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Eucharistia - neopísateľné bohatstvo

meditačná snímka: M. Magda

Na jednom známom obraze je Ježiš v tmavej záhrade. V ľavej ruke drží lampu a pravou rukou
klope na mohutné a pevné dvere, ktoré nemajú kľučku. Keď bol tento obraz po prvý raz predstavený verejnosti, jeden návštevník mal k autorovi pripomienku: „Na vašom obraze je chyba. Tie
dvere nemajú kľučku.“ „To nie je chyba“, odpovedal maliar. „To sú dvere ľudského srdca. Tie sa
dajú otvoriť iba zvnútra.“
Aj na dvere nášho srdca dennodenne klope Pán Ježiš. Je na každom jednom z nás, či mu otvoríme a prijmeme jeho životné postoje, jeho náuku, alebo ich odmietneme.
V prijímaní Eucharistie tak prijímame živého Boha, ktorý sa nám z lásky a s pokorou dáva do
„rúk“. Prijímame tak celého Boha. V tom slovíčku „Amen“, ktorý vyslovujeme pred prijatím, dávame mu svoj súhlas viery a oddanosti: „Áno, Pane, prijímam tvoju pravdu, tvoje názory, tvoje zásady. Prijímam tvoju vnútornú krásu, tvoju lásku. Prijímam tvoju ponuku zmeniť svoj život.“
Vyprosujem našim prvoprijímajúcim deťom neustálu túžbu po Eucharistickom Kristovi a radosť
z jeho prijatia vo svätej omši. Nech žijú v neustálom vedomí Božej lásky, ktorá sa nás dotýka v
d. o. Marek Hnat
Eucharistii.
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Eucharistia
Po eucharistiu smelo kráčam,
za nikým sa neotáčam,
čisté srdce vo mne búši,
dnes vyhoviem svojej duši.
Už mi chýba iba krok,
dopraj mi ho, Pane,
prijmem telo Kristovo,
daj, nech sa tak stane.
Túžim ďalej rásť,
pracovať na sebe,
Teba, Bože, velebiť,
vo víne a chlebe.
Peter Jalč
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KATECHÉZA

7. veľkonočná nedeľa cez rok C
pripravil: Podbrezovsky

"Aby všetci jedno boli"
My máme pravdu, vy ste bludári
Pred bojom spievali husitské vojská svoju hymnu: "Kdož jste
boží bojovníci... - a v
nich slová "bijte, zabíjejte, nikoho neživte!" Kto to mal zabíjať? Boží bojovníci, uctievajúci Boha
a jeho Syna, Krista.
A koho mali zabíjať?
No predsa "pápežencov", katolíkov, veriacich v rovnakého Boha
a v rovnakého Krista!
Je to otrasné zabíjať
tých, ktorí sa líšia nie
vierou, ale príslušnosťou k inej cirkvi.
V roku 1632 bol zabitý pravoslávnymi kresťanmi z nenávisti k
vernosti Rímu sv. Jozef Kuncievič, biskup v Polocku, keď tam
bol na vizitácii: uniatov - gréckokatolíkov. Z rovnakého dôvodu
bol strašným spôsobom umučený pravoslávnymi kozákmi jezuita sv. Ondrej Bobola v roku
1657 ako "pápeženec". Pán Ježiš sa modlil: "Svätý Otče, neprosím len za nich, ale i za tých,
ktorí skrze ich slovo uveria vo
mňa: aby všetci jedno boli, ako
Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby
i oni boli v nás, aby takto svet
uveril, že si ma Ty poslal." Ako
môže svet uveriť, keď sa vyzná-
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vači Kristovi medzi sebou hádajú, dokonca nenávidia, a čo je
tragické, v mene Ježišovom sa
i vzájomne zabíjajú, aby "Kristovi preukázali službu"!
Nie sú to len doby historické, pozrime sa na dnešné Írsko
(Severné)... Koľko "kresťanov"
by neváhalo dnes zabiť pápeža - atentát lefebrovského kňaza na Jána Pavla II. počas jeho
ďakovnej púte vo Fatime.
Stáva sa, že občas odpadne
kňaz, ožení sa rehoľník, postaví
sa proti autorite cirkvi arcibiskup
Lefebre. Je to bolestné, ale Cirkev Kristova tým nepadne. Skôr
tu platia slová básnika Dýka:
"Ak ma opustíš, zahynieš; ak
ma opustíš, nezahyniem." Alebo naše porekadlo: "Bez jednej
lastovičky leto bude!"
Apoštolov bola hŕstka, dvanásť, a ešte sa medzi nimi objavil zradca. Ale čo? Na miesto
Judáša prišiel sv. Matej a Cirkev sa rozvíjala a rástla až do
dnešnej podoby. Koľko škôd natrúsila kresťanská neznášanlivosť, koľko ľudí neuverilo, lebo
nevedeli. Či majú pravdu misionári katolícki, či protestantskí,
alebo anglikánski?
Cirkev si bola vždy vedomá
bolestného rozštiepenia a preto bol v roku 1959 vytvorený v
Ríme Sekretariát pre jednotu
kresťanov. Keď bol zvolaný 2.
vatikánsky koncil, boli pozvaní
ako pozorovatelia predstavite-

lia kresťanských cirkví.
Prestalo pomenovanie "schizmatici" či "heretici". Začalo sa
hovoriť o "odlúčených bratoch".
Na koncile sa začala prejednávať otázka zjednotenia kresťanov, čiže ekumenizmus a v jeseni 1963 vznikla bohatá diskusia o tom, ako by sa mohli kresťania zjednotiť. Kedysi sa katolíkom hovorievalo: "Starajte sa o
nekatolíkov, dávajte im dobrý príklad, otvárajte im oči, aby spoznali svoje bludy." V duchu ekumenizmu sa hovorí: "Nadväzujte s odlúčenými bratmi dialóg,
spolupracujte s nimi ako je to
len možné, predovšetkým však
obnovte sa sami v duchu väčšej
vernosti, aby sme sa všetci stali vernejší Kristovi a evanjeliu."
V minulosti sa tvrdilo: my
máme pravdu, vy ste bludári. V
duchu ekumenizmu sme naďalej presvedčení o našej pravde.
Musíme však vedieť priznať, že
často odtrhnutie od Cirkvi bolo
zavinené hriechmi a pohoršujúcim životom katolíkov. Preto v
zmienenom dekréte Cirkev prosí
Boha i odlúčených bratov za odpustenie a sama je ochotná odpustiť všetky krivdy, ktoré boli na
nej samej spáchané. Tieto slová sa však niektorým katolíkom
nepáčia. Nemáme vraj za čo odprosovať, ale bez pokory a pravdy sa zjednotenie nikdy neuskutoční, veď napr. roztržku medzi
Východom a Západom spôso-
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bila predovšetkým ľudská pýcha! Ekumenizmus musí začať
predovšetkým v oblasti duchovnej. Jednota kresťanov je tajomstvom a jeho rozlúštenie je treba
hľadať v Kristovi. Spoločná modlitba všetkých kresťanov pod krížom, v spojení s Kristovou prosbou "aby všetci jedno boli" (Jn
17, 21), spojí všetkých kresťanov s Kristom i medzi sebou.

Spektrum
Okrem modlitieb žiada dekrét
dialóg, teologické spracovanie
všetkých sporných otázok a táto
požiadavka je už naplňovaná.
Vedú sa čulé pracovné kontakty, pracujú rôzne odborné komisie. U nás ovocím ekumenizmu
je spoločné vydanie Písma svätého. Modlime sa v týždni od
18. - 25. januára so všetkými o
zjednotenie, konajú sa i ekume-

nické bohoslužby.
Učíme sa pozerať na odlúčených bratov s pochopením ako
na tých, ktorí veria v Krista, milujú Písmo sväté.
A toto je už iste veľký krok
vpred. Pochopenie, vzájomná
úcta a modlitba napomáhajú,
aby sa raz naplnila prosba Kristova: "Aby všetci jedno boli."
Amen.

ilustračná a dokumentačná
snímka: Martin
Martin Magda
Magda
ilustračná snímka:
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Homília na odpuste sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze
Kazateľ d. o. Jozef Palenčár
Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry,
na začiatku budem osobnejší jednou mojou spomienkou. Pamätám si, bolo to v roku 2000. Išli sme
s jedným pánom farárom spovedať pred Vianocami. Sedeli sme v aute a išli sme na Mníšek nad Popradom pri Starej Ľubovni. A už vtedy som tak trošku po určitých dňoch spovedania, pretože tam bolo
viacej ľudí na spovedanie, nadobúdal skúsenosti načúvaním ľudí a začínal som si robiť obraz, v čom
vlastne ten dnešný človek žije. A tak som sa pána dekana v aute pýtal: „Počúvaj, ako my budeme ľudí
spovedať o desať rokov? Ako a z čoho ich budeme spovedať? Keď už dnes zápasíme s tým, že určitým hriechom hriech je a človek si ho jednoducho nevšimne?“ A tu mám popísaných niekoľko poznámok, ktoré vám prečítam v súvislosti s otázkou, ako budeme spovedať za desať rokov. Dnes je tomu
už skoro dvadsať rokov, a vtedy som netušil, že dnes budeme zápasiť o rodinu. Netušil som vtedy, že
budeme zápasiť o život, že budeme zápasiť o čistotu, myšlienky, pohľadu, slova. Netušil som, že budeme zápasiť o manželskú vernosť, že budeme zápasiť o zdravú výchovu v rodine. Vtedy som naozaj netušil, že príde epidémia do spoločnosti, ktorá sa vyznačuje úžasným hnevom a vnútornými hnevmi vo
všetkých vzťahoch medzi rodinami, alebo susedskými vzťahmi alebo v rámci manželstiev, netušil som,
že príde epidémia rôznej nenávisti a zlosti. Že príde epidémia určitej závislosti na televízii, prečo hodiny a hodiny dokážeme sledovať televíziu, že príde doba závislosti na technike. Vtedy pred 20 rokmi začínali mobily a dnes nestretnete človeka v ambulanciách, čakárňach, na uliciach, na chodníkoch, ktorý by nemal ten mobil v ruke. Netušil som, že príde epidémia rôznych depresií a nestálosti zmýšľania.
Vtedy som netušil, že budeme presýtení politikou, že budeme presýtení rôznymi kandidátkami na rôzne
voľby, že budeme presýtení bilbordami vedľa našich ciest. Netušil som vtedy pred 20 rokmi, že budeme zažívať určité presýtenie trhov, kde sa ponúkajú nové a nové omamné látky, narkotiká, že prebehne presýtenie trhu rôznymi technickými vymoženosťami a cieľom všetkého sú peniaze, ako zarobiť na
človeku. Vtedy som netušil, že v živote človeka zažijeme plné štadióny, kde bude šesťdesiat až osem-

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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desiat tisíc ľudí pri športe. Netušil som, že budú plné haly samých party, že budeme chodiť do rôznych
hypermarketov a prvé, čo sa nám na jar ponúkne, budú samé grilovacie súpravy a my nebudeme nič iné
robiť, iba grilovať netušil som. Že budeme zažívať plné námestia a tisíce ľudí pri rôznych dňoch otvorených dverí v rôznych televíziách. Vtedy som netušil, a dnes zažívame to, že sa nám kostoly vyprázdňujú a začínajú sa plniť psychiatrické ambulancie, zažívame to, že prebieha doba rôznej anomálie. Ja to
stále hovorím, že je to anomália deravých nohavíc, kde vždy boli celé nohavice drahšie, ako deravé a
dnes sú drahšie deravé a nie celé. Netušil som, že budeme zažívať dobu potetovaných ľudí, že budeme zažívať takzvanú normálnosť nezosobášených ľudí v rodinách. Vtedy pred tými 20 rokmi som naozaj netušil, že budú prázdne katedrály, že budú prázdne kostoly. Netušil som, že televíznou osobnosťou roka, alebo osobnosťou televíznej obrazovky sa stane seriál, ktorý demoralizuje. Mnohé také situácie sú také situácie, ktoré mi dnes žijeme. Ja som to pred 20 rokmi naozaj netušil a nikto z nás sme
nemali predstavu, aká doba príde, v akej dobe sa budú pohybovať naše deti, koľko vplyvu budú mať rodičia na deti. A koľko vplyvu bude mať na deti samotný svet. To sme netušili. Ale dnes tú dobu žijeme.
Svätý Ján Pavol II. hovorí, že v tomto svete žijeme, ale čo nám pomôže? Čo nám pomôže zachrániť
svet? Pomôžu nám revolúcie? Nepomôžu. V minulosti boli a nepomohli. Pomôžu nám rôzne politické
strany, aj tie sú potrebné, ale nepomôžu. Pomôžu nám vedecké dokazovania histórie, ani to nám nijak
zvlášť nepomôže. Pomôžu nám nejaké nové stratégie, či už v ekonomike, v školstve, v zdravotníctve, či
v nejakej zahraničnej politike? Nepomôžu. Pomôže nový pastoračný plán, alebo pomôže nový akčný plán
našich vlád, ktoré zasadajú po rôznych regiónoch a za sebou zanechávajú iba peniaze? Čo nám pomôže?
Svätý Ján Pavol II. povie, že tí, ktorí nám pomôžu v dnešnom svete sú svätí a príklad svätého života.
Svätí žijúci uprostred nás, tí nám pomôžu. Ak žijeme v tejto rôznej dobe, alebo v takýchto rôznych situáciách, ktoré sa stávajú anomáliami a sú to nenormálne javy, ale mnohokrát považované za normálne, kde dobro sa pokladá za zlo a zlo sa pokladá za dobro. Ako som spomenul, deravé nohavice sa pokladajú za moderné a celé nohavice sa pokladajú za nemoderné. Keď som to kedysi miništrantom hovoril, tak mi povedali: „Pán farár, ale to je normálne!“ „Jak to je normálne? Tak choď domov a nech ti
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mama dá polievku do deravého hrnca!“
V tejto dobe žijeme. A čo nám pomôže? Naozaj veľkým príkladom pre nás sú svätí. A svätí sú tí, ktorí ponúkajú vždy pravdivý obraz vo vzťahu medzi človekom a Bohom, kým svet tento obraz medzi človekom a Bohom vždy zdeformuje a človeku sa svedomie pohladká. Cez televízne obrazovky povieme:
Človeče, si dobrý a mnohí ľudia sa dnes na seba dívajú vlastnými očami a povedia: Som dobrý. Svätí
nám v spoločnosti vždy ukázali pravdivý obraz vzťahu medzi človekom a Bohom, že sa máš, človeče,
na svoj život pozerať nie očami seba, ale očami Boha.
Svätí nám mnohokrát odhaľovali znamenia čias, že určité situácie sú pre nás také orientačné. A oni
na to vedeli upozorniť.
Svätí nás v spoločnosti naučili modliť sa. V rôznych historických obdobiach, keď prichádzali svätí,
oni naučili ľudí modliť sa. Naučili obrátiť sa znovu k Bohu, lebo modlitba, to je ten posledný stupienok,
ako to niekedy v súkromných rozhovoroch hovorím, že modlitba je posledným stupienkom v našom živote pri vstupe do bazéna. Ak ten opustíme, skáčeme do bazéna a už tam musíme iba plávať. A aj keď
chvíľu vydržíme, ale potom ideme ku dnu. Ak sa človek prestane modliť, ďalšia generácia po ňom, a to
je myšlienka múdrych ľudí pred nami, nastupuje pohanstvo. A tak svätí, ak sú v spoločnosti, nám ukazujú cestu modlitby. Keď spomínam svätého Jána Pavla II., spomeňte si na neho ako naozaj bol plný
modlitby. Svätí dostávajú od Pána Boha mnohokrát určité charizmy, ktorými majú naplniť svoju úlohu v
spoločnosti, dostávajú určitú posilu, určitú Božiu milosť, určité Božie dobrodenie. A to Božie dobrodenie z nich robí ľudí, ktorí naplnia svoju úlohu, ale zároveň tá charizma ich vyzdvihne a vyznačí.
Tak, milí bratia a sestry, ak dnes žijeme v pomiešanej dobe rôznych anomálií, ktoré som v úvode spomenul, tak pomôže nám jedine to, že my sa budeme stávať svätými, že nastúpime na cestu svätosti
už od svojho krstu. A ako sa môžeme stať dnes svätými? Čím môžeme tej dnešnej dobe pomôcť? To
si zase môžeme zobrať príklad od týchto svätých.
Na prvom mieste treba dnes spomenúť svätého Jozefa. Svätý Jozef nielen ako robotník, ale predovšetkým ako pestún Pána Ježiša sa dal do služby Bohu. To, čo Mária povedala: "Hľa, Služobnica Pána,

8

5/2019

Spektrum

to isté urobil aj Jozef - dal sa do služby Bohu. Anjel sa mu vo sne prihovoril a on prijal všetko to, čo mal
prijať. A ráno, keď sa prebudil, urobil všetko tak, ako mu anjel povedal. A keďže sa dal do služby Bohu,
stal sa ochrancom Ježiša Krista. Toto, milí bratia a sestry, je jedna z veľkých úloh dnešných svätcov a
svätých a všetkých nás - ochraňovať Ježiša Krista vo svojom živote. To je to, čo neustále hovoríme ako
kňazi pri krstných náukách. Odovzdáme vám, rodičom, zapálenú sviecu. A keď vám ju odovzdáme, povieme: Prijmite svetlo Kristovo. Vám sa zveruje toto svetlo. Keď je niekedy vonku len vánok a dali by
sme vám do ruky sviecu, choďte vonku a chráňte ten plameň, ako ľahučko on zhasne. Čosi podobného
sa môže stať aj v ľudskom živote. Dnes v tej morálnej atmosfére nefúka vánok, to je hotová víchrica,
či tornádo. A my si potrebujeme uchrániť Krista vo svojom živote. Svätí sa stávame tým, že sa dávame
do služby Bohu ako svätý Jozef a robíme všetko preto, aby v tom svojom živote na tom svojom mieste
v materskej škole, v škole, v domácnosti, v práci, sme si uchovávali Ježiša Krista, stali sa jeho ochrancami v našom živote. Nech on cez nás, cez náš život môže v tej spoločnosti zažiariť.
Ak by sme chceli ďalšie príklady svätých, tak máme v tomto veľkonočnom čase sv. Máriu Magdalénu,
ktorá sedí pri hrobe a plače. Pane Ježišu, kde si? Nenašla v hrobe Ježiša Krista. No následne, keď ho
zbadá ako záhradníka, on ju osloví a ona ho spozná. Tu sa prejaví tá veľká láska, nie ako láska ženy
k mužovi, ako by to dnešný svet pochopil, ale veľká láska stvorenia k svojmu Stvoriteľovi, veľká láska
k tomu, kto ju miluje. A ona ho hľadá ešte aj za hrobom. Ak chceme v dnešnej dobe pomôcť, potrebujeme sa učiť milovať Boha a milovať ho svojím zdravým spôsobom, milovať Boha ako Stvoriteľa. Tak,
ako som doma vo farnosti cez Veľkú noc rozprával, že dnes sa zahľadíme na stvorenie a zabudneme
na Stvoriteľa. Veľkou úlohou pre každého jedného z nás je stávať sa svätým tým, že sa učíme milovať
Boha, tú Božiu lásku si chrániť a vychovávať sa k nej navzájom znova ako manželia, v rodinách, alebo
v spoločnosti. Toto by mohla urobiť dnes televízia, ale ona to nerobí.
Tiež medzi príkladom svätých máme veľkonočný príklad emauzských učeníkov. Emauzskí učeníci, ktorí idú zronení a skleslí z Jeruzalema, majú zavreté oči a uši. Keď sa im prihovorí cudzinec, zrazu sa im
dostane svetla poznania a keď ho spoznajú pri lámaní chleba a on im zmizne, povedia si: či nám neho-
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relo srdce, keď nám otváral Písma a keď sme ho spoznali pri lámaní chleba? Keď sa máme pre dnešnú
dobu stať osožnými a svätými a ukazovať tú cestu svätosti, tak potrebujeme kdesi počuť Boží hlas,
aby nám ON otváral Písma, aby sme pravidelne prichádzali k Eucharistii a spoznávali Ježiša pri lámaní
chleba a následne nato, aby sa nám rozhoreli naše srdcia. Dnešná doba? To sú hotoví hasiči. Dnešná
doba vie zahasiť všetku Božiu milosť, celý ten Boží zápal v samotnom človekovi. Koľko detí je nadšených po chvíľke prvého svätého prijímania a ako rýchlo je ten plameň zhasnutý? Koľko detí po sviatosti
birmovania je nadšených a prijímajú dary Ducha Svätého? Vnútorne ich to obohatí a oni to vedia a my
to tak isto vieme, ale zablysne lesk modernosti a to je hotový morálny hasič, ktorý zahasí všetku Božiu milosť. V koľkých manželstvách si povedia: budeme správne, čisto a zdravo žiť, ale keď sa preberie
prax celebrít tohto sveta, zhasne Božia milosť v ľudskom živote a nie zahorí, ale zhorí manželské srdce
lásky. Preto my všetci potrebujeme mať horiace srdce, zapálené srdce pre samotného Boha.
Ak chceme byť osožní pre túto dobu, chceme ju ozdravovať, alebo chceme prinášať svätosť do tohto
sveta, môžeme si brať príklad aj zo samotných apoštolov. Pán Ježiš po svojom vzkriesení k nim prichádza a hovorí im: „Pokoj Vám, nebojte sa, nech sa vám vaše srdcia nestrachujú.“ Oni neporozumejú a
Pán Ježiš vysvetlí a ukáže. Je s nimi. A evanjelium na samý záver povie, že sa im otvorila myseľ. Tá
myseľ má byť v dnešných časoch ovplyvňovaná aj katechizmom. To dnešné zmýšľanie má byť ovplyvňované aj náukou viery, aj našou modlitbou. V katechizme sa dočítame že Božia pomáhajúca milosť
ovplyvňuje tak rozum, aby rozpoznal dobro, tak ľudskú vôľu, aby sa nakláňala k dobru. Ale dnes človek
všetko prečíta. Prečíta si rôzne ideológie východných náboženstiev, berieme si pravidelne rôzne Nové
časy do domácností, ale nebudeme čítať to, čo je pre nás dôležité a formujúce. A náš rozum mnohokrát rozpozná samotné len zlo a vôľa sa skôr nakláňa k tomu zlému a od dobrého sa odvracia. Apoštoli sú nám veľkým príkladom, lebo Pán Ježiš im otvoril myseľ a oni si to nechali. My máme mať takú
otvorenú myseľ pre to Božie.
Ak si zoberieme ako príklad sv. Tomáša, ktorý povedal, že neuverí, dokiaľ neuvidí a ktorého často nazývame neveriacim. Tak veľmi často môžeme pozerať na Tomáša, že si vybudoval veľmi krásny osobný
vzťah s samotnému Bohu. Keď spoznal Pána Ježiša, nepovedal: Oj Bože, alebo Všemohúci, ale povedal:
"Pán môj a Boh môj." Privlastnil si Boha. Ten osobný vzťah voči samotnému Bohu tam bol. Ak chceme
byť osožní pre dnešné časy, potrebujeme mať osobný vzťah s Pánom Bohom, nie ten všeobecný. „Veríš v Boha? Verím. Zriekaš sa zlého ducha? Zriekam. Ľutuješ? Ľutujem.“ To je mnohokrát všetko všeobecné. Mnohokrát ľudia povedia hreším. Ale my potrebujeme mať nie všeobecnosť. Potrebujeme mať
osobný vzťah s Bohom. On je môj Boh a môj Pán. Aj v tom nám svätý Tomáš môže byť veľkým príkladom.
Čiže, jednoducho povedané, všetky tie príklady, svätého Jozefa, Márie Magdalény, emauzských učeníkov, apoštolov, alebo svätého Tomáša. Všetci tí ľudia sa učili vidieť neviditeľné. Mária Magdaléna videla
záhradníka, ale spoznala Ježiša Krista, emauzskí učeníci nevideli Ježiša, videli iba cudzinca a potom im
zahoreli srdcia, apoštoli nevideli Ježiša, pochybovali, mali strach vo svojom vnútri a potom ho spoznali,
sv. Tomáš ho najprv nevidel a potom ho spoznal, keď znova prišiel a mal možnosť dotknúť sa jeho rán...
Dnešný človek má byť jednoducho svätý. Aj v dnešnom rozbúrenom a rozháranom svete rôznych anomálií má vynikať svätosť, tá svätosť, ktorá nebude len slovom, ale dostane sa aj do nášho života a
spraví nás schopnými vidieť aj to, čo dnešný svet nevidí - učiť sa vidieť neviditeľné. Ak si zoberieme
krst, tak vidíme vodu, dieťa polejeme, ale nevidíme Božiu milosť, ktorou Boh obmýva toto dieťa a sníma z neho dedičný hriech. Keď pri spovedi vidíme kľačať človeka, tak vidíme iba človeka a nevidíme
tú Božiu posväcujúcu milosť, ktorú on prijíma, pri spovedi vidíme kňaza, ale mnohokrát nevidíme Ježiša Krista, ktorý v osobe kňaza odpúšťa hriechy. Keď vidíme Eucharistiu, tak vidíme kus chleba, ale neuvidíme živého Ježiša Krista, ktorý je tu skutočne prítomný - je to zmŕtvychvstalý Pán. Keď vidíme Eucharistiu, mnohokrát vidíme víno, dokonca cítime iba víno, ale neuvidíme tam živého Pána. Keď vidíme dvoch mladých ľudí vstupovať do manželstva, my ich pred oltárom sobášime a vidíme, ale nevidíme v nich vnútornú bytostnú jednotu, ktorá tam nastáva - Pán Boh ju požehnáva a ona je výrazom vzájomnej odovzdávajúcej sa lásky.
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Milí bratia a sestry, ak chceme byť svätí, ak chceme vnášať do tohto dnešného sveta anomálií znova normálnosť, znova poriadok, tak potrebujeme byť znova svätcami, brať si od svätých príklad a učiť
sa vidieť aj to neviditeľné. Svet si dnes zvykol a dokonca sa to stalo moderným, nevidieť to ostatné. Vidieť stvorenie, ale zabudnúť na Stvoriteľa. Mnohokrát vidieť svätú omšu, ale nevidieť tam Ježiša Krista. Vidieť povinnosť ísť v nedeľu na svätú omšu, ale už nevidieť, že ten Boh tu je a že tu môže vznikať
ten osobný vzťah.
Na záver skončím citátom. V našich katolíckych obchodoch sa predáva kniha o malom neapolskom
kňazovi Dolindovi Ruotolovi, ktorý je kandidátom na blahorečenie. Tento maličký kňaz mal známe
heslo: „Ježišu dôverujem ti, ty sa postaraj o všetko." Dolindo Ruotolo vo svojom životopise hovorí,
že keď bol veľmi malinký, keď mal asi 4 roky, „moja mama chodila do kostola. Keď ona prišla z kostola, vždy som čakal pri dverách a ako malé dieťa, keď ona otvorila dvere, vždy som sa jej rozbehol
v ústrety, skočil do náručia a túžil som ju pobozkať.“ A on to presne hovorí: „Ona sa dotýkala jemne
svojimi perami mojich perí a odovzdávala mi dych sviatostného Ježiša, ktorého pred chvíľkou prijala.“
A to je to veľké, bratia a sestry, čo si môžeme zobrať z dnešnej svätej omše, alebo čím sa my
môžeme dnes vo svete stávať svätými - prijímať dych sviatostného Ježiša. Matka takto odovzdávala malému dieťaťu dych sviatostného Ježiša. Ak dnes chceme byť svätí, tak buďme svätí, stávajme
sa nimi a robme svätými aj iných. Skúsme vidieť neviditeľné a prijímajme dych sviatostného Ježiša
pravidelne vo sv. prijímaní. Dávajme ho ďalej deťom, mladým ľuďom, manželia navzájom, rodičia deťom, nech nechýba v našom živote. Vtedy do tejto spoločnosti prinesieme niečo zdravšie, vtedy budeme vedieť aj dnešnú rozháranú spoločnosť viacej uzdravovať...
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda
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Rozhovor

Jozef
Palenčár,

farár
v Kluknave
Som veľmi rád, že
naše pozvanie na rozhovor prijal tohtoročný slávnostný kazateľ na odpustovej svätej omši svätého Jozefa, robotníka v našej farnosti, duchovný
otec Jozef Palenčár.
V prvom rade Vám chcem veľmi pekne poďakovať za nádherné
slová homílie. Úprimne za seba poviem, že
som sa nikdy tak nezamýšľal nad svätou
spoveďou ako dnes po
vašich slovách, lebo
častokrát je to z našej
strany také povrchné.
Ďakujem vám v mene
všetkých našich čitateľov za poučné slová.
Vy ste duchovným otcom, farárom tu v susednej farnosti
Kluknava. Hovorí sa, že dobrý sused je lepší ako brat. My
sme tak duchovne pospájaní skrz svätú Annu, neďaleké pútnické miesto. Ja som
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dokonca pokrstený na tento sviatok - moji krstní rodičia odbehli na odpust k svätej Anne a až potom bol môj
krst, čiže pre mňa osobne je
to tiež silné miesto.
Na začiatok, predstavte sa,
duchovný otec, bližšie našim
čitateľom.
Pochádzam z dedinky Poľanovce z druhej strany Braniska. To znamená, že aj
tieto kraje veľmi dobre poznám. Keď ste spomínali svätú Annu, tak od detstva som
tiež na tento odpust chodil.
Otec nás brával na dva také
veľké odpusty v našej diecéze
na Spiši - do Levoče a k svätej Anne do Kluknavy. Tu sme
pravidelne chodievali a dodnes viem, pod ktorým gašta-

nom sme stávali. Rodičia mi,
chvála Bohu, ešte žijú. Otec je
z Poľanoviec, mamka z Korytného. Pochádzali z početných
rodín - otec, ich bolo sedem
detí doma a mamka - ich bolo
deväť detí. Mnohých zo súrodencov už majú vo večnosti.
Ja mám dvoch súrodencov,
dve sestry.
Základná škola bola najprv
prvý ročník malotriedka v Poľanovciach a potom som od
druhého ročníka chodil do
Spišského Podhradia. V zime
to bolo náročné, lebo sa vyučovalo aj poobede a autobus domov išiel až o piatej
poobede, takže také malinké deti sme už potme chodili domov. Z osmičky som potom išiel na strednú staveb-
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nú priemyslovku do Prešova.
Teda odišiel som z domu na
internát, keď som mal 14 rokov a už som sa domov nejako nevrátil. Od tohto obdobia som bol preč z domu. Dodnes to používam, keď hovorím o vplyve rodičov na deti,
čo umožnila vtedajšia doba a
čo dnešná doba. Do 14. roku
života som bol pri rodičoch,
spali sme v jednej izbe, keď
som robil domáce úlohy, tak
oni boli vo vedľajšej izbe,... v
plnej miere som bol pod vplyvom rodičov. Dnes má dieťa
3 - 4 roky, zapne si mobil, počítač a fyzicky je síce pri rodičoch, ale vplyv už má na neho
virtuálny svet. Takže ja Pánu
Bohu vďačím, že ten vplyv bol
cez rodičov.
Keď ste dokončili strednú
školu, čo nasledovalo ďalej
vo vašom živote?
Zmaturoval som v roku
1986 a mal som podanú prihlášku na Vysokú stavebnú
školu, ale keď bolo treba ísť
na skúšky, ráno zazvonil budík, povedal som, že nejdem.
Malo to už nejakú súvislosť
s vašim duchovným povolaním?
Nie, v tom čase som ešte na
seminár nepomýšľal. Miništroval som až do vojenčiny. Potom som absolvoval základnú
vojenskú službu v dĺžke dvoch
rokov. Keď som mal 23 rokov
a vrátil som sa od vojska, tak
som išiel do seminára. Medzitým som skúsil ešte aj zamestnanie. Mal som odbor
železničné staviteľstvo, takže
som bol pri stavebnom vlaku,
obnova železničných tratí v Ružomberku, Čachticiach, v No-
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vom Meste nad Váhom. Potom som išiel do Pozemných
stavieb v Spišskej Novej Vsi,
v Smižanoch, v Levoči. Dnes
sa už z toho smejem, že som
skončil na Dobrej Vôli, tam
sme ťahali inžinierske siete
pre nové bytovky. Až v tých
rokoch vznikla myšlienka ísť
do seminára, teda až po vyše
piatich rokoch sa tak trocha
ukázalo ako prozreteľnostné,
že som po strednej škole nevstal a nešiel na skúšky.
A čo bolo tým prvotným impulzom, že ste sa rozhodli pre
duchovné povolanie?
Pohnútka k tomu, aby som
sa stal kňazom, neprišla nejakým zvláštnym spôsobom.
Od detstva som neotváral
ruky, ako to niekedy imitujú
malé deti, keď prídu z kostola. To som nemal. Pravidelne
som však bol na svätých omšiach, keď bola u nás svätá
omša. To si všetci pamätáme,
že nedeľný futbal nebol možný
bez nedeľnej pobožnosti. Jednoducho, najprv bola pobožnosť a potom bol futbal. Takže toto na mňa určite vplývalo. Ale na čo tiež spomínam
a odporúčam najmä mladým
ľuďom, že ma mojou mladosťou previedla sviatosť zmierenia - spoveď. Čiže vždycky na
prvý piatok sme stáli v rade
a chodili sme pravidelne na
spovede. A sú rôzne zážitky
z mladosti, ale nie je žiadna
taká situácia, za ktorou by
som banoval. Nemám takú
situáciu, žeby som bol vedome ublížil sebe, alebo niekomu inému. Keď som prišiel od
vojska, išiel som medzi chlapov do partie a myslím, že

tam vznikla taká prvá pohnútka. Bolo nás, myslím, osem
chlapov v partii a bolo tam
všetko možné, napr. bol tam
jeden chlap, ktorý mal vtedy
39 rokov a povedal na svojich chlapcov, že už má deti
vychované, bol síce šikovný v
remesle, ale mal problém s alkoholom. Bol tam človek chorý, ktorý, keď prišlo zle, tak aj
na dva dni sa stratil. Bol tam
aj človek úžasne veriaci, ktorý na druhej strane súhlasil s
interrupciami, bol tam človek
úžasne zručný a šikovný, prístupný a vedel poradiť, ale
keď z času na čas vypil, stratili sa a aj jeho schopnosti...
S týmito a s ďalšími som cez
desiatu v maringotkách pravidelne debatoval. Tam kdesi
vo mne vzniklo, že treba ukazovať cestu.
Takže v ktorom roku ste mali
primície?
Primície som mal v roku
1997, diakonská vysviacka
bola v roku 1996. Na prvú
kaplánku som nastúpil do Levoče, tam som bol deväť mesiacov, potom som išiel do Vysokých Tatier na štyri mesiace. A potom ma už rovno dali
do farnosti, do Chmeľnice pri
Starej Ľubovni. Tam som prežil pekných 18 rokov. Dalo by
sa povedať, že keď som odchádzal z tej farnosti, tak som
to vnímal, že to bol nielen
môj dom, ale aj môj domov.
Prerástli sme tam aj rodinne
a každého z dediny som volal krstným menom, ale s veľkou úctou som každému vykal. Za tých 18 rokov prešla
celá generácia. V roku 2016
som išiel priamo do Klukna-
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Odpust pri sv. Anne; dokumentačná snímka: archív + P. Martina Magdu,SVD

vy. No a tu je celkom nová situácia pre mňa, pretože kým
tam som mal možnosť stretávať sa s jednými a tými istými ľuďmi, napr. s deťmi, videl som ich v kostole, v škole, na dedine, tu je to trošku
zložitejšie tým, že sú tu štyri
dediny. Ale nikdy som nemal
problém vo vzťahu k ľuďom,
skôr moja vnútorná premena
si tiež vyžaduje trošku času.
Nadviažem na Vašu myšlienku z homílie, že naše farnosti sú duchovne prepojené
cez odpustové miesto - svätú Annu. Mohli by ste tú myšlienku našim čitateľom zopakovať?
Svätá Anna bola a, ja to stále hovorím, druhým najväčším
pútnickým miestom na Spiši.
To si od detstva tak pamätám
a, aj tu v sakristii som povedal, že vždy, keď sme išli na
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odpust, videli sme tie davy
ľudí na chodníku cez ten ostrý
kopec pred Ovčím, ako ľudia
išli cez obilie, len od pása
hore ich bolo vidno. My sme
chodievali peši. Ja som sa
naučil hore pri Starej Ľubovni, že Poliaci sú nám v niektorých veciach príkladom. Napríklad vo veci verejnej reklamy, že zavesia na kostol obraz a jednoducho napíšu, napríklad na Vianoce : „Pán Ježiš je tvoj Spasiteľ“ a či si veriaci človek alebo nie si, ak si
to prečítaš, už to máš v sebe
a máš možnosť nad tým uvažovať. Aj v oblasti napríklad
pútnických miest sú mi príkladom. V kostole som spomínal, že keď za krátky čas
postavili v Krakove oproti bazilike Božieho milosrdenstva
Centrum svätého Jána Pavla
II., tak najprv v podzemí posta-

vili krásnu kaplnku a v tej kaplnke sa ihneď začali modliť,
dali tam obetný stôl. A pútnici
sa dole modlia a oni hore nad
nimi stavajú. Čosi podobné je
potrebné urobiť aj tu pri svätej
Anne. Ak chceme obnoviť toto
pútnické miesto, tak ho chceme obnoviť nielen po stránke
stavebnej, ale potrebujeme
to miesto oživiť aj duchovne.
Preto budem pozývať naozaj
mnohých ľudí, aby sme tam
pravidelne prichádzali a budeme sa znova na tomto mieste
modliť a toto miesto bude znova rozžiarovať Božiu milosť na
obidve strany, či už na Šariš,
alebo aj na Spiš. Myslím si,
že nakoniec aj s takým zámerom bola svätá Anna postavená. Aby sa kresťanstvo, alebo rekatolizácia po reformácii
rozbiehala na obidve strany.
Božím riadením som sa do-
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stal k diapozitívom po nebohom pátrovi Martinovi Magdovi, mojom menovcovi a žasol som, aké fotografie o svätej Anne tam sú, ako ľudia
putujú na vozoch, velikánske procesie so zástavami a
tí nadšení ľudia dookola. Ľudia aj zo širokého okolia tým
odpustom žili.
Ročne posielam po celých
dolinách nejakých 180 plagátov až po Spišský Štvrtok,
Spišskú Novú Ves, dolinu do
Prešova, do Sabinova, až po
Lipany, na Vyšný Slavkov. Aspoň ja si to tak pamätám, že
v časoch, keď som bol dieťa, bol tento odpust známy v
týchto krajoch. Aj v Prešove,
keď som bol študent na strednej škole, to bolo známe. A aj
púte chodievali.
Čo ešte dodám k svätej
Anne, že po tej tragédii, kto-
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rá sa tam udiala, všetci máme
skúsenosť s búrkami, nakoniec aj ja ju mám. Keď som
nastúpil, rok po tej tragédii,
aj ja som mal ten zážitok. Z
myslí všetkých nás táto tragédia nevymizne. Ľudskú dušu,
smrť i bolesť vkladám Pánu
Bohu do jeho milosrdných rúk.
No ešte dodám - po debatách
vo farskej rade sme zmenili sväté omše na dopoludňajšie hodiny, dal som tento návrh z bezpečnostného hľadiska. Keď sú sväté omše dopoludnia počas pracovných dní,
sú aj prázdniny, ak sú niektorí ľudia doma prídu aj dopoludnia a tí, ktorí nemôžu prísť,
prídu v sobotu a v nedeľu, ak
chcú, ale je menší predpoklad, že búrka príde dopoludnia ako popoludní. I keď určitým veciam sa zabrániť nedá,
ale robíme všetko preto. Jed-

nosmerná premávka v dňoch
odpustu je vecou bezpečnosti a plynulosti a v prípade potreby aj dostupnosti pomoci.
Ukázalo sa, že má to aj praktický rozmer - skôr sa pokojne rozídeme bez nejakých napätí a trúbenia. Akurát prosím
o trpezlivosť v Ovčí a aj tu vo
Víťaze, áut je v tieto dni viac
ako inokedy. No zároveň ďakujem a vkladám vďaku vám,
ktorí ste prijali myšlienku a vybudovali cestu od sv. Anny do
Ovčia. Je to veľké dielo, prosím, šetrime si ho.
Na záver by som vás poprosil
o duchovný odkaz pre našich
čitateľov, lebo žijeme dobu,
akú žijeme. Nechcem, aby to
vyznelo tak, že som zástanca
toho, že kedysi bolo lepšie,
lebo to by som musel uznať,
že za komunizmu bolo lepšie.
Ale jednoducho akosi inak sa

Odpust pri sv. Anne; dokumentačná snímka: archív + P. Martina Magdu,SVD
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Odpust pri sv. Anne; dokumentačná snímka: archív + P. Martina Magdu,SVD

žilo a to vnímam ako to, že
bolo lepšie ako dnes.
Mnohí ľudia povedia, že kedysi bolo dobre. Áno, lebo generácia, ktorá väčšiu časť socializmu prežívala, bola vychovávaná čestnými rodičmi. Čiže
komunisti sa niekedy chvália
50-tymi rokmi, že to bolo údernícke hnutie, že ľudia robili
na 120 či až na 200 percent,
ale to boli ľudia, ktorí boli vychovávaní rodičmi, ktorí mali
vzťah k pôde, k životu, k rodine, morálke, k Bohu. Ale potom sme všetci skúsili aj to,
že socializmus nám tu čestnosť, či chceme, alebo nechceme, zobral svojou nečestnosťou, svojimi „základnými
princípmi“, na ktorých stál - že
sa znárodnili a zobrali majetky i akékoľvek bohatstvo, že

16

z usilovného človeka urobili
miestneho kulaka, že v kontigentoch predpísali, koľko má
človek odovzdať, ale za cenu
ako určili oni, nie za spravodlivú cenu pracujúceho človeka,
čo bola krádež, že veľmi hlboko zakorenili do človeka heslo „z cudzieho krv netečie", že
človek musel zmýšľať a hovoriť, ako mu kázala spoločnosť,
nie ako mu kázalo svedomie...
Keď nastúpila nová generácia tzv. „husákových detí“,
tá alebo ďalšia po šesťdesiatom ôsmom roku, táto generácia vo veľkej väčšine už bola
formovaná „svedomím“ socializmu. Tak bolo normálne, že
chodili do roboty a povedali
sme, že nechodíme do roboty, ale do zamestnania. Šéf mi
neraz povedal: „ Jozef nerob,

robotu si treba šetriť.“ Výplaty
šli a robota sa šetrila. (Tak si
dnes šetríme diaľnice z Bratislavy až do Košíc.) Na tomto
príklade chcem poukázať, že
čestnosť či svedomitosť jednoducho zmizla. Všade mala
vplyv strana. A k tejto nečestnosti a nesvedomitosti sa po
1989 roku pridala sloboda.
A urobte nečestného človeka
slobodným a bez hraníc... Tá
dnešná sloboda sa chápe tak,
že môžem, čo chcem, kedy chcem a môžem, koľko chcem.
Alebo, ako sa hovorí, chcem
mať, chcem mať viac a chcem
mať viac ako ten druhý. Dnes
žijeme ovocie nečestnosti a
„slobody“. Ak by bola svedomitosť napríklad v televíznych
programoch, tak by televízia
národ vychovávala, nie degra-
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Odpust pri sv. Anne; dokumentačná snímka: archív + P. Martina Magdu, SVD

dovala. Pýtam sa, ako je možné, že slovenský národ dá hlasy napríklad určitému slovenskému seriálu, ktorý degraduje národ, ale oni ho považujú
za osobnosť televíznej obrazovky? A týchto seriálov bolo
x takých. Seriály začali prichádzať v 90-tych rokoch z cudziny a dnes to robia naši. Koľkokrát som to povedal. Vyše
sedem rokov išiel seriál o paneláku na súkromnej televízii. Dieťa, keď sa narodí a začneme ho vychovávať, čo do
neho za sedem rokov dokážeme dostať? A za sedem rokov
vysielania seriálu, čo sme zasiali do národa? My dnes naozaj musíme vidieť a cítiť, čo
nás naozaj formuje. Presne
ako to cítime na nejakej skazenej strave, ak ju raz zjem a
je mi po nej zle, už ju viac nechcem, lebo mi škodí.

Aj my dnes musíme hľadať,
čo nám škodí a čo nás formuje. Či chceme či nechceme uznať, najsilnejšie nás formuje Pán Boh. Keď sa v spoločnosti všetko to Božie stratilo, rýchlo zbadáme, že spoločnosť je rozsypaná a zosypaná. Ale tam, kde to Božie v
spoločnosti zostalo, tam je to
vyformované.
Dnes sa Boh stal nemoderným a nemorálnosť sa stala
módou. Nesmieme či nemôžeme vynechať nič v živote,
ale vynechať kostol sa odporúča najmä vo výchove. Neobísť
nič, ale obísť oltár - miesto Eucharistie. Dennodenne z televíznej obrazovky na nás mieri
pištoľ, ale dennodenne v kostole zaznievajú Ježišove slová:
"Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam. " A chceme
mať v našich rodinách pištoľ,

alebo pokoj? Preto som aj v
kázni uzavrel, nech nám naozaj nechýba dych sviatostného Krista.
Dolindo Ruotolo hovorí:
"ako dieťa, som čakal, že keď
mama príde z kostola, že ma
pobozká, lebo keď sa ma dotýkala svojimi perami, ja som
cítil dych sviatostného Krista, ktorého ona pred chvíľou pri svätom prijímaní pred
chvíľou prijala." A tento sviatostný Kristus nech dnes nechýba v živote mladého človeka. Nech sa nevyhýbame svätým omšiam, svätej spovedi a
svätému prijímaniu a ten dych
Boží naozaj bude v nás aj okolo nás. A vtedy tá doba, ktorá
je veľkou anomáliou, sa stane
aj naším pričinením zdravšia.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: Mgr. M. Gondová
a M. Magda
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Rôzne symboly, ktoré sa používajú vo svätej omši
Všedné, ale predsa nepoznané (3. časť)
Ako stále pripomínam, svätá omša sa skladá z dvoch častí: bohoslužba slova a bohoslužba obety. V
tomto článku sa prenesieme pomaly z jednej časti do druhej a povieme si niečo o Kréde, prosbách a
prinášaní obetných darov.
Krédo
Po evanjeliu a homílii si všetci obnovujeme vyznanie viery. My všetci vyslovujeme „Krédo" pri omši.
Symbol viery, vyslovovaný celým zhromaždením, ukazuje spoločnú odpoveď na to, čo sme spolu počúvali v Božom slove (porov. KKC, 185197). Symbol viery prepája Eucharistiu s krstom, ktorý sme prijali „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" a pripomína nám, že sviatostiam porozumieme vo svetle viery
Cirkvi. Vyznanie viery má počiatky v 2. - 3. storočí, keď sa krstencom kládli tri otázky, na ktoré odpovedali „verím". Postupne sa to vyvinulo do dnešnej podoby.
Prosby - modlitby veriacich
Odpoveď na Božie slovo, ktoré sme prijali s vierou a aj sme to vyslovili, je potom vyjadrené v spoločných prosbách, zvaných Všeobecná modlitba, pretože zahŕňa potreby Cirkvi a sveta. Nazýva sa aj Modlitba veriacich.
Pod vedením kňaza, ktorý ju uvádza a uzatvára, „ľud, prináša Bohu prosby za spásu všetkých" (RM,
69). Prečo to robíme? Pamätáme totiž na to, čo nám povedal Ježiš: „Ak ostanete vo mne a moje slová
ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to" (Jn 15, 7). Niekto by mohol povedať: „My však
v toto neveríme, lebo máme malú vieru." Keby sme však mali vieru ako horčičné zrnko, dostali by sme
všetko, ako hovorí Ježiš: „Proste, čo chcete, a dostanete." A v tomto momente všeobecnej modlitby po
Kréde je chvíľa vyprosovať si od Pána vo svätej omši tie najdôležitejšie veci, veci, ktoré potrebujeme,
to, čo chceme. „Dostanete" - tým či oným spôsobom, no „dostanete". „Všetko je možné tomu, kto verí,
povedal Pán. Čo odpovedal ten človek, na ktorého sa Pán obrátil so slovami, že všetko je možné tomu,
kto verí? Povedal: „Verím, Pane. Pomôž mojej malej viere."

Bohoslužba obety
Prinášanie obetných darov
Liturgia Eucharistie sa začína obetovaním, ktoré naznačuje našu vernosť. Prinášame chlieb a víno. V
ranej Cirkvi veriaci vlastnoručne piekli chlieb a prešovali víno na slávenie; potom ich predkladali pri obetovaní. Zmysel je v tom, že obetujeme seba a všetko, čo máme. Niežeby sme boli nejakí výnimoční, vieme však, že Pán môže vziať to, čo je dočasné, a urobiť to večným; vziať, čo je ľudské, a urobiť to božským. Všetko, čo máme, kladieme na oltár, aby sa to posvätilo v Kristovi. Iste, naša obeta je maličkosťou, avšak Kristus potrebuje toto málo. Pán nás žiada o málo, no On dáva nám mnoho. Vyžaduje málo.
Žiada od nás v každodennom živote dobrú vôľu, žiada otvorené srdce, žiada vôľu stávať sa lepšími, aby
sme prijali jeho, ktorý nám obetuje seba samého v Eucharistii. Žiada od nás tieto symbolické obetné
dary, ktoré sa potom stanú jeho Telom a jeho Krvou. Kňaz toto spojenie priamo vyjadruje, keď nalieva
vodu a víno do kalicha a v tichosti sa modlí: „Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť." V tomto úkone je bohatá symbolika: jednota
Kristovej božskej a ľudskej prirodzenosti, krv a voda, ktorá vytryskla z jeho boku na kríži a jednota našich vlastných darov so Spasiteľovým dokonalým darom seba samého.
V „plodoch zeme a práce ľudských rúk" sa teda obetuje úsilie veriacich urobiť zo seba samých, v poslušnosti Božiemu slovu, „obetu milú Bohu Otcu Všemohúcemu", „pre dobro celej jeho svätej Cirkvi".
Tak „život veriacich, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou a tak nadobúdajú novú hodnotu" (KKC, 1368).
Modlitba nad obetnými darmi
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Toto všetko vyjadruje aj modlitba nad obetnými darmi. V nej kňaz prosí Boha, aby prijal dary, ktoré mu
Cirkev obetuje, vyprosujúc ovocie tejto vznešenej výmeny medzi našou chudobou a jeho bohatstvom. V
chlebe a víne mu prinášame obetu nášho života.
Pomedzi to sú aj takéto sprievodné modlitby kňaza:
„Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe
ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh naveky!"
„Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako
plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh naveky!"
Toto je židovská modlitba, ktorú si želal sám pápež Pavol VI. a ku ktorej dodal slová „práce ľudských
rúk". Je to modlitba (poväčšine otca), ktorá sa prednášala pred Paschou (na Veľkú noc) a môžeme ju
označiť aj ako modlitbou obety. Po pridaní vody do kalicha položí kňaz kalich na pravú stranu oltára, vedľa obetnej misky, čím sa chce poukázať na pravý bok Krista, z ktorého pri ukrižovaní vyšla krv a voda.
Potom sa kňaz skloní - symbol pokory - a v tichosti sa modlí: „Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných a
v srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach." Ide o skrátenú formu
modlitby z Knihy proroka Daniela 3,3, keď traja mládenci, ktorí boli vhodení do ohňa, nemajú už čo obetovať, tak obetujú seba.
Keď sa kňaz domodlí túto modlitbu, prichádza umytie rúk, kde sa znova modlí Ž 51,4: „Pane, zmy zo
mňa moju vinu a očisť ma od hriechu." Má to symbolický význam, ide o prirodzený pocit, že sa máme
dotýkať vzácnych vecí čistými rukami.
K svätým veciam máme pristupovať sväto. Celé prijímanie obetných darov sprevádzajú modlitby, ktoré nás majú pripraviť na to najdôležitejšie, čo má prísť. Tieto krátke modlitby zostávajú nemenné a majú
vyjadrovať náš vzťah a otvorenosť k Bohu. Slová týchto modlitieb majú otvárať ducha a srdce pre Boha.
Dominik Kučera, kaplán v Prievidzi

Použitá literatúra:
Bako, P.: Krížová cesta, O svätej omši; Grún, A.: Malá škola modlitby; Hahn, S.: Baránkova večera; Ratzinger, J.: Úvod
do kresťanstva; Štrbák, M.: Liturgia Eucharistie; Rímsky misál (RM); Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC); Katechézy pápeža Františka.
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Svätá spoveď

Na prvé sväté prijímanie

Vytúžená svätá spoveď
pošepkám ti tajomstvá,
prezradím ti všetky hriechy
od začiatku do konca.

Pane Ježišu, v týchto dňoch mnohé deti na Slovensku a aj v našej farnosti pristúpia prvý raz k svätému prijímaniu. Prosíme ťa za
nich, aby ťa prijali s otvoreným srdcom a aby sa ich hlboko dotklo
prijatie Tvojho Tela a tvoje Krvi. Nech pocítia Tvoju lásku, ktorá ich
celkom preniká. Prosíme ťa však aj za seba a za všetkých kresťanov, ktorí si v týchto dňoch pripomínajú svoje prvé sväté prijímanie. Daj, aby sme dnes išli na sväté prijímanie tak, ako sme to robili, keď sme boli deťmi - s otvoreným srdcom voči nevýslovnému
tajomstvu, že k nám prichádzaš, že môžeme byť s tebou jedno a
že tvoja láska preniká naše telo i našu dušu.
Daj nech s novým pohnutím prežívame pred svätým prijímaním
slová stotníka z Kafarnauma, ktorý udeľoval rozkazy svojim vojakom s absolútnou sebadôverou: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“
Áno, nie som hodný, aby si Ty, Boží Syn, vstúpil do môjho tela.
No ako stotník môžem pocítiť, že Tvoj príchod ma uzdravuje, že
skrze teba sa vo mne všetko uzdravuje a že ma, takého, aký som,
bezvýhradne zahŕňaš svojou Láskou. Ježišu Kriste, môj brat a môj
Pán, ďakujem ti za to.

Potopím ich v minulosti,
nech už ma viac neťažia,
ďalej túžim kráčať čistý,
bez ťažkého závažia.
Kľačiaci na kolenách
pomodlím sa za hriechy,
v duchu sľúbim Pánu Bohu,
že sa od dnes polepším.
Nebudem viac hrešiť, klamať,
k tomu súdiť druhých,
toto všetko myslím vážne,
nie sú to len sľuby.
Peter Jalč

(prevzaté z knihy Moja modlitebná kniha od Anselma Grüna)

Pálenie hriechov; ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Tešíme sa na Ducha Svätého?
Na mnohé veci, ktoré v živote
očakávame s láskou, sa tešíme
a je to prirodzené, má to tak byť.
Tešiť sa na niečo je úžasná vec a
iste sme to všetci v živote zažili.
Aj naša nebeská Mamička Panna Mária sa teší z každého svojho dieťa, lebo my sme jej deti
a nechce, aby sme boli smutní.
Apoštoli sa taktiež tešili, tešili sa na príchod Ducha Svätého,
ktorého im sľúbil poslať Ježiš. A
neviem, či aj my sa tak tešíme na
Turíce, či si vôbec uvedomujeme
čo nám Ježiš Kristus zoslaním
Ducha Svätého vlastne dal. Najprv sme sa 40 dní postili, modlili
sa krížové cesty, robili sme pokánie. Teraz 40 dní spievame slávnostne Aleluja - Kristus naozaj
vstal z mŕtvych! A potom desať
dní žijeme v očakávaní príchodu
Ducha Svätého. V živote každého jedného z nás je veľmi dôležité tešiť sa na Ducha Svätého a
očakávať príchod Ducha Svätého.
Posolstvo Panny Márie z
Medžugoria z 2. 4. 2019 ma
veľmi oslovilo, lebo v ňom Panna Mária povedala: „Drahé deti,
nemajte zatvrdnuté, zatvorené a
strachom naplnené srdcia.“
A ako je to v našom živote? Je
to zvláštne, že my napriek tomu,
že sa tešíme na príchod Ducha
Svätého, dokonca ho aj vzývame,
veľakrát akoby ten Duch Svätý nemohol na nás zostúpiť. Ale On to
chce, on nás veľmi túži naplniť,
ale deje sa to, že naše srdcia sú
zatvrdnuté, zatvorené a naplnené strachom. A Božie slovo v Liste Hebrejom 3, 12 jasne hovorí:
„Dávajte si pozor, bratia, aby nik
z vás, nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.“

Teda Boh nás pozýva k tomu, aby
sme nemali zatvrdené srdcia, aby
sme neodpadli od živého Boha,
preto Boh cez svoju svätú a milovanú cirkev nám ponúka neskutočný dar - Ducha Svätého.
Duch Svätý chce rozbiť tieto
naše zatvrdnuté srdcia, chce rozbiť ten pancier na nich a túži ich
naplniť svojou radosťou, radosťou Ducha Svätého každé srdce, ktoré je plné strachu a negativizmu. Tak ako Božie slovo hovorí, že dokonalá Láska vyháňa
strach. Boh nás volá k tejto svojej Láske, k milosrdenstvu. Kričme v svojich srdciach naplno, s
dôverou, s radosťou, bez strachu:
„Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej
nevesty.“
Zahľaďme sa do svojho srdca.
Aké je naše srdce? Naplno dôveruje? Veľakrát si tak povzdychneme, keď vidíme, koľko je krízy
vo svete, krízy viery, krízy lásky,
kríz rodín, kňazstva... A niekedy
sa tak pýtame: Nie je to ten povestný koniec sveta? Panna Mária nám hovorí, že žijeme požehnaný čas. Panna Mária nás nikdy
nechcela zneistiť a nahnať nám
strach, ona len trpezlivo zdôrazňuje a môžeme to čítať skoro v
každom jej posolstve: „Deti moje,
toto je požehnaný čas.“ Áno, je
to skutočne požehnaný čas, lebo
my máme žiť ako svedkovia viery. Boh nám ponúka svojho Ducha Svätého.
Veľmi sa mi páči, ako hovorí
svätý Ludwig von Grignion: "keď
Duch Svätý nájde dušu, ktorá
miluje Pannu Máriu, ktorá si ctí
Pannu Máriu, ktorá sa modlí k

Panne Márii, tak čím skôr príde,
aby naplnil túto dušu Božím Duchom, Duchom svätým, Duchom
života."
Kdesi som čítala, že protestanti nám katolíkom niekedy vyčítajú, že keď sa modlíme o dary Ducha Svätého, tak sa modlíme aj
Panne Márii. Ale veď Panna Mária je tá, ktorá má skúsenosť s
Duchom Svätým a ona aj často
vyprosuje milosť Ducha Svätého.
Nikdy sa nebojme prosiť Pannu
Máriu, aby nám pomohla vyprosiť
si plnosť darov Ducha Svätého.
Ale veď my sme boli pokrstení v
mene Otca i Syna i Ducha Svätého a Duch Svätý v nás prebýva,
ale my musíme prosiť o to, aby v
nás začal účinkovať Duch Svätý.
Veď v Skutkoch apoštolov sa môžeme dočítať: "...ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami...“
Tento svet nepotrebuje tretiu priemyselnú revolúciu, tento náš svet potrebuje obnovenie od tých, ktorí chcú žiť sväto. A tí, ktorí sa nechajú naplniť
Duchom Svätým, lebo tí, čo žijú
podľa Ducha, zmýšľajú duchovne, to nám hovorí Písmo sväté (
porov. Rim 8)
A Ježiš nám cez Písmo sväté hovorí: „Pošlem vám Ducha
pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani ho nepozná, vy ho poznáte, veď ostáva u
vás a bude vo vás a on vás naučí všetko a budete silní.“
Tešme sa preto na príchod Ducha Svätého, nechajme si ním naplniť srdcia a duše a Kráľovná pokoja nech nám vyprosuje hojnosť
darov Ducha Svätého.
Mgr. Martina Gondová
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"N(M)oc modlitby"
Májový čas uctievania si našej Matky Panny Márie končí. Pri tejto príležitosti som si spomenul na
prednášku "N(M)oc modlitby", ktorú som nahral počas Národného stretnutia mladých P18 v Prešove. Večerný čas v kostole Kráľovnej pokoja naplnila mládež a rehoľníci združenia Mariánskej mládeže. Svoje nádherné svedectvo o vzťahu k Panne Márii, zúčastneným ponukol o. biskup Ján Orosz.
Milovaní bratia v kňazskej službe, drahí vincentíni, rehoľnice, milovaní bratia a sestry, mariánski ctitelia,
tak ako vám už bolo povedané, prichádzam k vám zo západu, zo západného Slovenska. Keď som bol
malý, mal som asi päť rokov, tak v dome, kde som sa narodil v Bratislave, bývala jedna pani, ktorá pochádzala z Prešova. Ako malému chlapcovi mi vtedy povedala: "Vieš, ja som od Prešova, odkiaľ je Mať
Ježišova." No a ja, samozrejme, som jej to veril. A dlhé roky, keď sa ma niekto pýtal, odkiaľ pochádza
Panna Mária, tak som suverénne odpovedal od Prešova. Až potom, keď som začal chodiť do školy do
Bratislavy, tak mi to vysvetlili, ale odvtedy mi to tak zostalo v mysli. Keď som si teraz uvedomil, že ma
prosia pátri vincentíni, moji spolubratia, aby som išiel do Prešova hovoriť o Panne Márii, tak sa mi to
zdalo nemožné. Čo môžem v Prešove hovoriť o Panne Márii, keď odtiaľ je Matka Ježišova?
Ale predsa Panna Mária ma sprevádzala na mojej životnej ceste. Totiž rád by som hovoril o svojich zážitkoch s Pannou Máriou, aby to nebola nejaká teologická a mariologická prednáška, ale také osobné
pohľady na Pannu Máriu. V tom blumentálskom kostole bol obraz Panny Márie, Matky dobrej rady. Tak
keby ste tam niekedy do Bratislavy zablúdili, je to pekný kostol, volá sa blumentálsky kostol. Tak tam
na boku bola niekedy krstiteľnica, bol som tam pokrstený. Nad ňou je obraz Panny Márie, Matky dobrej rady, ktorá je patrónkou Albánska. A to zase je taký súvis, lebo kto pochádzal z Albánska? No Matka Tereza z Kalkaty a ona mala veľkú úctu k tejto Panne Márii dobrej rady.
Neďaleko tohto blumentálskeho kostola je štátna nemocnica, kde slúžila blahoslavená sestra Zdenka
Šelingová. Tam sa to všetko udialo v blízkosti toho môjho rodiska, takže aj blahoslavená sestra Zdenka chodila do tohto kostola, modlila sa pri tom obraze. A tam neďaleko, v Justičnom paláci, ju aj mučili
kvôli tomu, že prepustila z nemocnice kňaza, ktorý mal byť odsúdený a ona ho v noci prepustila na slobodu. Teda v tom čase v tých 50-tych rokoch, keď som bol malým chlapcom, toto všetko sa tam udialo.
A keď som si uvedomil, čo sa tam dialo, keď som ako škôlkar tam chodil na vychádzky popri tom Justičnom paláci a za jeho múrmi tam mučili kňazov a sestričku Zdenku. Potom sme sa presťahovali do Dunajskej Lužnej. Je to obec obec neďaleko Bratislavy, ktorá je tiež pútnickym miestom. Zo 14. storočia
je tam z hruškového dreva vyrezaná Panna Mária s dieťatkom, k tejto soche je veľká úcta a aj púte sa
tam konajú. Tam som miništroval ako chlapec. A vidíte, nakoľko tá Bratislava je národnostne veľmi rôznorodá, aj v minulosti, keď som tam žil, tak bola ešte viac zmiešaná. Môj starý otec bol Nemec, babka
bola Maďarka. Bolo to zaujímavé, že môj otec sa modlil po maďarsky, chodil do nemeckej školy a mamičke lásku vyznával po slovensky. Takže to bolo krásne, oni sa spoznali v Mariánke na púti. Pri Panne
Márii sa spoznali moji rodičia a preskočila tá iskra lásky medzi nimi. Keď som potom dospieval, často
sme chodili do Mariánky. Totiž musíme vedieť, že Mariánka bola v Uhorsku najstarším pútnickym miestom. Keď sme teraz oslavovali, Mariánka mala 900 výročie. To je až neuveriteľné, že to je také starobylé pútnické miesto. No a tam sa diali veľké veci. Už ako dospievajúci chlapec, taký 14 až 15 ročný,
som nasledoval svojich kamarátov, ktorý tam do stromu v lese vyrývali nožíkom srdiečko a do neho písali meno svojej vyvolenej. Tak aj ja som tam vyryl srdiečko, čo neodporúčam, aby ste ma nenasledovali, napísal som tam meno Mária. Marika bola tá dievčina, čo sa mi páčila. A potom po rokoch, keď
som sa tam stretol s mladými, išiel som to hľadať, ale už som to nenašiel. Keď som sa stal kňazom a
dostal som sa za farára do Čunova a tam sa hovorí štyrmi jazykmi. Vy tu v Prešove máte čosi podobné,
lebo sa hovorí aj rusínsky. No a tam sa hovorí slovensky, chorvátsky, maďarsky a nemecky. Na sviatok
Božieho tela boli štyri oltáriky a pri každom oltáriku každý spieval inou rečou. A každému to bolo blízke.
Rozprával som sa s jedným psychológom, ktorý mi hovoril, že bábätko v živote mamičky počúva a vní-
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ma reč svojej mamy už tam v brušku. Takže tá materinská reč je už od tej doby tak obľúbená, pretože
ono reaguje na rytmus tohto jazyka a to mu zostane na celý život najmilšie. Tak sa nedivme tomu, že
povedzme nejaký výraz sa nám zdá byť smiešny v cudzej reči, ale pre tých, ktorý ju počúvali deväť mesiacov v lone svojej matky je to najkrajšia melódia.
A potom, čo sa týka tej mojej hlbšej úcty k Panne Márii bolo aj to, že som videl, že otcovia biskupi
mali v trnavskej arcidiecéze také heslá, v ktorých bolo meno Panny Márie. Otec biskup Dominik Tóth mal
„Cez Máriu k Ježišovi“, pán arcibiskup Sokol mal to známe „Duchovná obnova skrze Máriu“, ja som
si zobral vincentínske heslo „Vidieť srdcom“. To sa dá premenovať ako vidieť Ježišovým Srdcom a vidieť Máriinym Srdcom. Takže sa za nás modlite, za biskupov, aby sme dokázali našu úctu k Panne Márii. Spoznal som vincentínov ako bohoslovec, ktorí do mňa vštepovali, do môjho mladého kňazského srdiečka lásku k Panne Márii, zvlášť čo sa týka zázračnej medaily. A v každej košeli, lebo som nemohol
na krku nosiť retiazku, lebo mám na krku také materské znamienko, som mal vo vrecku na košeli zázračnú medailu.
Takže by som vám naozaj prial všetko dobré. Aj v mojom živote bolo obdobie, keď som mal ťažké chvíle, zvlášť, keď som sa ocitol v nemocnici a lekári mi nedávali žiadnu nádej na prežitie, mal som len 6 %
nádeje na prežitie. Aj to vám prezradím, že v tej kvázi klinickej smrti, som aj ja prežil také vnútorné prepojenie. Nevidel som, ako to mnohí hovoria, tunel, na konci ktorého je svetlo. Vošiel som do kostola,
ktoré malo jedno okrúhle okno a odtiaľ prichádzalo krásne svetlo. 21 dní som bol v tomto štádiu, keď
už pán arcibiskup Sokol nado mnou kríže robili. Zrazu som sa prebudil s úsmevom na tvári a hovorím:
"No, takú krásu som v živote nezažil." To bolo moje osobné prežitie prítomnosti Panny Márie, neviem
či ešte niekto mal zjavenie. A ešte som cítil vôňu jasmínu. Bolo to také moje osobné, aby moja úcta k
Panne Márii bola krajšia. Lebo keď mi moja pozemská mamička zomrela, tak ma Boh uistil, že mám
ešte svoju nebeskú Mamičku, ktorá ma miluje a ktorá ma považuje za svojho Syna.
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Ahoj, kamaráti!
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Stránku pripravuje Paula Mihoková

Ani sme sa nenazdali a je tu jún, posledný mesiac školského roka. Čas v školských laviciach
sa už skutočne skrátil. A dni sú, naopak, čím ďalej, tým dlhšie, teplejšie a nôžky samy utekajú od domácich úloh von, do prírody. Tak sa poďme spoločne pozrieť, čo nás vlastne v
júni čaká...
Zoslanie Ducha Svätého
Tento sviatok, mnohým známy ako Turíce, či Svätodušná nedeľa, sa vždy slávi 50 dní po
Veľkej Noci. Tohto roku to vychádza  na druhú júnovú nedeľu - 9.6. Skutky apoštolov opisujú, ako Ježišovi učeníci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi.
V ten deň bola plne zjavená Najsvätejšia Trojica, ktorú slávime o týždeň na to, 16. júna.
Najsvätejšie Kristovo telo a krv – 20. jún
Slávenie tohto prikázaného sviatku nám pripomína veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá
omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel
samotný Ježiš Kristus.
V dnešný deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa.
Svätec mesiaca – sv. Josemaría Escrivá de Balaguer – 26. jún
Narodil sa 9. januára 1902 v Barbastri (Španielsko). Vo veku 16 rokov
pocítil Josemariá po prvýkrát Božie volanie. V snehu uvidel odtlačky bosých nôh mnícha z rádu bosých karmelitánov. Vtedy ešte netušil, čo Boh
od neho očakáva, no jedno vedel: chce sa stať kňazom. Keď mal osemnásť rokov, vstúpil do seminára. V roku 1924 mu zomrel otec. O rok na
to bol vysvätený za kňaza.
V roku 1928 založil Opus Dei - Božie dielo. Tvrdil totiž, že každý človek
sa môže stať svätým. Preto popritom, ako sa venoval štúdiám, chorým a
chudobným, začal dávať aj duchovné cvičenia nielen zasväteným osobám,
ale aj laikom. Počas občianskej vojny sa musel ukrývať a ušiel z Madridu.
V roku 1939 sa vrátil a viedol nespočetné duchovné cvičenia. Dielo, ktoré
založil, sa postupne šírilo a získavalo si čoraz viacej ohlasov po celom svete.
Josemaría zomrel 26. júna 1975 v Ríme. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1992 a za svätého v roku 2002. Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk

ilustračná snímka: Martin Magda
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alebo spoločnosťou. Nechcem tvrdiť, že pírsing ako taký je celkom
zlý. Ale dovoľujem si mladým pripomenúť, zvlášť tým, ktorí to s ním
preháňajú: „Boh vám dal telo, ktoré je dokonalé a krásne. Prečo sa
ho takto pokúšate zničiť ?“
Aj tetovanie má svoj počiatok
v dávnych dobách, najmä v Afrike. Muži a ženy sa oddávna usilujú vzbudzovať pozornosť farbením
tváre, nechtov a podobne. Tetovanie samo o sebe nie je zlé. V súčasnosti, keď ste ešte len chlapcami a dievčatami, možno sa vám
to páči. Ale bude sa vám to páčiť
po celý život? Keď potetovaní ľudia
dosiahnu istý vek, často preklínajú moment, keď sa rozhodli pre takéto skrášľovanie a snažia sa ho
skryť čo najviac.
Veľa ľudí si dáva potetovať každý kúsok tela (napríklad futbalisti).

...

Sú pírsingy a tetovanie zlé?

ˇS P

B
RO LÉM

Posledný odstavec mal znieť takto:
Naopak, Pán Ježiš má rád chlapcov a dievčatá, ktorí sa v súlade s
požiadavkami doby správajú ako ostatní moderní mladí ľudia, ale zároveň majú zdravé a prirodzené hodnoty a zásady. Dbajú na Božie príkazy a kresťanskú morálku a nedajú sa slepo viesť najnovšou módou
s dotrhanými nohavicami a rôznymi módnymi výstrelkami, a to aj do
kostola a na rôzne spoločenské akcie.

MÁ

Oprava z posledného čísla

V mnohých kultúrach Afriky je pírsing veľmi bežný. Ženy si tu od nepamäti prepichujú uši, nosy, pery a
iné časti tela a do vzniknutých otvorov si vkladajú šperky. V súčasnosti tento spôsob skrášľovania preniká, ba vlastne už prenikol taktiež do
krajín Západu a ani nás neobišiel.
Hoci si aj tu ženy oddávna dávajú prepichovať uši, aby si ich ozdobili náušnicami, dnes už zachádzajú oveľa ďalej. Pírsing si nechávajú
robiť aj v nose, na perách, na jazyku, okolo pupka a na iných častiach tela.
V súčasnosti tento spôsob skrášľovania priťahuje taktiež chlapcov,
zvlášť ak im chýba identita muža,
prítomnosť otca a stále krútenie sa
iba okolo mamky. Dávajú si prepichnúť jedno alebo obidve uši, ba dokonca dospel do štádia, keď si nechávajú robiť doslovne otvory v tele
a do nich vkladajú ozdoby, či skôr
podivné kovové predmety.
Samozrejme, že každý si môže so
svojim telom robiť, čo chce, ak si
ho tým nepoškodí, ale nikto nemá
právo ubližovať si. Ale, ak mladý
človek preháňa pírsing, môže tým
poukazovať na svoje skryté problémy alebo zranenia. Ako keby chcel
povedať: „Prosím vás, pozrite sa
na mňa!“ Takéto správanie sa, či
čudné „skrášľovanie sa“ - je veľmi často výrazom nedostatku istoty, nedostatku lásky k sebe a nedocenenie jeho osoby zo strany aj
tých najbližších.
Mladí, ktorí si ho dávajú robiť sa
veľmi často cítia odmietaní rodičmi
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

Prečo to robia? Veď Boh dal každému krásne a dokonalé telo. Ste s
ním spokojní? Alebo ho odmietate?
Myslíte si, že sa ostatným budete väčšmi páčiť? Myslíte si, že raz
jedného dňa budú preň vaše deti,
či vnúčatka na vás hrdé? Nenapadlo vám, že namiesto toho, aby ste
ostatných k sebe priťahovali, ich
vlastne odpudzujete?
Rozmyslíte si to viackrát, než si
začnete znetvorovať svoje telo prepichovaním alebo vpichovaním farby. A, napokon, myslíte si, že je to
naozaj pekné a zdravé?

ilustračná snímka: internet
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Trampoty
v manželstve
133. Zrada aj dar odpustenia v manželstve
Rana, ktorú v človeku spôsobil podvod, dolieha na jeho citlivosť a na jeho pamäť ako čosi
veľmi radikálne, lebo zjazvila niečo bytostné, niečo, čo patrí k bohatstvu bytia. Napriek tomu najradikálnejšia nie je nenávisť, ale
láska. Zrada nám iste ukazuje,
že ide o slabú lásku, ktorá nedokáže uznať druhú osobu a prispôsobiť vlastné reakcie jej dôstojnosti. Ale tým, že nám odhaľuje svoju slabosť, odhaľuje nám
aj svoju najhlbšiu podstatu. To,
čo je najdôležitejšie, je spoločenstvo medzi dvomi manželmi a hlboká túžba žiť v ňom.
Vzhľadom na túto radikálnosť

spoločenstva možno pochopiť odpustenie. Určite nepôjde o popieranie vážnosti toho, čo sa stalo,
čo urazilo manželského partnera, ani o prosté zabudnutie, akoby o nič nešlo. Nie, stalo sa niečo, čo zranilo spoločenstvo medzi manželmi a urazilo jedného z
nich. A to je dráma. Aj keď si to
nechceme pripomínať, zostáva to
v nás, ohrozuje vzťah, lebo zanecháva partnera v jeho pozícii páchateľa a vnútorne ho nedokáže
prehliadnuť.
Pravé odpustenie nechce obísť
tento fakt, inak by nebolo odpustením. Jeho sila spočíva v tom, že
sa predkladá ako nový dar, dar

uznania lásky, ktorá spája manželov a dar rozpoznania dôstojnosti partnera, napriek urážke,
ktorá sa vymaže. Urážka už neexistuje, už sa nepripisuje páchateľovi. A tým, že mu ju osoba nepripočítava za vinu, obnovuje ho
ako priateľa, ako milenca, ako
manžela, ako spoločníka v spoločenstve. Takto možno znovu nastoliť zradené spoločenstvo, zradenú dôveru.
Toto je pravé odpustenie, nielen jednoducho nepripisovať skutok druhému, ale znovu nastoliť dôstojnosť, ktorú druhý človek svojim podvodom stratil. Ako
možno znovu nastoliť túto dôstojnosť? V princípe tak, že nepriateľa premeníme na priateľa - ako Kristus, ktorý „zomrel za
nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5,8) a svojou smrťou nás
premenil z nepriateľov na priate-

ilustračná snímka: Martin Magda
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ľov: „Už vás nenazývam sluhami, (...) nazval som vás priateľmi“(Jn 15,15). Nejde tu teda o
nezapočítanie spáchaného zla,
ale ešte rozhodnejšie o znovuzrodenie človeka. Môže však slabá ľudská láska zvládnuť takú náročnú úlohu?
Iba radikálnosť ľudskej lásky,
prijatej ako dar Ducha Svätého a
premenenej na manželskú lásku
(caritas), umožni odpustiť a znovu zrodiť osobu. Odpustenie totiž
značí radikálnu vzájomnú súčinnosť - prosiť o odpustenie a ponúknuť odpustenie, ponúknuť odpustenie a prijať odpustenie. A v
tejto požadovanej vzájomnosti sa
ukazuje chudoba ľudskej lásky,
lebo sama o sebe nedokáže odblokovať človeka a znovu nadviazať vzájomný vzťah. Keď sa však
z manželskej lásky rodí odpustenie, odovzdáva sa v ňom Boží dar
a tento Boží dar je schopný nepredvídanej plodnosti.
Určite, zhrozenie zo zrady manžela spôsobí veľkú neistotu, lebo
spochybňuje možnosť ideálu života. Zvyčajne to človek nečaká a
preto ani odpustenie nie je očakávané. Napriek tomu zaberá rozhodujúce miesto na ceste manželov. Aké je jeho miesto?
Láska ponuknutá ako odpustenie a následne prijatá umožní vyzrieť v manželské priateľstvo, ktoré už bolo stratené. Je to akt skutočne výnimočného vzájomného
zjednotenia, lebo odráža neporovnateľnú veľkorysosť vďaka iniciatíve lásky. Keď sa manželia nazdávali, že je už všetko stratené,
že už nemajú budúcnosť..., odpustenie otvára dvere, ktoré im
odkrýva úplne novú panorámu v
manželskom spoločenstve, oveľa
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hlbšie darovanie a prijatie, oveľa
dôvernejšie a zrelšie priateľstvo.
A vtedy sa vzájomná prítomnosť
napĺňa neočákavanou radosťou.
Odpustenie vychádza zo samotnej manželskej lásky, premenenej Duchom Svätým, súčasťou
na láske Krista, ktorý odpúšťa.
Manželská láska sa tak premieňa na milosrdnú lásku voči manželskému partnerovi, ktorý vo
svojej krehkosti prosí o novú lásku, aby mohol dosiahnuť sľubovanú plnosť. Ak si manželia odpustia, tak to preto, lebo v deň svadby prijali svojho partnera takého,
aký je, aj s jeho slabosťou, aj s
jeho schopnosťou zraniť. Manželská láska aj milosrdná. Odpustenie chce naznačiť dar, ktorý je dokonalý.
Manželská láska je najvyššou
formou zjednotenia, zasahuje
celú bytosť, ktorá z vôle a z lásky akceptuje, že nezostane pri
urážke a verí, že budúcnosť je

stále možná. Odpustenie je osobitnou formou daru, ktorá potvrdzuje dôstojnosť druhého, ktorá
ho uznáva za to, kto je, bez ohľadu na to, čo robí.
Kto odpúšťa, umožňuje aj
tomu, komu je odpustené, aby
objavil nekonečnú veľkosť Božieho odpustenia. Odpustenie spôsobí, že opäť nájdeme dôveru v
seba samých a znovu vytvoríme
spoločenstvo osôb, lebo nemôže existovať kvalitný manželský a
rodinný život bez ustavičnej konverzie a bez vôle odstraňovať zo
seba svoje sebectvá. Kresťan nachádza silu odpustiť pri pohľade
na odpúšťajúceho Krista.
Ak je niečo, čo zreteľne ukazuje, že bez Božej milosti nemôžeme nič urobiť, je to ponúknutie
odpustenia. Pri skúsenosti odpustenia, ktoré ponúka Boh, sa
učíme odpúšťať, pretvárať osobu
a znovu s ňou obnovovať zmluvu.
MUDr. Vaščák Blažej

ilustračná snímka: B. Vaščák
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Ohlášky
• sobáš 8. júna 2019 vo farnosti Rožkovanoch - Marek Čech, syn rodičov Františka a Márie rod. Matvejovej
narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Katarína Kišeľová, dcéra rodičov Jána a Kataríny rod. Compeľovej, narodená v Prešove, bývajúca v Červenici pri Sabinove
• sobáš 15. júna 2019 vo farnosti Chminianska nová Ves - Ján Stašik, syn rodičov Petra a Anny rod. Forišovej, narodený v Krompachoch, bývajúci vo Víťaze a Monika Bogdaniová, dcéra rodičov Stanislava a Moniky rod.
Širotňakovej, narodená v Prešove, bývajúca v Chmiňanoch
• sobáš 22. júna 2019 v Krompachoch - Lukáš Kraľ, syn rodičov Jaroslava a Márie rod. Uličnej, narodený v
Prešove, bývajúci v Ovčí a Katarína Slezáková, dcéra rodičov Ladislava a Daniely rod. Dupkalovej, narodená v
Krompachoch, bývajúca v Krompachoch

Stalo sa

• 1. 5. v stredu sme slávili odpustovú slávnosť v našom farskom kostole zasvätenom sv. Jozefovi, robotníkovi; slávnostnú sv. omšu o 10:30 h celebroval Jozef Palenčár, farár v Kluknave
• 4. 5. v sobotu sme boli na 15. púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove; hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol generálny riaditeľ r ádia Lumen otec Juraj Spuchľák; z farnosti išli 3 autobusy
• 19. 5. na 5. veľkonočnú nedeľu bola prvá z piatich sv. omša v Doline o 10:30 h
• 20. 5. v pondelok bola v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej; vo filiálnom kostole v Ovčí od 8:00 do 11:00 h zakončená požehnaním a vo farskom kostole vo Víťaze od 13:00 do 18:00 h
• 25. 5. v sobotu bolo stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 25. a 26. 5. bola Snúbenecká škola – „Víkendovka II.“ v našej farnosti so začiatkom o 9:00 h na fare v katechetickej miestnosti; snúbeneckú školu viedli naše animátorky Božena Štofaňáková a Ľudmila Ondrová; náuky sa zúčastnilo 5 párov snúbencov
• 26. 5. na 6. veľkonočnú nedeľu bolo vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijímanie detí;
pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h po prvý raz prijalo Pána Ježiša v Eucharistii 5 detí
• 2. 6. dnes v našom farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze je 1. sväté prijímanie detí; pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h po prvý raz príjme 14 detí Pána Ježiša v Eucharistii
• 2. 6. dnes je zbierka na katolícke masmédiá

Stane sa

• 8. - 9. 6. začiatok deviatnika k trom košickým mučeníkom pred príchodom ich relikvií do našej farnosti
• 14. 6. v piatok bude nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00 - 22:00 h
• 15. 6. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare
• 17. - 18. 6. príchod relikvií troch košických mučeníkov do našej farnosti
• 21. 6. pri večernej sv. omši vo Víťaze bude stretnutie všetkých birmovancov aj z Ovčia; po sv. omši bude katechéza; účasť povinná
• 22. 6. v sobotu ráno bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 28. 6. v piatok je záver školského roka „Te Deum“, ktorý deti zo Základnej a Materskej školy ukončia ďakovnou svätou omšou vo Víťaze o 8:00 h a v Ovčí o 9:00 h
• 29. 6. v sobotu bude prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov; o 9:00 h bude sv. omša, ktorú bude
sláviť náš rodák Pavol Čech za všetkých Pavlov Vo Víťaze
• 29. 6. v sobotu bude slávnostná sv. omša v Ovčí o 10:30 h, obetovaná za miestnych dobrovoľných hasičov
pri príležitosti 100. výročia založenia hasičského zboru v Ovčí
• 30. 6. v daný deň bude po sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca
• 5. 7. vo piatok je cirkevný sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda; pri slávnostnej sv. omši o
10:30 h, ktorú bude celebrovať generálny riaditeľ rádia Lumen otec Juraj Spuchľák, pripomenieme si 20. výročie založenia nášho farského časopisu Spektrum
• 6. 7. vo Víťaze v sobotu ráno o 5:00 h bude požehnanie peších pútnikov na odpust do Levoče
• 7. 7. odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči; slávnostnú odpustovú svätú
omšu o 10:00 h bude celebrovať J. Em. kardinál Stanislav RYŁKO, arcikňaz baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme
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Prehľad bohoslužieb
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Zoslanie
Ducha
Svätého
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Najsvätejšej
Trojice
Pondelok
Utorok
Streda
Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi
Piatok
Sobota
12. nedeľa
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

29.6. Sv. Petra a Pavla
30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
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13. nedeľa
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Cyrila
a Metoda
Sobota
14. nedeľa
cez rok - C

Víťaz
18:00 † Helena Sokolová
18:00 † Anna, Štefan a kňaz Viktor

Ovčie

18:00 † František a Žofia Kráľovci
7:00 † Vavrinec, Mária a Helena
18:00 za ZBP rodín prístrešia „Šutková“
7:00 na úmysel Bohuznámej osoby
za ZBP Stanislava, Františka, Márie a
7:30
Pavla Pacovských a za ich rodiny
10:30 45: Jakub a Mária Galdunovci
18:00 † Bartolomej, Helena a Róbert Čechovci

17:00 † Helena, Mikuláš a Alžbeta
9:00 za farnosť

18:00 † Valent, Jozefína a Jozef Šimčíkovci
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
17:00

za zosnulých v rodine Uličnej
† Terézia Magdová a Ján Pendrák
† Ján, Eva, Štefan, Žofia a Tomáš
za farnosť
75: Mária Stahovcová a 55 manželstva s Pavlom
† Pavol Poláček
† Helena a Matej Galdunovci

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

za ZBP Alžbety Adamkovičovej a za jej rodinu
za ZBP rodiny Galdunovej a Novotnej
† Stanislav Uličný
† František Čech (výročná)
† Bernát, Štefan a Margita Bednárovci
za ZBP rodín prístrešia „Albína Čechová“
† Martin, Františka, Ján a Mária
† Ján Majerník

7:00
8:00
18:00
7:00
9:00
7:30
10:30
18:00
18:00
18:00
7:00
7:30
10:30
7:00
7:30
10:30

za ZBP Bohuznámej osoby
Te Deum - za školákov a učiteľov
† Róbert Čech
70: Peter Blizman
za ZBP Pavlov vo Víťaze
† Valentín Kollár
za ZBP Bohuznámej rodiny
† Apolónia, Žofia, sr. Vojtecha a Karol
55: Ján a Františka Velčokovci
† Anna, Jakub a Anna, František
† František a Mária
za ZBP rodiny Novotnej (38)
za celú redakciu časopisu Spektrum
za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
za farnosť
85: Alžbeta Čechová

17:00 † Mária Tkáčová
9:00 za ZBP Bohuznámej rodiny

18:00 60: Vojtech Baran
17:00 za farnosť
17:00 † Marta, Jozef, Agnesa a Alžbeta
9:00 za farnosť

18:00 † Ján Humeňanský (výročná)
9:00 Te Deum - za ZBP Zuzany a Magdalény
10:30 za farnosť a hasičský zbor v Ovčí
9:00 za farnosť

17:00 † Jozef, Pavol a Peter Galdunovci

9:00 za ZBP Patrika a Anny Humeňanských
17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
9:00 † Jozef Baloga

5. mája 2019 sme boli na 15. rozhlasovej púti rádia Lumen v Krakove

26. mája 2019 - 1. sv. prijímanie na filiálke v Ovčí

