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Raz sedela skupinka mužov pospolu a rozprávali si všelijaké dobré i zlé skúsenosti. Ako ukon-

čenie a zavŕšenie ich rozhovoru si povedali, že by sa mohlo niečo predniesť. Jeden mladík sa 

postavil a predniesol: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ Určite navštevoval nejaký divadel-

ný krúžok a jeho prednes bol veľmi, veľmi úspešný a musel predniesť žalm ešte druhý a tretí 

raz až do ohromného potlesku. Druhý muž bol starší, zhrbený a ťažko ho bolo počuť. Bol sklo-

pený a v rohu, trochu mimo, predniesol: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba...“ Keď skončil, v 

miestnosti zavládlo absolútne ticho, až každý chlap sklopil hlavu a začal sa v tichu modliť. Mla-

dík, ktorý recitoval žalm, vysvetlil dva úplne odlišné prijatia žalmu a povedal: „Je očividné, že 

ja poznám žalm, ale starý muž pozná pastiera.“

Poznať v biblickom vnímaní znamená nielen poznať rozumom, ale poznať aj srdcom, čiže zami-

lovať si druhého. Toto vyjadrenie Ježiša: „Ja som dobrý pastier“ je o hĺbke vzťahu Jeho ku mne, 

je napojením na veľkonočné tajomstvo, je pozvaním nás obdarovať, je starostlivosťou o nás. 

Verím, že s prežívaním veľkonočného obdobia chceme toto „poznať“ voči Kristovi prehĺbiť.  

                                                                                                                       d. o. Marek

„Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa“
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SPEKTRUM

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Se-

dembolestnej Panny Márie a sväté-
ho Michala, archanjela ťa prosíme 
o pokoj a poriadok v našej krajine. 
Veď nás k tomu, aby sme si uve-
domili potrebu chrániť dôstojnosť 

a posvätnú hodnotu života každého 
človeka, neprípustnosť korupcie, 

rozkrádania, klamstva a akéhokoľ-
vek konania na úkor blížnych a po-
chopili, že cestou k zmene spoloč-

nosti je naše obrátenie.
Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen.

snímka: M. Magda



4

Spektrum 04/2018

KATECHÉZA na 5. veľkonočnú nedeľu v roku B
pripravil: Podbrezovský 

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“

Ježiša. Ježiš je pravý vinič. V Ježi-
šovi Boh dáva ľuďom viac než po-
žehnanie na deťoch, na majetkoch 
a na stádach. V Ježišovi Boh dáva 
ľuďom Boží život. 

Ľudský život dostávame od rodi-
čov. Ale ľudský život má krátke tr-
vanie. Sedemdesiat, osemdesiat 
rokov sa dožije človek a potom 
zomiera. K tomuto ľudskému živo-
tu však dostávame v Ježišovi Boží 
život. Dostávame ho pri sviatos-
ti krstu. Sviatosť krstu ustanovil 
Ježiš, aby každému človeku, kto-
rý prijme krst, sprostredkoval Boží 
život. Boží život je večný, nikdy ne-
prestane, nikdy sa neskončí, trvá 
naveky. Kto má od krstu v sebe 
Boží život, ten je už nesmrteľný. Až 
keď zomrie telesnou smrťou, bude 
žiť, ako to vyhlásil Ježiš: "Kto verí 
vo mňa, aj keď zomrel, žiť bude 
a nik neumrie naveky, kto žije vo 
viere vo mňa." 

Lenže v dnešnom evanjeliu nám 
dáva Ježiš spoznávať, že dar Bo-
žieho života si nesmieme predsta-
vovať ako jednorazový dar. Jedno-
razový dar sú napríklad hodinky. 
Chlapec ich dostane, povedzme pri 
birmovke a potom ich vlastní dlhé 
roky. Aj keď darca hodiniek odces-
tuje ďaleko do cudziny alebo zo-
mrie a chlapec už na neho nemys-
lí, zato hodinky stále vlastní. S Bo-
žím životom je to inak. Keď sme ho 
dostali pri krste, nie je tým všet-
ko skončené, tým sa všetko len 
začalo. Začalo sa prúdenie Božie-
ho života v nás. Asi tak ako vo vi-

niči prúdi život z viničného kmeňa 
do ratolestí. Ratolesť, konár musí 
byť ustavične spojený s viničom, 
aby mohol do seba prijímať život-
nú miazgu z viničného kmeňa, aby 
mohol žiť a rásť a prinášať ovocie. 
To znamená, že aj my musíme byť 
ustavične spojení s Ježišom ako je 
spojená ratolesť s viničným kme-
ňom. Neviete si rýchlo uvedomiť, 
ako zostanete spojení s darcom 
Božieho života, s Ježišom? 

Odpoveď má tri stupne. Po prvé 
vierou. Po druhé Láskou. A po tre-
tie Eucharistiou. Kto je pokrstený 
a verí v Ježiša Krista a miluje ho, 
ten zotrváva v Ježišovi ako konár 
na strome. A neviete si rýchlo pri-
pomenúť, čo by nás oddelilo od Je-
žiša? Odpoveď má len jeden jedi-
ný stupeň. Smrteľný hriech. Pri-
čom treba poznamenať, že smr-
teľný hriech je veľmi ťažké previ-
nenie, ktoré sa neprihodí len tak 
ľahko v ľudskom živote. Je to taký 
prípad, keď človek s úplným pozna-
ním a plným rozhodnutím poruší 
Boží zákon vo veľkej veci. Napríklad 
žena znenávidí vlastného manžela 
a povie mu, že je pre ňu nula, voda, 
menej ako pes. Až takým hriechom 
sa človek odlúči od Ježiša a v ta-
kej chvíli zanikne v človekovi Boží 
život. Keby v tej chvíli zomrel, pri-
šiel by na druhý svet bez Božieho 
života a zostal by naveky zatrate-
ný ako hovorí Pán Ježiš v dnešnom 
evanjeliu Kto neostáva vo mne, ten 
bude vyhodený von ako neplodná 
ratolesť a uschne. A tie ratolesti 

Boží život je večný, nikdy neprestane, nikdy sa neskončí, trvá naveky.

Milí veriaci,
takmer každého človeka môže 

niekedy napadnúť taká nálada, že 
sa mu nechce žiť. Všetko na sve-
te sa mu zdá fádne, nudné, otrav-
né, takže si povzdychne, že sa 
mu nechce žiť. Ako sa to v jed-
nej českej pesničke spieva, že 
„život je pes“.

Veriaci kresťan by však nikdy 
nemal upadnúť do životnej nudy. 
A keby ho predsa raz napadli 
z ľudskej krehkosti takéto myš-
lienky, mal by si pripomenúť Ježi-
šove slová z dnešného evanjelia: 
„Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ 
Tieto Ježišove slová môžu byť zá-
kladom nášho neotrasiteľného ži-
votného optimizmu. Pozrite, po-
dobenstvo o viniči Pán Ježiš ne-
vynašiel. Ono bolo známe v Sta-
rom zákone. Ale Pán Ježiš mu dal 
nový zmysel. 

V Starom zákone sa pod vini-
čom rozumel izraelský národ. Vi-
ničom bol vyvolený ľud izraelský 
a ovocím bolo požehnanie na de-
ťoch, na majetku, na dobytku, kto-
rým Boh odmeňoval izraelský ľud 
za zachovávanie Božieho zákona. 
Izraeliti si svoj symbol veľmi vážili 
a vyjadrili to tým, že do vstupného 
portálu svojho chrámu v Jeruzale-
me postavili obrovskú plastiku vini-
ča s hroznom z rýdzeho zlata, ktorú 
v noci osvetľovali fakľami, aby bola 
zďaleka viditeľná. Chceli mať stále 
pred očami svoj symbol. S Pánom 
Ježišom začala nová éra. Vinič už 
nesymbolizoval izraelský ľud, ale 
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pozbierajú, hodia na oheň a zhoria.
Lenže Pán Ježiš nechce stra-

tiť nikoho z tých, ktorým pri krste 
sprostredkoval Boží život. A preto, 
čo je nemožné na viničnom kme-
ni v prírode, to sa stáva skutoč-
nosťou v našom živote. Na vinič-
nom kmeni suchá, odrezaná rato-
lesť je definitívne a navždy vyrade-
ná z viničného života. Už nikdy ne-
ožije. Zhorí v ohni. 

V našom živote by to podľa spra-
vodlivosti tiež mohlo tak byť. Kto 
sa raz odlúčil od  Pána Ježiša dob-
rovoľne, mal by zahynúť vo večnom 
zatratení. Lenže Ježiš pozná okrem 
spravodlivosti aj lásku. A láska ide 
ďalej ako spravodlivosť. Keď sa člo-
vek odlúčený od Ježiša spamätá 
a zatúži znova sa napojiť na Ježiša, 
Pán ho vo svojej nekonečnej láske 
prijíma a vráti mu stratený Boží ži-
vot v celej pôvodnej kráse. Obno-
ví prúdenie Božieho života do jeho 
duše v nezmenšenej intenzite, ako 
keby sa nič nebolo stalo. Takže člo-
vek má vždy možnosť znova začať.

Povedzte, prosím, či to nie je 

znamenité, že môžem byť člove-
kom, ktorý je tak úzko spojený 
s Ježišom, ako ratolesť s viničom? 
Či to nie je znamenité, že môžem 
vlastniť dva životy? Hľa, tu je nao-
zaj základ pre životný optimizmus 
kresťana. 

Nemecký kazateľ Mons. Anton 
Knippen v knihe Gottes Wort píše 
o chlapcovi, ktorý sa volal Pier, 
bol z Hamburgu. Nemal rodičov 
a v sirotinci sa s ním zle zaobchá-
dzalo, takže odtiaľ utiekol a v prí-
stave sa mu podarilo vkradnúť sa 
do jednej veľkej lode. Objavili ho, 
až keď už bola loď na šírom mori. 
Kapitán lode ho pridelil k lodným 
učňom. Jeden z námorníkov bol 
k Pierovi zvlášť pozorný. Pomáhal 
mu, poradil mu, venoval sa mu, 
takže sa stali priateľmi. Raz na-
šiel chlapec námorníka čítať kni-
hu. Bola to modlitebná kniha. Pier 
sa opýtal, čo je to za kniha. Vte-
dy mu námorník prezradil svoje ta-
jomstvo: "Ja som kňaz a chcem sa 
takto dostať do krajiny, kde ľudia 
nepoznajú Pána Ježiša." A ukázal 

chlapcovi obrázok: „Tu vidíš zná-
zornenú zemeguľu a okolo nej vi-
nič s premnohými konármi a na ko-
nároch nakreslené ľudské tváre. To 
sú tí, čo už majú Boží život, pretože 
sú spojení s Ježišom. A každý, kto 
je spojený s Ježišom, je šťastný. 
A ja chcem aj teba urobiť ratoles-
ťou na Ježišovom viniči, aby si bol 
šťastný.“ Chlapec cítil, že kňaz ne-
klame a priam hltal jeho slová. Veď 
on, sirota, bez otca a bez matky, 
sa stretol prvýkrát v živote s toľkou 
láskou a šťastím. A kňaz ho vzal so 
sebou a urobil ho šťastným.

Hľa, bratia a sestry, tajomstvo 
Ježišovho viniča nech nám napad-
ne vždy, keď sme v živote skles-
lí, utrápení, znechutení a otráve-
ní. Tá pravdivá skutočnosť, že Je-
žiš chce byť s nami v ustavičnom 
spojení ako vinič s ratolesťou, aby 
do nás ustavične prúdil Boží život 
nielen tu na zemi, ale aj vo več-
nosti. Táto úžasná skutočnosť 
nech je základom nášho pravého 
životného optimizmu. 

Amen. 

"Vicazske vešeľe"; snímka: archív rodiny Mirka Stašíka, Košice
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Kňazi Košickej arcidiecézy sa stretli na Zelený štvrtok okolo jedného oltára so svojím arcibiskupom pri Eu-
charistickej slávnosti spojenej so svätením olejov.

Arcibiskup Mons. Bernard Bober v príhovore zdôraznil jednotu s Ježišom a osobný kontakt v tichu: „Je to 
úkon lásky, je to bytostné zotrvanie s Bohom.“

Počas svätej omše arcibiskup Mons. Bernard Bober tradične požehnal tri druhy oleja - krizmu, olej katechu-
menov a olej chorých, ktoré budú kňazi používať počas roka pri vysluhovaní sviatostí im zvereným osobám.

V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.
Matériou na prípravu týchto olejov je olivový alebo iný rastlinný olej. Na prvom mieste je to krizma (chrisma) 

– olivový olej zmiešaný s balzamom. Používa sa pri udeľovaní sviatostí krstu a birmovania, pri vysviacke bis-
kupov a kňazov, taktiež pri posviacke oltárov a kostolov.

Na druhom mieste je to olej katechumenov (oleum catechumenorum), ktorým sa završuje účinok exorcizmu 
pred krstom a na treťom mieste je to olej pre chorých (oleum infirmorum), ktorý zasa odporúča vo svojom lis-
te svätý apoštol Jakub a Cirkev ho používa pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých.

Dnešná svätá omša je zároveň prejavom jednoty kňazov s biskupom. Kňazi si dnes spoločne obnovujú svo-
je kňazské sľuby, aby aj naďalej oddane slúžili Bohu, Cirkvi a svojim veriacim.

Arcibiskup Mons. Bernard Bober pri svätej omši zároveň poďakoval dvanástim kňazom, ktorí slávia tento rok 
25. výročie a dvom, ktorí si pripomenú päťdesiat rokov kňazskej služby.

Homília Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu
Milý brat v biskupskej službe arcibiskup Alojz, bratia kňazi a diakoni, rehoľníci, ctihodné rehoľné sestry, se-

minaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Oleje, ktoré dnes požehnáme a posvätíme, už teraz šíria vôňu nového veľkonočného života. Stanú sa pre 

mnohých ľudí pečaťou a znamením večnosti. Tým, ktorí budú pomazaní týmito olejmi, bude vtlačená, resp. ob-
novená pečať viery. Aj my sa dnes chceme aspoň nadýchnuť tejto novej vône a poprosiť Boha o oživenie ži-
vota viery v našich farnostiach a celej arcidiecéze. Celková atmosféra tejto liturgie, ktorá nás pozýva uvažo-
vať nad Božou krásou, silou, mocou a láskou stojí v kontraste s našimi ľudskými náladami častého znechu-
tenia či rezignácie.

Keď som sa nedávno rozprával s jedným spolubratom kňazom, na otázku, ako sa má a ako sa mu darí, mi 
odpovedal: To, čo by som chcel ponúknuť a odovzdať ľuďom, o to nemajú záujem, a to, čo oni odo mňa poža-
dujú, to im dať nemôžem, kvôli tomu som sa ja nestal kňazom. Povedal som mu, že ho chápem, ale tiež som 
ho poprosil, aby pouvažoval nad tým, prečo ľudia netúžia po Bohu, ale viac si žiadajú veci, ktoré s Bohom a več-
ným životom nesúvisia. A tiež som mu adresoval otázku: Prečo ho ovládla chuť rezignovať?

Pouvažujme nad tým spoločne: Ako vzbudiť u ľudí záujem o vieru a ako ďaleko zájsť v každodennej službe, 
aby to ešte bolo v súlade s mojím kňazským povolaním i poslaním?

Pri dnešnej obnove našich kňazských sľubov zaznie päť otázok. Budú zamerané v podstate na dve základ-
né oblasti nášho kňazského života: úzka jednota s Ježišom a ochotná služba ľuďom. Sú to dva piliere nášho 
kňazského života.

Na prvom mieste je jednota s Ježišom. Tá sa upevňuje cez vysluhovanie sviatostí, ohlasovanie a hlavne cez 
osobnú modlitbu. Ak teda chceme napodobňovať Ježiša, začnime tam, kde začal on, od modlitby. Sledujme 
ho a dávajme pozor, ako sa on modlí. Ježiš v prvom rade chváli a zvelebuje svojho Otca. Nezačína slovami: 
Potrebujem toto alebo tamto. My sme zavalení žiadosťami našich ľudí, ktorí nás prosia o modlitby. Prichádza-
jú za nami a prosia nás o príhovor za chorých, alebo aby sme sa pomodlili na rôzne úmysly. Tak nám zostáva 
málo času na osobnú modlitbu oslavy a chvály, nemáme priestor a čas na skutočnú adoráciu. Každý si môže 
položiť otázku: Ako adorujem? Kedy adorujem? Kedy zvelebujem a chválim Boha?

Osobný kontakt je dôležitý – Ty a ja – v tichu pred Pánom. Je to úkon lásky, je to bytostné zotrvanie s Bo-
hom. Až potom môžeme účinne zveriť Pánovi svojich bratov a sestry, veci a situácie. Iba takto si môžeme zo-

Missa Chrismatis v Dóme sv. Alžbety 2018
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brať na starosť klopať na Božské Srdce, aby sa otvorila brána milosrdenstva pre biedne ľudstvo. Ak to neuro-
bíme my, kto to urobí?

Naplnení chuťou modlitby poďme ešte ďalej. Pozývajme k modlitbe našich farníkov, učme ich modliť sa. Za-
kladajme a zveľaďujme vo svojich farnostiach modlitbové skupiny, či už ružencové, alebo adoračné. Podporme 
toto úsilie vlastnou prítomnosťou a spolu s nimi sa modlime.

Je nás tu v tejto chvíli zhromaždených viac ako tristo kňazov. Ak pri tejto Eucharistii spojíme našu chválu 
a modlitbu spolu s našimi veriacimi, podnietime vznik veľkej sily. Táto spojená sila všetkých dobrých duší je 
tým, čo hýbe svetom, obnovuje svedomia, uzdravuje chorých, posväcuje naše aktivity, dáva morálnu silu, šíri 
úsmev a Božie požehnanie na každú skľúčenosť a slabosť. Tak to vyjadril svätý páter Pio, muž modlitby. Preto 
si uchovávajme v srdci tieto slová a znova sa spytujme: Modlím sa? A keď sa modlím, viem chváliť, viem ado-
rovať Boha? Viem prinášať svoj život a život všetkých mojich veriacich Bohu?

V druhom kroku obnovy nášho kňazského nadšenia pozrime sa bližšie na naše vzťahy s ľuďmi a tiež na naše 
vzťahy s bratmi kňazmi.

K ľuďom buďme otvorení. Ochotne načúvajme našim jednoduchým veriacim, Božiemu ľudu. Sú to naši ma-
ličkí, pre ktorých nás Ježiš pomazal a ku ktorým nás posiela. Ich srdce je ako anténa, čo zachytáva Boží sig-
nál. Nedajme sa zvábiť pokušením, že sme väčší a že sme múdrejší ako oni. Ježišovo tajomstvo, ako to vi-
díme v hostii pri každej svätej omši, je tajomstvom umenšenia. On sa znížil, zriekol sa seba samého, rozho-
dol sa pre poníženú lásku. My sa mu môžeme podobať iba vtedy, keď sa stávame maličkými a stretávame sa 
s maličkými. Kto sa stará o maličkých, stojí na strane Boha.

Teda múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou a silák nech sa nehonosí svojou silou (Jer 9, 22). Lebo pra-
vá múdrosť netkvie vo veľkom nadaní a pravá sila nespočíva v moci. Náš kňazský život nachádza svoj zmysel 
vo výkriku: Dávam sa! Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre 
seba. Darovali sme svoje životy Bohu a Cirkvi. A dávame ich každý deň znova – komunite, farnosti a diecéze. 
Za túto vašu ochotu dávať svoj život vám všetkým úprimne ďakujem.

Takto pomaly, deň za dňom spolu putujeme do domu Otca, sme vždy bližšie k večnosti. Kňaz je človekom, ktorý 
je stále na ceste. Je to muž načúvania, nekráča individualisticky, sám, ale naopak má pokoru byť sprevádzaný.

Niekedy cítim, že medzi staršími a mladšími kňazmi to v diecéze zaškrípe, tak ako v rodine – je to prirodze-
né medzigeneračné napätie. Mladší by chceli prevziať zodpovednosť a starší sa zotrvačnosťou držia svojich 
pozícií. Čo urobiť? Dá sa odporúčať jedine dialóg, ako nám to všetkým odporúča Svätý Otec František. Mladý 
kňaz, ktorý neraz prežíva čas očisťovania a skúšok, potrebuje sprevádzanie staršieho a starší zase, aby sa 
nestal zadubencom, musí viac načúvať tomu mladšiemu a vytvoriť mu priestor na realizáciu, dopriať mu uzna-
nia, pochvaly i povzbudenia. Silu a entuziazmus mladých nemožno potláčať, iba usmerniť dobrou radou a ži-
votnou skúsenosťou. Preto si buďme navzájom bratmi, otcami i synmi!

Bratia kňazi! Pomôžme si navzájom strážiť náš vnútorný duchovný život. Poznajme svoje limity a buďme 
ostražití napr. v používaní komunikačných prostriedkov, aby človek dokázal odolávať pokušeniam proti čistote 
a uchrániť sa od pýchy, naviazanosti na moc a aby vzdoroval pohodlnosti. Rozhodujúcim prostriedkom pre zo-
trvanie v ochotnej službe je svätá spoveď, sviatosť zmierenia, ktorú aj my potrebujeme, niekedy viac ako naši 
veriaci. Veď Ježiš zdôrazňuje: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení (Mt 11, 28). Kto z nás 
sa môže cítiť byť mimo tohto pozvania? Kto môže povedať: Ja to nepotrebujem? Aj v spovedi nám môže náš 
spolubrat, spovedník pomôcť otázkou: Kam vlastne ideš, kam sa obraciaš? Za svojimi skľúčenosťami, hore-
kovaním, hriechom? Nechaj to, poď a začni znovu!

Drahí bratia a sestry!
Pomôžte nám! Buďte s nami v modlitbe i službe. Spolupracujte, povzbudzujte, dvíhajte naše pomazané ruky, 

aby sme si viac vážili svoje povolanie k hlbšiemu zjednoteniu s Ježišom a k obetavej službe. Žiadajte od nás 
Krista, pýtajte si silu požehnania, krásu modlitby a chuť večnosti. A nadovšetko, vy sa veľa modlite za nás, 
svojich kňazov! Proste Pannu Máriu, Matku kňazov, nech nás prijme do prečistého Srdca a vyprosí nám radosť 
z povolania, aby nás nikdy neovládla chuť rezignovať, ale naopak, stále napredovať. Amen.
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MUDr.
Jozef Sirovič
a manželka
Lenka
Myšlienka urobiť rozhovor 
s našim ďalším rodákom, kto-
rý tohto času žije v zahrani-
čí v Českej republike, vznikol 
pri krste jeho syna Jozefa. Vní-
mal som to ako silné zname-
nie, kedy naši rodáci s veľkou 
bázňou a radosťou prichádza-
jú do svojej "bývalej" farnosti 
(niektorí aj rodnej), aby tu dali 
pokrstiť svoje dieťa.
Spomenul si aj na jeho muzi-
kantské učinkovanie v spolo-
čenstve Jubilate Deo, ktoré 
v začiatkoch vzniku našej far-
nosti bolo neoddeliteľnou sú-
časťou nášho farského a du-
chovného života. 
Mládežnícke sv. omše a piat-
kove večerné adorácie pozdvi-
hovali ducha nielen našich 
mladých, ale aj vekom starších 
farníkov.
Drahí naši čitatelia, začítajte 
sa do príbehu mladej rodiny, 
ktorá veľmi silno svedčí o Kris-
tovi v českom baníckom meste 
Most (nem. Brüx) v severozá-
padných Čechách v ústeckom 
kraji, ktorý je najateistickej-
ším krajom v Českej republike.

Rozhovor 

(pokračovanie rozhovoru z minulého čísla)
Jozef: V tom akoby cudzom svete je najdôležitejšie mať okolo seba 

spoločenstvo. Nie je to o počte ľudí, ale je to o tých jednotlivcoch, s kto-
rými sa človek stretáva.

Lenka: Čo je tiež zaujímavé je to, že my, ktorí sa stretávame. sme 
väčšinou tiež zmiešané páry. Buď je manželka Slovenka, alebo manžel 
Slovák, alebo sú obaja Slováci.

Jozef: Takže teraz už nie sme tam sami.
A ten zbor tam funguje ešte stále?

Jozef: V Liběšicích stále funguje zbor, ale momentálne bez nás. Sú 
tam iní mladí. 
Aj u nás sa už veľa vecí zmenilo. Mám pocit, že u mladých prevláda 
to svetské a vzťah k Bohu sa akoby dostával na inú koľaj. Neviem, 
ako je to tam u vás?

Lenka: U nás je to tak, že v týždni okrem pár seniorov sú na svätej 
omši naozaj naše dve, no teraz už tri deti a ešte jedna rodina s dieťa-
ťom. Skutočne detí do 15 rokov je v kostole  veľmi málo. Ale to sme si 
všimli, že aj tu vo Víťaze tiež cez týždeň tínedžeri veľmi nie sú. 

Jozef: I tu  vo Víťaze začínajú, žiaľ, prevládať seniori, čo je veľká škoda.
Lenka: Ale čo je úžasné v malom spoločenstve u nás v Moste. Keď 

sme teraz čakali malého Jožka, tak všetci ľudia prežívali s nami celé  
tehotenstvo. 

Jozef: Tam naozaj babičky prišli sami od seba za nami, zastavili sa 
po sv. omši a pýtali sa, ako sa má malý, čo máme nového, či je všetko 
v poriadku. Bolo tam cítiť tú úprimnosť a srdečnosť. 

Lenka: Alebo keď sme nevedeli, či to bude chlapček alebo dievčat-

snímka: archív rodiny Sirovičovej
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ko, tak všetci sa modlili, aby sme 
mali chlapčeka. (Prvé dve deti sú 
dievčatká.) Tak to bolo tiež pekné.

Jozef: (smiech.) To oni sa roz-
hodli, že to bude chlapec.

Jozef: Alebo jedna pani mi na-
piekla koláčiky na Vianoce, aby 
som nemusela piecť v šestonede-
lí. Povedala: „Tu máš orechy, tu 
máš koláčiky, nemusíš nič robiť.“ 
Je to tiež milé a aj keď je tých ľudí 
v kostole málo, tak si pomáhame. 
Viete porovnať, aká je viera 
na Slovensku a v Česku?

Jozef: Čo určite vieme porovnať 
je diametrálny rozdiel medzi Čes-
kom a Slovenskom a nielen v rám-
ci toho, že Slovensko je tradič-
nou kresťanskou krajinou a Česko 
malo skôr bližšie k reformátorstvu 
a k Nemecku, k  ateizmu. Ale aj sa-
motnou mentalitou sú Česi a Slo-
váci veľmi rozdielni. Pri mojom pr-
vom kontakte s Čechmi to tak ne-
vyzerá, ale aj v rámci rodiny z rôz-

nych diskusií to môžem potvrdiť. 
Každý máme tú svoju súradnicu. 
Dostaneme ju tam, kde sa naro-
díme a s tým sa nasáva, okrem 
iného, aj kresťanstvo.

Jozef: Je pravdou, že severné 
Čechy patria k najateistickejším 
oblastiam v rámci Čiech a aj sa-
motné Česko je najateistickejším 
štátom v Európe. Takže máme čo 
robiť. A myslím, že táto oblasť je 
už dokonca vyhlásená za misijnú 
oblasť. Aby človek obstál aj v ta-
kej oblasti, zase je to o tom a opäť 
sa vrátim k tomu spoločenstvu 
a ľuďom, ktorí ho vytvárajú, že to 
oni človeka akoby držia. A veľmi 
záleží, samozrejme, na tom, ako 
ja sám prežívam vieru. Pretože 
odísť, a to je už jedno, či niekam 
do Čiech alebo inde do zahraničia 
a byť niekde sám v tom cudzom 
meste, kde ho nikto nepozoruje, 
nekontroluje, či ide alebo nejde 
do kostola, nikto nad ním nestojí, 

je to len a len o jeho rozhodnutí, 
či to chce alebo nechce. Je prav-
da, že ľudia v severných Čechách, 
ktorí chodia do kostola, vedia, pre-
čo tam chodia.

My Slováci si uvedomujeme, že 
aj keď to nie je nejaké veľké množ-
stvo veriacich ľudí, ktorí ešte veria 
v Boha a praktizujú svoju vieru, ale 
že sú o tej svojej viere pevne pre-
svedčení.

Jozef: Prežili svoj život, majú svo-
je starosti ako sami, tak aj s deť-
mi, ale vedia, že bez Boha to v ži-
vote nejde. 
A robilo vám to ateistické prostre-
die aj v nejakých iných oblastiach 
života problémy? Vedelo vaše 
okolie, že ste praktizujúcimi ka-
tolíkmi? Alebo si vás tí ostatní 
nevšímajú?

Jozef: Kresťanov si všímajú. 
A keď niekto povie v Čechách, 
tam, kde sme my, že je veriaci, tak 
sa to vníma skôr negatívne.

Pohľad z  Milešovky
(významný vrchol Českých středohor) 
snímka: archív rodiny Sirovičovej
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Lenka: Ja to naopak takto ne-
vnímam. Keď som prišla do novej 
práce a povedala som, že chodím 
do kostola, tak sa ma každý skôr 
pýtal na nejaké náboženské veci. 
Myslím si, že Česká republika ako 
veľmi neveriaci štát sa v tomto 
ovzduší potáca už veľmi dlho, tak-
že ľudia uveria už úplne všetké-
mu. Inklinujú k budhizmu, ku hin-
duizmu, siahajú po duchovných ve-
ciach a chytajú sa čohokoľvek, je  
im to jedno. 

Jozef: Západná Európa sa veľmi 
odklonila od kresťanstva a je cítiť 
veľký vplyv východných nábožen-
stiev. Tí ľudia, keď tú vieru nema-
jú, tak sa chytajú hocičoho, lebo 
bez duchovna sa žiť nedá.

Jozef: Trebárs niektorí hľadajú 
prácu, tak si to napíšu na lístoček 
„dnes nájdem prácu“, zoberú si to 
k sebe a veria tomu. Chytajú sa ta-
kýchto vecí. Ja sa tomu smejem. 
Povedia mi: veď ty si tiež veriaca 
a ja hovorím, že tomuto neverím. 
Myslím si, že ľudská duša, tak ako 
povedal Jožko, potrebuje Boha. Oni 
ho síce hľadajú, ale nevedia, ako 
ho nájsť. Stretla som sa aj s tým, 
že „jéj, ty chodíš do kostola, moh-
la by si tam zobrať moje deti, ale-
bo vezmeš ma tam niekedy alebo 
kedy sú omše, aby som tam moh-
la ísť?“ Aj keď trebárs nikdy potom 
už do kostola neprídu, myslím, že 
má to  význam pre ich život.
 A ešte nám povedzte, v akej ob-
lasti pracujete.

Lenka: Robím hlavnú daňovú 
špecialistku v Unipetrole Litvínov.

Jozef: Pracujem ako vedúci lekár 
na našej neurologickej JIS-ke. Am-
bulantne pracujem v poradni pre 
bolesti hlavy a v cievnej poradni 
pre mozgové príhody s možnosťou 
sono vyšetrenia mozgových tepien 

extra a transkraniálne. V inom 
meste na znížený úväzok pracujem 
vo všeobecnej neurologickej ambu-
lancii a nakoniec u nás v hospici 
v Moste zaisťujem ešte niekoľko 
služieb počas mesiaca. 

Ty sa pohybuješ kdesi za hra-
nicou nášho vedomia, niekedy sú 
tie stavy po mozgových príhodách 
vážne. Môžem to tak povedať?

Neurológia je hlavne zameraná 
na centrálny (mozog, miecha) a pe-
riférny nervový systém. Je prav-
dou, že existuje, hlavne na zápa-
de, mnoho neuropsychiatrických 
kliník, ale u nás je to t. č. rozdele-
né na neurológiu a psychiatriu. Aj 

keď vyšetrujeme poruchy vedomia 
v rámci ARO oddelenia, alebo pri 
nejakých akútnych stavoch, skôr 
liečime telo, ktoré je často v rám-
ci  neurologických chorôb motoric-
ky silne postihnuté. Okrem našich 
neurologických ochorení  ako sú 
mozgové príhody, epilepsie, krani-
ocerebrálne poranenia, roztrúsená 
skleróza,  Parkinsonova choroba, 
komplexné vertebrogenné ocho-
renia... často riešime rôzne neu-
rologické prejavy interných, psy-
chiatrických, očných, ušných, or-
topedických  ochorení,  atď. Úzko 
spolupracujeme s neurochirurgiou 
a v Ústí n./Labem máme super ne-

Presunutý kostol v Mostě; snímka: archív rodiny Sirovičovej



Spektrum

11

04/2018

urochirurgov, s ktorými je radosť 
pracovať.  

Aj v Čechách stúpa chorobnosť, 
tak ako u nás. Lebo častokrát, keď 
sa ľudia stretnú, tak sa rozprávajú 
iba o svojich chorobách a liekoch.

Je to podobné a niekedy je zdra-
votná starostlivosť aj zneužíva-
ná, podobne ako asi tu. Vidno to 
na akútnych centrálnych príjmoch, 
hlavne v noci. :)
Jožko, dá sa kresťanstvo implan-
tovať aj do nemocničného, resp. 
lekárskeho prostredia?

Dá sa to určite, ale je to beh 
na dlhú trať. Vedieme s kolegami 
často rôzne diskusie. Oni radšej 
diskutujú, ako by niečomu uveri-
li. Nejaké veci sa ma pýtajú a keď 
ideme na obed, tak už vedia, že 
v piatok nejeme mäso, že všetko 
je Boží dar a všetko z taniera tre-
ba dojesť a že všetko, čo sme, čo 
máme, čo vlastníme nie je samo-
zrejmosťou. Všetko máme darom 
od Boha. A vnímajú to celkom po-
zitívne.

Mne raz jeden známy priniesol 
kalendár, kde bolo pri piatku na-
písané, že je to deň pokánia. Asi 
nám kresťanom treba o tom roz-
právať a máme svedčiť, lebo vie-
ra bez skutkov je mŕtva.

Určite je dôležité na to upozorňo-
vať. Keď sa vrátime k tomu piatku, 
že je to naozaj deň pokánia a vlast-
ne aj Vianoce, aj Veľká noc majú 
históriu kresťanskú katolícku, kto-
rú už svet vôbec nevníma. Nevedia 
o tom. Podobne aj deti v škole.

Lenka: Čo sa mne napríklad 
páči, tak sme deťom povedali, že 
za svoju vieru sa nesmú nikdy han-
biť. Tá staršia sa asi aj hanbí, súvi-
sí to s jej vekom. A má kamaráta, 
ktorý na ňu kričí aj cez celú jedá-
leň: „Ona chodí do kostola a uvidí-
me sa na náboženstve“, tak sa za-
hanbí. Ale všetci v jej triede to ve-
dia, aj v družine, že chodí do kos-
tola. Druhá dcéra je tak naučená, 
že keď pani učiteľka má napríklad 
na telesnej výchove nejaké preťa-
hovanie tela a pozdrav slnku, tak 

povie, že ona to nemôže robiť, 
lebo je kresťanka. Takže keď kres-
lia tie jógy, alebo mandaly, ona to 
odmieta. 
Ale na to, aby sme mohli svedčiť 
o Bohu vo svojom živote, potrebu-
jeme čerpať silu. Odkiaľ vy čerpá-
te duchovnú silu?

Jozef: V lete sa snažíme pravi-
delne zúčastňovať na katolíckej 
charizmatickej konferencii v Brne. 
Je to veľká akcia, kde je asi se-
demtisíc ľudí, v posledných rokoch 
je na Výstavišti v Brne. Je tam ro-
dinná atmosféra. To je takým du-
chovným impulzom pre nás. A po-
tom je to naše rodinné spoločen-
stvo. Každý deň je pre nás dôleži-
tá aspoň krátka spoločná modlitba 
s deťmi ráno, určite o tretej je to 
korunka k Božiemu milosrdenstvu 
a potom večer pomodliť sa spolu 
ešte buď aspoň desiatok ruženca, 
alebo celý ruženec. Aj cez týždeň 
sa snažíme ísť na svätú omšu as-
poň raz, nielen v nedeľu. Cez in-
ternet počúvame veľa prednášok, 

snímka: archív rodiny Sirovičovej
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skôr slovenských. Teraz u nás beží  
Marián Kuffa a spoločenstvo Ma-
ranatha z Prešova. 

Lenka: Ja sa musím priznať, že 
silu čerpám z môjho manžela. 
Teraz ma napadá, aj tam existu-
je ružencové bratstvo?

V Moste existuje, ale my v ňom 
ešte nie sme.
Dôvodom vašej terajšej návštevy 
bol aj krst vášho syna Jožka. Dali 
ste mu krásne meno.

Lenka: Raz jedna česká herečka 
povedala, že každá žena, ktorá mi-
luje svojho muža, dá synovi meno 
po mužovi. Tak to som si zapamä-
tala. Keď som bola mladá slečna, 
tak som paradoxne hovorila, ako 
môže niekto dať meno dieťaťu Jo-
zef, pretože u nás sa Jozefovi ho-
vorí Pepa. A to mi príde hrozné. 
A tak mám aj manžela Jozefa, aj 
syna Jozífka, nie Pepu. :)

Jozef: A z mojej strany rozhod-
nutie o mene bolo jasné. Sv. Jo-
zef ako môj patrón, patrón našej 
víťazskej farnosti, meno Jozef nosí 

môj otec, obidvaja nebohí dedo-
via z jednej aj z druhej strany. Jo-
zefov sme mali v rodine vždy dosť 
a nebolo treba sa dlho rozhodovať.
Na záver skúste našim čitateľom 
a tvojim rodákom, Jožko, odo-
vzdať nejaký odkaz.

Jozef: V manželstve je zásadné 
mať svojho partnera v úcte a načú-
vať mu, aj keď je nejaký problém. 
Veľmi vnímam, že je potrebné za-
chovať si pokoru, aj keď s tým člo-
vek niekedy bojuje. Mám spätnú 
väzbu aj v rámci práce, že napriek 
tomu, že som lekár, snažím sa  ne-
vyvyšovať sa nad mojich pacientov, 
skôr byť im partnerom v komuni-
kácii, keď sa zdôverujú so svojimi 
ťažkosťami.  A potom dôležitou sú-
časťou našej rodiny je Svätá rodi-
na Ježiš, Mária a Jozef. Bez nich 
by to nešlo. 

Konkrétne tu na východe, zvlášť 
v Prešove a v Košiciach máte ob-
rovské množstvo rôznych spolo-
čenstiev, čo my v Čechách urči-
te nemáme. Takže netreba zostať 

stáť na jednom mieste, ale posú-
vať sa vo viere vždy ďalej. Je tu veľa 
možností prehĺbiť svoj duchovný ži-
vot, ale mnohé rodiny to vôbec ne-
využívajú. Zo spoločenstva môže 
človek získať veľa energie, veľa sily 
do každodenného života.

Prajem všetkým, aby neustále 
hľadali Boha v svojom živote a vô-
bec to nie je o účasti na nedeľnej 
svätej omši. Ale je to o celom dni, 
o celom týždni, ako ho človek pre-
žíva, či pozýva Boha do každoden-
ných problémov, alebo si to rieši 
sám po svojom.  

Lenka: Ja si môjho manžela vá-
žim kvôli tomu, že je skutočne sil-
ný vo viere. Zostať verný vo viere 
je pre mladé rodiny úplne najdôle-
žitejšie. Bojovať a vziať tú silu, kto-
rú máme v Bohu.  Skutočne načer-
pať zhora akokoľvek, buď v modlit-
be, alebo inak. A tá sila tu skutoč-
ne je. Mali by sme ju z viery dávať 
aj svojim deťom.
Ďakujem za rozhovor. 

pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

snímka: Martin Magda
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Sviatosť birmovania v našej farnosti
Pri príležitosti udelenia sviatosti birmovania v našej farnosti sme našich 
mladých birmovancov poprosili, aby nám odpovedali na otázky:

Kristína: Neviem, sviatosť birmo-
vania prijmem prvýkrát. Neviem, 
čo sa stane potom, viem len to, 
že moja duša bude šťastná, preto-
že už teraz je. A keď prijmem svia-
tosť birmovania, bude jasať rados-
ťou a moje srdce bude vyžarovať 
jasné svetlo.
Michaela: Birmovka ma utvrdí vo 
viere a posilní ma v nej, vďaka 
birmovke budem bližšie k Bohu 
a k jeho láske.
Zuzana: Bližší vzťah s Bohom, dary 
Ducha Svätého.
Lucia: Neviem.
Ján: Pokoj v duši a lepší vzťah 
s Bohom.
Benedikt: Pomôže mi to v kres-
ťanskom živote a v rozvíjaní mojej 
viery a žiť ako príkladný kresťan.
Martina: Ja si myslím, že získam 
väčšiu dôveru v Boha a naplní ma 
láskou.
Dominik: Posilni ma vo viere 
k Bohu.
Tadeáš: Sviatosť birmovania mi 
prinesie pokoj v duši. Budem sa 
cítiť ako dospelý kresťan.
Kevin: Radosť a pokoj v mojej 
duši.
Frederik: Ja si myslím, že získam 
väčšiu dôveru a lásku k Bohu.
Nikola: Upevní môj vzťah s Bohom 
a pomôže mi stať sa dospelým 
kresťanom. Posilní ma vo viere.
Patrícia: Myslím si, že určite mi 
to prinesie vnímať Boha inak, ako 
som ho brala doteraz. Birmovanie 
prehĺbilo moju vieru k Bohu. Som 
neskutočne vďačná, že môžem pri-
jať sviatosť birmovania.

1. Čo si myslíš, že ti prijatie sviatosti birmovania prinesie do ďalšieho života?

Simona: Ja si myslím, že získam 
väčšiu dôveru k Bohu, že k nemu 
budem bližšie a naplní ma väč-
šou láskou.
Paula: Prehĺbi môj vzťah s Bohom, 
prinesie do môjho života ešte viac 
milostí.
Lucia: Prinesie mi väčšiu poko-
ru voči Bohu a úctu k nemu. Hlav-
ne hlbšie prežitie omše, sviatostí 
a pomôže mi byť k nemu bližšie.
Andrea: Sviatosť birmovania je už 
len vyvrcholenie. No to, čo budem 
posúvať ďalej, čo som sa najviac 
naučila, uľahčilo mi to môj život 
a posilnilo moju vieru, som získa-
la na skúškach (príprave) na bir-
movku.
Jozef: Budem svedčiť všade tam, 
kde budem prítomný, o Ježišovi 

Kristovi.
Adela: Sviatosťou birmovania na-
dobudneme kresťanskú dospelosť 
a táto sviatosť prispeje k dosiah-
nutiu Božích milostí.
Mária: Posilní ma vo viere s Bo-
hom.
Dávid: Hlavne by som chcel do-
stať dary Ducha Svätého. Stanem 
sa dospelým kresťanom a chcem 
byť bližšie k Bohu.
Patrícia: Nový rozhľad v duchov-
nom živote.
Dávid: Lepší vzťah k cirkvi, spoloč-
nosti a lepší štart do života.
Patrícia: Lepší vzťah s Bohom.
Dominik: Byť lepším veriacim a byť 
bližšie k Bohu.
Terézia: Väčšiu vieru v Ježiša 
Krista.

snímka: Martin Magda



14

Spektrum 04/2018

Kristína: Najviac si prajem prijať 
dar, ktorý Boh uzná za vhodné. Ja 
som mu dala svoj život a čo On 
uzná za vhodné...
Michaela: Dar sily, aby som ľah-
ko znášala ťažké situácie a tiež 
dar rady - pomôže mi pri rozhodo-
vaní v ťažkých situáciách a dá mi 
tú najlepšiu radu.
Zuzana: Najviac by som si pria-
la dar sily a rady, aby som mohla 
v ťažkých časoch vydržať a pomôcť 
ostatným v ich zlých časoch a aby 
som im dobre poradila.
Lucia: Múdrosti, rozumu, rady, sily 
- potrebujem to.

Ján: Múdrosti nie je nikdy dosť.
Benedikt: Dar rady a poznania, 
pretože dnešný svet veľmi zavádza 
v rozoznávaní dobra a zla.
Martina: Silu a nábožnosť. Pre-
tože, aby som mala viac sily, aby 
som nepadla na dno a nábožnosť, 
aby som stále bola v Božej prí-
tomnosti.
Dominik: Rady, lebo mi to pomôže 
rozhodnúť sa v ťažkých situáciách.
Tadeáš: Prajem si dar rozumu, aby 
som sa vedel správne rozhodnúť 
v dôležitých rozhodnutiach.
Kevin: Dar rozumu, aby som robil 
správne rozhodnutia.

Frederik: Chcel by som dar múd-
rosti, aby som ju mohol ďalej roz-
dávať a rozvíjať k Bohu.
Nikola: Dar rozumu. Spraví to zo 
mňa zodpovednú a rozumnú kres-
ťanku, ktorá bude schopná pre-
vziať zodpovednosť za svoje hrie-
chy a skutky.
Patrícia: Nikdy som sa nezamýš-
ľala, aký dar by som chcela naj-
viac, podľa mňa sú veľmi dôležité 
všetky dary, ale ak by som si mala 
vybrať jeden dar, bol by to určite 
dar rady. Aby ma Boh sprevádzal 
na každom kroku. Aby Boh bol mo-
jou pravou rukou.

2. Duch Svätý na teba prijatím sviatosti birmovania vyleje svojich sedem darov (dar múdrosti, rozumu, 
rady, sily, nábožnosti, poznania a bázne Božej). Ktorý si najviac praješ prijať a prečo?

Adam: Dary Ducha Svätého.
Samuel: Byť lepším veriacim a byť 
bližšie k Bohu.
Viktória: Lepší vzťah s Bohom.
Terézia: Dostanem sa bližšie 
k Bohu.
Nikola: Nový rozhľad v duchov-
nom živote.

Jakub: Budem bližšie k Bohu.
Samuel: Život dospelého kresťana.
Ľubomír: Budem bližšie k Bohu.
Andrej: Dúfam, že budem bližšie 
k Bohu.
Dávid: Myslím si, že by bolo na-
čase duchovne dozrieť (dospieť).
Lucia: Väčšiu vieru.

Bez mena: Bližší vzťah k Bohu.
Bez mena: Dosiahnutie duchovnej 
zrelosti, nový štart do života.
Bez mena: Otvorí moju dušu a oči, 
aby som lepšie videl.
Bez mena: Prinesie mi väčšiu vie-
ru v Boha a budem už dospelým 
kresťanom.

snímka: Martin Magda
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Simona: Ja si vyberám dar rady. 
Pretože chcem viac radiť ľuďom, 
aby naozaj začali veriť v Boha. Aby 
som im otvorila oči a cítili tu lásku.
Paula: Dar rady, myslím, že ten je 
potrebný najviac, keďže som mla-
dá. Dar múdrosti, aby som vede-
la lepšie rozoznávať, čo je skutoč-
ne dobré pre moju spásu. Dar ná-
božnosti.
Lucia: Prajem si dar sily, lebo bez 
sily nemôžeme budovať ani rozum, 
poznanie ani nábožnosť. Sila dodá-
va energiu, vďaka ktorej môžeme 
zdieľať Božiu lásku.
Andrea: Nedokážem si vybrať len 
jeden, pretože všetky sú rovnako 
dôležité a prajem si prijať aspoň 
kúsok z každého daru.
Jozef: Bázeň Božiu, lebo verím, 
že ma miluje a ja chcem túto lás-
ku obetovať.
Adela: Múdrosti, aby sme sa ve-
deli správne a múdro rozhodovať 
pre dobro.
Mária: Dar sily zvládnuť všetko zle 
s Bohom vo svojom srdci.

Dávid: Dar poznania, aby som ro-
zoznal dobré od zlého.
Patrícia: Najviac si prajem dar 
múdrosti, pretože sa chcem v ži-
vote čo najviac naučiť, nič nie je 
krajšie a vzácnejšie ako vedomos-
ti. Hlavne pre nás študentov je to 
veľmi dôležité pre budúcnosť.
Dávid: Dar múdrosti, rozumu, sily, 
poznania.
Patrícia: Sily, pretože potrebujem 
silu do života.
Dominik: Múdrosti, aby som veľa 
v živote dosiahol.
Terézia: Dar múdrosti.
Adam: Múdrosť, rozum, aby som 
sa vedel správne rozhodovať v ži-
vote.
Samuel: Dar múdrosti, sily, aby 
som toho v živote veľa dosiahol.
Viktória: Sily, pretože potrebujem 
silu v budúcnosti, v živote.
Terézia: Dar múdrosti, aby som 
zvládala lepšie zvládať život.
Nikola: Dar rozumu, sily, bázne Bo-
žej – potrebujem to.
Jakub: Múdrosti, rozumu, aby som 

vedel lepšie premýšľať o svojich 
skutkoch a rozhodnutiach.
Samuel: Najviac si prajem prijať 
dar rozumu, aby som bol rozum-
ný a aby som mohol byť prínosom 
pre spoločnosť.
Ľubomír: Bázeň Božia, chcem byť 
bližšie k Bohu.
Andrej: Rozumu, aby som sa v ži-
vote vedel správne rozhodovať.
Dávid: Najviac si prajem dar múd-
rosti, lebo hlavou je najlepšie ko-
nať a riešiť problémy tohto života.
Lucia: Rady, veľa ľudí potrebuje tú 
správnu radu a možno by tá moja 
zmenila ich život k lepšiemu.
Bez mena: Rozumu, aby som ve-
del rozoznať, čo je dobré a čo zlé.
Bez mena: Dar rady, lebo mi to po-
môže v zamestnaní.
Bez mena: Poznania, aby som po-
znal božský život.
Bez mena: Dar sily, aby mi Boh 
pomáhal vo všetkých cestách, 
aby som bol silný vo všetkých si-
tuáciách.

pripravila: Mgr. M. Gondová

snímka: Martin Magda
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Drahí bratia kňazi, drahí bratia 
a sestry, milí mladí priatelia, vy, 
ktorí dnes budete prijímať sviatosť 
kresťanskej dospelosti, teda svia-
tosť darov Ducha Svätého.

Keďže je to sviatosť darov Ducha 
Svätého, môžem sa na úvod pýtať. 
Myslíte si, že v tejto dobe, ktorá je 
tak veľmi orientovaná na veci, kto-
rých sa možno dotknúť, ktorá je tak 
veľmi orientovaná na to čo je mate-
riálne, na to, čo možno chytiť, ucho-
piť do ruky, myslíte si, že v takejto 
dobe sa ešte dá hovoriť o duchu? 
V dobe, v ktorej ak radosť nie je 
nejakým spôsobom merateľná, na-
príklad na decibely, sa nepovažuje 
za radosť, môžeme v takej dobe 
hovoriť o niečom, čo je duchovné? 
V dobe, v ktorej ak láska nie je te-
lesná, to znamená uchopiteľná, ne-
považuje sa za lásku. Možno v ta-
kej dobe hovoriť o duchu? A ešte 
viac o Duchu Božom? Alebo o Du-
chu Svätom?

Ale môžeme si pripomenúť 
niektoré momenty nášho aj každo-
denného života, v ktorých, snáď, si 
ani neuvedomujeme ako,. ale pri-
púšťame, že okrem toho, čo je te-
lesné, materiálne, že môže existo-
vať aj niečo duchovné. Určite sa 
vám stalo, že ste napríklad niekde 
neboli duchom prítomní. Verím, že 
tu sme všetci. Ale stáva sa to nie-
kedy a už len to, že použijem taký 
výraz duchom neprítomný, už pri-
púšťam, že je niečo viac, ako len te-
lesný človek. Alebo sa vám možno 
stalo, keď ste pricestovali niekde 
z ďaleka ako sa mne teraz často 
stáva. A keďže táto doba nám po-
núka mnoho takých technických vy-
možeností, že môžeme veľmi rých-

Pomocný biskup Mons. Marek Forgáč: 
Homília z udeľovania sviatosti birmovania 

lo pricestovať zďaleka a takto prí-
deme domov a povieme si: telo už 
prišlo, ale duch tam ešte ostal. Je 
to obrazné pomenovanie, ale aj tu 
pripúšťame, že je čosi viac, ako len 
telesný človek, ako len materiálny 
svet. Alebo vás niekto opustí, môže 
to byť napríklad pre nešťastnú lás-
ku a je vám smutno za tým člove-
kom: Niekedy si poviete, akoby tu 
bol, hoci fyzicky tu nie je, akoby 
som vnímal jeho ducha. Alebo vás 
opustí niekto, lebo odíde do več-
nosti a bol to človek, s ktorým vás 
spájali láskyplné vzťahy. A hoci fy-
zicky nie je prítomný, ale niekedy ľu-
dia si povzdychnú, ako keby tu bol 
medzi nami, ako keby tu ostal jeho 
duch medzi nami. Dokonca sa nie-

kedy s takým človekom aj rozpráva-
me, modlíme sa za neho. Teda je 
čosi viac, ako len ten bežný ucho-
piteľný, materiálny svet. Keď vkro-
číte do tohto kostola, hneď si uve-
domíte, že tu panuje iný duch, ako 
je vonku na ulici a netreba to neja-
ko veľmi vysvetľovať. Že tu sa inak 
dýcha, ako sa dýcha vonku na uli-
ci a myslím to predovšetkým obraz-
ne. Teda aj chrám má svojho du-
cha. A nielen to, že vieme v niekto-
rých situáciách vyjadriť, že jestvuje 
aj duch človeka, ale máme aj určitú 
schopnosť, ktorou dokonca vieme 
rozlíšiť či ide o dobrého, alebo zlé-
ho ducha. O niekom, koho pozná-
te alebo s kým sa stretnete a po-
rozprávate, poviete: ten má dobré-

snímka: Martin Magda
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ho ducha. Pretože je to človek, kto-
rý nosí v srdci lásku, ktorý je ochot-
ný obetovať sa, ktorý vám neublíži. 
A o inom človeku zasa sa vieme vy-
jadriť: daj si pozor na neho, pretože 
ten má zlého ducha, pretože môže 
mať ducha nenávisti, ducha peňazí. 
Môžeme z neho cítiť ducha alkoho-
lu, aj fyzicky. Podobne, keď vstúpi-
te do domu nejakej rodiny, prekro-
číte prah dverí a stačí, že chvíľu zo-
trváte a po chvíli poviete: tu panuje 
dobrý duch. Pretože tu sú ľudia, kto-
rí sa majú radi, ktorí si pomáhajú, 
ktorí si vedia odpustiť. Ale vkročíte 
do iného domu a po chvíli zistíte: tu 
nepanuje dobrý duch. Pretože tu je 
duch napätia, tu je duch nenávisti, 
duch neodpustenia. A teda nielen, 
že vieme v istých situáciách pripus-
tiť, že jestvuje duchovný svet, ale 
vieme duchom aj rozlišovať, či ide 
o zlého alebo dobrého ducha. A to 
sme už len krôčik k tomu, aby sme 
povedali, že aj náš dobrý Boh má 
svojho Ducha. A to je ten nanajvýš 
dobrý Duch. To je Boží Duch. To je 
Duch Svätý. Keď ste sa pripravovali 
na túto chvíľu, tak ste si rozprávali 
o tom, že je to tretia Božská osoba. 
Je to láska medzi Otcom a Synom, 
dobrý Duch. Ale mohli by ste sa opý-
tať: Ako spoznáme Božieho Ducha? 
Ako zistíme, že niekde alebo v nie-
kom je Duch Svätý? Apoštol Pavol 
v Liste Galaťanom píše, že ovocie 
Ducha je láska, radosť, pokoj, zho-
vievavosť, láskavosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť, zdržanlivosť. Teda 
toto je to ovocie, podľa ktorého po-
známe, že v tebe panuje Duch Boží. 
Že v niekom je Duch Svätý. A vy ste 
tu prišli preto, aby ste toto ovocie 
Ducha Božieho, Ducha Svätého 
dnes prijali. Prirodzene, po týchto 
daroch túžime. Je tu niekto, kto by 
netúžil po láske? Je tu niekto, kto 
by nechcel mať radosť? Alebo je tu 

niekto, kto by netúžil mať pokoj? Ak 
by tu bol taký človek, asi by to nebo-
lo celkom v poriadku. Ale dnes toto 
ovocie Ducha Božieho chcete prijať 
v plnosti a osobitným spôsobom, 
sviatostným spôsobom. V plnosti 
znamená celé toto ovocie, všetko 
ovocie Ducha Božieho, čiže nielen 
lásku, ale aj zdržanlivosť. Pretože 
láska bez zdržanlivosti nemusí byť 
dobrá a nemusí byť darom Ducha 
Božieho. Chcete prijať radosť, ale 
nielen radosť, ale aj miernosť, pre-
tože radosť bez miernosti nemusí 
byť darom Ducha Božieho. Chcete 
prijať plnosť ovocia Ducha Božie-
ho a chcete toto ovocie prijať oso-
bitným a sviatostným spôsobom. 
Vieme, čo je to sviatosť. Určite ste 
sa o tom rozprávali, keď ste sa pri-
pravovali na sviatosť birmovania. 
Je to viditeľný znak, nám poznateľ-
ný, pretože hoci je Boh duchom, 
ale prostredníctvom Ježiša Krista 
sa nám dáva poznať hmatateľným 

spôsobom. Teda znakmi, ktoré sú 
viditeľné, ktoré sú dotknuteľné, 
ale keďže sú to neobyčajné znaky, 
pretože sú založené Ježišom Kris-
tom a jeho apoštolmi. Tak cez tie-
to znaky k nám prichádza dar Bo-
žej milosti, dary Ducha Svätého. 
A tým viditeľným znakom pri svia-
tosti birmovania je, keď sa biskup 
nad vami modlí, vkladá na vás ruky 
a potom vás pomaže svätým ole-
jom chrizmou.

Ale mohli by ste si povedať, ale 
veď to sú znaky, ktoré také alebo 
podobné poznáme aj v bežnom ži-
vote. Veď určite sa vám stalo, že 
niekto na vás položil ruky, keď vás 
napríklad chcel povzbudiť, alebo že 
ste sa pomazali voňavým olejom, 
dievčatá to dobre vedia. A predsa 
to nie je sviatosť. Pretože to, čo bu-
deme tu konať, tieto znaky, to sú 
osobitné znaky, pretože sú založe-
né Ježišom Kristom a jeho apoštol-
mi. Oni v sebe nesú osobitnú pe-

snímka: Martin Magda
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čať nášho priateľa, Dobrého pastie-
ra Ježiša Krista. Čítame v Skutkoch 
apoštolov, ako apoštoli kládli ruky 
na pokrstených, aby prijali Ducha 
Svätého. Podobne to čítame v Lis-
te Hebrejom. Teda to nie sú oby-
čajné znaky, lebo oni v sebe nesú 
pečať Ježiša Krista.

Aby sme to lepšie pochopili, 
skúsme si predstaviť takú situáciu. 
Predstavme si, že chlapec ľúbi diev-
ča. To by nemal byť problém. Má 
ju veľmi rád a z veľkej lásky ju túži 
obdarovať. Čo sa dnes dáva v ta-
kej situácii viete vy lepšie, ja to až 
tak neviem. Ale skúsme si predsta-
viť, že z tej veľkej lásky jej podaru-
je jedno krásne medovníkové srd-
ce. Možno zastaralé, ale vieme si 
to predstaviť. A ona sa z toho teší 
a má radosť. Prečo? Lebo vždy, keď 
sa pozrie na to srdce, pripomína jej 
to toho, kto ju miluje. To srdce jej 
pripomína lásku. A aby čo najčas-
tejšie mohla vidieť darované srdce, 

položí si ho do svojej izby na policu. 
Ale v jednu sobotu, keď sa doma 
upratuje, príde mama a upratuje 
izbu a nešťastne sa stane, že to 
srdce zhodí na zem a ono sa roz-
bije. Je z toho smútok, možno aj 
plač. Mama príde ku svojej dcére 
a povie jej: "Neboj sa, neplač. Pôj-
dem a kúpim ti presne také isté." 
Bude to fungovať? Dievčatá hovo-
ria, že nie, chlapcom to možno až 
tak nevadí. A nebude to fungovať. 
Nebude to fungovať, pretože to srd-
ce, ktoré bolo darované, v sebe ne-
sie pečať, pečať lásky. V sebe ne-
sie pečať toho, kto miluje a kto ob-
daroval. A keby sme doniesli aj sto, 
aj tisíc, aj milión presne takých is-
tých na nerozpoznanie, nikdy by ne-
boli také, ako to prvé, ktoré bolo 
darované. Pretože vidíte, že člo-
vek, chlapec, ktorý miluje, má tu 
schopnosť, že môže obyčajnú ma-
tériu tohto sveta urobiť inou, dať 
jej pečať, pečať lásky. A o čo viac 

to môže urobiť Boh, ktorý je Stvori-
teľ celého sveta viditeľného, aj ne-
viditeľného. Prostredníctvom svoj-
ho Syna Ježiša Krista, ktorý nám 
tiež dáva materiálne znaky, ale to 
nie sú hocijaké znaky, pretože tie-
to znaky v sebe nesú pečať lásky 
Ježiša Krista.

A preto toto vkladanie rúk a toto 
pomazanie svätým olejom, to nie je 
obyčajné, také, aké môžeme konať 
bežne v živote, pretože tieto znaky 
pochádzajú od Ježiša Krista a jeho 
apoštolov a oni v sebe nesú pečať 
jeho veľkej lásky. A kedykoľvek si 
tieto znaky pripomíname, vždy si 
uvedomujeme toho, kto miluje, 
toho, kto nám ich daroval a preto 
cez tieto znaky môžeme prijať Bo-
žiu milosť, dary Ducha Svätého. Ale 
môžete sa pýtať: A na čo nám to 
je? V tejto dobe, v ktorej hovoríme, 
že je utilitaristická, to znamená, 
že vždy hľadí na úžitok: čo z toho 
mám, že budem prijímať sviatosť 

snímka: Martin Magda
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kresťanskej zrelosti? Určite ste sa 
učili, keď ste sa pripravovali, že je 
to sviatosť zrelosti kresťana. To 
znamená, táto sviatosť má urobiť 
našu vieru dospelou, zrelou. A aká 
je to dospelá viera? To je podobne 
ako dospelý človek. Dospelý človek 
je taký, ktorého už nemusíme vo-
diť za ručičku, ktorému už nemusí-
me pripomínať, čo sa má a čo sa 
nemá, čo sa patrí a čo sa nepatrí, 
pretože je dospelý a mal by to ve-
dieť. A podobne je to aj s dospelou 
vierou. To je viera zrelá, to zname-
ná, že to je viera, ktorá veľmi dobre 
vie, čo sa má a čo sa nemá, čo sa 
patrí a čo sa nepatrí. Ba je to vie-
ra, ktorá nemusí byť závislá od dru-
hých, naopak, je to tá viera, ktorá 
môže podopierať druhých, tá, ktorá 
sa môže rozdávať pre druhých. Sla-
bá viera to je len taký prívesok, to 
nedá radosť, to nenaplní srdce člo-
veka. Ale ak je viera živá, ak je pre-
kypujúca, to je viera, ktorá dáva ra-

dosť, ktorá ženie, ako hovorí svätý 
Pavol, apoštol. Ženie nás Kristova 
láska. To je dospelá viera. A takú-
to vieru máte získať pri prijatí svia-
tosti birmovania, sviatosti kresťan-
skej zrelosti. A okrem toho vás má 
táto sviatosť hlbšie včleniť do spo-
ločenstva cirkvi. Taká múdra veta. 
Spoločenstvo - to sú vzťahy. A vy 
žijete momentálne v období živo-
ta, kedy vzťahy sú pre vás mimo-
riadne dôležité, túžite po vzťahoch. 
Ale viera sa má prežívať vo vzťahu, 
v spoločenstve. Viera nie je indivi-
dualizmus. Ja a môj Boh a nikto 
viac. Sám by som mohol rozprávať 
veľa svedectiev, na základe mojej 
skúsenosti práce s vysokoškolák-
mi po mnohé roky. Čo to zname-
ná spoločenstvo viery? Akú to má 
v sebe silu, ako dokáže pomáhať 
druhým vo viere, ba ako dokáže 
obrátiť hriešnych ľudí, ako dokáže 
mnohých priviesť na správnu ces-
tu spoločenstvo viery, spoločen-

stvo mladých veriacich ľudí. Takto 
máme prežívať svoju vieru a takto 
si máme navzájom pomáhať. A pri-
tom nemáme zabúdať, že tým naj-
dôležitejším spoločenstvom viery 
je stále rodina.

Preto by som chcel vás, rodičia, 
krstní rodičia aj birmovní rodičia 
povzbudiť, aby ste na to pamätali, 
že pre týchto mladých ste v tomto 
období života ešte dôležitejší, ako 
ste boli vtedy, keď boli malí. Mož-
no sa to navonok nezdá, ale veľmi 
vás potrebujú, pretože potrebujú 
príklad otcovstva, potrebujú príklad 
materstva, potrebujú dobrý príklad 
obety a potrebujú príklad živej viery.

Prajem všetkým nám, aby chví-
ľa, ktorú budeme teraz prežívať, 
bola pre nás osobným stretnutím 
s Ježišom Kristom, aby sme sa 
na základe tohto stretnutia vede-
li posilniť vo viere a aby sme jej 
mali toľko, aby sme ju vedeli aj 
rozdávať druhým. Amen.

snímka: Martin Magda
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Elias Vella (3.časť)
"Učil som, že diabol neexistuje"

3. Okultizmus
Treťou prístupovou cestou diabla je okultizmus. Veľakrát je pre nás ťažké rozlíšiť, ktoré metódy sú či nie 

sú okultné. Okultizmus je akousi satanovou arénou. Je to čisto jeho pole. Pretože v okultizme ti ponúka moc. 
A pre neho moc je tou najdôležitejšou vecou.

Do okultizmu môžeme zaradiť čiastočne aj satanizmus, spiritizmus, čarodejníctvo, kúzelníctvo, veštenie a množ-
stvo ďalších vecí. V jednej pasáži z Biblie je jasne odsúdený satanizmus, okultizmus a spiritizmus. Je to v 5. kni-
he Mojžišovej 18,9… V okultizme je cieľom odtiahnuť tvoj pohľad od Ježiša. Čo vám poviem, bude možno znieť 
divne, ale je to pravda. Diabol vám môže pomôcť robiť skutočne aj dobro (čiastočne), ale za predpokladu, že 
ťa tým odtiahne od Ježiša. On vám môže dať dokonca aj moc uzdravovať za predpokladu, že sa prestanete dí-
vať na Ježiša. On dokáže robiť aj zázraky. Preto svätý Augustín hovorí: „Ak vidíš zázrak, najprv zisti, či pochádza 
od diabla alebo od Boha.“ Naplnenie Duchom Svätým poznám na človeku nie podľa toho, aké má charizmy, ani 
nie z dobra, ktoré charizmami spôsobuje, ale jedine podľa ovocia Ducha Svätého. Ovocím Ducha Svätého je lás-
ka, radosť, pokoj, vernosť, tichosť, sebaovládanie, atď. (Gal 5, 22). V okultizme človek Ježiša Krista vo svojom 
živote nepotrebuje, hľadá moc a spásu v sebe alebo v iných ľuďoch.
Boha už nepotrebuješ?

Diabol je schopný dať vám niečo dobré, ale veľmi čiastočné. Nemôže ponúknuť uzdravenie celého človeka. Sku-
točne sa stretávame s mnohými ľuďmi, ktorí zažili uzdravenie od liečiteľa, neskôr však prichádza buď iná choro-
ba (choroba sa presťahuje), s ktorou si nikto nevie dať rady, či depresia, chorobné pocity viny, strach a vnútor-
né napätie. Keď ku mne prichádzajú ľudia s takýmito problémami, veľmi často zistím, že prišli do styku s určitý-
mi liečiteľmi alebo veštcami. Liečiteľ môže uzdraviť len časť tvojho tela, ale nemôže ťa uzdraviť ako celého člo-
veka (ducha, dušu a telo). 

Snahou diabla je presvedčiť ťa, že nepotrebuješ Boha, pretože všetku moc a energiu máš v sebe. Hnutie Nový 
vek (New Age) má už v Spojených štátoch a v západnej Európe milióny nasledovníkov. Vyzerá veľmi nevinne. Po-
máha ti odhaliť sily, ktoré máš v sebe a sily v prírode. Prívrženci tohto hnutia hovoria, že veria v boha. Ale kto je 
ten boh, v ktorého veria? To nie je jediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý, dokonca ani Alláh moslimov, Adonai ži-
dov, či hinduistický boh Šiva. Je to boh, ktorý je v prírode a preto aj v tebe. Je to boh, ktorého ty sám tvoríš skr-
ze svoju silu. Nakoniec budeš počuť: Nehľadaj Boha mimo seba, ty sám si Boh! Sám v sebe si všemohúci, nepo-
trebuješ Boha, aby ťa zachraňoval. Tvoje spasenie spočíva v tom, že odhalíš a rozvinieš sily, ktoré máš v sebe.
Mágia

Možno sa budete diviť, keď vám poviem, že Praha je jedným z troch miest na svete, v ktorých sa najviac prak-
tizuje biela mágia. Vyplynulo to z výstavy mágov a kúzelníkov, ktorá prebiehala nedávno v Turíne. Ďalšími centra-
mi bielej mágie sú Turín a Lyon.

Čierna mágia sa najviac pestuje znovu v Turíne, v Chicagu a Londýne. Za čiernu mágiu považujeme to, keď sa 
prostredníctvom kúzelníka, zaklínača a pod. uvaľuje na iného človeka kliatba, privoláva sa zlo. Robí sa to vzývaním 
zlých duchov. Opýtate sa: Môže mi teda niekto takto uškodiť, bez toho, že by som sa mohol brániť? Môžem vás 
uistiť, že všetky čarodejnice na Malte na mňa veľakrát vysielali svoje kliatby a zaklínadlá, a neuškodili mi. Nemu-
síte sa ničoho báť, pokým sme chránení Bohom cez ozajstnú modlitbu a sviatosti. Ak nie som pod Božou ochra-
nou, diabol mi môže uškodiť, pretože to robí veľmi rád. Ale nemá žiadnu moc na synmi a dcérami Božími, ktorí 
sú verní Ježišovi Kristovi. Preto je našim cieľom evanjelizovať a priviesť ľudí k Ježišovi, pretože tým sú chránení.

Biela mágia je veľakrát oveľa nebezpečnejšia než čierna mágia, pretože ňou môžeme byť ľahko klamaní. Diabol 
tu prichádza a chce, aby sme si mysleli, že zlá vec je dobrá. Prídete k takému mágovi alebo liečiteľovi a na ste-
nách uvidíte sväté obrázky alebo kríž, takže sa necháte oklamať a myslíte si, že stojíte pred svätým mužom, kto-
rého cieľom je len služba ľuďom. Určite, nemôžeme týchto ľudí odsudzovať, ale nemôžeme schvaľovať, čo robia. 
Niekedy nestačí len dobrý úmysel. Nestačí sa len modliť. Je potrebné tiež počúvať Boha.
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Keď niekedy zájdem na nejakú návštevu, kde majú žiakov a študentov a oni mi ukazujú svoju izbu, čas-
to mi do očí udrie to, čo majú na stenách. Sú tam všelijaké plagáty a fotografie hercov, spevákov a špor-
tovcov. Keď sa ich pýtam, prečo to tam majú, väčšinou sa ich odpovede zhodnú: "Chcem byť taký ako 
on, ona." Môžeme povedať, že sa chcú mladí niekomu podobať. Chceli by ich kopírovať, chceli by byť ta-
kými ako oni.

Zvláštne je to, že som za tie roky možno len dvakrát, trikrát, videl na stene aj poster Krista alebo Panny 
Márie. Zvláštne je aj to, že som to nevidel ani tam, kde by sa to dalo predpokladať. Teda v rodine, kde sa 
všetci hlásia k viere, kde možno aj chlapci sú miništranti...

Keď potom rozmýšľam, tak si kladiem otázku... To Kristus je pre človeka už nezaujímavý? To Kristus nám 
asi už nič nemôže povedať, lebo sa mu asi nechceme ani podobať.

A predsa, tu sme pri inej hodnote ako sú hodnoty sveta. Tu sme pri hodnotách večnosti, Boha. Kde sa robí 
chyba, že sa to nevidí? Lámem si hlavu, kde robím chybu ja, kde robíme chybu všetci, keď nie sme schopní tak 
osloviť ľudí, aby sa chceli podobať Kristovi, nie nejakému fiktívnemu idolu z televíznej obrazovky? Veď Kristus 
nedrogoval, nebol násilnícky, nemal tri, štyri manželky, ako je to možné, že my tieto hodnoty nechceme vidieť?

Východisko a riešenie by sme mohli nájsť v slovách emeritného otca arcibiskupa A. Tkáča, ktorý na stret-
nutí mládeže v Prešove v apríli 2009, vyzval mladých k tomu, aby boli nielen tí, ktorí Krista poznajú, ale hlav-
ne, aby boli tými, ktorí o ňom vydávajú svedectvo. Takéto svedectvo vydá človek vtedy, keď sa mu bude viac 
a viac podobať.

Tesne pred koncom vojny odvliekli na ďaleký Sibír muža, otca, manžela. Bolo to v čase, keď s ním jeho 
manželka čakala druhé dieťa. Bola v štvrtom mesiaci. Ubehlo šesť rokov, muž sa vracal domov. V obave, čo 
bude, lebo informácie o tom, ako to doma vyzerá, boli slabé. Za šesť rokov dostal jeden list. Cestou rozmýš-
ľal o žene, o staršom synovi, ktorý mal 12 rokov, ale aj o tom mladšom synovi, ktorého nevidel, ten už mal 
šesť rokov. Vošiel na dvor, v záhrade bola manželka, chrbtom otočená, niečo robila. Ticho vošiel do izby, sa-
dol si za stôl a rozmýšľal. Po chvíľke vošiel mladší syn. Chvíľu stál v tichu, potom zakričal: "Ocko" a hodil sa 
mu do náručia, plakal a radoval sa. "Synku, ako si ma poznal?" "Mamka mi každý deň o tebe hovorila, vždy 
mi ukazovala tvoju fotku, ako by som ťa nepoznal? Aha, tu je." Otec sa od radosti rozplakal. Pochopil, že jeho 
manželka vydávala o ňom svedectvo, čo bolo zárukou, aby ho syn poznal. Vydávajme aj my životom svedec-
tvo o tom, že poznáme Krista, snažme sa aj my podobať, aby nás raz jeho Otec spoznal.

PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD. z knihy Vyberme si život

Snaha o podobanie sa

Odpust Narodenia Panny Márie v Doline; ilustračná snímka: archív rodiny Jozefa Ungvarského, Široké
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Začíname vari jeden z najkraj-
ších mesiacov v roku, mesiac 
máj. A nie je to len tým, že sa 
všetko v prírode prebúdza k no-
vému životu. Je to predovšetkým 
preto, lebo máj je mariánskym 
mesiacom, je mesiacom úcty 
k Panne Márii. Ona nám opäť po-
núka možnosť vstúpiť do jej ško-
ly lásky, do školy Panny Márie. 
V čom spočíva jej príklad a čo sa 
môžeme od nej naučiť?

Mária nás učí objavovať v živo-
te pravú tvár Boha, zmysel živo-
ta v Bohu a zmysel obety. Obe-
tovať to, čo nemilujeme, je ľah-
ké, oslobodiť sa od niečoho, čo 
je nám na príťažou, je ľahké. Ale 

ponúknuť Bohu skutočnú lásku 
svojho srdca je neskutočne ťažké. 
Boh nechce aby sme mu ponúkali 
„secondhand“ z druhej ruky, nie-
čo vyradené.

Obeta má zmysel! A Panna Má-
ria nás uisťuje, že Božia prozreteľ-
nosť dbá na svoje milované deti. 
V mojom živote sa predsa nedeje 
nič, o čom by Pán nevedel. Azda 
by sme ho chceli z niečoho obvi-
niť? Čo ak to je jeho milosrdná 
ruka, ktorá ma vedie k obráteniu, 
k posilneniu viery? Čo ak sa mi už 
dlhšie prihovára, len ja ho už ne-
počujem? Naša drahá Matka Pan-
na Mária bola poslaná na zem 
práve kvôli ľudskej hluchote. Roz-

hodneme sa ju načúvať? Bude 
mesiac máj mesiacom, keď sa bu-
dem budiť a zaspávať s myšlien-
kou na ňu a modlitbou ruženca? 
Každému z nás sa Pán prihová-
ra konkrétnym utrpením a bôľom. 

Byť v Máriinej škole modlitby 
znamená dať svojmu životu nový 
smer. Náš život nech je obetou 
Pánovi, pretože všetko, čo sa deje 
v našich životoch je dielom jeho 
milosrdenstva. Iba cez Máriu prí-
deme bližšie k Pánovi. Naša ne-
beská Matka Panna Mária neho-
vorí vo svojom fatimskom zjave-
ní iné, ale odhaľuje nám zápas 
o svätosť. Odhaľuje pred nami 
obrovskú duchovnú vojnu, ktorú 

V Máriinej škole...

snímka: M. Magda ml.



Spektrum

23

04/2018

vedú mocnosti temnôt proti ľud-
stvu. Nie je to však zápas viditeľ-
ný. Nevidíme padať z neba bom-
by, či počuť streľbu, ale aj sv. Au-
gustín nám otvára oči, keď hovo-
rí: „Dávnejšie nútili kresťanov, 
aby sa vzdali Krista - dnes ich 
učia popierať ho. Vtedy ich mu-
čili, dnes ich poúčajú. Vtedy sa 
využívala moc, dnes lesť. Vtedy 
bolo možné počuť zlostné vrča-
nie nepriateľov, dnes sa prejavu-
jú vtieravou a sliedivou miernos-
ťou a ťažko ich spozorovať. Dnes 
používajú lesť a robia to tak, aby 
nevytvárali zdanie, že ich oddeľu-
jú od Krista.“

Kedy sme oddelení od Krista? 
Keď sa nám stráca z očí jeho zá-
pas so Zlom, ktorý víťazne zavŕšil 

na kríži. Lenže kríž - to je obeta. 
Keď nám chýba duch obety a mys-
líme si, že Kristus nám sľúbil  
„raj“ tu na zemi, vtedy sa poda-
rilo diablovi a jeho sluhom odde-
liť nás od Krista. Najväčšie diab-
love klamstvo je, že ti nahovára, 
že sa musíš spoľahnúť len sám 
na seba a že žiješ len na zemi. No 
sv. apoštol Pavol nás upozorňu-
je, že „naša vlasť je v nebi a od-
tiaľ máme očakávať aj Spasite-
ľa Ježiša Krista“ (por. Flp 3, 20). 
A získanie nebeského kráľovstva 
je zápasom, každodenným zápa-
som o svätosť.

V Máriinej škole, ktorú pre nás 
srdcom plným lásky otvára naša 
nebeská Mami, že pravá a sku-
točná láska musí ísť až za hranicu 

vlastného života a obeta má zmy-
sel iba v spojení s láskou. Život 
Márie bol v podstate taký istý ako 
život väčšiny z nás. Bola jednodu-
chou ženou a jej práca spočívala 
v drobných povinnostiach. Nema-
la na starosti kráľovský dvor, ale 
obyčajnú domácnosť. Aj ruženec 
je modlitbou jednoduchou, preto 
je to Máriina modlitba, je to lásky-
plný veniec, ktorým ovinieme kaž-
dý deň svojho života.

Nenechajme si ujsť šancu, aby 
jej Nepoškvrnené Srdce mohlo zví-
ťaziť v tichosti a skrytosti v našej 
duši. Obracajme sa s láskou k jej 
materinskému Srdcu, lebo ono tl-
čie za celý svet. Nech je pochvá-
lený Ježiš a Mária.

Mgr. Martina Gondová

25. apríla dopoludnia zverejnil košický arcibiskup Bernard Bober na Arcibiskupskom úrade v  
Košiciach pred novinármi dátum blahorečenia Anny Kolesárovej. Na priestranstve štadióna Lo-
komotívy na Čermelskej ceste v Košicicach sa blahorečenie uskutoční 1. septembra 2018. Sv. 
Otec František na obrad blahorečenia delegoval kardinála Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých. Arcibiskup Bober pripomenul, že žijeme v radostnom ovzduší, kedy sa začínajú aj prípra-
vy na samotnú slávnosť. Informácie sú aj na www.annakolesarova.sk. Očakáva sa vyše dvadsať-
tisíc ľudí, program začne v piatok večer v katedrále, pokračuje v sobotu dopoludnia a popoludní. 
Na záver 30. septembra bude prenesenie relikvií do Vysokej nad Uhom.

Vicepostulátor procesu Juraj Jurica informoval, že 26. 2. 2004 bolo kauze udelené nihil obstat 
od Konferencie biskupov Slovenska a následne 3. 7. 2004 bolo udelené nihil obstat od Kongre-
gácie pre Kauzy svätých, podpísané J. Emm. Card. Martinsom, prefektom. Po prezentácii Supplex 
Libellus postulátorom kauzy Ambrosim diecéznemu biskupovi sa oficiálne začal vo februári 2009 
priebeh procesu. Proces sledoval Inštrukcie Kongregácie Sanctorum Mater, vydané v roku 2007.

Bol zostavený 15-členný diecézny tribunál kauzy. Priebeh diecéznej fázy procesu bol vedený 
vicepostulátorom Jurajom Juricom. Súčasťou tribunálu bola aj historická a teologická komisia. 
Nasledovala dôkazová fáza vypočutím svedkov de visu a de auditu.

Vo Vatikánskej fáze procesu nasledovalo po Dekréte o otvorení a Dekréte o právnej platnosti 
viazanie do tzv. Verejnej kópie a vypracovanie dvoch Sumárov. V samostatnej fáze Informatio sa 
dokazovalo mučeníctvo Anny Kolesárovej a následne boli dokumenty zviazané do jedného zväz-
ku tzv. POSITIO. Tento zväzok následne študovali historická a teologická komisia a napokon kar-
dináli. Po ich súhlasných vótach bol 7. marca r. 2018 vydaný dekrét, v ktorom pápež František 
súhlasil s tým, aby bol Anne Kolesárovej udelený titul blahoslavená.

Jaroslav Fabian

Blahorečenie Anny Kolesárovej 
bude v sobotu 1. septembra v Košiciach
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Arcidiecézna púť detí do Obišoviec – 12. máj 2018
Srdečne Vás pozývame spolu s deťmi a mladými vašich farností na arcidiecéznu púť detí do Obišoviec, kto-

rá sa uskutoční 12. mája 2018 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je 
to nič náročné, od vlakovej stanice a kostola je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé sta-
novištia. Čaj a obed pre všetkých je zabezpečený. Bližšie informácie sú na plagáte v prílohe a tiež na www.
erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach.

Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 30. apríla cez formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQCn3o0saZnmKw7P-GyGV6qnoq8wKaK8_WhgunO-

rocr1Qeg/viewform
Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym 

miestam a tiež priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce deti, miništrantov, 
spevákov, vianočných koledníkov a všetky ostatné deti. O program bude postarané.

S otázkami neváhajte kontaktovať Mariána Kašaja, 0911 912 818.
Peter Jano

V metropole východu máme novinku - vzniklo tu Arcidiecézne centrum pre rodinu
V metropole východu vzniklo Arcidiecézne centrum pre rodinu. Jeho zriadenie promulgoval v pondelok 19. 

marca 2018 Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Urobil tak počas svätej omše v Katedrále sv. Alžbe-
ty. Podľa jeho slov by toto centrum malo napomáhať riešiť celú šírku problematiky okolo rodiny a manželstva.

„Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach zverujeme pod ochranu Preblahoslavenej Panny Márie a sv. 
Jozefa, jej ženícha, na ktorého liturgický sviatok bude zriadené,“ píše sa na stránke rodina.rimkat.sk, kde 
budú aktualizované informácie o činnosti centra. To bude napomáhať vzniku dobrých manželstiev a na dru-
hej strane by malo pomáhať riešiť aj problémy, ktoré v manželstvách vznikajú (Zdroj: Košická arcidiecéza).

Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí
Jaroslav Fabian, Košice (TK KBS) 

Vyhlásenie účastníkov Medzinárodnej  panelovej diskusie o Istanbulskom doho-
vore a rodovej ideológii (IPDICGI)

My, účastníci IPDICGI sme presvedčení, že rodina založená na trvalom manželstve muža a ženy je zákla-
dom spoločnosti, lebo deti si zaslúžia otca a mamu a deti sú našou budúcnosťou.

Muži a ženy majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ktorá nezávisí na ich sociálnej role alebo sociálnom vyjad-
rení. Sme presvedčení, že vzťahy medzi mužmi a ženami sú založené na vzájomnom dopĺňaní sa a láske.

Z týchto dôvodov odmietame Istanbulský dohovor.
Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia.
Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným 

rodovým roliam a tiež odmietame odstraňovanie tzv. „stereotypných rodových rolí“.
Naše tradície, folklóry našich krajín sú našim národným bohatstvom. Odmietame kontrolovanie našich kra-

jín výborom GREVIO a nemienime s výborom GREVIO debatovať o tom, čo je stereotyp a čo stereotyp nie je.
Problém násilia nemôže byť zúžený na rodovo podmienené násilie, ale zaslúži si komplexný vedecký prí-

stup. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia.
Žakovce, 20. 4. 2018

Duchovno-formačný pobyt v Taliansku
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný du-

chovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku počas roka, aby sa rozhodli, či cesta 
zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný 
hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov 
sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozve-
me na stretnutie. 

Kontakt: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo mail: kon-
katedralapo@gmail.com, tel. 0911 487 341. Jozef Mihaľ
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Dňa 22. marca 2018 sa v školskom areále konalo slávnostné poklopanie základného kameňa stavby novej 
telocvične Základnej školy v Širokom. Bol to pre nás Širočanov radostný deň, lebo sa tým začalo dobré die-
lo pre skvalitnenie športovej prípravy a telesného i duševného zdravia našich detí, lebo šport učí usilovnosti 
a statočnosti. Podnecuje pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Po-
máha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do vnútra človeka optimizmus, radosť a silu.

Slávnosť sa konala za účasti hostí: delegácií z partnerských obcí z poľskej Gminy Brzyska na čele s wujtom 
Rafalom Papciakom a Slovenskej Ľupče na čele s Miloslavom Urbanom, starostov susedných obcí z Víťaza 
Jána Balogu a Fričoviec Jána Mikulu, riaditeľky Základných škôl z Víťaza Lenky Dvorščákovej a Fričoviec Marti-
ny Lechovej, riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Chminianskej Novej Vsi Patrika Nehilu, za zhotoviteľa fir-
my Betpres, s.r.o. Vranov nad Topľou, konateľa spoločnosti Matúša Barkóciho, generálneho projektanta stav-
by Stanislava Štofaňáka, za verejné obstarávanie firmy Precízia, s.r.o. Nitrianska Blatnica Juraja Rybnikára, 
za firmu EjproM Martina Magdu st. a Martina Magdu ml. Z našich miestnych boli účastní: vdp. farár Stanislav 
Takáč, riaditeľka Základnej školy v Širokom Adriána Kočerhová, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Širokom 
Lenka Nehilová, riaditeľka Materskej školy v Širokom Silvia Balániková a riaditeľka Školskej jedálne pri ZŠ v Ši-
rokom Gabriela Semanová, poslanci Obecného zastupiteľstva v Širokom, učitelia a žiaci Základnej školy a ob-
čania Širokého. O kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ v spolupráci so žiakmi ZUŠ. V príhovoroch zaznievali 
priania, aby táto stavba bola zrealizovaná v zmluvne dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite pri maximál-
nej bezpečnosti a ostražitosti všetkých, ktorí sa budú pohybovať priamo na stavbe a v jej bezprostrednej blíz-
kosti, aby sme sa tam mohli stretnúť na jeseň 2018 pri jej slávnostnom odovzdávaní do užívania.

Obec Široké realizuje túto stavbu z vlastných prostriedkov rozpočtu obce, bez dotácií a bez eurofondov. Pod-
ľa zmluvy o dielo s dodávateľom bude stáť minimálne 678 445 €. Dokončená by mala byť v novembri 2018, 
ale zhotoviteľ stavby Betpres, s.r.o. Vranov nad Topľou by ju chcel obci Široké odovzdať najneskôr do kon-
ca augusta 2018.                                                                                                       Elena Timková, Široké

Poklopanie základného kameňa novej telocvične
Naši žiaci z Víťaza, navštevujúci "mešťanku" v Širokom, sa dočkajú novej telocvične. Dvojpodlažný ob-

jekt telocvične bude spojovacou chodbou napojený na existujúci objekt školy. Telocvičňa bude vybavená 
podľa najnovších trendov plným sociálnym zázemím.

snímka: M. Magda
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Určite mi dáte za pravdu, že máj – mesiac Panny Márie je jeden z najkrajších v roku. 
Záhrady a lúky sú posiate kvetmi, nad ktorými poletujú včely. Všetko žije novým živo-
tom. Spev vtákov nás denne sprevádza na každom kroku. Aj v tomto mesiaci nás čaká 
veľa zaujímavých udalostí, tak sa na ne poďme pozrieť...

Sviatok sv. Jozefa, robotníka
Hlavný sviatok svätého Jozefa je 19. marca. Vtedy sa uctieva sv. Jozef predovšetkým 

ako pestún Pána Ježiša a hlava Svätej rodiny. No 1. mája si ho, predovšetkým v našej farnosti, pripomí-
name aj ako patróna robotníkov. 

Z evanjelia vieme, že svätý Jozef bol tesár (Mt 13,55). Preto si je patrónom tých, čo pracujú s drevom 
(stolári a tesári), ale aj všetkých pracujúcich. 

Deň víťazstva nad fašizmom
8. máj nie je len takým obyčajným dňom voľna. V tento deň si pripomíname koniec 2. svetovej vojny 

a vzdávame pamiatku všetkým, ktorí obetovali aj za nás svoj život.
Nanebovstúpenie Pána
Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Sväté-

ho, čiže 10. mája. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi uče-
níkmi, vyviedol ich na Olivovú horu až k Betánii a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. 

Deň matiek
Každoročne je druhá májová nedeľa sviatkom všetkých matiek na svete. Pôvod tohto dňa je v 17. storo-

čí vo Veľkej Británii. V tých časoch bolo, bohužiaľ, bežné, že deti museli pracovať, a to bez nároku na voľ-
ný deň, aby pomohli svojim rodinám. Jedine vo štvrtú pôstnu nedeľu mohli navštíviť rodičov a súroden-
cov a tak sa jej začalo hovoriť „Nedeľa matiek“. Tento rok vychádza na 13. mája, tak na nich nezabudni-
te a podarujte im, napríklad aj vami vyfarbené srdiečko. 

Ahoj, kamaráti! Stránku pripravuje Paula Mihoková

WWW.NASEDETICKY.SK

Včielky hľadajú cestičku k svojmu 
obľúbenému kvietočku. Pomôžeš im?
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ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše 
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Vo vzťahu chlapec a dievča – priateľstvo či sex?

a uveria, že ide o spontánne pre-
žívanie citov. V takom prípade 
sa namiesto toho, aby prežívali 
opravdivé priateľstvo, ťažko hre-
šia, ich láska upadá a stávajú sa 
otrokmi sexu s opakovanými ťaž-
kými  hriešnymi skutkami.

Avšak chlapec a dievča sú 
schopní priateľstva. Mladí takto 
nazývajú city, ktoré nie sú zame-
rané na vyhľadávanie sexuálnych 
zážitkov.

Vzájomný vzťah chlapca a diev-
čaťa sa mení v priebehu dospie-
vania. Prichádza čas, keď sa pre-
búdzajú city charakteristické 
pre muža a ženu, akási jedineč-
ná schopnosť prežívať svoju muž-
skosť a ženskosť.

Záujem dievčaťa o chlapca 
a chlapca o dievča nadobúda iné 
zafarbenie. Rodí sa a rozvíja nový 
druh citového života. Ozýva sa hl-
boká túžba po dobre a nadväzujú 
sa citové vzťahy. Na druhej stra-
ne začínajú obaja pociťovať do-
siaľ neznámu realitu, akou je rea-
govanie na sexuálne podnety. Se-
xuálny podnet je to, čo pripravuje 
živý organizmus na pohlavný styk. 
Spájajú sa s tým konkrétne city 
a telesné prežívanie, ktoré neraz 
neprežívame v súlade s ideálom 
nezištnej lásky.

Sú dve cesty. Je možné, že 
v sebe zakúšaš akési rozdvoje-
né túžby. Hlboká túžba po dobre 
a kráse sa bije so sivou realitou, 
do ktorej sa zlo vtiera raz násil-
ne a inokedy pod rúškom láska-
vých sloganov o pokroku, móde, 
oslobodení od predsudkov, libera-
lizmu, slobody a podobne. Sú ľu-
dia, ktorí sa nedajú zlákať na tie-
to slová, za ktorými sa skrýva cel-
kom iná realita. Nečuduj sa, že 
občas zažívaš chvíle, keď si pre-
stávaš uvedomovať, ktorým sme-
rom chceš ísť. Stáva sa, že diev-
ča, ktoré vstupuje do sveta dospe-

lých, stráca veľkú hodnotu, akou 
je snaha o pravdu a dobro, ktoré 
boli v mladšom veku pre ňu veľ-
mi dôležité.

Podobne je to aj s láskou. Väč-
šina mladých ľudí prežíva svoju 
lásku ako niečo krásne. Skúse-
nosť však ukazuje, že mladí majú 
neskôr často pocit sklamania 
a zlyhania. Rodiaca schopnosť po-
ciťovať sexuálne pocity a prežívať 
sexuálne zážitky sa im často spá-
ja s mylným chápaním dospelosti, 
ktorú vnímajú len ako schopnosť 
mať sexuálny styk.

Príklady lásky z filmového plát-
na, ktoré predstavujú lásku výluč-
ne ako potrebu telesnej blízkosti, 
ako aj výroky o spontánnosti citov 
spôsobujú, že citový život, ktorý 
sa rozvíja medzi chlapcom a diev-
čaťom, sa obmedzí len na telesnú 
úroveň: na vyhľadávanie sexuál-
nych pocitov a zážitkov. A v tom 
tkvie následné sklamanie a pocit 
zlyhania, ba neraz to býva príči-
nou mnohých hádok a smútku aj  
v manželstve.

Chlapec a dievča prežívajú svo-
ju lásku ako niečo nádherné, čo 
ich však ľahko zaslepí, takže pre-
stanú vnímať to, čo je naozaj dob-
ré a hodné človeka. Ich citová ná-
klonnosť ich pobáda k tomu, aby 
jeden na druhého pôsobili aj sexu-
álne. Ak sa teda nesnažia o sku-
točné dobro, ľahko sklznú k vy-
hľadávaniu príjemných zážitkov 

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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snímka: ABUKE
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Trampoty
v manželstve
122. Ako možno definovať cieľ manželstva?

Svätý Ján Pavol II. po-
vedal: „Cieľom manžel-
stva je spoločná cesta 
ku svätosti prostred-
níctvom budovania jed-
noty osôb podľa vzoru 
Božských osôb“. Kaž-
dý, kto vyrástol v ka-
tolíckej rodine, by mal 
vedieť, že žije preto, 
aby sa spasil (a nie 
preto, aby sa zabával, 
ako nám to nahovára 
svet).

Ak vstupujeme na cestu man-
želstva, máme si s manželom/
manželkou pomáhať na ceste 
k svätosti (no nie tak, že uro-
bíme jeden z druhého mučení-
ka). Ba čo viac, v deň prijatia 
sviatosti manželstva  berieme 
na seba zodpovednosť za spá-
su manželského partnera. Toto 
je jeden z dôvodov, pre kto-
rý nemôžeme akceptovať roz-
vod! Rozvodom totiž otvárame 
manželskému partnerovi cestu 
k tomu, aby uzavrel ďalší civilný 
zväzok, čiže aby žil v legálnom 
cudzoložstve. Nezabúdajme, že 
“cudzoložníci... nebudú dedič-
mi Božieho kráľovstva“ (porov. 
1 Kor 6,9). Pre dramatické si-
tuácie má Cirkev riešenie v po-
dobe dočasnej alebo trvalej se-
parácie (odluky), ktorá neposky-
tuje možnosť uzatvorenia nové-
ho manželstva.

Slová „spoločná cesta k svä-
tosti“ sú jasné a jednoduché 
(na pochopenie, avšak nie 
na praktizovanie). Ďalej nasle-
dujú dôležité slová „prostredníc-
tvom budovania jednoty“. Slo-
vo „jednota“= "comunio“ bolo 
predtým vyhradené len pre po-
svätnú sféru, avšak Ján Pavol II. 
ho podľa učenia 2. vatikánske-
ho koncilu používa aj na ozna-
čenie manželskej jednoty. Hneď 
teda vieme, že v manželstve 
nejde o bežný vzťah, ale o výni-
močný, úžasný, vznešený, ba až 
mystický vzťah...

Pápež dal manželom vysokú 
métu, čo potvrdil aj slovami: 
„podľa vzoru  Božských osôb“. 
Ide teda o najsvätejší a najhlb-
ší vzťah. Ak budú manželia hľa-
dieť na tento nedosiahnuteľný 
ideál, dostanú silu celý život ne-
únavne skrášľovať a prehlbovať 
svoj vzťah.

Stvoriteľ vie, že budovať jed-
notu medzi mužom a ženou je 
veľmi náročné. Aj manželia to 
dobre vedia z vlastnej skúse-
nosti. Avšak táto námaha má 
spásonosný význam na ces-
te k svätosti. Ovocím budova-
nia manželskej jednoty nie je 
len osobné šťastie, ale spoloč-
né manželské šťastie. Takáto 
jednota vyžaruje na deti a do-
slova sa prenáša na ďalšie ge-
nerácie. Okrem toho pripravu-
je tiež manželov na plynulý pre-
chod z pozemskej do nebeskej 

blaženosti.
Hlboko zjednotené manželské 

páry vstupujú do neba akoby vo 
dvojici. Stáva sa, že potom, ako 
zomrie jeden z manželov, druhý 
odchádza veľmi rýchlo za ním, 
pretože už splnil svoje posla-
nie na zemi...

Manželia, ktorí žijú v hlbo-
kej jednote, vyžarujú to na svo-
je okolie. Ľudia pri pohľade 
na nich hovoria: „Pozrite, ako 
sa milujú.“ Takýto príklad ich 
môže podnietiť usilovať sa zlep-
šiť svoj manželský vzťah a vrátiť 
sa k Bohu. Dnes, keď ľudia hľa-
dajú šťastie v rozmanitých akti-
vitách, je pre manželov najťaž-
šie obrátiť sa tvárou v tvár je-
den k druhému a všimnúť si, že 
šťastie, ktoré hľadajú  tak ďale-
ko, majú na dosah ruky v man-
želskej jednote.

Manželské a rodinné šťastie 
je popri vzťahu lásky s Bo-
hom prvotným zdrojom ľudské-
ho šťastia. My ľudia potrebuje-
me jeden druhého a potrebu-
jeme aj Boha. Nikto sa nesta-
ne šťastným len svojím vlast-
ným úsilím, podobne ako nikto 
nespasí sám seba. Treba vyu-
žiť pomoc iných ľudí, Božiu po-
moc a pritom nezanedbávať ani 
vlastnú námahu.

Zavrhnime sebectvo a pý-
chu, ktorá nám nahovára, že 
všetky problémy si vyrieši-
me sami. Musíme bdieť, aby 
sme neuviedli svoje manžel-
stvo do krízy. Ak sa v nej ocit-
neme, riešme ťažkosti s poko-
rou a hľadajme pomoc u zodpo-
vedných ľudí a čerpajme z Bo-
žej milosti.

MUDr. Vaščák Blažej
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Ohlášky
• sobáš 5. mája 2018 o 15:30 h vo Víťaze - Peter Skoloda, syn rodičov Jána a Gertrúdy rod. Magdovej, narodený v Prešove, 

bývajúci vo Víťaze a Júlia Kopkášová, dcéra rodičov Jozefa a Kristíny rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

• sobáš 19. mája 2018  o 15:00 h vo Víťaze – Miloš Čech, syn rodičov Antona a Žofie rod. Galdunovej, narodený v Prešove, 

bývajúci vo Víťaze a Lucia Stašíková, dcéra rodičov Jána a Margity rod. Galdunovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

• sobáš 26. mája 2018  v Sabinove – Michal Kapalko, syn rodičov Jána a Terézie rod. Bednárovej, narodený v Prešove, 

bývajúci vo Víťaze a Jana Vandžurová, dcéra rodičov Petra a Margity rod. Jenčovej, narodená v Prešove, bývajúca v Sabinove

Stalo sa
• 19. 3. v pondelok sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

• 25. 3. na Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10:30 h sme sa stretli pri kostole sv. Ondreja, kde bolo požehnanie ratolestí, po-

tom sme išli v sprievode do kostola sv. Jozefa, kde začala slávnostná sv. omša 

• 29. - 31.3. sme slávili Veľkonočné trojdnie najväčších sviatkov našej spásy

• 30. 3. bola krížová cesta na Veľký piatok doobeda o 11:00 h vo Víťaze, začali sme ju  pred kostolom sv. Ondreja a šli 

sme smerom ku krížu „pod Dubiom“; v Ovčí začala krížová cesta o 13:00 h v kostole

• 30. 3. na Veľký piatok sme začali deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva, pomodlili sme sa ho v kostole 

pred obradmi 

• 1. 4. slávili sme najväčší cirkevný sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista

• 8. 4. v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva sme sa o 15:00 h v kostoloch pomodlili slávnostnú modlitbu v hodi-

ne milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

• 9. 4. v pondelok po skončení veľkonočnej oktávy sme slávili sviatok Zvestovania Pána, preložený z 25. marca

• 20. 4. v piatok bola večerná adorácia od 21:00 – 22:00 h, pri ktorej sa naši mladí modlili za kňazské a rehoľné po-

volania a tiež pred prijatím sviatosti birmovania

• 22. 4. v nedeľu pri slávnostnej sv. omši o 10:30 h vo Víťaze v kostole sv. Jozefa, robotníka pobirmoval pomocný biskup 

Mons. Marek Forgáč našich 57 birmovancov - 43 z Víťaza a 14 z Ovčia

Stane sa
• 1. 5. v utorok slávime odpustovú slávnosť v našom farskom kostole zasvätenom sv. Jozefovi, robotníkovi; slávnost-

nú sv. omšu o 10:30 h bude celebrovať Miroslav Turák, farár v Krížovanoch 

• 5. 5. v sobotu sa chystáme už na 14. púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove; hlavným celeb-

rantom je otec biskup Marek Forgáč

• 5. - 6. 5. začne Snúbenecká škola - „Víkendovka II.“ v našej farnosti so začiatkom o 9:00 h na fare v katechetickej 

miestnosti; účasť pre tých, ktorí sa nahlásili, je povinná 

• 10. 5. vo štvrtok slávime Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

• 12. 5. v sobotu bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia

• 13. 5. v 7. veľkonočnú nedeľu bude o 10:30 h sv. omša v Doline

• 19. 5. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti

• 20. 5. v nedeľu bude v našej farnosti poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej; vo farskom kostole vo Víťaze od 14:00 - 

17:00 h zakončená požehnaním a vešperami a vo filiálnom kostole v Ovčí od 13:00 - 16:00 h 

• 27. 5. na sviatok Najsvätejšej Trojice v nedeľu bude vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijímanie 

detí; pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii  

• 3. 6. v nedeľu v našom farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze bude 1. sväté prijímanie detí; pri slávnostnej svä-

tej omši o 10:30 h po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii
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Spektrum 04/2018

Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

30. 4. Pondelok 18:00 za ZBP Kataríny Forišovej

1. 5.
Sv. Jozefa,
robotníka

7:30 za ZBP Andreja Blizmana
10:30 Odpust - za hasičov

2. 5. Streda 18:00 60: Anton Baloga
3. 5. Štvrtok 7:00 † Lavrinec Magda
4. 5. Piatok 18:00 za ZBP a poďakovanie rodiny Jána Čecha 17:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci

5. 5. Sobota
7:00 za živých a mŕtvych členov RB 11:00 za živých a mŕtvych členov RB

15:30 sobáš: P. Skoloda - J. Kopkášová

6. 5.
6. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 za farnosť 9:00 † Mária a Michal Hrebeňárovci
10:30 † Richard a Jozef Galdunovci

7. 5. Pondelok
8. 5. Utorok 18:00 † Mikuláš a Mária Uliční
9. 5. Streda 18:00 50: Eugen Jurkovič, kňaz

10. 5.
Nanebovstúpenie
Pána

7:00 za farnosť 17:00 † Alojz a Anton Baranovci
18:00 † Filip Nehyla

11. 5. Piatok 18:00 † Alžbeta a Valent 17:00 † Monika Kollárová
12. 5. Sobota 7:00 za ZBP Štefana Pavlíka a za jeho rodinu

13. 5.
7. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 † Vincent Jurčišin 9:00 50: Anna a František 
10:30 v DOLINE - za farnosť

14. 5. Pondelok
15. 5. Utorok 18:00 † Žofia a Jakub Miháľovci
16. 5. Streda 18:00 za ZBP rodiny Stašíkovej
17. 5. Štvrtok 7:00 † Valent a Alžbeta Čechovci
18. 5. Piatok 18:00 † Terézia Miškufová 17:00 † Žofia Pribulová

19. 5. Sobota
7:00 † Bibiána Kandráčová

15:00 sobáš: M. Čech - L. Stašíková

20. 5.
Zoslanie
Ducha Svätého

7:30 † Štefan Iskra 9:00 50: Mária Berthotyová a 57: Ján Berthoty
10:30 za farnosť

21. 5. Svätodušný pondelok 18:00 17:00 na úmysel Bohuznámej osoby
22. 5. Utorok 18:00 † Michal, Žofia a Štefan
23. 5. Streda 18:00 † Alžbeta Lopatová
24. 5. Štvrtok 7:00 † Jakub a Mária
25. 5. Piatok 18:00 † František Čech č. 61 (výročná) 17:00 † Matej a Mária Stašíkovci 
26. 5. Sobota 7:00 † Juliana a František Čechovci

27. 5.
Najsvätejšia
Trojica

7:30 † Štefan, Žofia a Jozef 10:30 1. sväté prijímanie
10:30 60: Stanislav Čech

28.5 . Pondelok 18:00 za ZBP Ľudmily Juhásovej
29. 5. Utorok 18:00 † Ján a Terézia
30. 5. Streda 18:00 † Ján a Katarína Balogovci

31. 5. Božie Telo
7:00 za farnosť 17:00 † Štefan, Žofia a Mikuláš Kollárovci

18:30 80: Veronika Čechová
1. 6. Piatok 18:00 60: Eva Jenčová 17:00 † Valent a Mária Baranovci
2. 6. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

3. 6.
9. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Jakub, Mária, Matúš a Ľudmila 9:00 za ZBP rodiny Vladimíra Jenču
10:30 1. sväté prijímanie



Veľkonočné trojdnie v Ovčí Na schodoch pri bazilike Božieho hrobuVeľkonočné trojdnie vo Víťaze



22. apríla 2018 sviatosť birm
ovania z rúk o. b. Forgáča prijalo 57 birm

ovancov našej farnosti


