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Premieňaf

zlo v dobrotu

Už viem, čo to znamená
vziať si kríž na ramená,
niesť ho až na Golgotu
a premieňať zlo v dobrotu.
Očistiť

sa od hriechov
už na tomto svete
a ísť priamo do neba,
kde sú len duše sväté.
Ak strávim chvíľku v očistci,
nebude to na škodu,
o to viac si budem ceniť
v raji večnú slobodu.
Peter Ja/č
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"Nechcem sa chválif v

ničom

inom ....,."

Čo však pre mňa znamená Kristov kríž?

:Zišli sme sa, aby sme
obnovili ochotu k vie·
re a získali osvietenie na cestu, ktorou
máme ísf, aby sme
boli verní svojmu poslaniu. Často sme boli
neschopní dodržaf,
splnif záväzky, ktoré sme prijali. tutujme svoje hriechy, aby
sme sa stali novým
stvorením.
Milí veriaci,
krúžili okolo mňa ako dravci.
Ich pokrik sa podobal škrekotu
vrán: Tmár, tmár ... To spolužiaci zo školy sa takto posmievali.
Chodil som na náboženstvo a
dokonca som miništroval. Ako
hodenie kameňom dopadal na
mňa každý ich výkrik. Bolo ich
viac, nemohol som sa im odplatiť, ako by sa dalo čakať od
chlapca. To radšej som utekal
domov k matke a sťažoval som
sa na deti, čo mi robia: ,,Mamič
ka, smejú sa mi deti. Nebudem
chodiť na náboženstvo, nebudem ani miništrovať." Mal som
však múdru mamičku. Ukázala na kríž a rozprávala: ,,Synček
môj, koľko rán, myslíš, že Pán Ježiš dostal pri bičovaní? Jemu sa
posmievali i pod krížom. On však
nesplácal zlým za zle, tomu učil i
nás. Ba ešte sa modlil, aby preklínajúcim bolo odpustené. Vstal
z mŕtvych a my ešte po dvoch ti-
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sícoch rokov žijeme zjeho slov a
príkladu. Bola by to od teba zbabelosť, keby si sa bál nejakého
pokriku. Ukáž, čo dokážeš! Dokáž, že nie si tmár, ale najlepší
žiak v triede. Inak ich nechaj. Pomysli si na to, čo hovorí arabské
príslovie. Psi štekajú, karavána
ide ďalej. Jednoducho štekotu
havkáčov si nevšímaj!"
Ale dalo mi to práce. Koľko
krát by som sa bol rád pobil a
ukázal, že sa nedám. Šiel som
však svojou cestou. Stal som
sa najlepším žiakom triedy. Nevadilo mi ani to, že som chodil do kostola, že som miništroval. Dnes som lekárom a tí, ktorí, sa mi vtedy vysmievali, teraz
prichádzajú, aby som im pomohol. Hneď pri vstupe do haly bytu
mám veľký kríž. To preto, aby si
každý uvedomil, že vstupuje do
domu kresťana. Takto si spomína na detstvo jeden môj priateľ - lekár. Svätý Pavol toho pretrpel viac než nejaký výsmech.
V dnešnej epištole sa priznáva:
"Veď ja na vlastnom tele nosím
znamenia, že patrím ku Kristovi." Tými znameniami boli stopy po mnohých utrpeniach, ktoré musel prestáť v apoštolskej
práci. Ďalej spomína v liste Korinťanom. ,,Päťkrát ma Židia palicovali, dostal som 40 rán bez
jednej. Trikrát som bol šľahaný
prútmi a raz som bol kameňova
ný." Vtedy sa otrokom vypaľova
lo na tele znamenie ich pána. Pavol sám o sebe hovorí, že je Kris-

tov otrok. A s hrdosťou nosí na
tele tieto rany. Vyslúžil si ich v
službe Kristovi a sú mu znamením, že je Kristovým majetkom.
Celý list svätého apoštola Pavla Galaťanom bolo možné nazvať
obhajobou Kristovho kríža. On si
je dobre vedomý toho, že Mojžišov zákon naučil ľudí rozoznávať
čo je dobré a čo je zlé, zlo však
nepremohol. Nad hriechom zvíťazil jedine Kristov knz. Pavol je
zanietený pre Krista. Kríž je mu
pýchou, nástrojom vykúpenia, lásky a obety Kristovej. Sám priznáva, že nieto sily, ktorá by ho
mohla od Krista odlúčiť.
On na svoju dobu vysoko vzdelaný nič nedbá na tých, ktorí ho
nechápu. Píše: ,,Tí však, ktorí idú
do záhuby, považujú náuku kríža
za hlúposť. My však, ktorí budeme zachránení, vieme, že týmto Boh prejavil svoju moc. Bláznivá vec Božia je múdrejšia než
ľudia a slabá vec Božia je silnejšia ako ľudia."
Inými slovami. Mnohí ľudia pokladajú za bláznovstvo to, čo je
nad ich chápanie. Kríž mnohým
vtedajším vzdelancom sa javil
ako niečo nezlučiteľné s ľud
ským rozumom. Pavol chce povedať, že za bezmocnosťou Ukrižovaného je moc spásy. Preto
môže s celou svojou dušou a v
dnešnej epištole prehlásiť: ,,Nechcem sa chváliť v ničom inom,
ako v kríži nášho Pána Ježiša
Krista."
Čo však pre mňa znamená

Kristov kríž? V Prešove pred výkladom SSV stoja dve asi 16-roč
né dievčatá, študentky. Je tam
vystavený ruženec s väčším pekným krížom. Rozprávajú sa, že
si ho pôjdu kúpiť, aby mohli nosiť kríž. A aj to urobia. Netušili,
že vedľa nich stojí kňaz. Keď si
ho kúpili a vychádzali, kňaz sa
na nich usmial: "Zaujíma ma,
slečny, prečo ste sa rozhodli
kúpiť si ruženec." "Kvôli kríži-

ku, ono sa to teraz nosí." Nuž,
ono sa to teraz nosí, zatiaľ ako
dekorácia. A či nepríde niekedy
chvíl'a, kedy príde táto slečna aj
k zamysleniu, kto je na tom kríži? Kňaz im poprial: "Kiež by ste
dobre poznali toho, koho znamenie chcete nosiť."
I to sa môže stať. Viete, už
máme všetkého dosť a hnusí sa
nám povrchnosť. Zatiaľ nemáme
nikoho, kto by nám o Kristovi roz-

prával. Veď on sa niekto nájde.
Vy, naši čitatelia, nemusíte hľa
dať. Vám o Kristovi hovorí slovo
Božie, o jeho obeti a láske krížová cesta. 1ja vám vyprosujem
takúto lásku ku Kristovi, akú mal
svätý Pavol. Za kríž Kristov sa
nemusíte hanbiť, ale hrdo sa k
nemu hláste, ako sa hlásil svätý
Pavol a milióny a miliardy veriacich pred nami a po nás.
Amen.

Blahoželanie k 80-tke d„ o„ Jána Biroša
Na úvod nášho priania ešte raz chceme citovať slová sv. Pavla: ,,Nechcem sa chváliť v ničom inom,
ako v krízi nášho Pána Ježiša Krista."
Drahý náš duchovný otec, redaktor, kazateľ, spovedník, je fažké vymenovať všetky prívlastky kňa
za a ešte ťažšie SO-ročného kňaza. Vaša životná cesta a cesta kňaza bola popretkávaná krízmi, ktoré nechceme teraz uvádzať, lebo chceme Vám toto zaželať:
Drahý náš duchovný otec!
Spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 80 rokov Vášho života. Boli to roky naplnené Božou
milosťou, Božou láskou pri liečení našich duší. Tešíme sa z Vašej prítomnosti, keď slúžite svätú omšu
a s láskou ju vkladáte do našich sŕdc. Vaše príhovory, Váš liturgický spev sú také jasné a zreteľné,
že netreba k tomu nič dodávať. Vyprosujeme od Všemohúceho hojnosť Božích milostí a ochranu našej
Nebeskej Matky Panny Márie. Nech Vás Pán Boh požehnáva a obdarí Vás svojím pokojom a zdravím.

snímka: Martin Magda

5

Drahí naši čitatelia, cez našu sestru, farníčku Hanku sme sa s milosťou nášho Pána dostali k svedectvu, ktoré nech Vás posilní vo vašej viere. A ako sa u nas hovorí: "ňet domika bez krížika", prijali to
ako nádej do nášho života, popretkaváneho niekedy aj bolesťou a utrpením.
- re -

Jarkine svedectvo 2018
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Vážený pán dekan, pán kaplán, milí priatelia,
rozhodla som sa vydať moje svedectvo o tom, že nášmu všemohúcemu Pánu Bohu naozaj „nič nie je
nemožné". Keďže nie som veľký rečník na verejnosti a nerada by som vynechala nejakú dôležitú časť
môjho svedectva, dovolila som si ho ako pomôcku napísať.
U nás v Rimavskej Sobote v auguste v odpustovej kázni emeritného otca biskupa Andreja Imricha zaznela veta, že my veriaci sme vlastne povinní vydávať svedectvá (naše osobné skúsenosti s Pánom Bohom) a je to potrebné pre povzbudenie a posilnenie viery nás všetkých. A ja som tiež Pánu Bohu sľúbi
la, že svedectvo vydávať budem.
Moje zdravotné problémy sa začali prejavovať v miernej forme v roku 2017. Avšak v plnej sile prepukli v roku 2018 na prelome januára a februára. Neboli to bolesti, s ktorými človek hneď beží k lekárovi.
Bolo to nechutenstvo, celková slabosť, chudokrvnosť a zlé krvné testy. Prešla som množstvom vyšetrení a hospitalizácií (čiže pobytov v nemocnici) a záverečná histologická diagnóza znela hrozivo: duplicitná (čiže zdvojená) rakovina žalúdka a súčasne rakovina duodena (dvanástorníka). Rozpráva sa mi o tom
veľmi ťažko. Môj manžel je lekár a keď prišli prvé histologické výsledky, plakali sme obidvaja. Po prvých
konzíliách (lekárskych poradách) prognóza znela viac ako zle. Od niektorých lekárov bolo dokonca doporučenie na paliatívnu liečbu (bez operácie, bez onkologickej liečby so zameraním na tlmenie bolesti).
V tomto čase som zašla za pánom dekanom Polákom a poprosila som ho o generálnu spoveď, ktorú
som absolvovala. Po diagnostikovaní mojej vážnej choroby sa spustila, môžem to tak nazvať, ,,modlitbová
lavína". Ja, celá moja úžasná rodina, kňazi, ako aj mnohí naši priatelia a známi sa začali modliť za moje
uzdravenie a celkové vyliečenie. O príhovor a pomoc sme od začiatku prosili našu Nebeskú Matku Máriu modlitbou ruženca a Pompejskou novénou. Obracali sme sa na ňu aj ako na Matku Ustavičnej pomoci, a to litániami a deviatnikmi. Celý čas sme prosili o Božie milosrdenstvo za moje uzdravenie prostredníctvom korunky Božieho milosrdenstva a ja som sa odovzdávala do Božej vôle cez Novénu odovzdanosti. Zároveň sme sa obracali s modlitbami na mnohých svätých, aby aj oni orodovali za moje uzdravenie.
Bol to hlavne svätý Šarbel, na ktorého sme sa ako na PRVÉHO obrátili s modlitbou a prosbou o moje
uzdravenie. Jeho olejom som bola niekoľkokrát pomazaná aj v nemocnici, aj na modlitebných stretnutiach a svätých omšiach k jeho úcte. V Klokočove, kde som nemohla byť osobne prítomná na sv. omši
k úcte sv. Šarbela, sa za mňa modlili priatelia z našej farnosti. Hneď po diagnostikovaní mojej choroby nám darovali jeho posvätený obraz. Ten sme vystavili u nás doma v ob}'Vacej izbe a celá rodina sme
sa denne pri ňom modlili a prosili za moje uzdravenie. Jeden deň v medziobdobí medzi hospitalizáciami
som bola doma, bola som veľmi slabá a fyzicky som sa cítila veľmi zle. Sedela som v obývačke a modlila som sa Deviatnik k sv. Šarbelovi. Počas modlitby som zadriemala a keď som sa prebrala, mala som
pocit, že sv. šarbel bol počas môjho zdriemnutia fyzicky pri mne prítomný ... Bezprostredne po precitnutí
som mala pocit závanu jeho odevu a hneď po tomto zážitku som sa samovoľne rozplakala. Kľakla som
si, pokračovala v modlitbe a ďakovala za jeho príhovor a prítomnosť u nás doma. Mala som pocit úľavy
a pocit kľudu na duši. Vôbec som sa netrápila, čo a ako dopadne, bola to absolútna dôvera, že všetko
bude dobre, že Pán Boh sa aj na príhovor sv. Šarbela postará. V modlitbách pred jeho obrazom pokračujeme aj naďalej. Osobne som presvedčená, že jeho príhovor veľmi pomohol ako pri mojom fyzickom,
tak aj pri duchovnom uzdravení a pri zmenách, ktoré nastali v živote našej rodiny.
Ďalej to bola sv. Terezka z Lisieux, na ktorú som sa s modlitbami obracala od mojej mladosti. Tiež
sme sa vrúcne modlili k starohorskej Panne Márii na Starých Horách a k našim slovenským blahoslave-
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ným sestre Zdenke a Titusovi Zemanovi. V deviatniku sme prosili o pomoc sv. Peregrína, patróna chorých na rakovinu. Za moje uzdravenie sa modlili aj sestry z rehole Božského Vykupiteľa spolu s telesne
postihnutými k blahoslavenej Alfonze Márii Epingerovej.
Osobne som sa zúčastnila modlitebných stretnutí s pátrom Jamesom Manjackalom, kde sa modlili
nado mnou za moje uzdravenie. Keď páter Manjackal na štadióne v Brezne posledný deň hovoril mená
uzdravených, meno „Jarka" povedal niekoľkokrát. Ja viem, že spomedzi niekoľko tisíc účastníkov tam
mohlo byť veľké množstvo Jariek, ale jednou z nich - ,,uzdravenou" - som bola URČITE aj JA. Verila som
tomu a ani na sekundu som nezapochybovala. Keď povedal meno „Jarka", ja som to cítila. Veľmi som
sa vtedy rozplakala, ďakovala a chválila nášho Pána.
Okrem toho boli modlitby za mňa prednášané aj na stretnutiach, kam som v tom čase nemohla ísť.
Počas môjho pobytu v nemocnici som sa skontaktovala so spoločenstvom Braňa Letka (LCH), ktoré ma
tiež zahrnulo do svojich modlitieb a podporovalo ma aj slovami Sv. písma. Modlili sa za mňa v Lurdoch,
vo Fatíme, v Medžugorí, ako aj vo Sv. Zemi. Silu a nádej som celý čas čerpala zo sviatostí - z Eucharistie, sv. spovede a pomazania chorých, ktoré som prijala viackrát.
Počas mojej hospitalizácie ma v nemocnici niekoľkokrát navštívil aj pán dekan a na jednej z návštev
mí povedal, že našu farnosť navštívi mystička Myrna Nazzour zo Sýrie. V tom čase som ešte vôbec nevedela termín mojej operácie, ani to, čí ma vôbec budú operovať. Ale poprosila som pána dekana o odslúženie a obetovanie sv. omše za moje uzdravenie počas jej návštevy u nás v Rimavskej Sobote. Po
niekoľkých mesiacoch, v priebehu ktorých som absolvovala mnoho náročných zákrokov, som dostala
konkrétny termín operácie 12. 6. 2018, presne v dátum Myrninej návštevy v našej farnosti a deň, keď
bola za moje uzdravenie obetovaná sv. omša. Keď som sa dozvedela, že nebudem môcť byť prítomná
na omši s pani Myrnou, poprosila som nášho pána dekana o sprostredkovanie návštevy s ňou na východnom Slovensku. A tak sme sa štyri dni pred mojou operáciou vybrali do Ľutiny, kde sme sa všetci
spoločne pomodlili pri obraze - ikone Panny Márie Soufanieh a Myrna ma potrela na čele a v oblasti mojich zdravotných problémov olejom. Zároveň mi po modlitbách prostredníctvom paní tlmočníčky povedala, že „ona cíti, že všetko bude v poriadku".
Pre nás jeden veľký zázrak a svedectvo je to, že diagnóza rakoviny žalúdka sa v prvej histológii (v marci) potvrdila, ale v druhej (v máji) už nie.
Môžem smelo povedať, že keď som celý môj veľký problém odovzdala do Božej vôle, onedlho do môjho vnútra vstúpil taký zvláštny pocit kľudu, vyrovnanosti a viera, že všetko bude v poriadku. Veľa sme
sa modlili za lekárov, za ich správne rozhodnutia počas liečby a za ich ruky, ktoré ma budú operovať.
Počas celého obdobia zákrokov a čakania na operácie som bola zdravotne v rôznych fázach. Raz, keď
ma manžel viezol domov z B. Bystrice po jednej hospitalizácii, bola som hrozne slabá a takmer nič som
nevládala. Povedala som mu, že sa idem domov buď zregenerovať, alebo zomrieť... Napriek tomu, ako
som sa cítila, aj napriek neistým a opatrným rečiam lekárov som sa vnútorne cítila pomerne pokojná.
Vedela som, že je za mňa vedený modlitebný boj - modlitebná lavína.
Na kontrole po operácii mi lekár povedal, že náročnú 7-hodinovú operáciu urobili ako najlepšie vedeli
a urobili všetko, čo bolo v ich silách. Operačne mi vybrali časť žalúdka, duodenum (dvanástorník), hlavu pankreasu, časť čreva a 44 uzlín. Ani v jednej uzline sa metastáza nepotvrdila. Môj doktor (operatér) povedal: ,,Jarka, máš silného anjela strážneho, také šťastie s touto diagnózou má len veľmi malé %
ľudí." Vtedy som sa rozplakala a jeho slová som vnímala ako Božie potvrdenie uzdravenia. Pán Boh konal a Pán Boh sa postaral. ..
Teraz chodím na pravidelné mesačné kontroly, neberiem žiadnu onkologickú liečbu a zatiaľ je všetko v poriadku.
Sama som sa často zamýšľala nad tým, že vlastne na príhovory ktorého svätého, na čie modlitby,
prosby a chvály sa udial zázrak môjho uzdravenia? Ale skonštatovala som, že svätí predsa nie sú navzájom konkurencia, ale že VŠETKY tieto príhovory, modlitby, prosby a chvály smerujú k nášmu Pánu Bohu
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a On koná a uzdravuje ...
Pán Boh vie, čo potrebujeme, čo zvládneme a čo unesieme. Pán Boh dopustil, ale neopustil a modlitby dokážu vyprosiť u Neho zázraky. V jednom svedectve som čítala peknú myšlienku, ktorú by som
rada vyjadrila aj v mojom svedectve a to je, že ,,tento príbeh je o Bohu a Božej veľkosti. O tom, že Pánu
Bohu nič nie je nemožné a je vždy s nami. Božia logika je iná ako tá naša a nech nás toto poznanie pritiahne bližšie k Bohu. Všetkým tým, ktorí stále bojujete, chcem odkázať, aby ste sa nevzdávali a verili".
Takže moje obrovské ĎAKUJEM za to, že som tu a že som to zvládla, patrí v prvom rade BOHU, mojej drahej rodine, lekárom, zdravotníkom, všetkým kňazom, rehoľným sestrám, priateľom a známym ...
Moje svedectvo by som chcela ukončiť vetou (myšlienkou) z modlitby sv. Terezky z Lisieux. Je to modlitba „chorého", ktorú sa často pri Deviatniku k Sv. Terezke modlím: ,,Uvedomujem si, že doteraz som
LEN stála pod krížom. Teraz mi Pán udelil nevýslovnú milosť môcť si na jeho kríž aj ľahnúť. Viem, že Pán
ma miluje - nebojím sa ... "
A na úplný záver ešte niečo, čo je pre mňa a moju rodinu tiež taký veľkým zázrakom. V ten rok 2018
sme kvôli mojej chorobe museli stornovať dve zaplatené dovolenky, takže mám osobnú skúsenosť, kol~
ko je s tým starostí, papierovania, komunikácie s poisťovňou a v neposlednom rade aj finančné straty ...
Ale nie táto informácia je prioritná ...
Keď som ležala celé dni v nemocnici, tak som často pozerala TV Lux, kde bežala reklama na zájazd
Lisabon - Fatima - Santiago De Compostela - Oviedo - Lurdy. Ja som si vtedy tak sama pre seba povedala: ,,Pane Bože, keď sa vyliečim, chcem sa ísť poďakovať Panne Márii na miesta, kde sa zjavovala."
Od operácie ubehlo sotva 1,5 mesiaca (prelom júl - august) a ja som pocítila silnú túžbu ísť na tento
zájazd a pritom som si hovorila: ,,Pane Bože, ale ja tam skutočne chcem ísť a nie zájazd potom znova
stornovať, pretože si mi nedal silu na jeho absolvovanie. Veď dva zájazdy (avšak zážitkové, nie duchovné) som v krátkej minulosti už stornovala ... " V tom čase som sa ešte necítila úplne v poriadku, ale keď
sme chceli ísť v októbri, museli sme sa v lete prihlásiť. Bolo to krátko po operácii a ja som mala ešte
dosť výrazné tráviace problémy a bola som ešte veľmi slabá (celkovo som počas mojej choroby schudla
22 kg a stratila som takmer všetku svalovú hmotu). Ale modlila som sa za to, aby som cestu zvládla.
Prišiel október a ja som sa štyri mesiace po veľkej brušnej operácii (keď som mala brucho rozrezané
krížom s následnými 42 stehmi) vydala s mojou rodinou a našimi priateľmi na cestu. Všetko som absolvovala SUPER, všetko som zvládla a nemala som ani náznak nejakých problémov. Takmer každý deň
sme prešli peši cca 12 - 16 km (to mi ukázala apka na mojom mobile). Vo Fatime je taký približne 400
m dlhý mramorový chodník od katedrály po kaplnku Zjavenia, ktorý som prešla s našou 12-ročnou dcérkou Terezkou po kolenách s ružencom v ruke a modlitbami vďaky. Na tomto zájazde som pred účast
níkmi (našimi spolucestujúcimi) prvýkrát svedčila o mojom uzdravení. Keď som sa nad tým všetkým zamyslela a uvedomila som si, že iní ľudia sa po takejto operácii ešte dlho regenerujú, chodia na liečenia
a ja som popri mojom zázračnom uzdravení ešte dostala takúto obrovskú milosť... Takže asi toľko ... A
môj nasledujúci sen a túžba je cestovať do Libanonu za sv. Šarbelom.

Verím v silu modlitby......
S Jarkou sme sa spoznali v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Stretávali sme sa na chodbe, keď som skúšala prvé kroky za pomoci manžela a syna po náročnej operácii, neskôr v jedálni iv nemocničnej kaplnke. Jarka bola na prípravnom zákroku pred ťažkou operáciou, ktorú mala podstúpiť v
Banskej Bystrici. V rozhovore sme zistili, že sa pracovne poznám s jej neterou Karolínkou z Rimavskej
Soboty a tá mi po návrate do práce nosila správy o zdravotnom stave svojej tety.
V apríli uplynul rok od nášho stretnutia s Jarkou a keď mi pred mesiacom poslala svedectvo o svojom
uzdravení, dodala mi odvahu k tomu, čo som už chcela dávno urobiť - poďakovať sa za modlitby. Svojej
rodine i Vám všetkým, ktorí čítate tieto riadky, ale aj tým, ktorí tieto riadky čítať nikdy nebudú.
Tiež sa denne modlievam svätý ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu, deviatnik k sv. Peregrínovi, modlitbu k sv. Šarbelovi, zbožné vzdychy k Pánu Ježišovi i k mojej patrónke sv. Anne. Na odporú-
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Modlitba pohanky
Čo vám pripomína scéna z
dnešného evanjelia? Žena · pohanka, ktorá s pravým Bohom
nemala doteraz nič spoločné, prichádza za Ježišom, lebo je v zúfalej situácii. Nevie pomôcť svojej
chorej dcére. Ježiš je jediný, ktorý by mohol ešte niečo urobiť...
Zažívame to, keď sa ľudia, ktorí nechodia do kostola, dostanú
do ťažkej situácie, keď ochorejú sami alebo niekto ich blízky,
prídu aj do kostola, aj sa začnú
modliť, chytajú sa náboženstva
ako topiaci sa slamky. A čo na
to my, kostolní? Možno pre seba
potichu, alebo aj nahlas posudzujúc a odsudzujúc pohŕdavo povieme: ,,No, odrazu ti je už dobrý aj
Pán Boh! A kde si bol doteraz?"
Aby sme však boli spravodliví,
priznajme si, že my všetci v našej narušenej prirodzenosti fungujeme podobne - ak nie vo vzťa
hu k Bohu, tak v ostatných našich
vzťahoch. Až keď niekoho stratíme, uvedomíme si, kým pre nás
bol a ako málo sme si ho vážili.
Alebo až keď niekto blízky nám
ochorie, vieme sa zmobilizovať a
urobiť preňho všetko možné. No
kým bol zdravý, venovali sme sa
mu málo ... Alebo koľko máme v
našom adresári ľudí, na ktorých si
spomenieme a kontaktujeme ich,
až keď niečo potrebujeme ... Nie
je to od nás pekné, ale je to tak.
Pohanka sa modlila, až keď
bola zúfalá, až keď si uvedomila,
že len Ježiš jej môže pomôcť. Ale
aká to bola modlitba! To bola vrúcnosť. Tá modlitba vychádzala až
zo dna jej duše. To bola taká modlitba, že až sám Boží Syn nad ňou
žasol: ,,Žena, veľká je tvoja viera."
Nie je to síce od nás veľmi pekné,

10

ale je to pravdivé, že človek najintenzívnejšie hľadá Boha, až keď
je na dne, keď potrebuje pomoc a
sám si pomôcť nevie.
A tak možno posolstvom
dnešného evanjelia pre nás je
toto: Naším problémom je nielen
to, že Boha vyhľadávame, až keď
sme v núdzi, ale ešte viac to, že
v skutočnosti SME V NÚDZI, ale
si to neuvedomujeme. Nie sme si
vedomí toho, že hynieme v chorobe - my alebo naši blízki. Netušíme ani to, že jediný, kto nám
môže pomôcť, je Boh. Sme pohania alebo máme v našom živote pohanské územia, kam sme si
Boha ešte nevpustili - a on tam
veľmi chýba. Ale nevieme o tom,
ešte sme neprecítili vlastná biedu a tak nám chýba modlitba. Alebo našej modlitbe chýba vrúcnosť.
Chýba nám viera pohanky. Aká to
bola viera?
Ježiš vyžadoval vieru a s rozlič
nou vierou sa aj stretal. Od sluš-

ných, nábožných Nazaretčanov
odišiel a neurobil u nich zázraky „pre ich neveru". Apoštolom,
ktorí mu zasvätili svoj život, viackrát vyčítal „slabú vieru". Ale pohankinu „veľkú vieru" obdivoval.
Pretože ona nebola sebestačná,
spokojná sama so sebou. Bola
si vedomá svojej odkázanosti na
Ježiša. Ani nebola v obchodnom
vzťahu s ním, ako často nesprávne robia ľudia, ktorí veria, že veria - dám toto a toto, tamto nebudem robiť, budem sa modliť a
chodiť do kostola a potom by tom
mal od Boha dostať, čo potrebujem a čo chcem. Ona prijala dar
od Boha tak, ako sa spása má
prijímať - ako nezaslúžený dar od
Boha, ako omrvinku, ktorá nehodnému spadne zo stola.
Ak cítime, že sa modlíme málo,
alebo ak je naša modlitba málo
vrúcna, skúsme to s modlitbou
pohanky.
Miroslav Klimant,

kňaz

Podmienky a predpoklady pre vnuknutia Ducha Svätého
Boh vedie každého z nás inou, úplne originálnou cestou. To znamená, že i vnuknutia Ducha Svätého sa
prejavujú u každého inak a s rôznou početnosťou. Každý kresťan má po Božích vnuknutiach túžiť a prosiť!
Jacques Philippe radí, ako vnuknutiam pripraviť pôdu a ako príklad uvádza, desať podmienok, za ktorých sa môžu lepšie prejavovať.
Aké sú to podmienky a predpoklady?
1) Túžiť a prosiť: napr. "Veď ma vo všetkých mojich rozhodnutiach a daj, nech nezanedbám žiadne Tvoje vnuknutia." Alebo prosto prosme o svetlo Ducha Svätého.
2) Chváliť a ďakovať: Ak poďakujeme Bohu z celého srdca za každú obdržanú milosť a zvlášť za vnuknutie, dá nám ďalšie. Naopak, nevďačnosťou a ignorovaním vnuknutia prichádzame o ďalšie.
3) Rozhodnúť sa nič Bohu neodopierať: dôležité je pevné a stále rozhodnutie poslúchnuť Boha v každej veci, veľkej i malej, bez výnimky. Čím väčšie odhodlanie k poslušnosti v nás Boh vidí, tým viac vnuknutí nám dá. Ale pozor! Toto rozhodnutie nesmie viesť k prehnanej úzkostlivosti - tou by si diabol mohol
poslúžiť a zastrašoval by nás. Je potrebne nechať sa viesť láskou a nie strachom.
4) Synovská a dôverná poslušnosť: Keď chceme, aby nám Boh viac odhaľoval svoju vôľu prostredníctvom vnuknutí, musíme začať plnením Božej vôle, ktorú poznáme. Platí tu princíp vyjadrený Ježišom v
(Lk 19,26): ,,Každému, kto má, bude pridané, kto nemá, tomu bude vzaté i to, čo má". Aby sme obdržali viac vnuknutí, musíme najprv poslušne reagovať na tie, ktoré dostávame. Je totiž mnoho prejavov
Božej vôle, ktoré poznáme, než by sme potrebovali zvláštne vnuknutie. Patrí sem: vôľa Božia vyjadrená
v evanjeliách, v prikázaniach, v učeniach Cirkvi, v požiadavkách nášho povolania, atď.
5) Žiť v odovzdanosti: Mnoho vecí Boh nechce, ale ich vo svojej múdrosti dopúšťa. Boh žiada, aby sme
pre odstránenie zla vo svete urobili, čo je v našich silách, a to, čo odstrániť nemôžeme, aby sme v dôvere a pokoji prijali. Neznamená to súhlasiť so zlom, ale s tajomnou Božou múdrosťou, ktorá zlo odpúšťa. To nie je ustúpením zlu, ale prejavom dôvery v Boha, ktorý je silnejší než zlo. Vieme, že ,,tým, ktorí
milujú Boha, všetko napomáha k dobrému" (Rim 8,28).
6) Žiť v odpútanosti: je potrebné udržať si odpútanosť srdca - istú slobodu, odstup, vnútornú zdržanlivosť. Tvrdohlavé lipnutie na svojej vlastnej domnelej „múdrosti", i keď si stanovuje ciele, ktoré sú sami
o sebe skvelé, je pre poslušnosť Duchu Svätému asi najhoršou prekážkou! Medzi múdrosťou Božou a
našou nebude nikdy dokonalá zhoda. Vždy budeme nútení vzdať sa svojich predstáv - v prospech skutočnej Božej vôle.
7) Zotrvať vo vnútornom tichu a pokoji: Ak chceme vnuknutia rozpoznať a jednať podľa nich, je potrebné uchovať svoje srdce v pokoji, a to za všetkých okolností. Nie je to ľahké, ale keď budeme žiť v nádeji v Boha, v odovzdanosti a pokore, keď budeme prijímať svoje vlastné úbohosti v dôvere v Božie milosrdenstvo, bude sa nám to dariť stále lepšie. Nepokoju v srdci sa treba brániť - mohol by nám úplne znemožniť všímať impulzov Ducha Svätého.
8) Verne vytrvať v modlitbe: Modlitba je nutná. Pomôže nám nájsť to miesto v srdci, kde k nám Duch
Svätý ticho hovorí. Na tichú a osobnú modlitbu kladie dôraz aj sám Pán Ježiš, keď hovorí: ,,Keď sa však
modlíš ty, vojdi do svojej komôrky, zavri dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti" (Mt 6, 6).
9) Skúmať hnutia svojho srdca: Božie vnuknutie sa neobjavuje ani v našej hlave, ani v našej predstavivosti, ale vynára sa z hÍbky nášho srdca.
„Aby sme rozpoznali, čo je z Ducha Svätého a čo je z nás samých alebo od diabla, musíme si všímať
dianie vo svojej duší! Ide o to - osvojiť si postoj plný túžby po Bohu, vnútorného pokoja, modlitby a pozornosti k dianiu v našej duší. Aby hnutie, ktoré je z Božej milosti, nebolo hneď udusené, alebo sa nestratilo v šume všetkých ostatných popudov a emócií, ale sa mohlo dostať do vedomia a to, aby rozpoznalo Božie vnuknutie. To ale predpokladá určitú bdelosť.
Ak hýbe s nami strach, hnev, agresivita, atď., ťažko dokážeme postrehnúť Božie vnuknutie.
spracoval B. V.
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čanie Školských sestier sv. Františka, ktoré sa so mnou i nado mnou modlievali pred operáciou, recitu-

jem žalmy 91 a 118, ktoré sú oslavou Boha a prúdi z nich obrovská sila: ,, ...ja nezomriem, budem žiť a
vyrozprávam skutky Pánove ... "
Každý deň o 5 minút 12 mi zvoní telefón. Prezváňa mi moja spolužiačka z Humenného, ktorá sa modlí za moje zdravie k blahoslavenému Titusovi Zemanovi. Ďakujem! Kamarátka z Prešova k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi, moja sestra v Karagande k blahoslavenému Vladislavovi Bukovinskému. O
mnohých neviem, ale ďakujem! Vaše modlitby má dvíhali z bolestí a niesli na rukách, keď mi bolo ťaž
ko po operácii, po ožarovaní, po chemoterapii. Keď sa komplikovala situácia ohľadom mojej operácie,
či liečby. Len sme sa modlili a Pán Boh bral všetko do svojich rúk, posielal mi do cesty úžasných ľudí i
lekárov a staral sa.
Verím, že má v rukách každú minútu môjho života a som vďačná za dni prežité so svojou blízkou i
vzdialenejšou rodinou, ktorú mám rada, so svojimi priateľmi, ktorých mám rada, vo farnosti, ktorú mám
rada. Som vďačná, že chodím do práce, že kopem v záhradke, že varím, periem i žehlím svojim chlapcom. Lebo je to dar.
Na záver sa chcem podeliť s osobným zážitkom z októbra minulého roka. Bola som po poslednej chemoterapii pri sviatosti zmierenia pred prvým piatkom. Kľačala som v lavici a hlavou mi vírili myšlienky,
čo bude ďalej, aké budú výsledky. Slzy mi stekali po tvári, prosila som o silu prijať Božiu vôľu. Začala
sv. omša a duchovný otec Marek čítal Markovo evanjelium. Premkol ma neskutočne silný pocit, keď zaznelo z jeho úst: ,, ... žena, si uzdravená zo svojej choroby ... " Nemám k tomu už čo povedať, len ďaku
jem spolu s Jarkou.
Verím v silu modlitby a denne pri vešperách prosím: ,,Pane, žehnaj a obdar zdravím všetkých, ktorí sa
za mňa modlia."
Hanka Birošová
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"V"V

SC
Som na návšteve v rodi·
ne pána doktora Blažeja
Vaščáka. Veľmi dlho som
sa pripravoval na tento
rozhovor. Myšlienka 20.
výročia vzniku nášho ča·
sopisu ma pobádala, aby
som do tohto jubilejného
čísla požiadal o rozhovor
nášho stáleho dopisova·
teľa, ktorý od roku 2000
prispieva do nášho časo·
pisu. Keď to spočítam,
tak je to cca 130 čísiel
nášho časopisu, kde je
jeho stála rubrika Tram·
poty manželstva. Mnohí
ho určite poznáte. Pochádza zo Širokého, aj tam
býva. Je všeobecným lekárom vo svojej ambu·
lancii praktického leká·
ra a mnohí ste sa s ním
mohli stretnúf, alebo ako
jeho pacienti ho pravidel·
ne stretávate. Ale mnohí
ho vnímame aj ako nosi·
teľa a šíriteľa duchovna
a zdravých rád a posto·
jov pre našich manželov
a taktiež aj pre smíben·
cov, ktorí sa s ním stretávajú na predmanželských
prípravách a náukách, a
to nielen z našej farnosti, ale aj z celej našej arcidiecézy.
12

Ja som vás síce v krátkosti predstavil, ale poprosím vás o doplnenie toho, čo som neuviedol a
krátke predstavenie sa našim
čitatefom.

Narodil som sa tu v Širokom
u babičky v rodnom dome „pod
pecou". Veľmi si to vážim, lebo
ten domček stojí dodnes a je vel~
kým symbolom aj pre moju vieru,
lebo tam si spomínam na prvé začiatky môjho spoznávania Božích
vecí. Otec bol najstarší z chlapcov Vaščákovcov, pochádzal zo
sedemčlennej rodiny, mamka
bola tiež najstaršia z osem detí,
tiež bola Širočanka, takže mám
pôvod tu, aj keď moji starí rodičia
dedko Vaščák bol z Víťaza a babka bola z Ovčia. Otec aj s mamkou mi životom odovzdávali vieru,
ale tú prvú som dostal od babky

Apolónie, ktorá mala krásne veľ
ké Sväté písmo v obrazoch, kde
sme ako vnúčatká nazerali ponad plecia, keď si ho položila do
tej svojej sukne. A tam sme videli krásne obrazy. Ako trojročný
chlapec si pamätám, že cez tie
obrazy, ktoré som v tom Svätom
písme videl, sa mi dostávala viera. Moji rodičia si potom vystavali domček. Ja som vždy túžil zostať doma v rodisku, aj keď som
mal ponuky v Košiciach. Rozhodol som sa jednoducho pre Široké. Zostali sme tu. Ešte ako študent po 5. ročníku som začal stavať dom pre svoju rodinu, lebo už
sme čakali v poradí tretie dieťa
počas mojich štúdií na vysokej
škole. Ja som tu chcel zostať,
lebo som cítil, že tu som zapustil
svoje korene a tu som chcel pri-

niesť

aj ovocie, čo sa týka kresživota.
Takže ste prežili krásne detstvo.
Bol som najstarší zo šiestich
detí, takže až také krásne to celkom nebolo. Už od 3 rokov som
musel chodiť s rodičmi na pole,
nemali ma kde nechať. Napriek
tomu som zažil pekné spoločné
chvíle a zážitky s rodičmi, zvlášť
pri modlitbe, lebo som bol ako
ich milovaný jedináčik, kým neprišla sestra a potom ďalší súrodenci. No a potom som mal už
skôr také zastupiteľské miesto
otca, lebo tatko chodili po robotách - pri stavaní televíznej veže
na Branisku asi 12 rokov a potom 18 rokov v bani na Slovinkách. Takže, keď niečo bolo treba ohľadne chlapskej roboty, musel som to urobiť. To bola pekná
služba a zároveň aj príprava na
otcovstvo. Tatko mi svojím osobným príkladom postupne budovali identitu muža a najmä modlitbou a veľmi častým čítaním Svätého písma. A to u mňa nechalo
svoju stopu aj pre moju prípravu
do manželstva.
Ako ste si vybrali svoje povolanie, že to bude práve medicína,
v tom čase to nebývalo bežné?
Dá sa povedať, že od prvého
svätého prijímania som miništroval. Ešte pri d. otcovi Orosovi, potom pri d. otcovi Adamčákovi a
postupne som bol miništrantom
do 21 rokov. Bol som blízko oltára, moja myšlienka bola ísť cestou kňazstva. Ale Pán mi ukázal
inú cestu práve tým, že som si v
8. ročníku na Základnej škole zlomil nohu na lyžiach a dostal som
sa do nemocnice. Videl som tú
obetavú prácu doktorov a sestričíek, začal som premýšľať o medicíne ako o druhej alternatíve

ťanského

voči kňazstvu.

A čo sa týka toho
samotného rozhodnutia, prišlo,
keď mí manželka - v tom čase,
keď som mal nohu v sadre, starala sa o mňa takmer 3 mesiace - opisovala zošity a pomáhala so školou. A aj vďaka nej som
mohol skončiť ôsmy ročník. Zača
li medzí nami bližšie vzťahy, poznávanie sa a takto sme prešli
celé naše stredoškolské štúdiá.
A po mojom druhom ročníku, keď
Hedka mala skončenú vysokú
školu, mali sme už 7-ročnú známosť, rozhodli sme sa pre manželstvo. Priali si to najmä jej rodičia. Ked'.že mali jedinú dcéru, urči
te túžili aj po vnúčatkách. To bol
náš začiatok spoločného života.
Aj keď som jednu chvíl'u váhal,
lebo ma to ťahalo k tej teológii,
ale Duch Boží mí dal jasne najavo, že má so mnou iný plán. Daroval nám do výchovy šesť zdravých detí. Požehnal nás oboch aj
13 vnúčatkami, z ktorých máme
veľkú radosť. Moje kňazstvo vložil do rúk nášho druhého syna.
A tu človek časom zistí, že Boh
má s každým svoj úžasný a jedinečný plán.
Ale nezašli ste ďaleko od svojho sna, lebo liečenie duše a liečenie tela idú jedno s druhým.
Práve v mojom povolaní využívam tú možnosť. Aj počas totality sme mali veľmi veľa duchovného vedenia od mnohých kňa
zov, ktorí mali vzatý súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Spomeniem napríklad Bartolomeja
Urbanca a ďalších z podzemnej
cirkvi zo Slovenska aj z Čiech. Aj
keď sme si veľmi veľa vystáli, ale
spolu sme dokázali načerpať aj
tie teologické veci. Chvála Pánu
Bohu, že sme dostali to, čo potrebujeme pre dnešný svet a že mô-

žem rozdávať skúsenosti aj z teológie, aj z medicíny, alebo aspoň
z toho jednoduchého a v skromnosti žitého ľudského a kresťan
ského života.
Dopočul som sa, že ste boli aktívny v podzemnej cirkvi. Vysvetlite nám, ako to fungovalo?
Jednoducho. Ako študenti sme
v roku 1968 mali príležitosť spoznať Oskara Formánka, ktorý bol
v Prešove nejaký čas a mal možnosť spolupracovať s mladými,
robil prednášky. My dvaja s Hedkou sme veľmi radi chodili na
jeho prednášky. Manželka jednak tým, že bola v Prešove a bývala na internáte, vedela všetky
novinky, kde sa čo deje. Tak ma
vždy pozvala a boli sme na jeho
stretnutiach. Mňa tento človek
veľmi oslovil. Stal sa aj naším
duchovným vodcom za totality,
keď sme nemohli inde získavať
vedomosti a informácie, tak sme
chodili na nočné rozhovory s ním
do Sabinova, do Torysy na faru
k Jankovi Leškovi. Tam sme čer
pali veľmi veľa od otca Formánka. Potom sa o nás staral otec
Bartolomej Urbanec, keď mu zobrali súhlas. Bol doma v rodisku v Lipovciach. On nás tiež duchovne viedol, aj nás sobášil.
My sme chodievali na jeho sväté omše a bohaté homílie v rokoch 1968 - 1970, keď sa v Košiciach venoval vysokoškolákom.
Mali sme veľké spoločenstvo. Potom už sme robili tu a on nás pozval, aby sme jeho spolužiakom
pomohli, aj keď boli skoro o desať rokov starší, s výchovou detí.
My sme ešte žiadne skúsenosti
nemali. Museli sme si naštudovať veci, venovať sa problémom
dorastajúcej mládeže a toto ma
nútilo hľadať literatúru a potom
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aj

pomáhať.

Viedli sme spoloa s ním sme sa dostali do podzemného hnutia natoľ
ko, že sme navonok nemohli vystupovať, ale mali sme kontakty
a mali sme spoločenstvá v blízkom okolí, aj po viacerých mestách po Slovensku. Tých aktivít
bolo veľa. Mali sme výhodu, aj
keď v tom čase sme mali už tri
deti a štvrté sme čakali, ,,perfektného kaplána", moju pani svokru a mamku, ktoré nám deti postrážili. Mali sme noc pre službu, lebo sme boli v noci menej
sledovaní, takže sa dalo stretávať viac v nočných hodinách. Tma
nás viac chránila, no najviac naši
strážni anjelici.
Mali ste aj nejaké strety s vtedajšou komunistickou mocou?
Boli. Samozrejme, náš pohyb
a boli ľudia, ktorí dali informácie - aké auto sa tu u nás zastavilo, ŠPZ, fotili si to z diaľky. Pri
čenstvo
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vyšetrovačkách mi potom ukazovali zábery, kto všetkou nás bol.
V Košiciach, či v Prešove som videl hotový materiál, ktorý som
mal okomentovať. Nikoho som
nikdy neudal a vždy som sa tváril, že som tých ľudí nepoznal.
Dodnes si nepamätám priezviská, iba mená, lebo tak som si vyblokoval pamäť, že keď nevieš,
nepovieš. Samozrejme, že hrozili kadečím. Už som mal 6 rokov
vymeraných v Leopoldove, 6 rokov v Ilave, ale sa to neuskutoč
nilo a chvála Bohu sme fungovali ďalej. Potom sme sa napojili na vetvu českú, keď už aj d.
otec Urbanec povedal, že dostal
súhlas a odišiel do Vranova za
dekana. Začal nanovo fungovať
vo farnosti, takže nás odovzdal
ďalším, ktorí nás potom viedli.
Samozrejme, že to bolo najkrajšie obdobie. Aj počas najtvrdšej
totality v rokoch 1980 - 1983. V

tom roku to bolo veľmi náročné.
Robili nám aj domovú prehliadku.
Došla k nám pražská kriminálka
s nákladným autom a vyšetrovatelia na „613-ke". Napriek mnohým vyhrážkam sme v tej činnosti
pokračovali. A robíme to vlastne
stále ako pred revolúciou, tak aj
teraz, lebo s manželkou cítime,
že je to náš apoštolát.
Tak to bol prierez minulosťou.
Teraz by som sa chcel zamerať
na prítomnosť a na vašu čin
nosť lektora duchovného života
pre manželov, pre snúbencov. Z
akého zdroja čerpáte? Kde beriete inšpiráciu, ako mladých
ľudí naviesť na správnu cestu,
aj ohľadne sexuality, predmanželskej čistoty a manželskej čis
toty? Lebo dnes je svet v týchto veciach pomýlený. Pociťuje
me velký útok na rodiny, na mladých ľudí, na manželstvá.
My sme boli zvyknutí na spo-

ločenstvo, keď

sme boli v Košiciach. Bývali sme v 1-izbovom
byte, kde sme mávali často stretnutia mladých. Domov sme prišli
v roku 1974 po skončení medicíny. Potom som sa štyri roky pripravoval na atestáciu z internej
medicíny, aj zo všeobecného lekárstva. Nebolo veľa času, ale
cítili sme, že potrebujeme spoločenstvo. Tak sme v roku 1978
to začali s mladými. Mali sme 12
až 15 mladých ľudí, ktorým sme
sa dva roky venovali. Potom sme
zistili, že začali spolu chodiť, že
sa urobili páriky. Dali sme dohromady sedem párov a tieto páry
sme začali pripravovať do manželstva. Začali sme hľadať literatúru. Manželka tým, že bola nemčinárka, urobila preklad z nemeckých kníh, mali sme knihy od Poliakov a z Čiech. Takže sme čer
pali z rôznej literatúry. Ja som
to potom spisoval, robil som si

také výbery. Tých sedem párov
sme dva roky pripravovali, to znamená, že každé dva týždne bolo
stretnutie a na každom stretnutí sa preberala nejaká téma. Tak
sme si tie témy vyberali, postupne získavali vedomosti aj skúsenosti. Možno povedať, že je už
tomu 40 rokov, čo to robíme. V
rokoch 1999 - 2000 sme absolvovali školu rodiny v Košiciach
na Inštitúte rodiny. Po jej skončení sme dostali certifikát a aj
odporúčanie od otca arcibiskupa Tkáča, že môžeme slúžiť birmovancom, snúbencom v príprave na sviatosť manželstva a sprevádzať manželské páry. Mal som
záľubu rozprávať s mladými, chodieval som po školách a robieval
som s nimi besedy. Vždy som si
vyžiadal otázky, lebo je lepšie odpovedať ľuďom na to, čo ich zaujíma, ako keď si nejakú prednášku
pripravím, lebo jeden bude mať o

to záujem a druhý už nie. Ale keď
niekto položí svoju otázku, čaká
na ňu odpoveď. A tak robím stretnutia s mladými na školách, kde
je o to záujem. Keď prišiel časo
pis Spektrum a dostalo sa mi do
rúk prvé číslo, myslím, že to bolo
asi v roku 2000, ponúkol som
niekoľko tém „Kroky do manželstva". Po nejakom čase zase prišli „Trampotyvmanželstve". Keď
sme spolu sedeli s d. otcom Oliverom, oslavovali sme, myslím,
10. výročie Spektra, vtedy vznikla
rubrika pre mladých „Máš problém". A fungujeme mesiac čo mesiac až doteraz.
Určite to poviem aj za mnohých
našich čitateľov, že som veľmi
rád, že tam máme rubriku pre
mladých a rubriku pre našich
manželov. Má to síce názov
Trampoty, ale sú tam vellni pekne vysvetlené mnohé problémy,
ktoré sa v manželstve dejú. Po-

ilustračná

snímka: Martin Magda
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važujem to za veľmi potrebné v
našom časopise. Aké máte plány s touto rubrikou, čo zamýšľate do budúcna?
Stále sa otvárajú nejaké nové
problémy mladých, ktoré sa snažím riešiť a dávať rady práve aj
manželom. U snúbencov je to
ľahké, tam je príprava veľmi pekná obsahovo, je deväť tém. Konferencia biskupov Slovenska
dala pilotný projekt, ktorý bol
v rokoch 2007 - 2013 a malo
sa ešte niečo pridať. Celý materiál som opakovane prepracoval a tak som urobil aj prezentácie. Mnohým ich aj dávam a posúvam a myslím si, že prípravu
do manželstva majú dobre urobenú. Ešte som tam pridal „Úlohu otca v rodine", ,,Úlohu matky
v rodine". Mladým poviem na začiatku, čo ich čaká. Potom majú
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možnosť kedykoľvek

sa na mňa
majú moje telefónne čís
lo. Posledných 5 rokov, čo si robím záznamy, mám každého jedného, kto prešiel cez našu prípravu a je to už pomaličky 800
párov, čiže 1600 ľudí, ktorí sa
môžu na mňa obrátiť s nejakou
radou. Takže nie je to o tom, že
mu dám len radu, že budeš stáť
pri tom bazéne a musíš takto a
takto robiť rukami a nohami a
potom ho hodíme do bazénu,
nech si pláva. Treba pomôcť a
dať aj radu. No a v časopise v
Trampotách rozoberáme nejaká
problémy, ktoré nabehnú či už vinou muža, ženy, alebo spoločne
máme zlý pohľad. Snažím sa po
každej stránke, telesnej, duševnej aj duchovnej to nejako skÍbiť, aby ľudia našli nanovo cestu
k sebe, aby si dokázali odpúšťať,
obrátiť,

aby našli Boží pokoj, aby žili reálne s Bohom. Lebo máme veľa tradičnej viery a tá nám pomaly vymiera, lebo ju nevieme odovzdávať. Tradícia, to, čo bolo. Napríklad Víťaz má tie tradičné veci,
kde sa ozaj zachovávajú, ale na
mnohých dedinkách to vymiera,
nemá kto to odovzdať. Aj keď
ešte sa sem-tam sa objaví kroj,
ale to je len navonok - ten náš
duchovný kroj, ten nám chýba.
Nemáme čo odovzdať, lebo nemáme čas na deti! Máme pred
sebou kariéru, máme svoj biznis
a všetko tomu podriadime. Deti
vychováva ulica, alebo internet.
Médiá ovláda satan a tá amorálnosť - to je prejav, ktorý sa leje
nielen na nás, ale na celú Európu. A to je problém, ktorý musia všetci riešiť. Mnohým sa tie
Trampoty možno nepáčia, lebo

musia niečo so sebou robiť. Kto
nechce zmenu, tomu sa ťažko prijíma, ak ešte niekto zvonku radí
a písanou formou. Tam sa nedá
dať nejaká konkrétna rada, to
musí byť také všeobecné. Ale ja
sa teším, že aspoň to slovo nejako preniká. Teším sa, aj keby
to oslovilo len jedného človeka.
Keď bude jeho duša spasená,
mne stačí za to všetko, čo do
toho dávam. Ja som aj za to máličko vďačný.

Je potrebné byť v týchto veciach, častokrát aj intímnych a
manželských, dostatočne otvorený?
Najväčší problém pre kresťa
na v otázke viery je nepoznanie.
Máme málo vedomostí a človek
ich potrebuje. Získavame ich rôzne. A keď je aj taká forma, ako
je farský časopis, tak je to dob-

ré. Lebo je problémom pre mnohých manželov, že sa nedokážu
naplno otvoriť. Pre nich je dialógom len odovzdávanie nejakých
informácií a nie hľadanie nejakých prístupových vecí, kde sa
chceme zjednotiť, kde sa chceme vyladzovať, kde sa chceme
vzájomne dopÍňať. Pretože práve
tá rozdielnosť, ktorú Boh vložil do
človeka, do muža a ženy, že sme
rozdielni po stránke telesnej, duševnej, duchovnej, tak je to práve
tým, že sa máme vzájomne dopÍňať. Tá rozdielnosť dáva šancu
na dopÍňanie. To, čo chýba žene,
má muž dopÍňať, aby bola viac
ženou. Na druhej strane, žena
sa má snažiť pomáhať mužovi,
aby bol viac mužom, aby tá jeho
mužská identita ozaj rástla, aby
mal ako otec a manžel autoritu.
Aj v intímnych veciach máme byť

úplne otvorení, máme si všetko
porozprávať, hlavne žena sa má
prejaviť ako veci vníma a prežíva,
ako cíti. Ak to nepovie a zatíka,
nemôže chcieť od muža, aby menil štýl vzťahu, alebo aby jej urobil nejakú radosť svojím milovaním, prejavením lásky, keď nevie,
čo jej robí dobre. Treba byť otvorení a pravdiví a povedať si všetko, veď my sme tam pred Bohom
spolu - v trojici. On je v tom vzťa
hu prítomný, to je jeho patent na
lásku, to je jeho stvoriteľské dielo. Mužskosť a ženskosť, tak ju
Boh odlíšil, aby bol priestor na
naše vzájomné dopÍňanie sa.
Toto by malo byť jasné hlavne v
intímnej oblasti. Nebáť sa povedať, veď je to naše, je to medzi
nami, je to spolu a v prítomnosti Božej. A Boh to dobre vie. A istotne vie aj to, čo je v jednom z
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nás aj v druhom z nás. To sú veci,
ktoré si mnohokrát myslíme, že
sú nepodstatné, ale toto tvorí základ. Takže keď v intímnej oblasti bude jednota a porozumenie,
tak budeme všetky ostatné veci
bez problémov znášať a riešiť.
Aké by ste dali povzbudenie pre
našich manželov, pre našich
mladých, ako pracovať na svojej spáse?
Dá sa povedať všeobecne a
pre každú vekovú kategóriu mladých, starších aj tých, ktorí sa
rozhodujú pre sviatosť manželstva je žiť v nejakom spoločen
stve. Lebo v otázke viery, v otázke zdržanlivosti, v otázke prijatia základných Božích vecí, že
máme vo vedomí Desatoro Božích prikázaní, že si formujeme
svedomie, že žijeme z Božieho
slova, že prichádzame k Eucharistickému stolu, že žijeme sviatostne, na to potrebujeme spoločenstvo. Nielen byť ako skupina v kostole - rozídeme sa a koniec. Potrebujeme spoločenstvo
tých najbližších, kde si môžeme
všetky problémy povedať s tým,
že sa odtiaľ nič nevynáša. Mnohokrát dá žena žene radu, ako to
ona rieši so svojím manželom. A
toto v knižkách nenájdeme. Ťaž
ký problém často ani psychológ
nevyrieši, lebo myto musíme riešiť s Bohom. Najlepší liečiteľ je
Boh. Ako lekár nikdy nemôžem
povedať, že každého vyliečim. Ja
liečim, ale Pán Boh uzdravuje. A
keď som správny lekár, musím
pochopiť jednu vec, že môžem vyliečiť len niekoho, zbaviť bolestí
môžem mnohých, ale potešiť môžem všetkých. Ten môj prístup je
v tom, že všetko je od Boha. Aj
choroba je veľký dar. Človek, keď
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prijme chorobu, mnohé choroby
zmenia. Keby som nebol mal tú nohu zlomenú, nebol
by som možno mal vzťah s manželkou, ale to sú Božie cesty. To
človek nepozná, len ich treba prijímať. Jednoducho spolupracovať
s jeho milosťou. A cez sviatosti
Duch Svätý pôsobí. My teraz žijeme dobu Ducha Svätého a vieme, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí nad zlom, ktoré
tu je. A tie posledné časy, ktoré
teraz žijeme, to nejde o koniec
sveta, ale v týchto posledných
časoch má diabol veľkú moc. Ale
Ona ho porazí, Ona mu rozšliape
tú hlavu. A my sa na tie časy tešíme, ale musíme odolať všetkému - byť zdržanlivými pri veciach,
ktoré nám Boh dáva a múdro z
toho vychádzať, aby sme mali
dobré poznanie. Práve tieto veci
sú pre vzťahy muža a ženy po každej stránke.
Ešte k spoločenstvám. Myslím,
že prežívame také ťažšie obdobie, lebo spoločenstvá sa velini
ťažko vytvárajú.
Na prvom mieste musí to byť
Božia záležitosť, lebo on má s
nami plán. A to je vanutie Ducha
Svätého a my sa musíme vedieť
otvoriť Duchu Svätému. My ho
málo poznáme. Poznáme Pána
Boha ako Stvoriteľa - Boh, ktorý
dobrých odmeňuje a zlých tresce. A niekedy ho vnímame ako
toho, ktorý nás veľmi sleduje a
zabúdame, že to je Boh milujúci,
milosrdný Otec, ktorý cez Ježiša
Krista, jeho Lásku a obetu na kríži nám dáva úžasné a obrovské
more milosrdenstva, kde ponorí
všetky naše hriechy. My už ideme
v tričku víťaza, On už ozaj zvíťazil
nad zlom. Takže máme byť tými,
človeka

ktorí budú tú lásku šíriť ďalej. Samozrejme, že musíme rešpektovať aj postoj kňaza, ktorý ako
predstavený tohto spoločenstva
dáva tiež mnohé impulzy. A keď
mu na tom záleží, tak, samozrejme, mal by si vytipovať a hľadať
si nejakého lídra, ktorý má čosi
naviac - dary a talenty a osloviť
ho. Kňaz by mohol osloviť tých,
ktorí sa často spovedajú, alebo
chodia často k sviatostiam, sú
často na svätej omši, že jeho
myšlienky a homílie vedú ľudí k
poznaniu. A tí, ktorí sú ochotní,
tak tých vybrať ako lídrov, ktorí
oslovia iných. Nemôžu byť dnes
kresťania, že môj dom, môj hrad.
My sa už nezdravíme, lebo sa
nepoznáme. Tak ako teliatka na
seba zabučia, aj psi zaštekajú
a ľudia chodia akoby boli v nejakej ťažkej izolácii. Veď tu nie
je púšť. My máme mať púšť vo
svojom vnútri, aby sme čerpali z
Božej prítomnosti, ale tú radosť
máme rozdávať. My sami sa nespasíme, Pán Ježíš nám pomôže aj cez bratov a sestry. Veď koľ
ké vedomosti a skúsenosti dostávam cez poznanie iných, ktorí sa podelia so skúsenosťami,
ako riešia manželské veci, krízy a problémy a to sa dozvieme
len tak, že komunikujeme. Chýba
nám komunikačný most. A to je
niekedy moja zadubenosť, moja
pýcha, moja namyslenosť, lebo
mám to a tamto. My sa porovnávame - my sa nemáme porovnávať. My kresťanským štýlom života žijeme aj umierame. Ide o to,
či to v nás je skutočne kresťan
ské, či to nie je len povrch, ktorý
je v tej tradícii zabalený: ,,Pozrite, aký som svätec, aká som svätá", ale dnešný svet toto nepri-

jíma. Ten prijíma jednoduchosť,
pokoru, obetu, krásu toho kresťanského, aby bolo cítiť, že ja v
myšlienkach nosím Krista, žijem
z Jeho prítomnosti a môžem Jeho
Lásku rozdávať. Som pohotový a
Duch Svätý ma k tomu vedie. Len
sa nechať otvoriť.
Na záver vás poprosím o duchovné povzbudenie, resp. myšlienku.
Jednoducho ma teraz napadá
od nášho Pána, že keď niečo chceme, skúsme ho prosiť- prosme

a dostaneme, hľadajme a nájdeme, klopme a otvoria nám. Bez
Božieho požehnania sú všetky
naše aktivity, činnosti márne.
Takže jednoducho sa o to opierať a prosiť. To je doba, keď cítime blízkosť našej nebeskej Matky. Keď bola vlastným Synom
korunovaná za Kráľovnú neba a
zeme, jej Boh zveril veľkú moc a
my ju máme prosiť. A ruženec to je dnes zbraňou voči všetkému. Jeden Zdravas, jeden desiatok odoženie všetky nástrahy zlé-

ho. Skúsme túto modlitbu nebrať
ako povinnosť, ale ako veľkú milosť, keď sa môžeme s Nebeským Otcom rozprávať. Častokrát
modlitbu berieme ako povinnosť
ráno, na obed, večer, pred jedlom, po jedle. Ale modlitba to je
šanca rozprávať sa s neskutoč
ne milujúcim, odpúšťajúcim, milosrdným Bohom. A k tomu niet
čo dodať.

Ďakujem za rozhovor.
Pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

Naše jubilujúce Spektrum
Živo si pamätám na prvé vydania nášho farského časopisu Spektrum, ešte na žltom papieri. Bol to odvážny začiatok diela, ktoré si dalo za cieľ informovať o dianí vo farnosti a duchovne inšpirovať jej farníkov a všetkých čitateľov. Pred 20 rokmi to bola skôr inovatívna myšlienka, keďže málo farností sa mohlo
pochváliť tým, že vydáva vlastný časopis. Nositeľom tohto impulzu bol náš vtedajší duchovný otec Juraj
Riško. Ten ma vždy povzbudzoval k písaniu a preto hneď na začiatku som sa stal prispievateľom. Prinášal som vtedy, ako mnohí iní, ešte rukou písané články na papieri, ktoré neskôr redakcia musela prepisovať do elektronickej podoby. Dúfam, že gramatiku a štylistiku mojich vtedajších výtvorov prevýšila
úprimnosť a radosť, ktorú som vkladal do mojich príspevkov.
Bolo to vzrušujúce obdobie našej mladej farnosti, keď všade vládol elán a zanietenie. Samotný časo
pis prinášal v tej dobre výlučne autorské texty, ktoré neboli prevzaté z ďalších médií. Mohli sme sa dozvedieť o podujatiach v našej farnosti, o mnohých svedectvách veriacich, pútiach a zájazdoch, niektorí
dokonca uverejnili svoju poéziu. Články tak pokryli všetky významné udalosti, akými boli vysviacky, primície, farské púte, ľudové misie, životné jubileá a podobne. Zaujímavé rozhovory nám predstavili podnetné aktivity obyvateľov našich obcí, o ktorých sme možno ani len netušili, alebo priniesli spomienky
skorších generácií z časov minulých.
Spektrum dodnes svedčí o dynamickom živote našej farnosti. Táto platforma ponúka priestor presebavyjadrenie a realizáciu veriacich. Tiež je kronikou cirkevného života, ktorá podáva informácie naším
rodákom a tiež rehoľným sestričkám z našej farnosti, roztrúseným po celom Slovensku. Je tak akýmsi spojivom medzi všetkými, ktorých zaujíma život našej farskej rodiny, alebo sú s ňou nejakým spôsobom spojení. Ocenenia, ktoré Spektrum získalo v konkurencii ostatných farských časopisov, svedčia o
kvalite tohto periodika.
Po 20 rokoch môžeme smelo povedať, že je to dielo Ducha Svätého, ktoré naďalej pretrváva, no čaká
aj na našu spoluprácu a nasadenie. Zvláštne poďakovanie patrí pánovi Martinovi Magdovi st. a jeho rodine, ktorý svojím nehynúcim zanietením pre Spektrum už urobil mnoho dobrého a podnetného pre celú
našu farnosť. Pán nech ho požehnáva a odmení za túto jeho významnú aktivitu.
20. výročie Spektra je aj výzvou k obnove nadšenia a hlavne k písaniu článkov a príspevkov, ktoré
môžu informovať, povzbudiť a inšpirovať čitateľov nielen z našej farnosti. To je aj moje prianie pre náš
časopis, aby bol vždy sviežim evanjelizačným prvkom, cez ktorého stránky môže pôsobiť Duch Svätý v
našej farnosti a tak podnecovať k aktívnemu kresťanskému životu.
Peter Stašik
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Spektrum je s nami už 20 rokov
Vjednej našej ľudovej piesni sa spieva: ,,Keď má dievča 20 rôčkov, treba ju vydať. .. " Parafrázujem: Keď
má Spektrum 20 rokov, treba ho tiež vydať (vytlačiť ako časopis). Pamätám si jednu júnovú nedeľu v roku
1999, keď po svätej omši rozdával Martin Magda starší s Evkou Balogovou taký malý zložený farebný dvojlist s vloženou stranou s označením SpektíLim - farský časopis zo života rímskokatolíckej farnosti Víťaz. Spomeniete si? Bolo to niečo nové, nezvyčajné a naše. S myšlienkou vydávať farský časopis prišiel náš prvý
duchovný otec Juraj Riško. Oslovil Martina a Martin ďalších ľudí, ktorí boli ochotní prispieť svojou troškou
pri tvorbe a jeho vydávaní. Vystriedalo sa tu mnoho ochotných farníkov, mnohí z nich pomáhajú dodnes.
Nechce sa mi veriť, že Spektrum vydávame požehnaných 20 rokov. Ako ten čas rýchlo uteká, povieme
si. Veď nedávno sme začínali. S každým číslom sme aj my rástli, dozrievali a starli zároveň. 20 rokov je
veľa, akurát, dosť? Môžeme ich prirovnať k 20 rokom veku, či k 20 rokom práce v jednej spoločnosti alebo k 20 rokom manželstva alebo priateľstva? Nechám to na vás.
Bol a stále je to požehnaný čas, v ktorom sme sa mnohému naučili, čo sme dovtedy nevedeli a stále
sa učíme. Získali sme mnohé informácie, zručnosti, prax, spoznali sme mnoho vzácnych ľudí aj seba navzájom. Snažili sme sa vždy o krôčik ďalej posunúť časopis aj seba samých. Vypočuť si a prijať aj opačný
názor či postoj, postreh i myšlienku. Jednoducho tvoriť spoločne dielo, ktoré veríme, Pán požehnal a stále požehnáva.
V praxi si to uvedomujeme vždy, keď držíme v rukách nové číslo Spektra. Je to zvláštny pocit držať v rukách už hotové číslo, keď pred týždňom či tromi dňami to boli ešte len myšlienky, nápady, názory, skúsenosti, ktoré bolo treba v určitej chvíli položiť na papier - sadnúť si k počítaču alebo zobrať do ruky pero,
napísať ich a poslať.
Čo nám, ktorí pomáhame pri výrobe Spektra, Pán cez časopis dal? Dal nám stále, formujúce sa spoločenstvo, ktoré sa každý mesiac, teda 10-krát v roku stretne a chce poslúžiť všetkým, ktorým sa náš časo
pis dostane do rúk. V praxi to je jedna večerno-nočná služba plus čas venovaný prepisu článkov do elektronickej podoby a opravy drobných chybičiek, ktoré sa objavia. Články sa musia uložiť do vytvorenej šablóny, medzitým tlačí tlačiareň farebnú obálku, potom sa vytlačí do papierovej podoby, očami prejde všetky
strany s opravami a doplnením, zloží sa obálka a vnútorná časť, zopnú sa, vyrovnajú sa okraje a až vtedy
je Spektrum pripravené, aby ste ho zobrali do rúk a občerstvili sa jeho obsahom. Ako pri športových výkonoch - má to svoje štvrťfinále, semifinále a finále.
Čo nám časopis vzal? Pár už dní spánku, ked'.že ho robíme z večera do rána. Je pravdou, že najbližšie
dva, tri dni sme nevyspatí, ako po nočných službách, ale naše telesné schránky si za tie roky na to už zvykli. Aj keď je tiež pravdou, že tak ako Spektru, pribúdajú rôčky aj nám.
Ani náš - váš časopis sa nezaobíde bez štatistiky, aby ste boli „v obraze". Od začiatku bolo vydaných
186 časopisov, tento, ktorý držíte v rukách, jubilejný, je v poradí 187. číslom. Najprv bola obálka čiernobie
la, farebná sa začala tlačiť od septembra 2000. Od roku 2004 sme boli čitateľní aj na farskej web stránke, kde sa postupne pridávali články. Od r. 2008 je časopis vydávaný aj v PDF formáte, takže si ho môžete prečítať v takej forme, v akej je vytlačený.
Farská stránka sa nachádza na vlastnej doméne www.farnostvitaz.sk. Doteraz je na našej farskej stránke 1663 článkov, 113 časopisov v PDF formáte. Bola tam aj fotogaléria, ktorá bola stiahnutá z dôvodu
obmedzenia veľkosti priestoru našej web stránky. V budúcnosti uvažujeme fotogalériu obnoviť. Za posledné dva roky máme na web stránke okolo 30 tisíc návštev. Web stránku si prečítajú mnohí aj zo zahraničia, najmä rodáci, ktorí sú mimo našej farnosti a zaujímajú sa o to, čo sa v našej farnosti deje, príp. číta
jú časopis Spektrum.
Je čas a priestor, aby saj aj časopis Spektrum trocha pochválil. V roku 2007 získal v súťaží farských ča
sopisov FAČA, ktorého organizátorom bol Network Slovakia, združenie katolíkov, pracujúcich v médiách,
3. miesto. V roku 2013 získal od združenia Domov Kežmarok v spolupráci s Radou KBS pre spoločenské
komunikačné prostriedky cenu za Najlepšie fotografie.
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Tento náš - váš farský časopis tvoríme všetci. Nebojte sa prispieť a podeliť sa s vaším hodnotným a
cteným postrehom, svedectvom, postojom, názorom, skúsenosťou, zážitkom, tým, čím by sme sa všetci
v našej farskej rodine mohli povzbudiť, potešiť, podvihnúť, dať niekomu z nás nový pohľad, novú nádej,
novú radosť. Aj cez článok v časopise sa podeliť o dary Ducha Svätého, ktorými je naplnený každý z nás.
Vždy sme sa tešili na vaše príspevky, milí naši čitatelia, spolupracovníci a prispievatelia. Každým člán
kom, skúsenosťou, názorom sme boli a sme všetci navzájom bohatší, múdrejší, zrelší, kresťanskejší...
Vyprosujme si spoločne požehnanie pre toto Božie dielo, aby sme si ho vedeli vážiť. Lebo je to Boží dar.
Za všetkých pomáhajúcich Hanka Blizmanová.
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mil
V Máriinom mesiaci máji, prakticky už na jeho konci som sa spolu so svojou rodinou mohla zúmojej už štvrtej púte do Medžugoria. Prečo práve Medžugorie a prečo mi toto nenápadné miesto na tejto zemi zmenilo život? Nuž v prvom rade som túto púť nevnímala ako samozrejmosť. Vždy tomu musí predchádzať úprimná túžba po Kráľovnej pokoja a potom aj modlitba, veľa
modlitieb, ktoré pomôžu túto túžbu, ak to je Jej vôľa, naplniť. Pamätám si, keď som tam išla prvýkrát, tak som si niečo predstavovala, lebo mi už o tomto mieste viacerí hovorili. Určitým spôsobom som bola aj zvedavá, ale ani som len netušila, čo tam nájdem. Pre mňa je Medžugorie v
podstate hymnom na radosť. Zvláštne miesto, ktoré človeka hneď po jeho príchode nastaví do
tej správnej polohy, že môže zanechať svoje starosti, lebo vie, že „Niekto" sa za neho a o neho
postará. Je to takmer fyzický pocit. A pútnikom zostáva iba nechať sa uchytiť týmto „Niekým" s
dôverou a odovzdaním sa. A začať zhlboka dýchať.
častniť

Nový Betlehem

Ak premýšľam o Medžugorí, vnímam ho ako nový Betlehem. Pred 38 rokmi bolo Medžugorie
dedinkou medzi vrchmi, ako hovorí aj jej samotný názov, s malým počtom obyvateľov, jednoduchých ľudí. Roľníkov, ktorí žili tak trochu mimo sveta, zakorenených vo svojich každodenných zvykoch a podriadených vládnucemu komunistickému režimu a možno aj bez chuti oponovať mu.
Betlehem mal pred viac ako dvetisíc rokmi tiež niekoľko pastierskych domov a jednoduchých,
ale pokorných ľudí. Dalo by sa povedať, že sú to dve dedinky v mnohom vo svojich odlišnostiach
podobné - jednoduchosťou ľudí a spôsobom pokorného a úprimného života. V Betleheme Mária
porodila Ježiša, Božieho Syna a Spasiteľa a ukázala ho ľuďom, ktorí prichádzali k jaskyni. Najprv
pokorným pastierom, potom trom kráľom, ale určite aj celej škále ľudí ponorených v tej dobe do
nedôvery a tiež pod tlakom politickej diktatúry. Do Medžugoria prišla Mária preto, aby z neho urobila druhý Betlehem. Vizionárom sa v prvý deň zjavila na drsnom a pustom vrchu s dieťaťom Ježišom na rukách. Priniesla Ježiša, Kráľa pokoja do tohto nepokojného, zmäteného a nešťastné
ho sveta, lebo je bez Boha, s výzvou: Pokoj, pokoj, pokoj. Zmierte sa s Bohom a medzi sebou!"
A sama o sebe povedala, že je Kráľovnou pokoja. Betlehem znamená „dom chleba" a v Medžugorí je všetko zamerané na Eucharistiu, na Chlieb, ktorý nám dáva Život. Otvára nám oči pre
hodnotu našej existencie a dáva nám lásku. A my nemôžeme inak, než hovoriť o ňom druhým.
Medžugorie sa dnes stalo križovatkou ľudí, miestom, kde sa stretávajú ľudia zo všetkých kútov sveta a cítia sa byť bratmi a sestrami. Je miestom, kde sa navzájom vymieňajú pohľady lásky, sympatie a bratstva tak, ako na žiadnom inom mieste sveta. Tam sa cítime byť prijatí Láskou a cítime sa tam ako doma. Aje to Mária, ktorá nám dáva lásku. Mária je tou prýštiacou fontánou, ktorá dáva to, čo prijíma z prameňa. Skutočne, nie fontána napája, čistí a obmýva, ale
voda z prameňa, ktorá z nej prichádza. Tam mnohí znovu našli to, čo dáva zmysel a plnosť tomuto vyprahnutému a matnému životu, znovu našli vieru, ktorú dokonca sprostredkovali iným a
táto viera sa rokmi rozšírila do celého sveta.
Posolstvá

Mária nás svojimi posolstvami viedla a vedie krokmi, ktoré treba robiť. Vyzýva nás zmeniť
svoje srdcia, aby sme mohli prispieť k obnove sveta a očistiť ho od špiny, do ktorej je ponorený, aby sa mohol vrátiť k jasu svojho stvorenia. čas, ktorý žijeme, je stále búrlivejší. Je to zjavné. Je to na všetkých stupňoch, ktoré sa dotýkajú života ľudstva. Nehovorí sa o inom než o kríze - politickej, ekonomickej, sociálnej, o kríze životného prostredia, o kríze hodnôt, o kríze rodiny, o kríze ... nervov. Čím viac ťažkostí a nepohodlia narastá, tým viac narastá aj počet expertov, ale aj stúpencov rôznych doktrín, uzdravovateľov a mágov, ktorí nás klamú, že nám vedia
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pomôcť

a namiesto toho nás len zavádzajú. A tak kráčame ďalej, ustrašení a neistí a tak ľahšie
ovládateľní tými, ktorí držia v rukách osud sveta, aby šiel tým a oným smerom podľa naplánovaného cieľa. A v celom tom nepokoji a neporiadku je Medžugorie, kde na Máriin príhovor dáva
Boh svoj pokoj a Lásku. ,,Drahé deti! Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich modlitieb zastavil satanov plán s touto
zemou." Chápete? Zastaviť satanov plán a zastaviť ho naším prostredníctvom je dôvod Máriinho príchodu a jej 38-ročnej prítomnosti v Medžugorí. Ona, prvé ľudské stvorenie, ktoré prijalo v
sebe Boha, je s nami, aby aj nás naučila prijať Boha. A zostane s nami, dokiaľ jej to Boh dovolí
a kým nás všetkých neprivedie do Božieho kráľovstva, do kráľovstva, ktoré zo dňa na deň rastie,
ktoré nie je zamerané na budovanie blahobytu, ani sa nepresadzuje násilím. Kde sa duši neberie sloboda, ale sa dáva, kde sa nezotročuje, ale zbožšťuje. Satan do takého sveta nemôže
vniknúť, lebo jeho atmosféra je pre neho nedýchateľná. A proti tomuto kráľovstvu bojuje a brojí.
Preto nás Mária svojimi posolstvami pobáda, aby sme jej dôverovali a modlili sa na Jej úmysly.
Mária všetko vedie, nemusí navrhovať ktovie akú stratégiu, máme sa iba modliť na Jej úmysly.
Nepodceňujme túto našu modlitbu, lebo nejde iba o jednoduché vyjadrenie Božej moci. Modliť
sa znamená pohnúť Boha k súcitu, pritiahnuť ho k sebe, čakať na omrvinky, ktoré padajú z jeho
stola, aby sme sa nimi mohli nasýtiť (porov. Mt 15,27). Znamená to uchýliť sa k Bohu byť v jeho
prítomnosti, vstrebávať jeho slovo. Medžugorie vás naučí, že modliť sa znamená hľadať v Bohu
slová, ktoré hovoríme, postoje, ktoré zastávame, rozhodnutia, ktoré prijímame, pocity, ktoré v
sebe živíme, túžby, ktoré si želáme uskutočniť.
Otvorme si srdcia

Mária nás volá, aby sme zaktualizovali svoj obraz o Medžugorí, pretože je tu naliehanie spásy sveta, ktorý sa podlomil pod ťarchou extrémneho egoizmu niektorých a biedy mnohých iných.
Láme sa a ani netreba, aby nám to oznamovali finančné trhy. Možno to vidieť na ustarostených
očiach ľudí. Toto je dôvod, prečo je nevyhnutné aktualizovať prijatú milosť Kráľovnej pokoja v
týchto rokoch. Medžugorie nie je nejaká udalosť. Medžugorie je definitívnym zlomom, pretože
ako píše svätý apoštol Pavol Rimanom (1,29): " ... dary a Božie pozvania sú neodvolateľné ... "
a vždy prinesú ovocie. Vizionárke Mirjane 2. novembra 2011 Panna Mária povedala: "Nepozývam vás sem (do Medžugoria) len kvôli vám ... " Preto, kto príde odtiaľ aja nie som výnimka, nechce zo svojej skúsenosti urobiť súkromnú vec len pre seba, ale chce zarmúteným tohto času
ukázať cestu návratu k Bohu, byť zrkadlom nesmiernej lásky s túžbou zapáliť iskru nádeje tam,
kde je beznádej.
Otvorme si srdce a Mária nám pomôže. Sľúbila nám to! Ona je s nami! 38 rokov prichádza k
nám na zem a vytrvalo nás žiada o to isté - o modlitbu, o pôst, žiada nás, aby sme boli jej apoštolmi lásky, aby sme žili lásku a svojimi životmi ohlasovali spásu a pokoj, ktorý pochádza jedine
od Ježiša. Na to, aby sme to uskutočnili, máme sa stať deťmi, urobiť sa malými, byť pripravenými prijať dych Ducha Svätého a obetovať svoj život, aby sa stala v nás Božia vôľa.
Potom Medžugorie nebude len peknou spomienkou na rozprávanie. Nebude už patriť ani do
zbierky množstva ciest, ktoré sme absolvovali. Medžugorie sa môže stať tým, čo predvídal Boh
len vtedy, ak budeme plniť všetko to, o čo nás Mária prosí. A kam nás môže priviesť Mária, ak
nie k svojmu Synovi Ježišovi? Vždy to tak bolo. Božia Matka nás už 38 rokov pripravuje na to, aby
sme prijali Ježiša. Všetci sme pozvaní k obráteniu, počnúc tými, ktorí už roky nasledujú Medžugorie až po tých, ktorí tam práve boli a ďalších, ktorí tam ešte len pôjdu.
"Ja som s Vami. Keď otvoríte svoje srdce, povediem vás." Aja môžem dodať iba toľko. Chod'..
te do Medžugoria a presvedčte sa sami, že tam sa život znova rodil Vďaka, Mária!
Mgr. Martina Gondová
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Ahoj„ ka.ma.rá.ti!

Stn!iVlkU pripravuje Paula fv1ihoková

ČasOf,t's Spektrum a s ním qj_ rubrika veľlOvaná práve vám, deťom,jeRZe tu! Slnko vystupujúce vysoko na oblohu, široko-ďaleko niet anijednélto mráčika, .ztJto lastovičiek a
všel(jakýclt ,'ných letáčikov poletujúcich sem a tam je habadej„ Začal sa prvý prkdniľlO
vý mesiac a vg ste u1 iste očakávali qj Mvé vgdante Spektra. No tentoraz to nt'e je ,,iba"
pr~11inové čítant'e...
Co je spektrum?
Molno s1jovľete, čo to je .za otá.zku, veď kal.dý .z MŠej farnostľ vľe, leje to farský ča
SOft's. A mate skoro pravdu, Spektrum s veľkým ,,S" ním skutočne je. Ak by ste sľ ale vyttaMľ slovnľk slovenské/io ja.zyka, našiť by ste asľ takýto výklad toMo slova: nnt'elo, čo v
sebe .zalirna prvky veľkej pestrost/''.
No ja sľ myslím, le by sme túto defľnícľu moMľpokojne pouliť aj na náš ČaSOJJ'S, Síce je Spektrum farským
časopisom g Mavnou témou je kresťanský lľvot, predovšetkým, v našej farnosti, kal.dýjeden príspevok je nľe
čím ľný. .. Cť ul samotným autorom, ale aj konkrétnou témou a skupľnou ľudí, ktorej sa venuje aje venovaný.
Svätci mesiaca - sv. Cgn7 a Metod
Títo svätí sa narodľlľ v Solúne, obqja vstúptlt' do reliole. Nejstarší spomed.zľ súrodencov, krstným menom
pravdepodobne Mľclia/, pr(jal meno Metod a najmladší, Konstantín, sľ vybral meno CynZ Roku 863 prľšlľ na
podnet knielaťa Rastislava na Veľkú Moravu, aby sprostredkovalľ ľuďom svetlo vľery, ľlO taktľel aby .zostavttľ prvéfÍSmo Slovanov - Maholľku.
Spolocne sú patrónmľ Slovenska a spolupatrónmľ Európy. Na Slovensku si na nľcli špecľálne spomíname s.
júla. Avšak v unľver.zálnej CľrkVtľe ľch. svľatok J.4. februára, v deň, kedy .zomrel sv. Cyrľ/, .známy aj ako ,iFľ
lo.zof''. Tolito roku sa slávil ešte výnľmočnejšľe, pretole prešlo J. J.SO rokov od je/io smrti
Na .záver mi dovoľte vám popriať krásne prá.zdniny a nášmu Spektru ešte veľa polehnanýcl, rokov apestrýcli príspevkov.
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"Dúfam, že tancom nehreším"
Ak si otvoríme Bibliu, nájdeme
tam stať o tom, ako kráľ Dávid
tancoval pred archou a Michol,
jeho žena, ním za to pohŕdala.
Boha však potešil Dávidov tanec
a spev, ale jeho ženu Michol za jej
opovrhovanie potrestal.
Ak si budeš dalej čítať žalmy, na
viacerých miestach zistíš, že žal·
mista vyzýva všetkých, aby Bohu
spievali, tancovali pred Ním a hrali
Bohu na rozličné hudobné nástroje. To všetko značí, že Boh milu·
je tanec. Tanec je predsa ume·
nie. Prostredníctvom tela pri ňom
človek vyjadruje radosť i smútok,
nehu i hrubosť.
Ale isto chápeme, že nie je tanec ako tanec. Pretože nie každý
tanec je dobrý. Médiá dnes produkujú tanečné vystúpenia, pri
ktorých sa tanečníci predvádzajú
takmer nahí: divákov pritom väč-

šmi než pôžitok zo samotného tan·
ca uspokojuje sexuálny či erotický
pôžitok pri pohľade na vyzlečené
telá. Netreba odmietať tanec, ale
tanečníkov, producentov a režisérov týchto vystúpení. Oni sa zaujímajú iba o zárobok a o to, aby pri·
tiahli za každú cenu najväčší počet divákov.
Tanec sprevádza aj striptízové
vystúpenia. tudia ich však nena·
vštevujú pre tanec, ale pre striptíz - postupné sexuálne dráždi·
vé obnažovanie sa tanečníc a tanečníkov pred divákmi. Ako mož·
no také niečo schvaľovať? Boh
predsa nestvoril telo na nezodpovedné predvádzanie sa s cieľom
zárobkovej činnosti.
Diskotéky sú velini dôležitým
činitelom v živote mladých. Mno·
hí pociťujú prázdnotu, ak sa ne·
zúčastnia tejto zábavy aspoň raz

týždenne. Diskotéky sami o sebe
nie sú zlé. Je to druh zábavy, pri
ktorom je vela tanca, kriku a skákania ..• A istým spôsobom sú hádam aj zdravé.
No na nešťastie sa na diskotékach deje aj vela vecí, pre ktoré
je treba plakať. Treba plakať preto, lebo je ťažko zniesť pohlad na
mladých, ako strácajú svoju dôstojnosť a správajú sa ovela horšie
ako zvieratá.
To, čo treba odsudzovať je nadmerné konzumovanie alkoholu,
distribúcia, predaj a užívanie drog,
hudba, ktorá je velini často satanská, konflikty, aj bitky pre dievča,
nevšímavosť okolia voči niektorým dievčatám, ktoré sa cítia odvrhnuté, zranené a zradené, utrpenie rodičov pre lahkomyselhé ponocovanie ich dcér a synov, zranenia a úrazy spôsobené nadmerným pitím, sexuálne skúsenosti medzi mladými, znásilňovanie
dievčat, vystavovanie maloletých
nebezpečenstvu už v útlom veku.
Toto sú len niektoré z nebezpečenstiev, ktorým môžu mladí
čeliť počas diskoték alebo aj po
nich. A zároveň sú to aj dôvody,
pre ktoré som uviedol, že nie je
tanec ako tanec.

25

Trampoty
v manželstve
134. Čo má manželstvo a panenstvo spoločné?
Manželstvo a panenstvo tvoria dve hlavné formy, ktorými sa v Cirkvi prežíva povolanie k láske. Obidve sa odvijajú
ako účasť na Kristovej snubnej
láske k Cirkvi. Obidve v sebe
nesú snubný dar seba samých z
lásky k druhej osobe. Obidve sa
navzájom dopÍňajú, aby mohli vyjadrovať bohatstvo Kristovej lásky a aby sa mohli prežívať vo
vlastnej špecifickosti.
Panenstvo tak jedinečným spôsobom obohacuje manželstvo, a
to z dvoch dôvodov. Po prvé, lebo
sa stáva svedectvom konečného
povolania k spoločenstvu s Bohom. Dynamika, ktorá orientuje pohlavnú rozdielnosť k láske
prostredníctvom sebadarovania
a plodnosť, ktorá vytvára rodinu,
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nachádza v spoločenstve s Bohom svoj konečný význam. A práve toto pripomína prítomnosť panenstva v Cirkvi.
Význam manželskej lásky spočíva napokon v spoločenstve s
Bohom - taký je Boží plán s ľud
skou láskou. Manželia sa nesobášia jednoducho preto, aby zažívali afektívno-citové naplnenie,
ale preto, že ich Boh volá do spoločenstva s ním, aby mali spoloč
nú účasť na hostine kráľovstva.
A na neho musia upriamiť svoje
manželstvo a svoju rodinu.
A po druhé, svedectvo panenstva sa stáva výrečným pre manželstvá a pre každého človeka a
to pre jeden dôležitý fakt: sexualita v človeku, nie inštinkt, ale
impulz, ktorý možno prežívať bez

toho, aby ovládal a zotročoval člo
veka. Ide o impulz, ktorý je možné integrovať. V pansexuálnom
svete, v ktorom boli sexualita a
konzumná rozkoš premenené na
interpretačný kľúč šťastia, panenské osoby preukazujú falošnosť
tejto predstavy. Nie, sexualita má
zmysel a môže byť začlenená do
lásky. A možno ju začleniť. lebo
máme dar Ducha, ktorý vykupuje telo a pritom vzbudzuje spoluprácu človeka.
Na druhej strane manželstvo
osobitným spôsobom obohacuje panenstvo, lebo zabraňuje
tomu, aby stratilo bezprostredný snubný význam lásky. Nejde
pritom o odovzdávanie sa nejakej veci, ale osobe. Tak ako sa
manžel odovzdáva svojej manželke a berie na seba celý jej životný údel, sprevádza ju na ceste a stará sa o ňu a naopak, ona
oňho, rovnako aj panenská osoba musí prijať Kristovu lásku a
odovzdať sa mu, musí sa naučiť

starať

sa o Pána a jeho veci, ako
to robia manželia medzi sebou.
Bude sa učiť žiť pre Pána podľa
toho, ako jeden manželský partner žije pre druhého.
Vernosť každej osoby vlastnému povolaniu, zachovanie intencie nasmerovanej na milovanú
osobu, sa premieňa na výreč
né svedectvo o veľkosti Božieho
plánu, na ktoré sa vzťahujú obidve povolania. V tejto vernosti si
obe vzájomne svedčia o vernosti samému Bohu a jeho láske k
človeku.

Snubný dar manželov, ich manželské zjednotenie, završuje ich
lásku, vedie ju k plnosti a umožňuje realizovať jej plný význam.
Prečo je to tak?
Lebo manželské spojenie neznamená jednoducho iba spojenie tiel, ale rozhodnutie úplne
sa darovať vo vzájomnom sexuálnom odovzdaní. Telo sa tak stáva
zrkadlom osoby, jej vôle, jej intencionality. Osoba sa sprítomňuje

druhej osobe vo vlastnej sexualite, ponúka jej svoju spoločnosť
v živote, svoju prítomnosť v jej
vnútri, priazeň vo vlastnej láske.
Osoby sa navzájom stretávajú v
jedinečnej bezprostrednosti, ktorá ich napÍňa radosťou. Spájaním sa osoby stávajú plodnými.
Nastáva úžasná možnosť splodiť dieťa, s ktorým by sa mohli
deliť o svoju lásku a spolupracovať tak so stvoriteľskou láskou
Boha. Láska sa odovzdáva a tým
sa rozširuje, expanduje až po dosiahnutie jedinečnej zrelosti, konečnej plnosti.
Manželské zjednotenie umožňuje manželom mať účasť na sebadarovaní Krista svojej Cirkvi,
na plnosti lásky, ktorú Pán prežíval vo svojom ľudskom srdci.
Manželská láska (caritas) umožňuje manželom upriamiť na Boha
celý svoj život, všetky jeho dynamiky, všetky prejavy ich vzájomnej lásky. A upriamujúc ich na
Boha im zároveň umožňuje ďa-

lej odovzdávať tie dary, ktoré od
Boha neustále dostávajú. Manželia si neodovzdávajú iba vzájomnú spoločnosť, prítomnosť či priazeň. Kresťanskí manžela si odovzdávajú dar Ducha a tak dosahujú priateľstvo s Bohom, koneč
nú plnosť, aká je len možná na
tejto zemi, v očakávaní konečné
ho a definitívneho Božieho daru,
keď pri vzkriesení tela bude možná bezprostrednosť medzi Božím
darom a ľudskou odpoveďou.
Práve pre tento aspekt manželstvo nadobúda rozmer súvisiaci
s pozemským životom. Umožňu
je nádherné spoločenstvo. Ale
to nie je všetko. NenapÍňa všetko. Vzťahuje sa na plnosť, ktorou samotné manželstvo nie je.
Jedinečným uskutočňovaním tejto plnosti je snubný dar tých, ktorí sú povolaní telesne nasledovať
Krista v Cirkvi. Panenské osoby
sú svedectvom konečného daru,
na ktorý manželia čakajú.
MUDr. Blažej

Vaščák

/
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Ohlášky
• sobáš 13. júla v Prešove - Matej Baloga, syn rodičov Petra a Boženy rod. Zahurancovej, narodený v Levoči, bývajúci
vo Víťaze a Nikola Fečová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Demskej, narodená v Prešove, bývajúca v Proči
• sobáš 13. júla vo Víťaze o 15.00 h - Jerguš Maršalek, syn rodičov Jána a Viery rod. Semanovej, narodený v Levoči, bývajúci v Slovinkách a Anna Jenčová, dcéra rodičov Vladimíra a Marty rod. Kollárovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 7. septembra vo Víťaze o 15.00 h - Lukáš Kinder, syn rodičov Ľudovíta a Márie rod. Záhradníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskom Podhradí a Tatiana Jenčová, dcéra rodičov Štefana a Janky rod. Martovovej, narodená v Gelnici, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa
• 8. - 9. 6. sme začali modlitbu deviatnika k trom košickým mučeníkom pred príchodom ich relikvií do našej farnosti, najskôr v Ovčí a potom vo Víťaze
• 14. 6. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21.00 - 22.00 h
• 17. -18. 6. najskôr v pondelok boli relikvie troch košických mučeníkov v Ovčí, kde sme si ich mohli po sv. omši
osobne uctiť, v utorok boli vo Víťaze; v dané dni boli modlitby a eucharistické adorácie
• 21. 6. pri večernej sv. omši vo Víťaze bolo stretnutie všetkých birmovancov aj z Ovčia, sv. omšu celebroval verbista a misionár Róbert Balek; po sv. omši bolo stretnutie s misionárom v Rusku, urobil nám prezentáciu o Rusku s fotografiami a priniesol zaujímavé predmety, ktoré sme si mohli pozrieť
• 22. 6. v sobotu ráno bolo stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 28. 6. v piatok bol záver školského roka „Te Deum", ktorý deti zo Základnej a Materskej školy ukončili ďakovnou
svätou omšou vo Víťaze o 8.00 a v Ovčí o 9.00 h
• 29. 6. v sobotu bol prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov; o 9.00 h bola sv. omša, ktorú slávil náš rodák
Pavol Čech za všetkých Pavlov Vo Víťaze; pri sv. omši bolo požehnanie kalicha a obetnej misky, ktoré darovali Pavlovia z Víťaza
• 29. 6. v sobotu bola slávnostná sv. omša v Ovčí o 10.30 h, obetovaná za miestnych dobrovoľných hasičov pri príležitosti 100. výročia založenia hasičského zboru v Ovčí
• 5. 7. v piatok sme slávili cirkevný sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, pri ktorej sme si pripomenuli 20. výročie založenia nášho farského časopisu Spektrum; slávnostnú sv. omšu o 10.30 h celebroval generálny
riaditeľ rádia Lumen otec Juraj Spuchfák
• 6. 7. v sobotu ráno o 5.00 h je vo Víťaze požehnanie našich peších pútnikov na odpust do Levoče
• 7. 7. sa slávi odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči; slávnostnú odpustovú svätú
omšu o 10.00 h celebruje J. Em. kardinál Stanislav RY!:.KO, arcikňaz baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme

Stane sa
• 13. 7. v sobotu ráno bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 13. 7. bude spoločná krstná náuka o 10.00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 28. 7. v nedeľu bude hlavná odpustová slávnosť pri sv. Anne so slávnostnou sv. omšou o 10.30 h
• 30. 7. v utorok po sv. omši v Ovčí si uctime relikviu bi. Zdenky Schelingovej, ktorú máme v kostole
• 30. 7. bude dekanátny futbalový miništrantský turnaj v Hrabkove
• 6. 8. v utorok budeme sláviť sviatok Premenenia Pána
• 15. 8. vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie so sv. omšou v Doline o 17 .00
• 17. 8. v sobotu ráno bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 17. 8. bude spoločná krstná náuka o 10.00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 31. 8. v sobotu bude sv. omša na kopci Sľubica o 12.00 h pri dobrom počasí, inak bude presunutá
• 2. 9. v pondelok vzývaním Ducha Svätého - Veni Sancte - začneme nový školský rok 2019/2020 svätou omšou o
8.00 h vo Víťaze a o 9.00 h v Ovčí
• 8. 9. v nedeľu bude odpustová slávnosť v Doline o 10.30 h v kaplnke Narodenia Panny Márie; hlavným celebrantom
a kazateľom bude Štefan Novotný, rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
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Prehľad

bohoslužieb na mesiac júl, august
Víťaz

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

Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok

13. 7. Sobota

14. 7.

15. nedela
cez rok· C

15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok
Sobota

21. 7.

16. nedela
cez rok· C

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok -sv. Anna
Sobota

7.
7.
7.
7.
7.
7.

28. 7.

17. nedeľa
cez rok· C

29. 7. Pondelok
Utorok
30. 7.
bi. Zdenka
31. 7. Streda
1. 8. štvrtok
2. 8. Piatok
3. 8. Sobota

4. 8.

18. nedeľa
cez rok· C

5.
6.
7.
8.

Pondelok
Premenenie Pána
Streda
štvrtok

8.
8.
8.
8.

18:00

Ovčie

t Pavol Poláček (výročná)
18:00

18:00 t Valent, Mária a sr. Valentína
18:00 60: Helena šutková a za jej rodinu
7:00 t Ján, Alžbeta a Mária
15:00 sobáš: J. Maršalek - A. Jenčová
7:30 za farnosť
10:30 t Jozef a Richard Galdunovci

t Valent, Alžbeta a Imrich

17:00 za ZBP účastníkov zájazdu v Bulharsku

9:00 za ZBP rodiny Balogovej

18:00 7O: Jozef Jenča
7:00 t Mária a Andrej Gregovci (59)
18:00 za ZBP Bohuznámej rodiny
7:00 t Štefan Foriš
7:30 t Mária Magdová (výročná)
10:30 za farnosť

18:00

t Anton Srholec, kňaz

17:00

t Roman Haľko

9:00 60: Jozef HalKo

18:00 za ZBP Bohuznámej rodiny
18:00
10:30
10:30
10:30
7:30
10:30

pri SV. ANNE
pri SV. ANNE
pri SV. ANNE
t Jakub, Regína, Ján asr. Samuela Gregovci
pri SV. ANNE-t Jakub, Alžbeta aŠtefan Baňašovci

7:00 za ZBP rodiny Albíny Novotnej
7:00 t Ján a Mária
18:00 t Helena Pavlíková r. Baňašová
7:00 za živých a mŕtvych členov RB
7:30 za ZBP rodiny Stolárovej
10:30 za farnosť
18:00 za ZBP pútnikov v Krakove
7:00

t Monika Kollárová

17:00 vlastný úmysel
8:00 pri SV. ANNE -za farnosť

18:00
18:00

t Helena Pribulová

17:00

t Ján a Apolónia Humeňanskí

9:00 za živých a mŕtvych členov RB

17:00
18:00

t Valent, Barbora a Róbert
t Marián a František Hudákovci

t Jozef a Anna Lackovci
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Prehľad

bohoslužieb „ august, september
Víťaz

9. 8. Piatok
10. 8. Sobota

11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.

16. 8.
17. 8.

18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.

19. nedeľa
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
Nanebovzatie
Panny Márie
Piatok
Sobota
20. nedela
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok
Sobota
21. nedeľa
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok

31. 8. Sobota
1. 9.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
9.
9.
9.
9.

22. nedela
cez rok - C
Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok

7. 9. Sobota
8. 9.

30

23. nedela
cez rok - B

18:00 85: Helena Galdunová
7:00 t Mária Magdová
7:30 za farnosť
10:30 60: Mária Šeďová
18:00
7:00
17:00
18:00
7:00
7:30
10:30

Ovčie

17:00

t Štefan a Mária Kráľovci

9:00 za ZBP rodiny Vincenta Kollára

t Štefan a Barbora čechovci
za farnosť
v DOLINE -za ZBP Bohuznámej osoby
t Cyril, Helena, Eduard, Karol aLadislav
t Mário, Mária a Andrej Gregovci
80: Antónia Čechová
za farnosť

18:00
18:00

t Štefan a Apolónia Hudákovci
t Ľubomír Stanček, kňaz

17:00

t Štefan a Margita Baranovci

9:00 50:Jana

18:00 na úmysel Bohuznámej osoby
7:00 t Terézia Miženková
18:00 t Ján Majerník
7:00 t Ján Bednár
7:30 t Jozef a Helena Sabolovci
10:30 60: Štefan Uličný
18:00

t Štefan a Mária

7:00
18:00
7:00
12:00
7:30
10:30
8:00
18:00

za ZBP Jozefa Pavlíka
t Ladislav Uličný
za živých a mŕtvych predkov v rodine
na SĽUBICI -za ZBP Jozefa Gregu ajeho rodiny
t František a Juliana
50: Peter Novotný
Veni Sancte -za farnosť
t František a Helena Novotní

18:00

t Vincent a Maroš Galdunovci

17:00

t Valent Šimčík

9:00 50: Jozef Kollár

18:00

7:00
18:00
7:00
15:00
7:30
10:30

t Pavol Galdun
t Valent a Helena Sabolovci
za živých a mŕtvych členov RB
sobáš: L. Kinder - T. Jenčová
za urovnanie sporov v rodine
v DOLINE -za farnosť

t Klaudia Kráľová

17:00 za ZBP pútnikov v Krakove

9:00 za ZBP rodiny Róberta

Kráľa

9:00 Veni Sancte
18:00

t Imrich a Alžbeta Grusovci

17:00

t Jozef a Viktor Šimčíkovci

9:00

t Apolónia Humeňanská (výročná)

