak, treba ich poľutovať. Z objektívneho hľadiska je samovražda nesprávna a zlá. Nik nemá právo vziať niečí život, ani svoj vlastný. Ak sa však na to pozeráte subjektívne, potom je na mieste súcit s tými, ktorí boli alebo sú do-

ˇS P

B
RO LÉM

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

Spektrum

MÁ

06/2017

56

rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

hneď po prebudení, ďakujme Bohu
za život. Život je veľmi vzácny dar
od Boha. Veď sme neboli stvorení, aby sme umreli, ale aby sme
žili. Preto smrť sama o sebe nie je
smrťou, ale prechodom medzi životom plným utrpenia a ďalším životom, ktorý je oveľa krajší. Preto
sa máme tešiť na stretnutie s Pánom Ježišom.

ilustračná snímka: Martin Magda
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Prehľad bohoslužieb júl - august
Víťaz
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

21. 7. Piatok
22. 7. Sobota
23. 7.

16. nedeľa
cez rok - A

24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

28. 7. Piatok

29. 7. Sobota

30. 7.

17. nedeľa
cez rok - A

31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

5. 8. Sobota
6. 8.

Premenenie
Pána

7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

13. 8.

19. nedeľa
cez rok - A
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Ovčie

18:00 † František Čech (výročná)
18:00 † Mária, Augustín, Alžbeta a Františka
7:00 40: Milan Baloga a za jeho rodinu
† Stanislav Kovaľ,
18:00
† Františka a Štefan Sabolovci
10:30 pri SV. ANNE - † Pavol a Anna
7:30 75: Jaroslav Baloga
10:30 pri SV. ANNE

17:00 † Helena a Matej Galdunovci
8:00 pri SV. ANNE - † Monika Kollárová

10:30 pri SV. ANNE
10:30 pri SV. ANNE - za ZBP Anny a jej rodiny
7:00 za ZBP bohuznámej osoby
15:00 sobáš: I. Tesák - C. Mihaľová
18:00 za ZBP rod. Adamkovičovej
7:00
15:00
16:30
7:30
10:30

† Mária, Valent, Ondrej a Mária Juraškovci
sobáš: J. Šebest - M. Dutková
sobáš: M. Jura - M. Adamkovičová
za ZBP bohuznámej rodiny
za farnosť

17:00

40: Veronika a Ján Humeňanskí a za ich
rodinu

9:00 † Žofia Pribulová

18:00 85: Margita Iskrová
18:00 † Jozef, Peter a Vincent
7:00
18:00
7:00
16:00
7:30
10:30

† Ján, Mária a Albín Iskrovci
† Štefan a Mária Sirovičovci
za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
sobáš: M. Ivanko - S. Stahovcová
za farnosť
† Juliana Čechová

17:00 † Valent a Mária Balogovci
17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
9:00 za ZBP Viktora a Márie Grusovcov

18:00 † Valent a Mária Balogovci
18:00 † Ján
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Žofia, Peter, Stanislav, Filip a Stanislav
† Helena a Ján Iskrovci
za ZBP bohuznámych manželov
za farnosť
za ZBP bohuznámej osoby

17:00 † Mária Holingová
9:00 80: Margita Jenčová
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Prehľad bohoslužieb august
Víťaz

Ovčie

14. 8. Pondelok
15. 8.

Nanebovzatie
Panny Márie

16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

20. 8.

20. nedeľa
cez rok - A

21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

26. 8. Sobota
27. 8.

21. nedeľa
cez rok - A

28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

2. 9. Sobota

3. 9.

22. nedeľa
cez rok - A

4. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.

Veni Sancte
Utorok
Streda
Štvrtok
Narodenie
8. 9.
P. Márie
9. 9. Sobota
10. 9. 23. nedeľa
cez rok - A

7:00 50: Marcela Štofaníková
17:00 V DOLINE  

18:00 50: Mária a 53: Ján Balogovci
18:00 † Klaudia Kráľová

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† sr. Mária Expedita, Žofia a Ján
za ZBP bohuznámej osoby
za ZBP rodiny Jána Čecha
75: Pavol Stahovec a za jeho rodinu
za farnosť

17:00 † František Bednárik
9:00 40: Marianna Baranová a za jej rodinu

18:00 † Filip, Štefan a Františka
18:00 † Štefan Galdun
7:00
18:00
7:00
15:00
7:30
10:30

† Ján Bednár
85: Alžbeta Adamkovičová a za jej rodinu
† Mária, Filoména a František
sobáš: E. Dutko - M. Iskrová
za farnosť
70: Helena Balogová

17:00 za ZBP rodiny Balogovej

9:00 † Marta, Jozef a Agnesa Baranovci

18:00 † Mikuláš a Margita Gregovci
18:00 66: Anna Jenčová (127)
7:00
18:00
7:00
14:30
16:00
7:30
10:30
8:00
18:00

† Štefan, Mária, Ján, Františka a Vavrinec
† Margita a František Stašíkovci
za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
sobáš: D. Balucha - M. Čechová
sobáš: L. Ižarik - M. Galdunová
za farnosť
† František, Margita a Marián
za školákov a učiteľov
† Monika Čechová

17:00 † Anna, Jozef, Peter a Jozef

9:00 † Roman Haľko
9:00 za účastníkov zájazdu v Bulharsku
18:00 † Jozef a Viktória Šimčíkovci

7:00 za kňazov, rehoľníkov a rehoľnice z našej farnosti
17:00 V DOLINE - † Štefan a Apolónia Januvovci
7:00
15:00
7:30
10:30

† František Čech (61)
sobáš: L. Lipkoš - M. Adamkovičová
za ZBP Jozefa Petka a jeho rodiny
za farnosť

18:00 † Martin a Regína Balogovci

9:00 80: Róbert Uličný

29

Spektrum

Požehnaných 20 rokov našej farnosti

06/2017

Ohlášky:
• sobáš 28. júla vo Víťaze o 15:00 h – Ivan Tesák, syn rodičov Ľudovíta a Vlasty rod. Blahutovej, narodený v Žiari nad Hronom, bývajúci v Dolnej Trnávke a Cecília Mihaľová, dcéra rodičov Jozefa a Cecílie rod. Galdunovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 29. júla vo Víťaze o 15:00 h – Juraj Šebest, syn rodičov Ondreja a Anežky rod. Brutovskej, narodený v Prešove, bývajúci vo Fričovciach a Miroslava Dutková, dcéra rodičov Ondreja a Márie rod. Stašíkovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 29. júla vo Víťaze o 16:30 h – Martin Jura, syn rodičov Antona a Anny rod. Ontkovej, narodený v Prešove, bývajúci v Lipanoch a Martina Adamkovičová, dcéra rodičov Pavla a Evy rod. Lovasovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 5. augusta vo Víťaze o 16:00 h – Marcel Ivanko, syn rodičov Bohdana a Ľudmily rod. Onderovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ďaleticiach a Slavomíra Stahovcová, dcéra rodičov Pavla a Júlie rod. Drobňákovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 26. augusta vo Víťaze o 15:00 h – Erik Dutko, syn rodičov Vladimíra a Bernardíny rod. Ružbarskej, narodený
v Krompachoch, bývajúci v Širokom a Marta Iskrová, dcéra rodičov Františka a Marty rod. Čechovej, narodená v Prešove,
bývajúca vo Víťaze
• sobáš 2. septembra vo Víťaze o 14:30 h – Daniel Balucha, syn rodičov Ladislava a Daniely rod. Jenčovej, narodený
v Krompachoch, bývajúci vo Víťaze a Marianna Čechová, dcéra rodičov Petra a Marcely rod. Stašíkovej, narodená v Krompachoch, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 2. septembra vo Víťaze o 16:00 h – Lukáš Ižarik, syn rodičov Pavla a Heleny rod. Zubrickej, narodený v Prešove,
bývajúci v Drienici a Mária Galdunová, dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Baranovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 9. septembra vo Víťaze o 15:00 h – Lukáš Lipkoš, syn rodičov Stanislava a Anny rod. Jurčovej, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Komaranoch a Michaela Adamkovičová, dcéra rodičov Ľuboša a Gabriely rod. Vlachovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa:
• 10. - 18. 6. boli po 15 rokoch
v našej farnosti ľudové misie, ktoré
viedli bratia redemptoristi na čele
s p. Michalom Zamkovským; týmito misiami sme sa duchovne pripravovali na 20. výročie vzniku našej farnosti
• 29. 6. v stredu bol prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov
• 30. 6 v piatok bol záver školského roka, ktorý deti zo Základnej a Materskej školy ukončili ďakovnou svätou omšou (Te Deum)
vo Víťaze o 8:00 h a v Ovčí o 9:00 h
• 1. 7. v sobotu ráno o 5:00 h vo Víťaze bolo požehnanie peších pútnikov na odpust do Levoče
• 1. 7. 1997 vtedajší otec biskup
Mons. Alojz Tkáč dekrétom zriadil
Víťaz ako samostatnú farnosť, ku
ktorej partí aj filiálka Ovčie
• 2. 7. v nedeľu  vyvrcholila odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie

30

na Mariánskej hore v Levoči slávnostnou svätou omšou o 10:00 h, ktorú
celebroval J. Em. Kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár
• 2. 7. bola po sv. omšiach zbierka
na dobročinné diela Svätého Otca
• 5. 7. v utorok na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda sme oslávili 20. výročia založenia
našej farnosti (1. 7. 1997), do ktorej
patrí aj filiálka Ovčie, farským dňom;
začali sme slávnostnou sv. omšou,
ktorú celebroval. Mons. Alojz Tkáč,
emeritný arcibiskup; po sv. omši
bolo pripravené pohostenie a kultúrny program pre všetkých ľudí

Stane sa:
• 23. 7. v nedeľu bude hlavná odpustová slávnosť pri sv. Anne; slávnostnú sv. omšu o 10:30 h bude
celebrovať prof. ThDr. Jozef Jarab,
PhD., rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku
• 29. 7.  bude spoločná krstná náu-

ka v sobotu o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 30. 7. v nedeľu si po sv. omši
v Ovčí uctíme relikviu bl. Zdenky
Schelingovej; jej liturgická spomienka sa tohto roku neslávi
• 6. 8. sviatok Premenenia Pána
• 7. 8. v pondelok bude dekanátny
miništrantský futbalový turnaj v Jakubovanoch (farnosť Sabinov); začne sa sv. omšou o 8:00 h a bude
pokračovať turnajom na miestnom
ihrisku
• 15. 8. v utorok slávime prikázaný
sviatok Nanebovzatia Panny Márie so  
sv. omšou v Doline o 17:00 h
• 26. 8. bude spoločná krstná náuka v sobotu o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 4. 9. v pondelok vzývaním Ducha
Svätého - Veni Sancte začneme nový
školský rok 2017/2018 svätou omšou o 8:00 h vo Víťaze a o 9:00 h
v Ovčí

5. júl 2017 - Poďakovanie
za 20 rokov farnosti

5. júl 2017 - Poďakovanie
za 20 rokov farnosti

