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Keď vstúpime do ktoréhokoľvek katolíckeho kostola, všimneme si na stenách  chrámovej lode 
obrazy a je ich pomerne dosť. Napočítame ich štrnásť. Ústrednou postavou na každom z nich 
je Kristus, väčšinou s krížom. Sú na nich udalosti z posledných hodín Ježišovho života. Prečo o 
nich zvlášť v tejto pôstnej dome rozmýšľame? 

Pripomíname si veľkosť nielen Ježišovho utrpenia, ale aj veľkosť jeho lásky. Čo všetko On ako 
Boží Syn bol ochotný z lásky za nás podstúpiť, „...aby sme my mali život a mali ho hojnejšie“ (Jn 
10,10).

Je to aj jedinečný spôsob ako vedome prepojiť to ťažké v našom živote s Kristom a prežiť, že 
na tejto našej ceste, plnej ťažkosti, nie sme sami. On sám nás sprevádza na tejto ceste a dáva 
nám zakúsiť svoju prítomnosť. Žalmista píše: „Pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjas-
ní ako deň“ (Ž 139, 12).

Ježišovo utrpenie a jeho cesta skrze ľudskú bolesť a slabosť, v ktorej „sa zjavila Božia moc a 
Božia múdrosť“ (1 Kor 1, 23) je základnou cestou k pochopeniu a premeneniu nášho života. Sv. 
Pavol nám to pripomína vo svojom liste Korinťanom: Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami 
vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Ako často na to zabúdame. 

Túto pravdu nám pripomína aj pobožnosť krížovej cesty. Pripodobňovať sa svojím utrpením tomu 
Kristovmu utrpeniu. Využime tento čas plný milosti a požehnania, aby naše zvolanie Aleluja pri 
vzkriesení bolo o to radostnejšie a plné viery.     

d. o. Marek Hnat

Kristus nám pomáha niesť naše Kríže

m
ed

ita
čn

á 
sn

ím
ka

: M
. M

ag
da



Spektrum

3

3/2019

OBSAH
Kristus nám pomáha ......................2

KATECHÉZA
Homília na 2. pôstnú nedeľu rok C .. 4

Čo s pôstom tohto roku ? .................. 6

Púštny test ...................................  7

Úmysly Apoštolátu ........................  8

Obráťte sa k Pánovi ......................  10

ROZHOVOR
Marek Džurbala, farár v Sačurove .... 12

NÁZORY A SVEDECTVÁ
Symboly vo sv. omši .....................14

Ticho v kostole a v sakristii .............. 17

Eliáš Štefan Iglódi ........................ 19

SPEKTRUM MLADÝCH
Neobyčajný príbeh obrátenia ......... 20

Ahoj, kamárati! ........................... 24

Máš problém? (73. časť) ............... 26

Trampoty v manželstve (131. časť) . 27

Stalo sa , stane sa ........................ 29

Prehľad bohoslužieb .................... 30

SNÍMKY
Titulka:    M. Magda ml.

Vnútorná predná:  M. Magda

Vnútorná zadná:   E. Jenča

Vonkajšia zadná: E. Jenča 

  M. Magda

Vydáva:  
Rímskokatolícky farský úrad 
vo Ví�aze pre vnú tor nú potrebu 
Za vydanie zodpovedá: 
d. o. Marek Hnat so spoločenstvom redakcie 
Jazyková úprava: Anna Blizmanová 
Grafika: Mar tin Magda sr.
Redakčný tím: d. o. Ján Biroš, Martina 
Gondová, Žofia Jenčová, Mária Magdová, 
Monika Magdová, Paula Mihoková, Peter 
Stašik, Blažej Vaščák
Kontakty: Tel.: 051/79 16 235; 79 16 116 
e-maily: vitaz@rimkat.sk, spektrum@rimkat.sk
www.farnostvitaz.sk 
číslo účtu: 5037445647/0900 
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy textov.

SPEKTRUM

K 95. narodeninám 
a 70. výročiu kňazskej vysviacky 

J. Em. kardinála Jozefa Tomka
 a k 85. narodeninám 

J. E. Mons. Alojza Tkáča,
emeritného arcibiskupa:  

K Vašim jubileám, ktoré oslavujete, 
Vám chceme zo srdca zablahoželať 

a popriať veľa Božích milostí,
 zdravie a lásku od všetkých, 

ktorí Vás poznajú. 
Vďačíme Pánovi, 

že ste medzi nami!

koláž 2009: M. Magda
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KATECHÉZA 2. pôstna nedeľa cez rok C
pripravil: Podbrezovsky 

Má význam veriť,
že existuje Božia spravodlivosť, keď ju necítiš? 

Svätý Pavol vytýkal 
niektorým kresťanom 
vo Filipách, že ich bo-
hom je brucho a hanba 
slávou. Táto výčitka 
patrí niekedy i nám. 
Veď sa viac staráme o 
telo, o život na zemi, 
ako o dušu a večnosť. 
Zamyslime sa nad se-
bou, aby sme poznali, 
komu vlastne slúžime. 

Milí veriaci, Pán Ježiš sa uká-
zal apoštolom v sláve neba. V 
našom každodennom živote, v 
živote obyčajného smrteľníka 
sú jasné dni, ale je dosť i ta-
kých, keď sa zatmie, keď chmá-
ry zakryjú výhľad. Prídu situá-
cie, keď nás zastihne utrpe-
nie, bolesť, choroba, keď pocí-
time urážku odtiaľ, odkiaľ sme 
ju nečakali. Ťažko človek také-
to niečo prežíva. Všelijaké myš-
lienky mu víria hlavou. Aj otáz-
ky viery sa dostanú na pretras: 
Prečo ja, čo sa modlím, chodím 
do kostola, prečo trpím? Prečo 
ma urazil ten človek, ktorý sto-
jí každú nedeľu pred oltárom, 
modlí sa so mnou spolu k jed-
nému Bohu? Má význam veriť, 
že existuje Božia spravodlivosť, 
keď ju necítiš? Také a podob-
né otázky proti viere nás napa-
dajú vtedy, keď sa nad našim 
životom zamračí. Potrebujeme 
preto nájsť niečo, čo nás bude 

stále držať v každej pochybnos-
ti. A to, čo máme robiť, kde sa 
máme obrátiť, o tom nám hovo-
rí dnešné evanjelium. Pán Ježiš 
volá na horu Tábor Petra, Jaku-
ba a Jána a tam sa pred nimi 
ukáže v plnej sláve a velebe. 
Ukáže im kus neba a apoštoli 
pocítia, čo znamená Ježiš, jas-
ne vidia, kto je On. A tento zá-
žitok im posilňuje vieru.

Vieme, že v ich živote sa ve-
ľakrát nebo zatiahlo. A to, čo 
zažili na hore Tábor, im malo 
byť posilou pre vieru práve v ta-
kýchto situáciách. Vtedy, keď 
ich troch zobral Ježiš na Olivo-
vú horu a keď prežíval úzkosť 
smrteľného človeka, vtedy ich 
posilňoval pohľad na jeho veľ-
kosť, ktorú tam zažili. Ťažko by 
sa im prijímalo bičovanie, tŕním 
korunovanie aj samotné ukrižo-
vanie toho, ktorý v ich očiach 
bol Bohom a teraz s ním ľudia 
takto zaobchádzajú.

Svätý Peter, keď písal svoj 
druhý list z rímskeho väzenia, 
v ktorom upozorňuje na bludy 
proti viere, odvoláva sa práve 
na túto udalosť zo svojho živo-
ta - na Pánovo premenenie na 
hore Tábor, aby posilnil vieru 
veriacich. A nakoniec, keď ich 
brali pod meče katov, práve 
tento zážitok im bol zdrojom, 
aby rozplynul každú pochyb-
nosť, aby zostali verní Pánovi 
Ježišovi. Pán Ježiš práve preto 
urobil tento zázrak pred ich oča-

mi, preto im ukázal kus neba, 
aby sa nebáli, aby nemali po-
chybnosti, ale aby verili, že On 
je Ježiš, ktorému uverili, je Bo-
hom aj vtedy, keď trpí, keď ho 
ľudia ukrižujú. A On - Boh - je 
s nimi stále vtedy, keď aj oni 
budú musieť znášať utrpenie, 
bolesti a ťažkosť.

Aj my potrebujeme niečo také 
zažiť, takéto stretnutie s Ježi-
šom, ktoré vyvráti každú po-
chybnosť proti viere.

Mladé dvanásťročné diev-
čatko, ktoré denne chodilo do 
školy peši šesť kilometrov vo 
vode, v blate, za každého po-
časia, ochorelo. Mala radosť 
zo života, chcela žiť, užívať si, 
ale choroba ju pripútala k lôž-
ku. Osem rokov takto ležala v 
posteli bez pohnutia. Spočiat-
ku jej bolo ťažko prijímať tento 
bolestný úder, ale čím viac sa 
jej stav zhoršoval, tým viac sa 
s ním zmierovala. K chorobe 
nakoniec prišla aj opustenosť. 
Veľké preležané miesta začali 
hniť, ťažko bolo vydržať. Matka, 
ktorá jej nosila jedlo, bola nevr-
lá, netrpezlivá, niekedy až suro-
vá. V lete ju vynášali na dvor, 
aby videla život okolo seba. Raz 
dokonca videla aj svadbu svo-
jej spolužiačky. Dívala sa na 
veselosť mladých ľudí a porov-
návala ho so svojím životom, 
priviazaná k posteli, hnijúca. 
V ten deň, keď ju matka viezla 
naspäť do izby, na prahu trhla 
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dokumentačná a ilustračná snímka: Martin Magda

vozíkom. Dievča pocítilo straš-
né bolesti. A prišlo aj vyslobo-
denie, prišla hodina odchodu. 
Zavolali jej kňaza. Kňaz jej dal 
túto otázku: Čo ťa držalo pri ži-
vote, pri trpezlivosti cez celý 
tento čas choroby? A dievča 
sa dalo do rozprávania: „Stále, 
keď mi bolo ťažko, myslela som 
na chvíle, keď som ešte mohla 
chodiť aj do kostola a tam preží-
vať radosť z prítomnosti Ježišo-
vej vtedy, keď som ho prijímala. 
Vtedy som bola veľmi šťastná. 
A v najťažších chvíľach svojho 

neskoršieho života som mysle-
la na Ježiša. Moja myseľ si ne-
všíma zlo na zemi. Ja viem, že 
čím menej zažijem radosti, tým 
väčšia bude moja radosť v nebi 
pri Ježišovi. Verím mu.“

Či cítite, kde nachádzajú ľu-
dia zážitok, o ktorý ich nemôže 
ani v najťažších chvíľach života 
nič pripraviť o vieru v Ježiša? 
Pri svätej omši, pri svätom pri-
jímaní. Tam sa môže každý je-
den z nás stretnúť s Ježišom, 
tam môže zažiť kus neba, tu 
môže pocítiť veľkosť jeho lásky. 

Tu dostane istotu, že verí Bohu 
a neprijíma len biely chlieb, ale 
Boha, ktorý ho úplne premení.

Pokúsme sa všetci stretnúť 
s Ježišom, aby ten náš dnešný 
zážitok bol pre nás zdrojom a 
posilnením v každej pochyb-
nosti, aby sme v ňom hľadali 
a našli útechu vtedy, keď naša 
viera bude ohrozená. On - Boh 
- nesklamal apoštolov, ani ni-
koho pred nami. Určite neskla-
me ani nás a zažijeme aj my 
nebo na zemi. Amen.
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Štátne orgány kryli pašovanie drog, v Rakúsku muž znásilňoval dve 13-ročné vnučky, vo Vatikáne sa 
zišli hierarchovia, aby riešili pedofíliu v Cirkvi. Ten kardinál, biskup, kňaz bol suspendovaný a vyšetrova-
ný pre tieto skutky. Ani po roku nie je vyšetrená brutálna vražda dvoch mladých ľudí. Vyberám z titulov 
správ zverejnených v médiách, či na internete. Zastavuje sa nám srdce i rozum, sme rozbití, nazlostení, 
pobúrení, sklamaní. Viac či menej sa to dotýka každého z nás. Veď možno sa niečo podobné deje v na-
šej blízkosti, v našej rodine, medzi ľuďmi, ktorých poznáme. Už nepíšem o agresivite na futbalových zá-
pasoch, o domácom násilí, o šikane na školách a boosingu, nespravodlivosti súdov, ktoré odsúdia ne-
vinného človeka, o balaste rečí, ktoré nás ovládli. 

„História est magistra vitae“ - história je učiteľka života, ktorá vydáva jasné svedectvo. Civilizácie za-
nikli kvôli morálnemu úpadku. Zdá sa, že to príde aj na tú našu, a to v každej oblasti, tak politickej, ako 
sociálnej a možno aj duchovnej. Nie som skeptik, pesimista ani prorok čiernej budúcnosti, lebo mám ná-
dej, že tento úpadok má svoj zmysel, že sa dokážeme vyhrabať z tohto bahna úpadku. Aj napriek všetkým 
pádom nás veriacich, pádom duchovných mám nádej, lebo je pri nás náš Majster.

  Začíname pôst. Popolcová streda je štart. Je štartom ku „metanoi“. Je štartom, ktorý začína v pra-
chu a v popole. Je štartom poníženia sa, je štartom výkriku a priznania: „Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhre-
šili.“ Je štartom a výzvou v slovách: „Kajajme sa a verme evanjeliu.“

Tu je to najvážnejšie: ja, nielen ten druhý, nielen ten kardinál, biskup, kňaz, ale ja potrebujem poká-
nie. Ja potrebujem ísť do prachu a popola. Ach, ako nám chýba rok pokánia. Ach, ako nám chýba to, 
aby sa králi, vládcovia národov, čelní predstavitelia svetskej moci, ale aj duchovnej posadili „do popo-
la“, aby vyzvali celý národ, celý štát, celý svet ku pokániu. Poznáme to všetci. Mesto Ninive to na výzvu 
proroka Jonáša urobilo. 

Pravda je aj taká, že nemusíme čakať na výzvy, my sami si túto výzvu dajme každý sám sebe: „Zmiluj 
sa Pane, lebo sme zhrešili.“ Rok pokánia nemáme, ale máme čas pôstu a ten je výzvou. Áno, mám ná-
dej, že toto je cesta z nihilistického prekliatia, do ktorého sme sa dostali. Cesta pôstu, pokánia, almuž-
ny a modlitby je cestou východu pre budúcnosť. Pohľad na modliacich sa rodičov zavraždených mladých 
ľudí, ktorí sa verejne na pódiu modlili pred zhromaždeným 25-tisícovým zástupom ľudí, ktorí v tichosti 
stáli, alebo sa tiež modlili je cestou, na ktorú nám treba nastúpiť. Je to cesta nádeje. 

J. Drondzek, dekan Dómu sv. Mikuláša, Prešov

Čo s pôstom tohto roku?

ilustračná snímka: internet
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Pôst 
a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu

Zdržiavanie sa jedenia mäsa sa 
má zachovať každý piatok roka, ak 
nepripadá naň niektorý deň uvede-
ný medzi slávnosťami; avšak zdr-
žiavanie sa mäsa a pôstu (jedla) 
sa má zachovávať na Popolcovú 
stredu a v piatok umučenia a smr-
ti Ježiša Krista. Zákon zdržiavať sa 
mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
14. rok života; zákon pôstu však 
zaväzuje všetkých plnoletých až 
do začatia 60. roka života. 
Mäso: od 14 r. do smrti,  
pôst (jedlo): 18 – 60 r.

Rodičia sa majú starať, aby aj 
tí, ktorí pre maloletosť nie sú via-
zaní zákonom pôstu a zdržiavania 
sa mäsa, boli vychovávaní k pravé-
mu zmyslu pokánia. Výnimku tvo-
ria vážne chorí ľudia (Kán. 1251, 
1252, CIC).
Odpustky v pôste

1. Kto koná pobožnosť krížovej 
cesty pred riadne ustanovenými 
zastaveniami, môže získať za ob-
vyklých podmienok úplné odpust-
ky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval 
od jedného zastavenia k druhému 
a rozjímal o umučení a smrti Pána 
Ježiša. Ak sa koná pobožnosť ve-
rejne, stačí, ak sa pohybuje ten, 
čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre 
vážnu prekážku nemôžu zúčastniť 
na krížovej ceste, môžu získať tie 
isté odpustky, a to čítaním a roz-
jímaním o umučení a smrti nášho 
Pána Ježiša aspoň nejaký čas.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok 
v pôstnom období pomodlí po pri-
jímaní pred obrazom Ježiša Kris-
ta Ukrižovaného modlitbu „Dob-
rý a preláskavý Ježišu“, môže zís-
kať za obvyklých podmienok úpl-
né odpustky.

Od Popolcovej stredy možno už nezostala ani smietka z popola na 
našich hlavách, no z Lukášovho evanjelia akoby sa nám znovu začal 
sypať na hlavy púštny piesok. Boží Duch nás cez nedeľné Božie slo-
vo vedie s Ježišom do hornatej Judskej púšte, letora určite nepatrí k 
vyhľadávaným dovolenkovým destináciám a už vôbec nie je pre tých, 
ktorí si nedokážu nič odoprieť. 

Keď Ježiš opustil nazaretský domov, urobil pred verejným pôsobe-
ním zvláštny životný krok: vystúpil z krstnej vody Jordánu, kde počul 
Otcov hlas a vstúpil do sucha púšte, kde počúval diablov hlas. Je-
žiš tieto hlasy dobre rozoznával. Vedel, že Otcov hlas je milujúci a 
vyznáva lásku, kým diablov hlas pokúša a zvádza, takže niet v ňom 
nijakej pravdy. 

Napriek tomuto poznaniu sa Ježiš odhodlal pre nezvyklý púštny 
test, letory sa nekonal na začiatku štyridsaťdňového pôstu, kým bol 
pri sile, ale na jeho konci, keď zoslabol. Tento diablov test bol zo-
stavený z troch výziev: sprav z mŕtveho živé - z kameňov chleby; ve-
nuj mi trochu poklony a dám ti všetku moc a slávu; nakoniec dokáž, 
že si Boží Syn a nech ťa nebo zachráni pred pádom.

Možno tieto pokušiteľské výzvy neznejú až príliš pokušiteľsky. Len-
že práve v tom je zákernosť pokušenia, že neznie príliš nebezpečne 
či nelogicky, sľubuje veľa, ale zoberie všetko. Koľkí sa zo životných 
púští vraciame porazení, pretože sme opakovane nezvládli diablo-
ve púštne testy starostlivo zostavené iba pre nás? Sme na začiat-
ku pôstneho obdobia, letore nechce byť časom sklamania, ale no-
vej nádeje, že sa oplatí znovu zabojovať o svoju dušu aj napriek ne-
ustálemu padaniu.

Pred krátkym časom som sledoval záznam z prekážkového behu, 
kde sa jednému bežcovi od začiatku nedarilo. Nielenže spadol a oci-
tol sa mimo bežeckej trate, takže ostatní mu už dávno „zutekali“, 
ale po opätovnom rozbehu zhadzoval všetky nastavené prekážky. Do-
behol celkom posledný, ale za obrovského potlesku celého hľadis-
ka. Dal by Pán, aby aj nám na konci tohtoročného pôstneho obdo-
bia zatlieskalo celé nebo.                                      Ľubomír Grega, KN

Púštny test

Púšť vo Sv. Zemi; ilustračná snímka: Martina Dolinská
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Január:
Evanjelizačný úmysel: Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie 

odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť.
Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre mladých povzbudením 

úprimne nasledovať svätých a blahoslavených.
Február:

Evanjelizačný úmysel: Za úprimné a srdečné prijatie všetkých, ktorí sa stali obeťami obchodu s ľuďmi, 
boli donútení k prostitúcii alebo trpeli násilím.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí na príhovor Panny Márie Lurdskej prežívali svoje utrpenie s Kris-
tom a tak prinášali v Cirkvi bohaté ovocie.
Marec:

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, aby cítili Kristovu blíz-
kosť a aby boli uznané ich práva.

Úmysel našich biskupov: Aby sme sa v pôstnom období viac zjednocovali s Kristom trpiacim a potom 
aj osláveným.
Apríl:

Všeobecný úmysel: za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach 
a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

Úmysel našich biskupov: Aby posolstvo veľkonočnej lásky naplnilo srdcia veriacich nádejou a dôve-
rou v Božie milosrdenstvo.
Máj:

Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdro-
jom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel.

Úmysel našich biskupov: Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali aj svoju prácu premeniť na 
službu Bohu, boli vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali.
Jún:

Evanjelizačný úmysel: Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú soli-
daritu s najchudobnejšími.

Úmysel našich biskupov: Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami 
vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe.
Júl:

Všeobecný úmysel: Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí 
a oceánov.

Úmysel našich biskupov: Aby sme prázdninový čas správne využívali na oddych i rekreáciu a nezabú-
dali na stretnutie s Pánom pri modlitbe a v Eucharistii.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019
V rámci Celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby prinášame v prehľade na 

celý rok 2019 úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska.
Šírením pravidelných mesačných úmyslov Apoštolát modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoš-

toláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kris-
tovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej „Modlitby obetovania dňa“:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvo-
jím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch 
Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Mat-
kou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
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August:
Evanjelizačný úmysel: Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac 

stávali školami pravej ľudskosti.
Úmysel našich biskupov: Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali dostatok duchov-

ných síl na zvládanie každodenných ťažkostí.
September:

Všeobecný úmysel: Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby ne-
spravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo.

Úmysel našich biskupov: Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožova-
la viera v našej krajine aj vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách.
Október:

Evanjelizačný úmysel: Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ru-

ženec a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.
November:

Všeobecný úmysel: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil 
duch dialógu, stretnutia a zmierenia.

Úmysel našich biskupov: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosova-
li im nebeskú blaženosť.
December:

Všeobecný úmysel: Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, 
najmä trpiacich.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srd-
ciach všetkých ľudí a aby sa posolstvo lásky a pokoja šírilo po celom svete.

(zdroj: časopis Posol Božského Srdca Ježišovho)

dokumentačná a ilustračná snímka: Martin Magda
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Obráťte sa k Pánovi celým svojím srdcom...
Popolcová streda je dňom, 

keď sa v katolíckej cirkvi tradu-
je prísny pôst. Druhým takýmto 
dňom je Veľký piatok - deň umu-
čenia a smrti nášho Pána Ježiša 
Krista. Čo je dôležité pri pôste, 
načo je vlastne pôst? 

V Biblii sa môžeme dočítať, 
že pôst sa vyhlasoval vždy vte-
dy, keď bolo treba zmeniť život. 
Napr. v Ninive, keď Boh poslal 
Jonáša, aby ohlásil, že Ninive 
bude spustošené už o pár dní. 
Tak kráľ Ninive vyhlásil pôst, na-
riadil ľuďom aby sa obliekli do 
vrecoviny a aby si sypali popol na 
hlavu. Nesmeli ani veľa jesť, jed-
noducho vyhlásil tvrdý pôst. To 
znamená celý život tohto mesta, 
tak ako bol predtým bujarý a v 
hriechoch, tak si kráľ uvedomil, 
že takto to jednoducho nemôže 
ísť ďalej, že mesto dôsledkami 
svojich hriechov bude zničené. 

Podobne je to aj pri nás. My 
tým, že robíme veci, ktoré nás 
rozbíjajú a rozrušujú, spôsobu-
jeme tým rozrušovania svojich 
vzťahov v rodine, v práci a vô-
bec všetkého, čo robíme. Tak-
že aj pôst v Ninive bol vyhlásený 
preto, aby sa to všetko zastavi-
lo. Pôst tam vyhlásili preto, aby 
sa odvrátili dôsledky tých skut-
kov, ktoré boli zlé. Všetko sa za-
stavilo - nehodovalo sa, lebo pri-
tom sa často robilo zlo, nerobili 
sa žiadne iné veci, neobchodo-
valo sa, celý život sa zastavil a 
všetci sedeli v popole a kajali sa. 
Nič nejedli, nič nerobili, len pro-
sili Boha o odpustenie. V tom fy-
zickom nedostatku jedla a zába-
vy sa zamýšľali nad svojimi život-
mi. Zmyslom toho celého bolo, 
aby sa zmenil život. Čo nechať v 

svojom živote a čo z neho vypus-
tiť? Dôsledkom tohto pôstu bolo, 
že mesto sa naozaj zmenilo a 
Boh sa zmiloval a nezahubil ho.

Boh sa nám vždy snaží pove-
dať, aby sme išli tým múdrym 
spôsobom tak, aby sme seba 
budovali, aby sme sa rozvíjali 
tým správnym spôsobom, aby 
nás to viedlo k večnému šťas-
tiu. Boh aj tento svet niekoľko-
krát rôzne napomína, aby sa za-
stavil a zamyslel sa nad tým, čo 
sa s ním udeje, že sa sám ženie 
do záhuby tým, čo koná, že ho to 
zabíja, rozrušuje a ničí.

Teraz už nemáme takých pro-
rokov, aby chodili po mestách a 
hlásali, aby sa ľudia obrátili. Dô-
sledky našich hriechov nás varu-
jú, že ak nezmeníme čosi, tak sa 
sebazničíme. Žiaľ, akosi sme sa 
zaslepili a nevidíme už tieto va-
rovania Božie. Dokonca už aj ne-
veriaci sa nad týmto zamýšľajú 
na rôznych sympóziách, hlavne, 
čo sa týka ekológie, že ľudstvo, 
ak sa niečo nezmení, sa samo 
zničí. A to hovorím o neveriacich 
ľuďoch. A čo my veriaci? 

Stratil sa v nás zmysel načú-
vať Božiemu hlasu v našom vnút-
ri. Tak ako Panna Mária varova-
la cez fatimské posolstvá pred 
druhou svetovou vojnou, ak sa 
človek neobráti. Žiadala o zasvä-
tenie sveta jej Nepoškvrnenému 
Srdcu a o obrátenie ľudstva a va-
rovala pred červeným drakom z 
Ruska. Ona túžila ľudstvo pred 
tým ochrániť, ale ľudstvo neu-
poslúchlo jej varovný hlas a všet-
ky jej proroctvá sa naplnili.

Problém nás ľudí je v tom, že  
často počúvame Boha svojím 
vlastným spôsobom. A to nás 

vystavuje nebezpečenstvu, že 
sme často akoby oklamaní svo-
jimi vlastnými nedostatkami a 
hriechmi, ktorým dovolíme, aby 
nás manipulovali. Egoizmom, 
pýchou, ktorá aj keď býva nie-
kedy prekrytá, ale pôsobí veľmi 
rafinovane, skryto a silno, sme 
oklamaní svojou závisťou, svojou 
netrpezlivosťou, rôznymi strach-
mi. Mysliac si pritom, že počú-
vame Boha, počúvame tak skôr 
rôznych démonov, ktorí nás cez 
strach, cez ambície, cez netrpez-
livosť, cez neodpustenie jedno-
ducho vodia za nos.

A práve v tom je zmysel pôs-
tu, že sa snažíme to varovanie, 
ktoré nám Boh posiela cez rôz-
nych prorokov v našom živote, 
cez mnohé situácie, niekedy aj 
ťažké, do ktorých sa dostávame, 
všetko to má viesť k tomu, aby 
sme sa zastavili a urobili reorga-
nizáciu svojho života, aby sme 
urobili zmenu. Pôst má byť zme-
nou nášho života. Vôbec to nie 
je len o tom, že nebudem jesť 
mäso, sladkosti a čo ja viem, 
čo všetko a tým som si už splnil 
pôst. A som šťastný a na takom 
pokoji, veď som sa už popostil.

Zmysel pôstu je v tom, že po-
čas toho, kedy som si ja niečo 
odoprel a nedovolil si niektoré 
veci, ktoré som si predtým do-
voľoval a o ktorých som v svojej 
duši cítil, že boli nesprávne, že 
ma mohli rozrušovať a ničiť, za-
mýšľam sa nad nimi počas pôs-
tu. Kajám sa nad nimi, to zna-
mená akoby rozpoznávam hriech 
v svojom živote, čo tam nebolo 
správne a začínam konať dob-
ro, ktoré je protipólom zla, kto-
ré som konal. V pokání, že som 



Spektrum

11

3/2019

tým zlom škodil druhým a sebe, 
tak sa tie poškodenia, ktoré te-
raz vidím, snažím opravovať dob-
rom, ktoré v tomto pôste teraz 
budem robiť. Aj keď mi je to ne-
príjemné, aj keď je to ťažké a zlo-
žité, aj keď to bolí a je to nevý-
hodné. Naprávam všetko to, o 
čom som si myslel, že je v po-
riadku, že je to dobro. Ale teraz 
v tomto pôste som si uvedomil, 
že je to vlastne zlo, že to nebolo 
podľa Božej vôle, aj keď som si 
myslel, že konám len Božiu vôľu. 
Teraz som spoznal, že to Božia 
vôľa nebola.

A o tom je pôst, že sa zasta-
vím a v tom nedostatku jedla, 
nedostatku aktívnosti, zábavy a 
pôžitkov, čím som zahlušoval v 
sebe ten prorocký hlas Boha v 
svojom svedomí a prorocký hlas 
druhých ľudí okolo seba, teraz sa 

nad tým zamýšľam. V tom nedo-
statku objavím svoju závislosť na 
Bohu. Ako veľmi potrebujem jeho 
vedenie a jeho múdrosť.

Takže pôst je vlastne o tom, 
aby som nejakým spôsobom za-
stavil to šialenstvo, do ktorého 
som nastúpil a ktoré ma ťahá do 
zatratenia. Vyskočím z toho rých-
lika, do ktorého som pred rokmi 
nastúpil a poviem si: NEPOTRE-
BUJEM! Nepotrebujem teraz ute-
kať. Nepotrebujem sa teraz za-
bávať. Nepotrebujem sa teraz 
prepchávať. Nepotrebujem sa 
teraz opíjať. A zapĺňať svoj život 
nepotrebnými vecami, škodlivý-
mi vecami. Nepotrebujem to. Aj 
keď to bolo pre mňa príjemné, 
aj keď to bolo pre mňa výhodné, 
čosi, čo mi spôsobovalo chvíľ-
kovú radosť. Pôst očí, pôst uší, 
pôst úst a konanie dobra - to je 

zmysel pôstu.
Obliecť sa do vrecoviny. To 

znamená, aby nie vonkajšími 
šatami sme sa robili krásnymi, 
ale vnútrom. Zastavím sa v pre-
žieraní, aby som mal viac času 
na nasycovanie svojej duše. Za-
stavím sa v tom svojom neustá-
lom kolobehu konania a uvedo-
mím si, kým som, v čom je dô-
ležitosť môjho konania, v čom je 
moja cena. Dajme Ježišovi mož-
nosť, aby konal v našom živote 
tak, ako On chce.

Prežime krásny a silný pôst, 
aby sme mali silu zmeniť svoj 
život k lepšiemu, pokiaľ máme 
tú možnosť a Boh nám ju ponú-
ka. Lebo v pôste nejde ani tak 
o to, aby som ja mal viac Boha, 
ale aby Boh mal viac mňa.

Mgr. Martina Gondová

dokumentačná a ilustračná snímka: Martin Magda
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Rozhovor 

Marek 
Džurbala, 
farár 
v Sačurove

Duchovný otec, predstavte sa, 
prosím, našim čitateľom. Od-
kiaľ pochádzate, vašu rodinu, 
kde ste študovali. 

Pochádzam z malej obce Slo-
venská Volová, ktorá sa nachá-
dza pri Humennom. Narodil som 
sa do rodiny, kde už na mňa ča-
kali dvaja starší bratia, takže ja 
som tretí. Základnú školu 1. - 4. 
som absolvoval priamo v obci 
a 5. - 8. už v strediskovej obci 
Ohradzany. Po základnej škole 
som nastúpil na Strednú prie-
myselnú školu chemickú v Hu-
mennom.

Čo sa týka viery a kostola, k 
tomu som mal veľmi blízko od 
detstva. Otec s mamou boli kos-
tolníci, takže veci ako upratova-
nie, vysávanie, zvonenie, odhŕ-
ňanie snehu, kosenie okolo kos-
tola sme robili spolu už od det-

snímka: Edo Jenča

stva. Samozrejme, miništrova-
nie patrilo k tomu. S miništro-
vaním som začal spoločne so 
spolužiakmi asi v 2. - 3. roční-
ku. Kňazi boli tiež často v našej 
rodine. Či už to bolo tým, že sa 
im staral otec o auto (bol auto-
mechanik) alebo sa zastavili na 
nejaké občerstvenie (to im zasa 
pripravila mama).
Kedy ste sa rozhodli, že sa sta-
nete kňazom, príp. čo tomu 
predchádzalo, čo bolo impul-
zom? Kedy a kde ste mali vy-
sviacku?

Kňazské povolanie som po-
cítil niekedy na strednej škole. 
Ale nakoľko pred rokom 1989 
sa mohli hlásiť do seminára iba 
gymnazisti, nemal som „nárok“. 
Ale Pán Boh to zariadil inak. Kon-
com r. 1989 prišla revolúcia 
a zrazu bola cesta voľná (Ces-

ty Pána sú nevyspytateľné). Do 
seminára som nastúpil po ma-
turite v r. 1992. V roku 1996 
som formáciu v seminári pre-
rušil, absolvoval som základnú 
vojenskú službu a v roku 1997 
som sa vrátil späť. V roku 1999 
v Košiciach som prijal sviatosť 
kňazstva. 
Porozprávajte nám o vašich 
kňazských pôsobiskách. Kde 
pôsobíte teraz, ako sa vám 
tam darí?

Moja prvá kaplánka bola v Li-
panoch. Bol som v celom de-
kanáte jediný kaplán, tak som 
sa vždy tešil, ak som sa mo-
hol stretnúť s inými kaplánmi 
(1999-2001). Druhá kaplánka 
bola v Snine. Tam sme už boli 
dvaja kapláni a bolo to celkom 
príjemné pôsobisko v spojení s 
kňazskou spoluprácou a aktivita-

Nikdy nie je nesko-
ro! Týmto "ospravedl-
nením" uverejňujeme 
krátky rozhovor s du-
chovným otcom Mare-
kom Džurbalom, ktorý 
bol slávnostným kaza-
teľom pri odpustovej 
slávnosti sv. Barbory, 
mučeníce v Ovčí.



Spektrum

13

3/2019

mi od detí cez mládež až po se-
niorov (2001-2003). A do tretice 
tretia kaplánka bola v Košiciach 
na sídlisku KVP. Tam som „bo-
joval“ s vaším terajším p. fará-
rom Marekom Hnatom. Bola to 
zvláštna pastorácia. Bývali sme 
na fare v Myslave a farár Peter 
Novák býval v bytovke. Kostol 
sme nemali. Prichýlili nás ses-
tričky karmelitánky vo svojej ka-
plnke. Sv. omše sme slúžili na 
chodbách škôl. Aj keď to boli 
náročné podmienky, o to viac 
sme boli spolu so svojím fará-
rom a v užšom kontakte s ľuďmi 
(2003-2004). V roku 2004 som 
prišiel na svoju prvú faru Holčí-
kovce. Je to farnosť pri Doma-
ši. Čakala ma tam rekonštrukcia 
fary, výstavba kostola v Ďapalov-
ciach a rekonštrukcia kostola v 
Giglovciach. Samozrejme, bolo 

to všetko popretkávané prácou 
s deťmi – s eRkom, birmovanca-
mi, farskou radou a ľuďmi, ktorí 
sa chceli zapojiť do pastorácie 
(2004-2017). V roku 2017 som 
bol preložený do farnosti Saču-
rov. Vo farnosti je šesť dedín a 
päť kostolov. Je to farnosť ná-
ročnejšia, ale v spolupráci s pá-
nom kaplánom a Božou pomo-
cou to zvládneme.
Čo považujete z hľadiska pasto-
rácie vo farnosti za najnáročnej-
šie a čo za najkrajšie?

Práca vo farnosti je prácou s 
ľuďmi a to je náročné, lebo aj 
kňazi sú ľudia a majú svoje chy-
by. A niekedy je ťažko naprávať 
to, čo pokazíme. Ale práve ľudia 
vo farnosti sú to najkrajšie, ak 
kňaz na nich vidí ovocie svojho 
pôsobenia a Božej milosti.
Ako na vás zapôsobila naša far-

nosť Víťaz, resp. filiálka Ovčie, 
kde ste boli slávnostným kaza-
teľom počas odpustovej svätej 
omše ku cti sv. Barbory, pat-
rónky filiálneho kostola?

Vaša farnosť je mladá, ale živá 
a aktívna. Vášho pána farára 
dobre poznám a aj z jeho rozprá-
vania viem, že ste kresťanmi nie-
len zapísanými v krstnej matrike, 
ale aj aktívnymi v kresťanskom 
živote. Prajem vám, aby Vám to 
vydržalo čo najdlhšie.
Na záver poprosím o duchov-
ný odkaz pre našich čitateľov.

Môj odkaz pre Vás je, aby ste 
zostali normálnymi kresťanmi. 
Každý nech si zodpovedne plní 
svoje povinnosti v rodinách, ško-
lách, v práci aj vo farnosti. A to 
všetko robte s modlitbou na pe-
rách a s vierou v Božiu pomoc.

pripravil: M. Magda

snímka: Edo Jenča
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Eucharistia je centrom nášho života. Často chodíme na sväté omše - ale vieme vôbec, čo tam robí-
me? Pravidelné opakovanie sa nám môže stať rutinou, preto je dobré raz za čas pripomenúť si, čo ro-
bíme a čo to vôbec znamená. Počas svätej omše má všetko svoje miesto, svoj symbol, svoj zmysel. A 
ak nepoznáme alebo nechápeme jednotlivé úkony, sme ukrátení o lepšie prežívanie toho najvzácnejšie-
ho, čo máme. Pomaličky, krok za krokom, si preberieme priebeh svätej omše, ako aj jednotlivé úkony 
alebo rôzne symboly, ktoré vo svätej omši robíme. 
Príchod - svätená voda, pokľaknutie, sprievod 

Hneď na začiatku pri príchode do chrámu sa prežehnáme svätenou vodou. Svätená voda nám symbo-
lizuje náš krst. Takže vždy, keď vstupujeme do kostola, pripomíname si svoj vlastný krst, naše očistenie 
a to, že chceme začať odznova a s čistým srdcom. Po prežehnaní si kľakneme a uctíme si Krista, toho, 
kvôli ktorému sme prišli. Padáme na kolená a ukazujeme tým našu lásku k nemu. Je to prvé vyznanie vie-
ry, ktoré robíme. Sprievod na začiatku svätej omše nám symbolizuje naše vlastné kráčanie do večnosti. 
Prichádzame ku Kristovi a tam sa s ním stretávame. Kňaz si najprv pokľakne pred oltárom, pretože oltár 
symbolizuje samotného Krista a následne sa ukloní bohostánku, pretože tam je Kristus prítomný. Počas 
celej bohoslužby je centrom oltár a nie bohostánok. Klaniame sa teda počas nej oltáru a nie bohostánku 
(ak popred oltár prechádzame). 
Bozk na oltár 

Kňaz na začiatku pobozká oltár, čím si ho uctí (a ak sa počas svätej omše používa kadidlo, tak aj incen-
zuje). Prečo? Lebo oltár je Kristus: je obrazom Krista. Keď hľadíme na oltár, hľadíme práve tam, kde je 
Kristus. Oltárom je Kristus. Tieto gestá, ktorým hrozí, že prebehnú bez povšimnutia, majú veľký význam, 
lebo už od začiatku vyjadrujú to, že svätá omša je láskyplným stretnutím s Kristom, ktorý „keď na kríži obe-
toval svoje telo [...], bol zároveň kňazom, oltárom i obetným Baránkom“(veľkonočná prefácia V). Celé spo-
ločenstvo je okolo oltára, ktorým je Kristus; a to nie preto, aby sme si hľadeli do tváre, ale aby sme hľa-
deli na Krista, my všetci navôkol neho, lebo Kristus je v centre spoločenstva, nie kdesi ďaleko.
Incenzovanie

Incenzovanie je symbolom slávnosti. Kadidlo sa v liturgii začalo používať po skončení prenasledovania 
kresťanov. Má symbolizovať naše modlitby, ktoré stúpajú k Bohu: „...moja modlitba sa vznáša k tebe ako 
kadidlo“ (Ž 141). Jeho vôňa má pozdvihnúť srdce veriaceho k Bohu. Tak ako kadidlo, aj my máme horieť 
pre Krista. Naše srdcia majú byť ako uhlíky, ktoré horia láskou ku Kristovi a spaľujú sa. A keď pridáme ty-
mian našej modlitby, všetky naše prosby a vďaky stúpajú do nebies. V Písme sa píše: „Prišiel aj iný an-
jel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých 
svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred 
Boha.“ (Zjv 8,3-4) No vystupovanie dymu značí aj vystupovanie duše k Bohu. Je to zmysel nášho života a 
zameranie nášho srdca. Človek je fyzicky zviazaný so zemou, ale príde čas, keď sa oddelí a vystúpi. Preto 
vždy, keď používame kadidlo, robíme si také malé spytovanie svedomia: Horím pre Krista? Ako sa mod-
lím? Idú moje modlitby k Bohu? Alebo je moje srdce upriamené na niečo iné? Voniam Kristovou láskou a 
milosrdenstvom? 
Pozdrav Pán s vami

Čiže Kristus je tu a chce nám pomôcť. Prichádza,  aby  nám  pomohol niesť  naše  kríže.  Výzvou  „mod-
lime  sa“ kňaz  pobáda  ľudí  zahĺbiť  sa  spolu  s ním do seba vo chvíli ticha, s cieľom uvedomiť si, že 
stojíme v Božej prítomnosti, ale aj preto, aby si každý vo svojom srdci vzbudil osobné úmysly, s ktorými 
sa zúčastňuje na svätej omši. Keď kňaz povie „modlime sa“, nasleduje chvíľa ticha. Každý myslí na to, 
čo potrebuje, o čo chce prosiť v modlitbe. Ticho sa nemá zamerať len na neprítomnosť slov, ale slúži na 
to, aby sme sa pripravili načúvať iným hlasom: hlasu nášho srdca a predovšetkým hlasu Ducha Svätého. 

Rôzne symboly, ktoré sa používajú vo svätej omši
Všedné, ale predsa nepoznané (1. časť)
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Milí priatelia 
a podporovatelia 
Fóra života

Aj tohtoročný marec má svoj 

Deň počatého dieťaťa. Rovno-

menná kampaň, ktorú pripravu-

jeme, je pozvaním aj pre Vás za-

pojiť sa do nej a pripnúť si bie-

lu stužku. Jej nosenie je vyjadre-

ním sformovaného postoja, kto-

rý hovorí o tom, že život nenaro-

dených treba chrániť. 

Každoročne si 25. marca na 

Slovensku okrem Dňa zápasu 

za ľudské práva pripomíname aj 

práva nenarodených. Kampaň je 

snahou informačne pripomenúť, 

že život sa začína od počatia a 

podľa Ústavy SR, článku 15, je 

každý život hodný ochrany pred 

narodením. Cieľom našej kam-

pane nie je ísť do konfliktu ale-

bo tlačiť na emócie. Chceme po-

núknuť argumenty, aby sa ľudia 

nad nimi zamysleli a možno aj 

prehodnotili svoje postoje.

Budeme radi, ak sa zapojíte. 

Je to jednoduché - stačí si pri-

pnúť bielu stužku. Ak chcete 

urobiť viac, stiahnite si z našej 

stránky plagát a náš informač-

ný leták a šírte informácie ďalej.  

Ak túžite urobiť ešte viac, po-

zrite si ponuku pripravovaných 

podujatí. Veríme, že sa s Vami 

na niektorom z nich stretneme.

V liturgii charakter posvätného ticha závisí od toho, v ktorom mo-
mente sa nachádza: „Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu na-
pomáha chvíľa ticha sústredene sa vnoriť do seba; po čítaniach ale-
bo po homílii pomáha veriacim rozjímať o tom, čo počuli; po prijíma-
ní umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďakyvzdania.“ (Všeobecné 
smernice Rímskeho misála, bod 23) Takže ticho pred úvodnou mod-
litbou napomáha zahĺbiť sa do seba samých a myslieť na dôvod toho, 
prečo sme tam. Preto je dôležité načúvať vlastnému  vnútru, aby sme 
ho potom otvorili Pánovi. Možno prichádzame po dňoch únavy, rados-
ti či bolesti a chceme to povedať Pánovi, vzývať jeho pomoc, prosiť, 
aby nám bol nablízku; máme chorých príbuzných a priateľov alebo  ta-
kých, ktorí prechádzajú  ažkými skúškami; túžime odovzdať Bohu osud 
Cirkvi a sveta.
Gestá rúk

Počas svätej omše kňaz používa rôzne gestá rúk. Medzi najstaršie 
kresťanské gestá pri modlitbe patria rozopäté ruky. Predstavuje pôvod-
né gesto človeka volajúceho k Bohu, s ktorým sa môžeme stretnúť vo  
všetkých  náboženstvách  celého  sveta. V prvom rade je to postoj ne-
násilia, gesto pokoja: ľudia otvárajú svoju náruč a otvárajú sa voči nie-
komu inému. No je to aj gesto hľadania a nádeje: človek sa vystiera za 
skrytým Bohom. Pre kresťanov to má aj symbol kristologický: upínajú 
nás na Kristove rozpäté ruky na kríži. Keď otvárame svoje ruky, chce-
me sa modliť s ním, mať rovnaké zmýšľanie ako on. Takže je to otvo-
renie sa Bohu, ale tak isto aj otvorenie sa ľuďom. Kňaz je predseda-
júci a tieto gestá robí za všetkých prítomných. Prednáša prosby Bohu. 

Druhým typickým postojom rúk sú zopäté ruky. No často sú naše ruky 

ilustračná snímka: Martin Magda
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len spustené alebo ich máme spojené v päsť. Zopäté ruky majú veľký význam. Je to symbol odovzdanos-
ti. Sluha sa takto odovzdával svojmu pánovi. Mal zopäté ruky a pán k nemu prišiel a chytil ich do svojich 
dlaní a zovrel ich. Tak aj my sa svojimi rukami máme odovzdať Bohu a podriadiť sa jeho vôli. Aj v dnešnej 
dobe sa toto gesto používa pri kňazskej vysviacke, keď kandidát vkladá ruky do biskupových rúk a skladá 
mu sľub poslušnosti. Zopäté ruky nás vedú aj k sústredeniu a postoj nás smeruje na Boha, pretože prs-
ty ukazujú hore a aj náš duch a myseľ má vtedy stúpať hore. Ruky nás majú nasmerovať a upriamiť na to, 
čo má byť centrom našich životov - na Boha.
Kajúcnosť

Úkon kajúcnosti má niekoľko foriem. Môže byť klasický, ktorý poznáme ústne, ale môže byť aj asper-
ges - kropenie ľudu, ktoré nám pripomína krst a odpustenie hriechov. Pôvodom úkonu kajúcnosti sú slo-
vá: „Vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.“ (Ž 138) Úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa 
našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha takí, akí skutočne sme; vedomí si toho, že sme hriešnikmi; v 
nádeji na odpustenie. 

Na svätej omši je krásne to, že nás nikto neobviňuje, iba my sami. „Vyznávam  všemohúcemu  Bohu...,  
že  som veľa zhrešil.“ Zhrešili sme. Nemôžeme to poprieť. „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami 
seba a nie je v nás pravda.“ (1Jn 1,8) V Biblii je napísané, že aj spravodlivý padne sedemkrát za deň. Vo 
svätej omši si priznávame vinu a odovzdávame sa do milosrdenstva nebeského súdu. 

V Kyrie prosíme o zľutovanie každú z troch osôb: „Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.“ 
Nevyhovárame sa, ani nehľadáme vysvetlenie. Prosíme o odpustenie a počúvame slová milosrdenstva. 
Ak nejaké slovo vystihuje význam omše, tak potom je to slovo „milosrdenstvo“. 
Glória – Sláva Bohu na výsostiach

Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v „Glórii“, „pras-
tarom a ctihodnom hymne. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Ba-
ránka.“ Úvod tohto hymnu - „Sláva Bohu na výsostiach“ - preberá slová spevu anjelov pri narodení Ježiša 
v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, 
pohrúžených do modlitby: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Týmto spevom 
si pripomíname Vianoce a dar, ktorý nám dal - seba samého - a tak nás zapája do šírenia pokoja tam, 
kde sa nachádzame, tam, kde pôsobíme. Tak ako sa on obetoval, aj my by sme sa mali vedieť obetovať. 

        (pokračovanie v budúcom čísle)                               
Dominik Kučera, kaplán v Prievidzi; prevzaté z farského časopisu Bartolomej

ilustračná snímka: Martin Magda
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Od samého počiatku cirkvi existujú svedectvá, že eucharistické slávenie si vyžadovalo nevyhnutnú 
predbežnú prípravu nielen od celebrujúceho kňaza, ale od celého veriaceho ľudu (porov. J.G. Jungmann, 
Missarum solemnia, str. 227). K tomuto R. Guardini tvrdí, že „podľa môjho presvedčenia samotný litur-
gický úkon začína tichom. Bez posvätného ticha sa všetko javí ako neužitočné a zbytočné. Ticho (lat. si-
lentium) je skutočné vážna, veľmi dôležitá a, bohužiaľ, často zanedbávaná téma. Ticho je prvým predpo-
kladom každého posvätného úkonu (Il testamento di Gesu, str. 33).
1. Posvätné ticho pred sv. omšou

Všeobecné smernice Rímskeho misála v tretom typickom vydaní po prvý raz v bode 45 uvádzajú, čo 
má predchádzať liturgickému sláveniu: „Aj pred samotným slávením je dobré, ak sa zachováva ticho v 
kostole, v sakristii a v miestnosti, kde sa obliekajú posvätné rúcha a v priľahlých miestnostiach, aby sa 
všetci mohli nábožne pripraviť správnym spôsobom na posvätné slávenie“.

Preto je vhodné, aby všetci zachovali ticho (lat. silentium): jednak celebrant, ktorý si v tomto momente 
prípravy musí uvedomiť a pripomenúť, že sa dáva k dispozícii Tomu, ktorý „zomrel za všetkých, aby všetci, 
ktorí žijú, aby nežili viac pre seba, ale pre toho, ktorý pre nich zomrel a vstal z mŕtvych“ (2 Kor 5,15); 
ako aj veriaci, ktorí pred začiatkom liturgie sa majú pripraviť, že sa idú stretnúť s Pánom. Kristus ich ne-
zhromaždil iba preto, aby im rozprával o svojom budúcom utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, ale aj preto, 
aby svoje veľkonočné tajomstvo reálne sprítomnil vo sv. omši a veriaci mohli mať na tom všetkom účasť.

V tomto duchu Katechizmus Katolíckej cirkvi poznamenáva: „Zhromaždenie sa musí pripraviť na stret-
nutie s Pánom, aby mohlo byť zhromaždením na toto pripraveným. Táto príprava duší a sŕdc je spoloč-
ným dielom Ducha Svätého a zhromaždenia, osobitne jeho služobníkov. Milosť Ducha Svätého sa usi-
luje prebudiť vieru, premeniť srdce a priľnúť k vôli Otca. Takáto disponovanosť je predpokladom pre pri-
jatie ďalších milostí, ktoré dostávame pri sv. omši a pre dosiahnutie ovocia nového života určeného na 
to, aby sa v nás následne prejavovalo (bod 1098).

V tomto kontexte prípravy na liturgické slávenie kňazi zohrávajú zásadnú úlohu a ticho (lat. silentium) 
pri tejto príprave má privilegované miesto. Ticho nie je jednoduchým prerušením reči, počas ktorých nás 
napádajú tisíce myšlienok a túžob, ale je sústredením, ktoré nám dá vnútorný pokoj a dovolí nám zno-
vu sa duchovne nadýchnuť a umožní nám objaviť to, čo je pravdivé. Prečo je ticho súčasťou liturgie?
1.1. Prvý teologický argument

Po prvé, lebo favorizuje atmosféru modlitby, ktorá musí byť charakteristikou každého liturgického kona-
nia. Slávenie liturgie je modlitbou, dialógom s Bohom, a ticho je privilegovaným miestom zjavenia Boha. 
Ticho púšte a ticho (silentium), ktoré nám spontánne pripomína toto púštne ticho, sú znakom celého 
vzťahu medzi Izraelom a jeho Pánom. Sakristia je mostíkom, z ktorého sa vstupuje do lode kostola, mies-
tom, z ktorého sa vstupuje do liturgického konania a preto by malo pripomínať ticho „púšte“, kam sa Je-

I. Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení

Neustále sa nám treba učiť prežívaniu sv. omše. V nasledujúcich riadkoch sa venujeme téme ticha 
pred a po sv. omši a potom, v druhej časti, téme ticha počas sv. omše. Nie, ticho nie je zlyhaním „réžie“ 
obradov sv. omše, ale má svoj hlboký teologický význam a zmysel. Text, ktorý predkladám čitateľom je 
prekladom textu, ktorý bol zverejnený Úradom liturgických slávení najvyššieho veľkňaza. Do pozornosti 
dávam čitateľom tri skutočnosti: ticho a jeho význam pre naše prežívanie sv. omše; dominantnosť krí-
ža pri sv. omši (nie kňaza celebranta - sic! ako to možno vidieť pri pápežských sv. omšiach); pouvažo-
vať ako znova zaviesť „ticho“ do našich kostolov (kedysi to boli tzv. predsiene alebo átria pre matky s 
deťmi, aby, na jednej strane, sa umožnilo privádzať deti na bohoslužby od útleho detstva, a, na druhej 
strane, aby sa zabezpečilo sakrálne ticho v kostole. A treba o tom hovoriť a veriacim veci vysvetľovať.

Ticho v kostole a v sakristii pred, 
počas a po liturgickom slávení
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žiš vždy utiahol predtým, než šiel vykonať tie najdôležitejšie udalosti. „Púšť“ je miestom ticha, miestom 
samoty; to predpokladá, že sa máme vzdialiť a zanechať naše každodenné starosti, hluk a strojenosť.

Ako to pripomínal aj kardinál Ratzinger, keď dával duchovné cvičenia Jánovi Pavlovi II., že „všetky veľ-
ké veci majú svoj počiatok na púšti, v tichu, v chudobe. Nemožno mať účasť na poslaní Pána Ježiša, na 
službe Evanjelia, s tým, že nám bude chýbať skúsenosť (duchovnej) púšte, (duchovnej) chudoby, (du-
chovného) hladu a smädu  (...) Prosme nášho Pána, aby nás priviedol k znovuobjaveniu prežívania hlbo-
kého ticha, v ktorom prebývajú iba jeho slová (Il cammino pasquale, str. 10).
1.2. Druhý teologický argument

Po druhé. Prítomnosť momentov ticha pri liturgickom slávení je nevyhnutná aj preto, že stretnutie s 
Bohom je možné a vyžaduje si, aby sme mali ducha trvalého obrátenia, čo musí charakterizovať život 
každého kresťana. A ticho je vhodným priestorom, aby proces takéhoto obrátenia mal v našom živote 
svoje pevné miesto. Lebo „nemožno očakávať aktívnu účasť na slávení Eucharistickej obety, ak sa k nej 
pristupuje bez stíšenia a bez toho, aby sme si najprv spytovali vlastné svedomie. Vnútornej disponova-
nosti napomáhajú napríklad momenty duchovnej koncentrácie a ticha aspoň pred začiatkom liturgické-
ho slávenia, pôst a, ak je to potrebné, sviatostná spoveď. Srdce zmierené s Bohom uspôsobuje člove-
ka na opravdivú liturgickú účasť“ (Benedikt XVI., Sacramentum caritatis, 55).

Ako vždy, musíme sa pozrieť na seba „so zrkadlom“ Ježiša Krista: On vyhľadával ticho na rozhovor so 
svojim Otcom. „Včasráno vstal, ešte za tmy a utiahol sa na osamelé miesto a tam sa modlil“ (Mk 1,35). 
Preto „musíme aj my si priznať, že všetci potrebujeme prijať na seba bremeno ticha, aby sme mohli re-
alizovať úkony poklony (Bohu)“ (Ján Pavol II., Orientale lumen, 16).  Potrebuje to každý, kňaz i veriaci 
laik. Niekedy to však odmietajú zo strachu, že sa stretnú sami so sebou, že budú musieť objaviť seba 
samých takých, akými skutočne sú, že budú musieť riešiť otázky zmyslu života. Ticho potrebuje aj zhro-
maždené spoločenstvo veriacich, aby vedome ponechalo priestor Božej prítomnosti a vyhlo sa pokuše-
niu oslavovať samých seba. V spoločnosti, kde život strašne uteká, kde je veľká hlučnosť a rozorvanosť 
v chvíľkových zážitkoch, sa znovuobjavenie veľkej hodnoty ticha ukazuje ako veľmi prospešné pre život.
2. Posvätné ticho po sv. omši

Posvätné ticho by sa malo zachovávať aj na konci liturgického slávenia. Ako pripomínajú Všeobecné 
smernice Rímskeho misála v bode 45, ticho po sv. prijímaní napomáha vnútorných chválam a prosbám. 
Je to logické a vychádza z rovnakej logiky ako ticho, ktoré predchádza a pripravuje nás na slávenie sv. 
omše. Toto ticho napomáha poďakovaniu po sv. omši a predlžuje prežívanie toho, čo sme pri sv. omši 
slávili. Tak možno chápať aj to, čo pripomína sv. Josemaría Escrivá de Balaguer: „Láska ku Kristovi, 
ktorý sa za nás obetoval, nás nabáda na konci sv. omše nájsť si niekoľko minút na osobný a vnútorný 
úkon vďaky za Eucharistiu (...) Ak sme prežili sv. omšu dobre, po nej je nemožné počas dňa nevenovať 
Bohu nijakú myšlienku, nemať vôľu ani ochotu zostať v jeho prítomnosti a nerobiť tak, ako On robieval 
a miloval“ (É il Gesu che passa, 92; 154).

II. Ticho počas liturgického slávenia sv. omše
„V pokojnom tichu, ktorá zahaľuje každú vec... tvoje všemohúce Slovo, Pane, zostúpilo z neba“ (Múdr 

18,1-15). Táto antifóna vo vianočnej oktáve nám s neobyčajnou slobodou pripomína, ako počas noci 
Exodu došlo k oslobodeniu človeka a jeho vykúpeniu z otroctva hriechu. Aby sme uznali Jeho prítomnosť 
vo svete, ale aj vo verejnom kulte, ktorým je naozaj posvätná liturgia, je nevyhnutné silere, čiže mlčať. 
Je potrebné mlčať, aby sme mohli načúvať, asi tak, ako na začiatku nejakého koncertu alebo kultu, čiže 
kultivovaného hlbokého vzťahu s Bohom. Bez toho nemožno začať, nemožno „sláviť“ Jeho.

        (dokončenie v budúcom čísle)
z internetovej stránky Úradu liturgických slávení najvyššieho veľkňaza preložil Mons. Ján Duda: 

www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20
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Košická arcidiecéza si aktuál-
ne pripomína jubileum umučenia 
svätých košických mučeníkov. Z 
tohto obdobia máme v našej arci-
diecéze niekoľko ďalších mučení-
kov. Jedným z najzaujímavejších 
príbehov je život a príklad minori-
tu Eliáša Štefana Iglódiho.

Práve tejto osobnosti sa veno-
vala konferencia v Trebišove, kto-
rú organizovali farnosť Najsvätej-
šej Trojice Rad, farnosť Návštevy 
blahoslavenej Panny Márie v Tre-
bišove, rehoľa Minoritov a Múze-
um a kultúrne centrum južného 
Zemplína v Trebišove.

Fr. Eliáš Štefan Iglódi sa narodil 
v obci Kis - Rozvágyi (dnešné Ma-
ďarsko) v kalvínskej rodine. Keď 
mal šestnásť rokov, konvertoval 
na katolícku vieru, opustil rodný 
kraj a dva roky po svojom obrá-
tení sa rozhodol stať minoritom.

V Rade bol v tom čase nový 
kláštor, ktorý fungoval od roku 
1637. Vstúpil teda do tohto kláš-
tora a stal sa jeho prvým novicom. 
Prijal habit a rehoľné meno fráter 
Štefan. Šesť mesiacov po vstupe 
do kláštora ho predstavený kláš-
tora poslal k dobrodincom, kto-
rí bývali v Malom Horeši. Tam ho 
však chytili dvaja kalvíni, odviedli 
ho za dedinu do lesa, priviazali ho 
k stromu a vyhrážali sa mu, že ak 
sa nezriekne minoritského habitu 
a nevráti sa ku kalvínskej viere, 
príde o život. Keď tieto podmien-
ky odmietol splniť, útočníci mu 
šabľami spôsobili na hlave ranu, 
ktorá mala tvar kríža. Jeden z nich 
roztrhal ruženec frátra Štefana a 
jeho časti rozhádzal po lese. Po-
tom mu útočníci nožom prereza-

li hrdlo. Posledné slová Štefana 
Iglódiho boli: „Ježiš a Mária, po-
máhajte mi!“ 

Fráter Štefan umrel v poves-
ti svätosti, ako svedčia oficiálne 
dokumenty. Bol veľmi úctivo po-
chovaný v premonštrátskom kos-
tole v Lelesi. V tom čase sa tam 
totiž zdržiaval sedmohradský bis-
kup Štefan Simandy, ktorý umu-
čeného rehoľníka osobne poznal. 
Prikázal preniesť jeho telo do Le-
lesu. Na tretí deň vystrojil sláv-
nostný pohreb, aký patrí mučení-
kovi katolíckej Cirkvi.

Pre minoritov na dnešnom vý-
chode Slovenska sa ešte len za-
čínalo takmer storočné obdobie 
skúšok, v ktorom svoju vernosť 
Bohu spečatili vlastnou krvou ešte 
mnohí z nich. Po nejakom čase 
bolo telo brata Štefana prenese-
né do Radu a znova pochované 
v tamojšom kostolíku uprostred 
iných bratov, ktorí ho dostihli mi-
losťou mučeníctva za krátky čas.

Svedčia o tom zoznamy božích 
služobníkov v rehoľných archívoch 
i viaceré jeho obrazy v rôznych 
kláštoroch v Taliansku, Maďarsku 
i na Slovensku. Minoriti v 18. sto-
ročí Rad opustili, pretože sa pre-
sťahovali do Brehova. Nejaký čas 
ešte spravovali farnosť v Rade, aj 
tú ale neskôr odovzdali diecéznym 
kňazom a kostol s hrobmi muče-
níkov pomaly zanikol. Hrob brata 
Štefana pred oltárom zaniknuté-
ho kostola upadol asi na sto ro-
kov do zabudnutia, až kým ho ne-
čakane objavili pri archeologic-
kých prácach v Rade.

Konferencia pri príležitosti 380. 
výročia smrti Fr. Štefana predsta-

vila dobu, v ktorej žil, okolnosti ná-
lezu jeho tela ako aj ostatkov ďal-
ších bratov v zaniknutom klášto-
re v obci Rad.

Momentálne rehoľa menších 
bratov konventuálov - minoritov 
zvažuje začatie procesu blahore-
čenia Fr. Štefana. Ako uviedol To-
máš Lesňák, kustód minoritov na 
Slovensku: „Aktuálne sumarizuje-
me všetky dokumenty o jeho živo-
te a smrti, dokumenty z archeo-
logického výskumu i medicínske-
ho výskumu. Z pohľadu odborní-
kov by v krátkom čase bolo mož-
né oficiálne otvoriť proces. Všet-
ko je teda na dobrej ceste.“  Po-
dobnú nádej vyjadril aj košický ar-
cibiskup Bernard Bober, ktorý sa 
zúčastnil na konferencii a so zá-
ujmom si vypočul príspevky veno-
vané Štefanovi Iglódimu. Ako uvie-
dol: „Farnosť Rad, kde sa našli 
ostatky Štefana Iglodiho je farnos-
ťou našej diecézy a tamojší horli-
vý kňaz Roland Böör je od začiat-
ku veľmi nadšený jeho príbehom 
a osudom. Samozrejme, teda po-
zorne sledujeme snahy Minoritov 
o začatie procesu. Táto konferen-
cia je akýmsi zhrnutím doterajších 
výsledkov výskumu. V roku, kedy 
si pripomíname 400. výročie sv. 
košických mučeníkov, tu ide o ďal-
šieho mučeníka z tohto obdobia.“ 
Do bývalého minoritského klášto-
ra v Rade aj dnes prichádzajú ľu-
dia zo zvedavosti i s cieľom du-
chovne pookriať. Miestny farár, 
vdp. Roland Böör, aj napriek ob-
medzeným prostriedkom s Božou 
pomocou pretvára faru a jej okolie 
na nové duchovné centrum.

Jaroslav Fabian

Eliáš Štefan Iglódi (1621-1639)
Z našej Cirkvi
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pokiaľ sa k nemu priblíži. Po-
tom jej padol k nohám a pro-
sil ju o požehnanie, žena si 
kľakla k nemu a povedala mu, 
že keďže je on kňazom, jemu 
prislúcha požehnať jej. S hl-
bokým vzdychom jej odpove-
dal: „Ó, matka duchovná! Je 
nepochybné, že ty si sa z nás 
dvoch viac priblížila k Bohu a 
umrela pre svet. Ty si ma po-
znala po mene a nazvala kňa-
zom, hoci si ma nikdy pred-
tým nevidela. Tebe teda pri-
náleží požehnať ma.“ Ustú-
piac nakoniec prosbám, pus-
tovníčka povedala: „Blahosla-
vený Boh, ktorý chce spasenie 
pre všetkých ľudí.“ Otec Zosi-
ma odpovedal: „Amen“ a oba-
ja vstali zo zeme. Mních pro-
sil ženu, aby mu rozpoveda-
la svoj život a modlila sa za 
neho, Cirkev i svet. Kajúcni-
ca sa najprv modlila a potom 
začala rozprávať svoj pohnu-
tý život. 

Pochádzala z Egypta a keď 
mala 12 rokov, opustila ro-
dičov a živila sa pradením, 
no rovnako prostitúciou. Ako 
sama vysvetlila, nerobila to 
pre peniaze, ale pre poteše-
nie dlhé roky. Raz sa dozvede-
la, že z mesta Alexandria, kde 
žila, smeruje loď do Svätej 
zeme. Tiež sa rozhodla cesto-
vať, no nie z náboženských dô-
vodov, ale z pôžitku a túžbe po 
dobrodružstve. Námorníkom 
oznámila, že nemá peniaze, 
no môže platiť svojím telom 
a tí ju s posmechom zobrali. 

fal, stretne nejakého z púšt-
nych otcov - pustovníkov, kto-
rí tu žili úplne odlúčení od sve-
ta. Keď už išiel púšťou 20 dní, 
počas modlitby žalmov uvidel 
niečo ako tieň človeka. Zľakol 
sa, mysliac si, že vidí diablov 
prízrak. Prežehnal sa a nevší-
mal si svoj strach. 

Keď ukončil modlitbu, obrá-
til sa na stranu tieňa a uvidel 
po púšti idúceho nahého člo-
veka, ktorého telo bolo čierne 
od slnečných lúčov a obhore-
né krátke vlasy zbeleli ako ov-
čia vlna. Zosimus sa potešil, 
pretože za tie dni nevidel ani 
jedného živého tvora a hneď 
sa vydal za osobou. No len čo 
nahý pustovník uvidel blížiace-
ho sa Zosimu, dal sa na útek. 
Mních sa ponáhľal tiež, až za-
stal pri vyschnutom koryte po-
toka a zavolal smerom k be-
žiacemu, aby na neho počkal 
a dal mu svoje požehnanie. 
Zosimus si totiž myslel, že 
to bude jeden z púštnych ot-
cov. Postava na neho zavola-
la: „Odpusť, otec Zosima, ne-
môžem sa k tebe vrátiť: Som 
žena a ako vidíš, niet na mne 
nijakých šiat na prikrytie te-
lesnej nahoty. No ak chceš 
pomodliť sa za mňa, veľkú a 
prekliatu hriešnicu, hoď mi na 
prikrytie svoj plášť, potom bu-
dem môcť podísť k tebe pre 
požehnanie.“ 

Mnícha hneď prekvapilo, že 
žena na neho zavolala menom 
a zmocnila sa ho bázeň, hodil 
svoj plášť, otočil sa a počkal, 

Pôst je obdobím pokánia. 
Čo však tento výraz v sku-
točnosti znamená? Grécke 
slovo μετάνοια [metanoia] 
označuje zmenu zmýšľania, 
zmenu životného postoja. Vý-
chodná Cirkev predkladá ve-
riacim na piatu pôstnu nede-
ľu príklad obrátenia sv. Má-
rie Egyptskej, jednej z naj-
väčších kajúcnic v dejinách. 
Jej život radikálne vysvetľuje 
význam slova pokánie a dáva 
návod, ako ho konať v živote 
kresťana.

Prenesme sa naspäť v čase 
o 1500 rokov na púšť v oko-
lí rieky Jordán. Tam vtedy stál 
kláštor sv. Jána Krstiteľa, obý-
vaný cnostnými mníchmi, ži-
júcimi v modlitbách a pôste. 
Medzi nimi bol aj mních Zosi-
mus, ktorému raz, keď už viac 
ako 50 rokov žil v kláštore, pri-
šli na um myšlienky, že azda 
sa už nenájde nik, kto by ho 
predčil vo svätosti a múdros-
ti, keďže svedomito zachová-
val prikázania, verne sa mod-
lil a postil. Pán mu však chcel 
ukázať jeho pýchu a pritom 
zjaviť svoju slávu, na čo si vy-
bral práve obdobie pôstu. 

Vtedy bol v kláštore zvyk, že 
mnísi po požehnaní opátom si 
vzali so sebou trochu jedla, 
aby sa po vzore Krista v mod-
litbe a pôste uchýlili v samo-
te púšte až do Kvetnej nedele, 
keď sa zvyčajne vracali späť 
do kláštora. Vybral sa teda aj 
Zosimus a snažil sa preniknúť 
hlboko do púšte, kde ako dú-

Neobyčajný príbeh obrátenia
Pôst
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Takto sa dostala až do Je-
ruzalema, kde pokračovala v 
zvádzaní a v predošlom spô-
sobe života. Až nadišiel svia-
tok Povýšenia sv. Kríža, keď 
spozorovala, ako sa celé 
mesto náhli do baziliky Božie-
ho hrobu, kde bol v tej dobe 
vystavený k úcte Pánov kríž. 
Keď prišla k bráne baziliky, 
pokúšala sa vojsť, no nemoh-
la. Najprv si myslela, že je to 
kvôli zástupu, ktorý sa tlačil 
dnu. Po viacerých pokusoch 
spozorovala, že je to iná sila, 
ktorá ju nevpustí do chrámu. 
Podišla obďaleč na nádvorí, 
kde bola zavesená ikona Bo-
žej Matky: „Zrazu som pocí-
tila, že moje hriechy mi brá-
nia vidieť životodarné drevo 
Kríža, môjho srdca sa dotkla 
Božia milosť, rozplakala som 
sa a v pokání som sa bila do 
pŕs. Vznášajúc k Bohu vzdy-
chy z hĺbky môjho srdca.” Po-
tom sľúbila, že ak vstúpi a 
uvidí sv. Kríž, zmení svoj ži-
vot a nedopustí sa už žiadne-
ho hriechu tela. 

Po tomto sľube cítila, že jej 
prosba bola vypočutá a nič 
jej už nezabránilo vstúpiť do 
chrámu. Poklonila sa, poboz-
kala zem a vrátila sa naspäť 
na nádvorie k ikone Matky Bo-
žej. Tam potvrdila svoj sľub 
a pýtala sa Panny Márie, čo 
má robiť. V srdci počula hlas, 
že ak prejde za rieku Jordán, 
nájde blažený pokoj. Hneď sa 
vydala na cestu, kúpila si tri 
chleby a prišla ku kláštoru na 
mieste Pánovho krstu. Tu sa 
úprimne vyspovedala a prija-
la Eucharistiu. Na druhý deň 
prešla rieku, aby začala svoj Pútnici v Bazilike Božieho hrobu vo Svätej zemi; snímka: autor článku
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ako je možné, že cituje Sväté 
písmo, Mária odpovedala, že 
ju to naučil Duch Boží. Po vy-
rozprávaní svojho príbehu po-
prosila, aby o rok na Zelený 
štvrtok prišiel k Jordánu a pri-
niesol jej Eucharistiu. 

Zosimus sa vrátil do kláš-
tora, no nikomu o svojom 
stretnutí nepovedal. Netrpez-
livo čakal na ďalší pôst, no 
pre chorobu nemohol opus-
tiť kláštor. Na Zelený štvrtok 
vzal Eucharistiu a priniesol ju 
k rieke Jordán. Videl, ako sa 
tmavá vychudnutá postava 
približuje a po prežehnaní rie-
ky dokonca kráča po vode k 
nemu. Spolu sa opäť pomod-
lili a Mária prijala Telo Páno-
vo. Poprosila ho, aby na ďalší 
rok prišiel na miesto, kde sa 
prvýkrát stretli. O rok v pôste 
sa Zosimus vrátil k vyschnu-
tému potoku a tam našiel ne-
hybné telo pustovníčky. Zba-
dal, že pri jej hlave je napísa-
né: „Pochovaj, otče Zosimus, 
na tomto mieste telo pokor-
nej Márie. Modli sa k Bohu za 
mňa zosnulú v prvý deň me-
siaca apríla, v noci Kristovho 
utrpenia, po prijatí svätej Eu-
charistie.” Pochopil, že Mária 
bola hneď pred rokom prene-
sená opäť na púšť, kde zomre-
la. Keď premýšľal, ako pocho-
vá telo svätej ženy, uvidel pri-
chádzať leva, ktorý začal lízať 
chodidlá mŕtvej. Jemu z vnuk-
nutia Ducha prikázal, aby vy-
hĺbil jamu, do ktorej pocho-
val telo svätice. Potom sa vrá-
til do kláštora, kde mníchom 
konečne rozpovedal o tomto 
stretnutí a milostiach, ktoré 
vďaka Márii mohol sám prijať.

nych myšlienkach som sa ho-
dila na zem a uvidela, že pre-
do mnou stojí samotná Mat-
ka Božia a súdi ma za poru-
šenie daného sľubu. Nevsta-
la som, ale ležala celý deň a 
noc na zemi, kým som sa opäť 
nekajala a kým ma neobklopi-
lo to blažené svetlo, ktoré od-
háňa zlé trápenia a myšlien-
ky. Takto som žila v púšti pr-
vých sedemnásť rokov. Tma 
za tmou, bieda za biedou, trá-
pili mňa hriešnu. No od toho 
času až do teraz Bohorodič-
ka, Pomocníčka moja, ma ve-
die vo všetkom.“ 

Otec Zosimus sa opäť spý-
tal: „Naozaj si tu nepotrebo-
vala jedlo ani odev?“ Ona od-
povedala: „Chleby mi došli, 
ako som povedala, po tých 
sedemnástich rokoch. Potom 
som sa začala živiť korienka-
mi a tým, čo som mohla nájsť 
v púšti. Šaty, ktoré som mala, 
keď som prešla Jordán, sa 
dávno roztrhali a spráchniveli 
a musela som veľa trpieť i od 
potu, keď bola horúčava, i od 
zimy, keď som sa triasla od 
chladu. Koľkokrát som padala 
na zem ako mŕtva. Koľkokrát 
som v nekonečnom boji sú-
perila s rozličnými pokušenia-
mi. Živila som sa Božím slo-
vom, lebo „nie chlebom jedi-
ným je človek živý, no každým 
slovom Božím“ (Mt 4, 4; Lk 4, 
4), nemajúc prikrývky sa túlia 
ku skale (Jób 24, 8), ak vy-
zlečú hriešny odev (Kol 3, 9). 
Ako som už povedala, od koľ-
kého zla a mnohých hriechov 
zbavil ma Pán, v tom som na-
chádzala potravu nenahradi-
teľnú.“ Keď sa jej mních pýtal, 

život pokánia v samote jordán-
skej púšte.

Zosimus sa jej pýtal na 
podrobnosti života na púšti: 
„Koľko rokov prešlo odvtedy, 
matka moja, ako si sa usadi-
la v tejto púšti?“ „Myslím,“ 
odpovedala, „47 rokov preš-
lo, ako som odišla zo svätého 
mesta.“ Mních sa opäť spý-
tal: „Čo máš, alebo ako si tu 
hľadáš potravu?“ A ona odpo-
vedala: „Mala som dva a pol 
chleba, keď som prešla Jor-
dán; pomaličky však vyschli 
a skameneli, a jediac z nich 
drobné kúsky, mnoho rokov 
som sa nimi živila.“ Mních 
pokračoval: „Naozaj si bez 
chorôb prežila toľko rokov? A 
neprijímala žiadne pokušenie 
od rôznych nástrah?“ Tu Má-
ria vyznala, ako dlho jej trva-
lo zbaviť sa nečistých myšlie-
nok a pokušení: „Ver mi, otče, 
17 rokov som prežila v tejto 
púšti doslova bojujúc so svo-
jimi myšlienkami. Keď som je-
dla potravu, vtedy som mys-
lela na mäso a ryby, na ktoré 
som bola zvyknutá v Egypte. 
Zachcelo sa mi i vína, ktoré-
ho som kedysi veľa pila. Pla-
čúc a bijúc sa do pŕs, spomí-
nala som na sľub, ktorý som 
dala pred ikonou Bohorodičky 
a prosila som odohnať myš-
lienky, mučiace moju dušu. 
Keď som sa po modlitbe a 
plačúc kajala, uvidela som 
zo všetkých strán žiariace 
svetlo a vtedy namiesto búr-
ky obstúpilo ma veľké ticho. 
Oheň náruživosti sa rozhorel 
vo vnútri môjho srdca a celú 
ma rozpaľoval, vzbudzujúc vá-
šeň. Pri zjavujúcich sa hrieš-
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Duchovný spisovateľ Kevin 
Perrotta komentuje Máriin prí-
beh takto: „Keby mala Guin-
nessova kniha rekordov časť 
o extrémnych obráteniach, 
Mária Egyptská by bola prav-
depodobne na prvom mies-
te. Zažila jedno z najúžas-
nejších obrátení v dejinách 
Cirkvi. Jej obrátenie bolo ex-
trémne z troch dôvodov. Po 
prvé, jej život pred obráte-
ním bol nesmierne skazený. 
Po druhé, jej obrátenie bolo 
bleskurýchle. A po tretie, jej 
život po obrátení šiel tiež do 
extrémov. Aby sme boli úprim-
ní, celý kresťanský život Má-
rie bol nezvyčajný.” Jej príbeh 
upozorňuje ako hlboko môže 
byť hriech zakorenený v srdci 
človeka a aký náročný je pro-
ces očistenia mysle a duše 
od jeho nánosov a pokušení. 
Môžeme sa oprávnene pýtať 
spolu s apoštolmi: Kto môže 
byť spasený? Ježiš sa na nich 
zahľadel a povedal im: „Ľu-
ďom je to nemožné, ale Bohu 
je možné všetko.“ 

Na jej príklade nám Pán uka-
zuje, aké zázraky môže spô-
sobiť dôvera v Božie milosr-
denstvo, keď dokonca z veľ-
kej hriešnice urobí veľkú sväti-
cu, ktorej príklad je hodný na-
sledovania. Máriine svedec-
tvo nám chce tiež ukázať, po-
dobne ako mníchovi Zosimo-
vi, že nikdy si nemôžeme mys-
lieť, že sme lepší alebo svätej-
ší ako ostatní, veď Pán pove-
dal: „Mýtnici a neviestky vás 
predchádzajú do Božieho krá-
ľovstva…”

z viacerých zdrojov spracoval

Peter Stašik Kríž na Golgote v bazilike Božieho hrobu vo Svätej zemi; snímka: autor článku
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Prežívame už 2. pôstnu nedeľu a aj obdobie písomných maturitných skúšok. Aj naša, teda Vaša redaktorka 
Paula prežíva skušobné obdobie, síce iba zo slovenčiny, ale predsa. Prečo o tom píšem? Určite ste si všim-
li, že to nie je jej rukopis a ani obsah. Jej životná skúška jej odkrojila z času, ktory v každom čísle Spektra 
Vám s láskou venuje. Prajeme jej úspešnú písomnú skúšku. Vybrali sme Vám preto niečo na posilnenie vo 
viere. Zopakujte si, aj s pomocou týchto obrázkov, Vašu vieru v Boha. Môžete si ich aj vymaľovať.

Ahoj, kamaráti! Stránku pripravuje Paula Mihoková
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dielo ako Michelangelo z kvádra 
mramoru. 

A preto aj tento požehnaný 
pôstny čas, ktorý teraz prežívame 
je veľkou príležitosťou na vylep-
šenie nášho charakteru - zmenou 
nášho života a skvalitnením vzťa-
hu s Pánom Ježišom a s Jeho pre-
svätou Matkou Pannou Máriou.

„Závidím ľuďom, ktorí sa sprá-
vajú spontánne. Ja sa hanbím 
prejaviť navonok. A moje správa-
nie zasa odrádza ľudí, aby sa mi 
priblížili.“

Všetci máme rozdielne povahy. 
Mnohí sú introverti - zameriavajú 
sa do svojho vnútra, na svoj vlast-
ný svet a ťažko nadväzujú kontak-
ty. Ďalší sú zasa extroverti - prí-
stupní vonkajším podnetom, ko-
munikatívni a ľahko nadväzujú 
kontakty. Nijaký charakter nemož-
no označiť ako dokonalý. Všimni-
te si, že každá povaha má nielen 
svoje svetlé, ale aj temné strán-
ky, vynikajúce, ale aj tie menej 
obdivuhodné, pričom každý z nás 
je originálny.

Ľudia už oddávna rozlišujú šty-
ri rôzne osobnostné typy: melan-
cholik, cholerik, flegmatik a san-
gvinik. Psychológovia používa-
jú na opis charakteru rôzne kri-
tériá. Mojím úmyslom nie je uro-
biť vám prednášku, ale to, čo 
vám všetkým chcem povedať je, 
že každý charakter má pozitívne 
črty, ktoré nemajú iné charakte-
ry, že každý charakter má nega-
tívne črty, ktoré je možné napra-
viť a že každý človek musí dozrieť 
vo svojom vlastnom charaktere.

Medzi velikánov spoločnosti 
i Cirkvi patria predstavitelia kaž-
dého charakterového typu. Naprí-
klad povaha svätého Petra sa líši-
la od povahy svätého Pavla. Cha-
rakter svätého Františka z Assisi 

bol odlišný od charakteru sväté-
ho Karola Boromejského. Povaha 
svätého Jána Pavla II. bola iná ako 
povaha Benedikta XVI. A predsa 
všetko sú to veľkí muži.

Akceptujte svoju povahu a buď-
te na ňu hrdí. Pravdaže, akcepto-
vanie neznamená schvaľovanie 
všetkého, aj toho, čo možno na-
praviť. Ale každý človek bez ohľa-
du na svoj osobnostný typ sa musí 
usilovať zo všetkých síl zdokona-
ľovať svoj charakter.

Musíme nechať svojho Boha pô-
sobiť, aby nás obrúsil a odobral 
všetko čo je v nás a okolo nás 
- žiarlivosť, neodpustenie, chlip-
nosť, malomyseľnosť... Ak mu do-
volíme, urobí z nás majstrovské 

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.

Mám problém s mojou povahou ?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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ilustračná snímka: Martin Magda
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Trampoty
v manželstve
131. Ako prežívať putovanie manželskou láskou?

Manželská láska - to 
je cesta v čase. Čas 
začína byť postupne 
dlhý, je ťažké zacho-
vať úmysel lásky. Vo 
vzájomnom spoločen-
stve začnú vznikať na-
pätia. Aj okolnosti ži-
vota bývajú často ne-
vraživé a ohrozujú 
spoločenstvo.

V láske sa striedajú rôzne roč-
né obdobia a nemožno vrátiť na-
späť jar lásky. Tá sa nevracia, 
nech sa usilujeme, ako vieme 
a chceme. To pomáha manželom 
pochopiť, že sa musia naučiť mi-
lovať aj v jeseni, aj v zime. Lebo 
aj láska má svoje obdobia. Strie-
danie lásky nás znepokojuje nie-
len preto, že nás uvádza do roz-
pakov, ale aj preto, že zahmlieva 
ideál a oslabuje úsilie vôle. Ne-
dostatok vášne lásky, telesnej 
a citovej príťažlivosti, vzájomnej 
empatie či strata záujmu o druhú 
osobu destabilizujú rozhodnutie 
budovať spoločenstvo, namáhať 
sa pri konaní malých nepatrných 
skutkov. A navyše, láska, preží-
vaná v čase, sa stáva monotón-
nou ako už vyskúšaná vec, ktorá 
neprináša nič nové, takže človek 
sa cíti ako v ošúchanom prostre-
dí, ktoré akoby ho spútavalo.

V týchto situáciách nie je ľahké 
dobre si vyložiť, čo sa deje. Skut-
ky toho druhého si zle vysvetľuje-
me a nedokážeme v nich nachá-
dzať to, čo je skutočne dôležité. 

Na druhej strane máme sklon pri-
sudzovať väčšiu dôležitosť názo-
ru druhých, ktorí často posudzujú 
osobu, ktorú milujeme, len zvon-
ku. Bez toho, aby poznali vnútor-
nú podstatu našej vzájomnej lá-
sky, čím deformujú aj náš obraz 
o milovanej osobe.

V živote manželov sa naozaj zá-
važne hromadí množstvo malých 
a pri tom zle interpretovaných 
ťažkostí, brániacich vzájomnej 
svornosti pri konkrétnych skut-
koch, ktoré majú vykonať. Často 
nevedia, ako sa majú zachovať, 

čo by bolo vhodné navrhnúť, ako 
postupovať, aký rozhovor začať. 
Pri tom sa opakuje spôsob, ktorý 
použil už prvý človek Adam - zha-
dzovanie viny za vzniknutú situ-
áciu na druhého. Každý z nás je 
presvedčený o „svojej“ pravde.

Partneri sú si vedomí, že tvo-
ria jedno manželské telo. Dráma 
však spočíva v tom, že odrazu za-
čínajú vnímať toho druhého ako 
niekoho cudzieho, ako niekoho, 
kto sa vytráca z ich života. Veľký 
problém v manželstve vzniká vte-
dy, keď niekto zradí vlastnú inti-
mitu manželov. Najväčšia dráma, 
ktorá sa odohrá pri cudzoložstve, 
má mnoho odtieňov: naivitu, sla-
bosť, stratu manželskej lásky, 
nezáujem o druhého, pohŕda-
nie..., ale spoločným menovate-

Manželské večery vo farnosti Široké; ilustračná snímka: Rasťo Sirovič, Široké
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ľom je bezprostredný úmysel: hľa-
dať v inej osobe to, čo človek ne-
nachádza u svojho manželského 
partnera. Zrádza sa tak vzájomná 
intimita a výlučnosť. Osoba zra-
nená touto stratou intimity zakú-
ša veľkú krivdu nielen preto, že 
sa cíti zradená, ale preto, že jej 
tak bolo odňaté uznanie jej neo-
pakovateľnosti a nenahraditeľ-
nosti. Najväčšia dráma cudzolož-
stva sa však neodohráva v pod-
vedenej osobe, ale v človeku, 
ktorý ho pácha. V jeho živote na-
stal veľký problém, ktorý nemôže 
ako páchateľ obísť bez povšimnu-
tia, lebo ho prežíva ako skutočnú 
tragédiu, z ktorej sa nevie dostať 
von. A vtedy treba pomôcť ľuďom 
obnoviť ich lásku.

Na jednej strane je podstatné 
pomôcť zradenej osobe, aby na-
priek pochopiteľnej bolesti a hne-
vu pochopila, ako sa má postaviť 
k tejto udalosti a aká je jej úlo-
ha, teda k čomu ju volá táto nová 
situácia. Problémy sa nevyriešia 
ich popieraním, ani vytláčaním 
toho, čo až dovtedy pre nich pred-
stavovalo tú najväčšiu vec, akú 
len mali. „Osoba, ktorú najviac 
milujem, ma potrebuje viac ako 
inokedy predtým  - kráča nad prie-
pasťou a ja jej môžem pomôcť.“ 
Je to chvíľa, v ktorej sa láska stá-
va inteligentnou ako nikdy pred-
tým a začína vyvíjať nepoznanú 
genialitu a silu: zachrániť man-
žela, manželku. V tom okamihu 
láska na seba berie takúto obe-
tavú a láskavú tvár.

Na druhej strane treba pomôcť 
človeku, ktorý podvádza, aby mo-
hol odstrániť príčinu, vedúcu ho 
k cudzoložstvu. Preto treba po-
chopiť, čo sa stalo - či ide len 
o zlyhanie zo slabosti a je potreb-

Utorok
9. 4.

Víťaz 15:30 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Streda
10. 4.

Ovčie 15:30 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Štvrtok
11. 4.

Ovčie 15:30 – 18:00

Piatok
12. 4.

Víťaz
9:00 – 12:00

14:30 – 18:00

Sobota
13. 4.

Široké
9:00 – 11:30

14:00 – 17:00

Nedeľa
14. 4.

Sabinov 14:00 – 18:00

Veľkonočná sv. spoveď 2019

né znovuobjaviť a posilniť dôvo-
dy pre vzájomné spoločenstvo, 
vďaka čomu si osoba uvedomí 
vlastnú slabosť a naivitu, alebo 
či ide o ochladnutie lásky, kto-
ré spôsobuje pocit samoty. Toto 
ochladnutie má zvyčajne príčinu 
u obidvoch.

Preto je potrebné pomôcť oso-
bám nájsť svoje miesto vo vzťa-
hu, aby pochopili, aká je ich úlo-
ha pri opätovnom oživení časom 
zvetranej lásky v druhej osobe. 
Táto úloha je ťažká, najmä ak 
sa človek cíti zradcom. V cudzo-
ložstve nikdy nenájde to, čo hľa-
dá, a to z jednoduchého dôvo-
du - namýšľa si, že sa bude te-
šiť z toho, čo mu ponúka sexua-
lita a cit, ale bez darovania svo-
jej slobody. A nemôže ju darovať, 
lebo patrí druhej osobe. Hľadá 
spoločenstvo a vlastnú plnosť, 

ale tie nie je možné dosiahnuť 
bez sebadarovania.

Pri citovom sebaklame, ktorý 
manželia niekedy prežívajú, si 
treba objasniť to najdôležitejšie 
- ukončiť svoj vzťah je to posled-
né, po čom obaja túžia. Môže sa 
stať, že v ohnivej diskusii a v na-
pätí si vykričia práve toto. Tre-
ba sa však upriamiť na ich naj-
hlbšie túžby. To, o čo žiadajú, aj 
keď to nepovedia je, aby sa im 
pomohlo zostať si navzájom ver-
ní a vzájomne si odpustiť.

A práve v tejto dobe 40-dňo-
vého „púštneho“ pôstu treba 
sa opätovne pridať k Pánu Je-
žišovi a svoju sviatosť manžel-
stva „oprášiť“ a postaviť opäť 
na nohy. Kráčať spolu za Ježi-
šom bez výčitiek, s odpustením 
a s láskou.

MUDr. Vaščák Blažej
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vo Víťaze
sobota: 23. 3. 2019

Stretnutia modlitbovej 
skupiny sv. pátra Pia

Stalo sa
• 11. 2. v pondelok bol 27. Svetový deň chorých; v tento deň sme udeľovali pri večernej sv. omši vo Víťaze o 18:00 h 
sviatosť pomazania chorých 
• 13. 2. v stredu bolo udelenie sviatosti pomazania chorých v Ovčí pri večernej svätej omši o 17:00 h
• 17. 2. v nedeľu boli veriaci z Hrabkova prosiť o milodar v podomovej zbierke za účelom výstavby nového kostola 
v Hrabkove
• 22. 2. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00  - 22:00 h
• 23. 2. v sobotu ráno po sv. omši bolo stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole
• 6. 3. Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie; v tento deň bol prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého 
pokrmu, bol to deň pokánia v celej katolíckej Cirkvi
• 8. 3. v piatok sme začali krížové cesty v pôstnom období v Ovčí o 16:30 h a vo Víťaze o 18:00 h, po nich sú sv. omše; 
krížové cesty v nedeľu sú v Ovčí o 13:.30 h a vo Víťaze o 14:30 h  
• 10. 3. v nedeľu sme začali Deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie  
• 15. 3. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00 – 22:00 h

Stane sa 
• 19. 3. v utorok budeme sláviť sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
• 23. 3. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole  
• 23. 3. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 25. 3. v pondelok budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána 
• 31. 3. v noci z 30. na 31. marca sa mení čas - o 02:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 
hodinu letného času + po zmene času budú sv. omše v Ovčí v stredu o 18:00 h
• 14. 4. v Kvetnú nedeľu pri druhej sv. omši o 10:30 h sa stretneme pri kostole sv. Ondreja, kde bude požehnanie rato-
lestí, ktoré ponesieme v rukách a takto v sprievode pôjdeme do kostola sv. Jozefa, kde začne slávnostná sv. omša; táto 
procesia nám má pripomenúť Pánov vstup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie
• 15. 4. v pondelok vo Veľkom týždni by sme išli k chorým od 8. hodiny až doobeda
• 18. 4. v Zelený štvrtok budú v katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri sv. omši o 9:30 h posvätené oleje: krizma, olej kate-
chumenov a olej chorých; tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom 
• 19. 4. bude krížová cesta vo Veľký piatok doobeda vo Víťaze o 11:00 h, začneme pred kostolom sv. Ondreja; v prípa-
de veľmi zlého počasia bude krížová cesta v kostole; v Ovčí začína krížová cesta o 13:00 h v kostole
• 19. 4. vo Veľký piatok sa začneme modliť Deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva, pomodlíme sa ho v kostole 
pred obradmi; vo Veľký piatok je prísny pôst  - len raz za deň sa najesť dosýta (od 18 - 60 rokov) a zdržiavanie sa mäsité-
ho pokrmu (od 14 rokov až do smrti) 
• 20. 4. bude požehnávanie jedál v Bielu sobotu o 16:00 h vo Víťaze aj v Ovčí
• 21. 4. slávime najväčší cirkevný sviatok - Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
• 27. 4. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole
• 27. 4. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 28. 4. v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15:00 h v kostole pomodlime slávnostne korunku k Božiemu 
milosrdenstvu v hodine milosrdenstva; v tento sviatok bude po sv. omšiach požehnanie obrazov milosrdenstva

Ohlášky 
• sobáš 27. apríla 2019 vo Víťaze o 15:30 h -
Jakub Šitár, syn rodičov Antona Šitára a Márie 
rod. Palenčárovej, narodený v Prešove, bývajúci 
v Malom Slivníku a Lenka Novotná, dcéra rodi-
čov Petra Novotného a Márie rod. Štofaňákovej, 
narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

“Človek nedosiahne spásu bez modlit-
by, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako 
sa rozhodnete.” (sv. Páter Pio)
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

18. 3. Pondelok 17:00 † Jozef a Regína Bednárikovci
19. 3. Sv. Jozefa 18:00 75:  Žofia Stahovcová 17:00 za ZBP Jozefa a Jozefa Humeňanských
20. 3. Streda 17:00 za ZBP Márie, Heleny a Evy
21. 3. Štvrtok 7:00 † Žofia Gregová a Terézia Miškufová
22. 3. Piatok 18:00 † Albert a Mária Blizmanovci 17:00 † Štefan a Magdaléna Humeňanskí
23. 3. Sobota 7:00 za ZBP rodín prístrešia „Vyhonská“

24. 3.
3. pôstna
nedeľa rok C

7:30 za farnosť 9:00 † Helena, Margita a Štefan Sabolovci
10:30 50: Jozef Salanci

25. 3. Zvest. Pána 18:00 za ZBP Ladislava Gregu a jeho rodiny 17:00 † Ján a Apolónia Humeňanskí
26. 3. Utorok 18:00 † Ján, Žofia, František a Filoména
27. 3. Streda 17:00 † Ján a Jozefína Kollárovci
28. 3. Štvrtok 7:00 za ZBP Bohuznámej osoby
29. 3. Piatok 18:00 50: Jozef Novotný 17:00 za ZBP rodiny Marušákovej
30. 3. Sobota 7:00 † Žofia Gregová

31. 3.
4. pôstna
nedeľa rok C

7:30 za farnosť 9:00 70: Viktor Jenča
10:30 50: Anna Petková

2. 4. Utorok 18:00 85: Františka Jurčišinová
3. 4. Streda 18:00 † Ján a Mária Magdovci
4. 4. Štvrtok 7:00 † Štefan Stahovec
5. 4. Piatok 18:00 † Viktor Novotný 17:00 30: Mária Čigarská
6. 4. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva 17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

7. 4.
5. pôstna
nedeľa rok C

7:30 85: Mária Zeleňáková 9:00 za ZBP rodiny Vladimíra Jenču
10:30 za farnosť

9. 4. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Pavljukovej
10. 4. Streda 18:00 † Ján a Mária Balogovci
11. 4. Štvrtok 7:00 † Tomáš a Veronika, Mária a Štefan 18:00 za ZBP rodín prístrešia „Za ulicu“
12. 4. Piatok 18:00 † Helena Štofilová (výročná)
13. 4. Sobota 7:00 † Terézia Miženková

14. 4.
Kvetná
nedeľa - C

7:30 za farnosť 9:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci
10:30 † Valent, Veronika, Valent a Alžbeta

15. 4. Pondelok 18:00 † Štefan a Mária Jenčovci (121)
16. 4. Utorok 18:00 † Ján Majerník
17. 4. Streda 7:00 vlastný úmysel 18:00 za ZBP rodín prístrešia „Nad záhradami“
18. 4. Zelený štvrtok 18:30 92: Štefan Pavlík 17:00 † Martin Baloga
19. 4. Veľký piatok 15:00 –- 17:00 –-
20. 4. Biela sobota 20:00 vlastný úmysel 20:00 vlastný úmysel

21. 4.
Zmŕtvychvstanie 
Pána

7:30 † František Franc (výročná) 9:00 za ZBP rodín prístrešia „V kostole“
10:30 za farnosť

22. 4.
Veľkonočný
pondelok

7:30 70: Helena Ungvarská a za jej rodinu 9:00 70: Helena Dubská
10:30 50: Marta Čechová a za jej rodinu

23. 4. Utorok 18:00 † Stanislav
24. 4. Streda 18:00 † Imrich a Gregor
25. 4. Štvrtok 18:00 † Andrej a Mária Jenčovci
26. 4. Piatok 18:00 za ZBP rodín prístrešia „Za starým kostolom“ 17:00 † Mária Uličná, Anna, Jozef, Peter a Štefan

27. 4. Sobota
7:00 za ZBP Bohuznámej osoby

15:30 sobáš: J. Šitár - L. Novotná

28. 4.
2. veľkonočná
nedeľa rok C

7:30 za farnosť 9:00 † Alžbeta, Mikuláš a Helena
10:30 za ZBP rodín Baluchovej, Lörincovej a Paprčkovej



10. február 2019 - ustanovenie Tomáša Lazoríka
 za mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie v Ovčí



Krásne kvety poďakovania v Ovčí
nášmu duchovnému otcovi

k narodeninám Kvety poďakovania k narodeninám nášho duchovného otca vo Víťaze

23. február bol nádherným dňom vyslúženia si sviatosti manželstva našej animátorky Janky a Karola.
Janka a Karol, veľa Božích milostí na Vašej spoločnej ceste.


