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Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie
Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie. Božie slovo cez proroka Joela ponúka: „Teraz ho-

vorí Pán: „Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom,...“ 
(Joel 2,12). Je to jedinečná príležitosť pre každého z nás – otvoriť svoje srdce Bohu, odstrániť prekážky, kto-
ré bránia prúdeniu Božej lásky do našich sŕdc. Prorok mal pred očami svoj národ, veriaci v jedného Boha. Ná-
rod veľmi trpel a pohania sa mu vysmievali, že nemá Boha, že mu Boh nepomáha, že sa nemá oň kto starať.

Sv. Pavol v 2. liste Korinťanom píše: „Sme teda Kristovými vyslancami... V Kristovom mene prosíme: Zmier-
te sa s Bohom! (2 Kor, 5,20) Odstráňme prekážku - hriech - z našich sŕdc, aby sme vyžarovali ovocie Božej 
krásy, lásky, radosti, aby sa prejavila Jeho múdrosť, sila, prítomnosť medzi nami. Práve teraz je tu príleži-
tosť nabrať nové sily - správne sa nasmerovať. 

On svojím krížom raz navždy premohol smrť a všetko zlo a očistil nás od našich hriechov. Teraz nás chce 
naplniť svojimi darmi Ducha Svätého - rady, múdrosti... Čo nás práve dnes zaťažuje? Bohatstvo, peniaze, 
mať ich dostatok, užívať si lepšie a viac - to všetko je len dočasné. Rozdávať s láskou je večné, lebo nás robí 
veľkými. Byť pekným, zabávať sa, byť hviezdou, ktorá skoro zhasne, je len dočasné. Byť služobníkom – to je 
naša Večnosť, viď. Ježiša, lebo on je bohatstvo, všetka krása a múdrosť (večnosť). 

Dobrá spoveď je očista Božej krásy v nás, je svetlo (múdrosť), ktoré vyžaruje každá duša, ozdobená Bo-
žou milosťou. Je skutočne kariérou, lebo je večná... Môžeme pokračovať: bolesť je skutočný šperk statoč-
nosti, pokory, smrť je nádej víťazstva, krivda je skutočné otroctvo. Život je skutočný dar Božej Lásky, atď. 

K tomu je potrebné nabrať nové sily. Tu je zdroj naberania - čítanie Sv. písma, zdroj múdrosti. Modlitba je 
kontemplácia s Bohom. Almužna je kontemplácia s blížnym. Pôst je sila ovládať seba a odolať pokušeniu. 
Dobré skutky služby je spoznávať správne hodnoty života, spoznávať opravdivú a čistú radosť. Toto všetko 
svet nemôže dať, lebo to je neúplné, dočasné a chabé.

Kríž bol pre pohanov bláznovstvom, pre svet nezmyslom, pre židov hanbou. Pre dnešný svet iné slová – 
doba temna, doba prežitkov, doba konzervativizmu, zaostalosti. Keď premeditujeme tieto slová, spoznáme, 
že pôstne obdobie je najkrajším a najbohatším obdobím roka. Je nádejou a citovým prežívaním.

Náš časopis Spektrum nám prináša omrvinky z Božieho slova, ktoré prichádzajú zo života našej farnosti, 
z udalostí okolo nás, z nášho diania, ktoré spoločne prežívame, ale aj tvoríme. Staňme sa vyslancami žité-
ho Božieho slova, ako nás povzbudzuje sv. Pavol v druhom liste Korinťanom.

Využívajme účasť na krížovej ceste, účasť na sv. omši, ak máme voľný čas. Prosme za našich členov ro-
dín, ktorí nemôžu byť účastní na našich aktivitách. Potrebujú náš úprimný pohľad, našu dôveru. 

Aby ste týmto pokladom obohatili aj nás všetkých, prajem Vám zo srdca. 
                      d. o. František
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SPEKTRUM

Nebeský kráľ
Zbičovaný Kristus na smrť dobitý, 
umiera na kríži, klincami pribitý. 
Pod ním Mária bezmocne plače,

zastavil sa život v priestore a čase.

Nevďačný ľud správa sa sebecky,
 zíď z kríža Ježiš, ak si kráľ nebeský. 

Teraz sprav zázrak, pomôž si sám, 
Ježiš však krváca z hlbokých rán.

Vie, že sa napĺňa posledná hodina, 
pod krížom matka díva sa na syna. 

Roní slzy a trápi sa žiaľom, 
keď vidí, čo sa na Golgote stalo.

Ježiš je zmierený so svojou smrťou, 
hriešny ľud vykúpi predrahou krvou. 

Otče, prosím Ťa, odpusť im viny, 
nikto z nich nevie, čo vlastne činí.

Posledný výdych pod tmavým nebom, 
z kríža snímajú bezduché telo. 

Mária s láskou vrúcne ho objíma, 
po tom, čo bok mu prebodla kopija.

Zborili chrám a uložili do hrobu, 
čo bude ďalej, zostáva na Bohu. 

Na tretí deň zázrak sa stal, 
Ježiš vstal z mŕtvych, náš nebeský kráľ.

Peter Jalč



4

Spektrum 3/2020

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, 
vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov
(10.3.2020 – 23.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!
V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení 

zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie ná-
kazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:
1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania 
môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše 
súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez 
účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítom-
ní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro 
populo. Úmysly sv. omší a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame k sledo-
vaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. 
2. Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:
PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svä-
tú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX 
a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu ne-
deľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), 
so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.
V niektorých farnostiach sú zabezpečené priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne 

využiť. Využívajte aj komunikáciu cez farskú internetovú stránku.
3. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami. 

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhro-
mažďovania a bez karu. 

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obra-
de a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (mys-
lí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich 
na sv. spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prí-
pade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštruk-
cií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.
4. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedze-
ný čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná kaž-
dý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spo-
ločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v ti-
chu adorovať.
5. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa 
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počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 
h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo naj-
rýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky perso-
nál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, ve-
čer o ôsmej hodine. 

V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zá-
zračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, kto-
rá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
Chceme poprosiť dôstojných pánov dekanov, aby dohliadli na zverejnenie a celoplošné rozšírenie týchto dô-

ležitých informácií v každej farnosti i filiálke svojho dekanátu.
V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť 

prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac po-
silní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky 
možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba, nakoľko 
si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako 
dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí vý-
rok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! - Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie 
nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevy-
robí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, 
aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo 
viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. 
Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnajú vám vaši biskupi
XMons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
XMons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

 repro: M. Magda
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Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom 
a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom, vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku, nás 
hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vypro-
sila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj te-
raz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a plia-
gou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj kaž-
dú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa 
vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, kto-
rí chcú, ale nemôžu mať deti. 

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského 
života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske 
k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. 
Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných po-
volaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, 
tu i vo večnosti. Amen.
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

Modlitba pred milostivým obrazom 
Panny Márie Obišovskej

Taliansky poéta
Andrea Melis Parolaio
Najviac kontaminovaný povrch 

bolo naše srdce.
Tento vírus je dar zeme.
Zastavil svet, prinútil nás po-

zrieť sa do seba a okolo seba.
Znížil na polovicu znečistenie vo 

veľkých krajinách.
Naučí nás mnoho. Uvidíte.
Niekedy prichádza Kristus, ino-

kedy je to Boh rovnako neviditeľ-
ný a mikroskopický, ktorý nám 
hovorí o novej potrebnej ľud-
skosti.
Ak počítame mŕtvych, je to ne-

vyhnutná cena.
Naslepo sme nemohli ísť ďalej.
Toto je vírus pre meditáciu.
Buďme vďační, že sa môžeme za-

staviť, byť s našimi deťmi,
myslieť s láskou na starých, sla-

bých, ohrozených.
Hodnotu vecí chápeme, 
keď nám chýbajú.
Vírus, ktorý nám berie možnosť 

objať druhého, prišiel,
aby nás zachránil. A neodíde, 

kým to nepochopíme.
Zostať doma a otvoriť si srdce – 

to spraví vírus užitočným.
A ešte viac ísť do lesa, kontem-

plovať more,
sadnúť si a pozorovať rieku, aby 

sme si pripomenuli, 
že príroda je domov, dnes viac 

než inokedy.
Ak z takéhoto úteku urobíme 

vakcínu proti strachu,
posvätíme tým aj prácu a náma-

hy lekárov, zdravotných sestier 
a toľkých ďalších.
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KATECHÉZA 3. pôstna nedeľa cez rok A
pripravil: Podbrezovsky 

Čo je cieľom a zmys-
lom svätopôstnej 
doby? Čo vás sem vie-
dlo, napríklad dnes? 
Vy ste o tom nejako 
podrobne nepremýšľa-
li, ale iste by ste cez 
to správne odpoveda-
li. Ako sa občas orie 
pole, rýľuje záhradka, 
aby sa zbavila buriny  
a aby sa pôda v nej  
zúrodnila, tak i človek 
musí zo seba striasť 
všetok prach, odho-
diť záťaže, skorigovať 
si správne zameranie 
života. Preto sme tu. 
Začnime s tou očistou 
hneď na začiatku bo-
hoslužby. Uznajme, že 
sme hriešnici a ľutuje-
me svoje hriechy.

Milí veriaci,
„púšť je krásna tým, že niekde 

skrýva studňu.“ Táto myšlienka 
spisovateľa Antoina de Saint-E-
xupéryho z knihy Malý princ vy-
stihuje i gradáciu a stupňova-
nie pôstnej doby. Začínali sme 
s Kristom na púšti, dnes objavu-
jeme studňu, pri ktorej sa Kristus 
stretáva so Samaritánkou. Prí-
beh najlepšie pochopíme, keď 
namiesto tejto hriešnej ženy do-
sadíme do dnešného evanjelio-
vého príbehu seba samého. Kaž-
dý z nás sa má v pôstnej dobe 

stretnúť s Ježišom osamote, me-
dzi štyrmi očami, ako hriešnik so 
svojím Spasiteľom, ako hriešnik, 
ktorého viny vyjdú najavo a kto-
rý zakúsi radosť zo svojho oslo-
bodenia.

Kto tento proces sviatostného 
očistenia zo svojho programu vy-
nechá, ten nemôže dozrieť k pl-
nej veľkonočnej radosti, ťažko 
sa dostane von z vlastnej púš-
te. Veď púšť je len tým krásna, 
že niekde skrýva studňu. Kto ju 
nenájde, kto ju minie, tomu sa 
púšť stáva bezútešnou a osud-
nou. Stretnutie Krista a ženy zo 
Samárie je vzorom, ako má vy-
zerať priebeh sviatosti zmiere-
nia, je vzorom ako pre kajúcnika, 
tak i pre spovedníka. My kňazi si 
máme všimnúť, že Ježiš, ktoré-
ho zastupujeme, nie je  sudcom 
ani žalobcom, ktorý z moci zá-
kona a najvyššej autority odsu-
dzuje. Naopak. On vie najlepšie, 
akú minulosť má táto žena, ale 
taktne, jemne a s úctou ošetruje 
jej dušu. Preniká až k jadru a vy-
tvára atmosféru, pri ktorej duša 
tej ženy poznáva v jasnom svet-
le pravý stav vecí, mení svoj po-
stoj a potom plná radosti, ľah-
šia o veľké bremeno, beží do de-
diny, aby aj ostatných priviedla 
k nemu. Ako rýchlo, ako zázrač-
ne rýchlo sa môže hriešnik pre-
meniť na apoštola.

To je jeden nedocenený a pre 
mnoho kresťanov neznámy ob-
jav, že stretnutie s Ježišom vo 

vyznaní hriechov a odpustení, 
je obrovská životná radosť, úľa-
va, nadľahčenie a uvoľnenie, že 
je tu nový človek. Fyzicky nemô-
žeš omladnúť, ale po svätej spo-
vedi doslova omladneš a budeš 
ľahší o všetky svoje hriechy. Kto 
po svätej spovedi túto vnútornú 
radosť a šťastné uvoľnenie ne-
prežije, ten okráda seba i Krista 
o niečo podstatné z celého tohto 
stretnutia. Rovnako nápravu, sil-
ný motív k tomu, niečo so se-
bou robiť, niečo zmeniť a prebo-
jovať  ťažko získame inou cestou 
než cestou nadšenia, nesmiernej 
vďačnosti a túžby aspoň niečím 
Ti, Pane, odplatiť za tvoj lásky 
plný dar. Tento motív býva najsil-
nejšou hnacou silou duchovného 
rastu. Spomeňme si, čo povedal 
Pán Ježiš inej kajúcnici: „Komu 
sa viac odpúšťa, ten väčšiu lás-
ku preukazuje, ten viac miluje.“

Hľa, príklad zo života. Röntge-
nové snímkovanie obyvateľstva 
patrí k veľkým objavom vyspe-
lej spoločnosti. Umožňuje včas 
zachytiť a vyliečiť rôzne choro-
by. Nejde tu len o zdravie každé-
ho jednotlivca, ale aj o ochranu 
spoločnosti pred možným ohnis-
kom skrytej nákazy. Ide o po-
vinnosť, preto dostávame poš-
tou pozvánku napríklad na rönt-
gen pľúc. Aj Cirkev hovorí o po-
vinnosti vyspovedať sa aspoň 
raz do roka. Nestačí výhovorka: 
Moje hriechy, to je moja súkrom-
ná vec, to si s Bohom vyjednám 

Pane, daj nech každý vo svojej púšti nájde studňu
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sám. Nie. Si jedným z údov živé-
ho Tela a tvoje zlo nie je len tvo-
jou vecou, ale narušuje, znehod-
nocuje a ohrozuje celok. Preto 
sa zmierujeme s Bohom skrze 
cirkev. Nebojme sa, nedostane-
me pozvánku poštou pod vyhráž-
kou zákonného postupu, preto-
že Božia láska nikdy nikoho ne-
núti, nevymáha, nekontroluje, ale 
čaká, rešpektuje slobodu, neko-
nečne vychádza v ústrety zo svo-
jej strany a trpí tým, keď druhá 
strana o stretnutie nestojí. Alebo 
iný príklad. Mnoho šoférov  máva 
obavu z toho, že pri kontrole mu 
zistia na vozidle poruchu a odo-
berú mu technický preukaz a že 
pokiaľ nebude auto opravené, 
tak nesmie vyjsť na vozovku. Ne-
hovoriac o pokute, riziku, ktorej 
sa šofér vystavuje. Pretože auto 
v zlom technickom stave nielen-
že ohrozuje samotného vodiča, 
ale aj všetkých účastníkov cest-
nej premávky.

Ako by to asi vyzeralo, keby 

nás Pán Boh stopol po každom 
závažnejšom hriechu, keby nám 
nariadil: "Choď domov a neuka-
zuj sa medzi ľuďmi, dokiaľ nebu-
deš v poriadku, nezanášaj svoje 
zlosti medzi tých druhých." Asi by 
ulice boli veľmi vyľudnené. Nie. 
Pán Boh to takto nerobí. Začí-
na láskavý, nenápadný, vytrvalo  
láskavý rozhovor s každým člove-
kom. Pozýva, chce pomôcť, oslo-
bodiť a urobiť šťastným každého, 
kto o to stojí.

Nuž ak chceme získať vytrva-
lé šťastie a stať sa jeho rozdá-
vateľmi, povie nám Kristus pri 
sviatosti zmierenia určite niečo 
také ako žene pri studn:. „Choď 
a zavolaj si muža.“ Bude od nás 
žiadať vyznanie z nedostatočnos-
ti, pokoru a pokánie. Keď žena, 
ktorú pre manželskú neveru za-
hnalo už päť mužov a bola súlož-
nicou šiesteho, vyzná svoj hriech 
a svoju vieru v Krista, stáva sa aj 
ona prameňom živej vody a skrze 
ňu mnoho iných uverí. Ak nájde-

me aj my v sebe úprimnosť pri-
znať sa k chybám a odvahu na-
praviť ich, Boh napíše aj na náš 
doterajší, akokoľvek nepekný ži-
vot svoje ochotné: „Nihil obstat!“ 
Nič neprekáža, aby sa tento člo-
vek, táto pobehlica, tento muž 
oddaný nerestiam, tento nesprat-
ný mládenec, alebo toto dievča 
pre každého, táto nevrlá, ušomra-
ná starena, alebo sebecký dedo, 
nemohol stať svätým a šťastným 
človekom. Nič neprekáža, že by 
sa aj pre iných nemohol stať pra-
meňom istého trvalého a pokoj-
ného šťastia.

Poďakujme Pánovi za nádej, 
ktorá vanie z jeho slov aj pre 
tých, čo veľmi hlboko padli. "Púšť 
je krásna tým, že niekde skrýva 
studňu."

Pane, daj, nech každý vo svojej 
púšti nájde studňu, pri ktorej Ty 
čakáš na hriešnika, na každého 
z nás. Pane, daj, nech nikto vo 
svojej pozemskej púšti neumrie 
večným smädom. Amen.

  snímka: M. Magda ilustračná snímka: M. Magda
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Milí veriaci,
na ulici niekedy stretávame slepého človeka s bielou paličkou, ktorý si robí akoby cestičku pred sebou, 

aby do nikoho nenarazil. Alebo ma vycvičeného psa, ktorý dobre pozná cestu a vedie ho, alebo mu pomá-
ha iný zdravý človek. Je to zaiste strašný údel. Keby som vám ponúkol na výber, čo by ste radšej stratili, ur-
čite by ste povedali, len oči nie. A keby sa našiel vynálezca, ktorý by vedel každému slepcovi navrátiť zrak, 
iste by mu vyzváňali všetky zvony sveta na jeho slávu. Preto sme tak pozorne počúvali evanjelium o slepcovi. 
Lenže pravdepodobne ste prehliadli, že Pánu Ježišovi nejde v tejto udalsti iba o telesnú slepotu. On má viac 
na mysli duševnú slepotu, lebo aj taká jestvuje. Vy sami ste sa niekedy v živote prichytili pri takomto slove: 
Márnosť, kde som mal oči? Čo som bol slepý? Áno, hoci máme oči, v duševnej oblasti niekedy dobre nevidí-
me. Nepravdu pokladáme za pravdu. Nespravodlivosť za spravodlivosť, zlo za dobro. 

Napríklad pozrite, ako je to, keď muž, ktorý v deň sobáša vidí vo svojej manželke najkrajšiu bytosť na sve-
te a oboma rukami ju nežne hladká po tvári, o nejaký čas ju tými istými rukami škrtí. Čo sa to s ním stalo? 
Prečo ju už nevidí takú ako pri sobáši? Hriech mu zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad nevernosť 
s inou. Alebo pozrite sa na ženu, ktorá je tak citovo založená, žeby ani muchu nezabila, ale radšej pootvára 
okná, aby vyletela. Táto žena vie zabiť dieťa pod svojim vlastným srdcom. Prečo vie byť taká necitlivá k vlast-
nému dieťaťu? Hriech jej zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad lenivosť. Alebo pozrite sa na muža, 
ktorý v prvých rokoch manželstva zariadil byt novým nábytkom a tešil sa z neho, zrazu príde a rozbíja a drúz-
ga svoj nábytok. Prečo to robí? Čo mu zatemnilo oči, že nevidí krásu a úžitok k novému nábytku? Hriech mu 
zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad opilstvo.

Alebo pozrite sa na mladých manželov. Otec dal prepísať na ich meno svoj dom a celé svoje úspory vybral 
a dal im, aby si kúpili nové auto. Mladí ho za to vybozkávajú a o nejaký čas mu dajú jasne najavo, že ich vyje-
dá, že im zavadzia, až musí odísť do domova dôchodcov, kam ho na tom novom aute ani raz neprídu navští-
viť. Ba ani na pohreb mu neprišli, ani jeden kvet na rakvu mu neposlali a básnik nad nimi zakvílil takto: "Od-
hodili od seba otca ako zdrap nepotrebného papiera a pošpinili ho a podriapali ho a nezodvihli ani po smrti." 
Ako to, že si pomýlili otca so zdrapom nepotrebného papiera? Čo im natoľko zaslepilo oči? Hriech im zatem-
nil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad lakomstvo.

Alebo pozrite sa. Ani nie tak dávno vládol istému malému národu vodca. Dal si na stôl predložiť kôš plný 
ľudských očí, ktoré dal vylúpnuť svojim nepriateľom. Nezatriasol sa pri pohľade na vylúpnuté ľudské oči. Us-

4. pôstna nedeľa cez rok A

 ilustračná snímka: M. Magda
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mieval sa, akoby mal pred sebou kôš plný sliviek. Čo mu zaslepilo oči? Hriech mu zaslepil oči. Aký hriech? 
Napríklad pomstychtivosť.

Alebo pozrite sa. Ani nie tak dávno vládli veľkému národu vodcovia. Tisíce nevinných mužov, žien a detí po-
sielali na smrť do plynových komôr, iné tisíce popravovali strelou do tyla a z iných tisícov vyrábali mydlo. Ako 
je to, že nevideli čo robia? Hriech im zatemnil oči duše. Aký hriech? Napríklad pýcha.

A tak vidíte, že hriech je tá choroba, ktorá spôsobuje duševnú slepotu u človeka. Hriech je príčina, že ne-
vidíme správne. Nevidíme správne nielen pozemské veci, ale horšie je, že nevidíme ani nebeského Otca. Ži-
jeme, ako keby Ho nebolo, sme slepí voči Bohu. Netúžime po Ňom, nejdeme k Nemu. Celkom sa podobáme 
farizejom, ktorí neverili v Ježiša, lebo hriech je prekážkou viery. Kto nám pomôže, aby sme správne videli? 

Pán Ježiš k nám prichádza a chce nám otvoriť oči. A pozrite sa, čím? Blatom. Lebo naše oči sú zatemne-
né hriechom, za blato pokladajú každé slovo Pána Ježiša. Za blato pokladajú jeho milosrdenstvo, jeho lás-
ku, jeho sviežosť pokánia, jeho sviatosť Eucharistie, jeho svätú omšu. Či toto všetko nie je pre oči zatemne-
né hriechom ako blato, ako niečo prekonané, zaostalé, spiatočnícke, nemoderné, tmárske, s čím by mal byť 
dnešný človek už dávno vyrovnaný? A predsa, jedine tým blatom môže byť vyliečená naša duševná slepota, 
aby sme mohli zvolať ako uzdravený slepec: "Verím, Pane! Verím, to znamená, správne vidím. V Ježišovom 
svetle správne vidím nebeského Otca, jeho dobrotu a lásku a viniem sa k nemu. V Ježišom svetle správne vi-
dím svojho blížneho a všetky veci tohto sveta a preto sa k nim správne staviam.

Mala 23 rokov, keď zdravá a pekná utiekla z otcovho domu a stala sa nezákonitou milenkou šľachtica, kto-
rý bol veľmi bohatý. Raz musel odcestovať na celý mesiac. Ale keď mesiac uplynul a on sa nevracal, celá ne-
pokojná ho išla hľadať cestou, ktorou išiel. Natrafila na jeho psa, ktorý ju začal ťahať za šaty, aby išla za ním. 
Priviedol ju až k hromade dreva. Keď to drevo odhádzala, našla tam už iba mŕtvolu svojho milenca v rozkla-
de. Ako bez zmyslov kričala, nariekala, kvílila, trhala si vlasy a volala: "Bože, Bože, čo budem teraz robiť?" 
Tu zrazu stíchla, zvážnela, vstúpila do seba, ako by sa jej bola dotkla nejaká tajomná ruka. A vzdychla si: "Ve-
rím, verím v nesmrteľného Ježiša, ktorý sa nikdy nemôže stať takou strašnou mŕtvolou." A v Ježišovom svetle 
sa vrátila domov, do otcovského domu a činila pokánie u svojho otca v toľkej nábožnosti a kráse, že zomre-
la ako svätica. Svätá Margita Kortonská.

Hľa, milí bratia a sestry, my sa v tejto pôstnej dobe zhromažďujeme okolo Ježiša trpiaceho, bičovaného, tŕ-
ním korunovaného, pribitého na kríž. Zhromažďujeme sa okolo Lásky, ktorá je najväčšou na svete. Zhromaž-
ďujeme sa okolo oltára, na ktorom sa Jeho svetlo a láska pri tejto svätej omši sprítomňuje. Kiež by sa nás 
v tejto chvíli dotkla jeho tajomná ruka, aby sme všetci správne videli a pohýňali sa k tomu, aby sme vrúcne, 
plní šťastia, volali: "Verím, Pane! Pomôž mojej malej viere." Amen.

 ilustračná snímka: M. Magda
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Štefan 
Kondis,
diecézny 
riaditeľ 
PMD

Otvorme svoje srdcia 
Kristovi

Misia (z latinského prekladu 
missio) znamená poslanie. Mi-
siou Cirkvi je vo svojej podstate 
hlásať Božiu lásku, milosrdenstvo 
a odpustenie, ktoré boli zjavené 
človeku skrze život, smrť a zmŕt-
vychvstanie Ježiša Krista. Súčas-
né misijné poslanie Cirkvi nie je 
možné bez angažovania sa lai-
kov. K tomuto poslaniu je povola-
ný každý kresťan. Na to, aby sme 
správne pochopili misijné posla-
nie laika v Cirkvi, musíme najprv 
vedieť, kto je laik. U laikov táto 
evanjelizácia nadobúda špecifický 

snímka: Š. Kondis

Rozhovor 

ráz a osobitnú účinnosť preto, že 
sa vykonáva v bežných životných 
podmienkach. Keďže laikom, tak 
ako všetkým veriacim v Krista, 
je na základe krstu a birmovania 
od Boha zverený apoštolát, majú 
povinnosť a právo jednotlivo, ako 
aj v združeniach pracovať na tom, 

aby všetci ľudia na celom svete 
poznali a prijali Božie posolstvo 
spásy. Medzi takýchto laikov pat-
rí aj Bc. Štefan Kondis, ktorý z po-
verenia arcibiskupa je zodpovedný 
za Pápežské misijné diela v Košic-
kej arcidiecéze a ktorému sme po-
ložili nasledovné otázky.

Našu farnosť Svätého Jozefa, robotníka vo Víťaze spolu s filiálkou Ovčie ste už navštívili viackrát pri príležitos-
ti slávenia Misijnej nedele, kde ste spomínali a predstavili poslanie Pápežských misijných diel. Kto vás zapojil 
do tohto misijného diela a ako ste sa k tomu vlastne dostali? 

Najprv by som stručne predstavil a pripomenul čitateľom, čo sú to Pápežské misijné diela (PMD). PMD šírenia 
viery založila vo francúzskom Lyone v roku 1826 mladá dievčina Pauline Jaricotová. Toto dielo poznáme ako Misij-
nú nedeľu, ktorá sa slávi na celom svete vždy v predposlednú nedeľu v mesiaci október. Z tohto diela sa prerozde-
ľujú financie zo zbierok na PMD svätého apoštola Petra, ktoré bolo založené v roku 1889 tiež vo Francúzku v meste 
Caen mladou ženou Jean Bigardovou. PMD detí bolo založené v roku 1843 biskupom v Nancy vo Francúzku Mons. 
De Forbin Jansonom a Pápežská misijná únia bola založená pátrom Paolom Mannom, P.I.M.E., talianskym misioná-
rom, v roku 1916. Zrodenie PMD je teda dôsledkom nadšenia a zápalu niekoľkých ľudí pre misie - dvoch žien, bis-
kupa a kňaza, ktorí sa stali charizmatickými zakladateľmi najväčšieho laického hnutia misijnej spolupráce v Cirkvi. 
Takže môžeme povedať, že PMD vznikli z iniciatívy laikov.

A ako som sa dostal k misiám a PMD ja? Hocikedy si kladiem otázku Prečo práve ja...? Neviem. (smiech) V na-
šej farnosti Všetkých svätých v Humennom, odkiaľ pochádzam, sa v marci 1994 pripravovala púť rodákov do Ríma 
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pri príležitosti 70. narodenín kardi-
nála Jozefa Tomka. K pútnikom som 
sa pripojil aj ja ako nezamestnaný, 
životom sklamaný mladý človek. Vr-
cholom tejto púte bola svätá omša 
na námestí svätého Petra vo Vatiká-
ne a samotná audiencia s pápežom 
Jánom Pavlom II. Spomínam si, keď 
som sa vrátil z púte, ako mi hovori-
li moji súrodenci a priatelia: „...do-
mov si sa vrátil ako iný človek...“ 
Hm. Moja mama niekedy okolo roku 
1992 - 1923 poslala do Zimbabwe 
pre misionára p. Eduarda Hancka, SJ 
nejaký finančný dar a farebné kveti-
nové pohľadnice pre černoškov. Mi-
sionár jej listom ďakoval za pomoc 
a opisoval svoje misijné pôsobenie 
v Mabelreign. Tento list sa mi po ro-
koch dostal do rúk „náhodne“ a na-
toľko ma zaujal, že som sa rozho-
dol poslať podobný dar na adresu 
P. Hancka aj ja. Z listov misionára, 
ktoré som dostával, sa dalo vyčítať, 
že p. Hancko odišiel do Zimbabwe, 
aby tam prežil svoj kňazský život, vie-
dol zverených veriacich k spravod-
livosti, láske a aby sa stali milými 
Bohu. Niektoré listy som prezento-
val aj v Misijnom združení Ducha Svä-

tého, ktoré vzniklo v roku 1993 vo 
farnosti Všetkých svätých v Humen-
nom. Členovia združenia sa stretáva-
li na modlitbách a prednáškach mi-
sionárov Spoločnosti Božieho Slova 
(SVD) každý tretí pondelok v mesiaci, 
kde sa hovorilo o misionároch SVD, 
ktorí pôsobia takmer na každom 
kontinente. Povzbudenia z listov mi-
sionárov znásobovali moju aktivitu 
a hmotná pomoc pre misie sa zvýšila 
na takmer 900 kg ročne pre 27 krajín 
sveta. Povzbudením pre mňa samot-
ného a nadšencov misií boli aj listy 
od Matky Terézie MC z Kalkaty, kto-
rá mi osobitne ďakovala za modlitby 
a zdravotnícky materiál pre chudob-
ných z Kalkaty. O svojich aktivitách 
som informoval vtedajšieho národné-
ho riaditeľa PMD p. Juraja Vojenčia-
ka, SVD, ktorý ma vo svojich listoch 
povzbudzoval: „..si najzamestnanej-
ší nezamestnaný na Slovensku...“ 
a aby som sa nedal nikým a ničím 
odradiť od tejto misijnej práce. Keď-
že som osobne v misiách nikdy ne-
bol, listy od misionárov mi podáva-
li podrobnejšie informácie o dianí 
v misiách ako aj o ich hmotných po-
trebách. V balíkoch boli síce zasiela-

né len hmotné a pominuteľné dary, 
ale to, čo nás spájalo, boli v prvom 
rade modlitby. Pápež Ján Pavol II. 
vydal úžasnú encykliku Redempto-
ris missio, ktorá sa ma hlboko do-
tkla a spravila v mojom vnútri aký-
si zvrat vo vnútorných rozhovoroch 
o misiách. To bolo pre mňa pohnút-
kou, aby som šiel aj do iných far-
ností mimo našu arcidiecézu a roz-
prával o možnej pomoci misiám, po-
vzbudzoval veriacich k misijnej akti-
vite a pomoci pápežovi v jeho misij-
no – sociálno - charitatívnom progra-
me, ktoré pokrývali Pápežské misij-
né diela (PMD).

Spomienky na listy z misií, ktoré 
som dostával, ma navodili k tomu, 
aby som napísal list o tejto misijnej 
činnosti laikov pápežovi Jánovi Pav-
lovi II. Štátny sekretariát potvrdil do-
ručenie môjho listu, na základe kto-
rého pápež Ján Pavol II. zaslal svo-
je apoštolské požehnanie, vzťahujú-
ce sa na mojich rodinných príslušní-
kov a všetky drahé osoby. 

Národná kancelária PMD v Bra-
tislave roku 1997 pre mňa vyda-
la Dekrét misijného horliteľa,  ktorý 
ma oprávňoval stretávať sa s člen-

Súťaž PMD detí, Prešov 2019; snímka: Š. Kondis
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mi PMD a dobrodincami, preberať 
od nich milodary pre misie a šíriť 
propagačné materiály PMD na ce-
lom území Slovenska. V tom istom 
roku na základe Dekrétu misijného 
horliteľa mi vydal osobitné povole-
nie šíriť PMD v Košickej arcidiecéze 
Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metro-
polita, v Spišskej diecéze biskup 
František Tondra a rožňavský biskup 
Eduard Kojnok. Pre gréckokatolícku 
eparchiu mi s radosťou udelil povo-
lenie aj prešovský biskup Ján Hirka.  

Národný riaditeľ PMD p. Vojen-
čiak, SVD ma pozval v tom istom 
roku na sympózium Novej evanjelizá-
cie s medzinárodnou účasťou misio-
nárov a misijných organizácií, ktoré 
sa konalo v priestoroch Aloisiana re-
hoľnej Spoločnosti Ježišovej v Brati-
slave. V tom čase p. Félix Majerník, 
SVD odišiel z Misijného domu v Sni-
ne, čím sa „funkcia“ riaditeľa PMD 
v Košickej arcidiecéze zrušila.  

V roku 1999 som v priestoroch 
Arcidiecéznej charity v Humennom 
zorganizoval stretnutie klubov Slo-
venského misijného hnutia (SMH) 
východného Slovenska za účasti 
Alojza Tkáča arcibiskupa-metropoli-
tu, národného riaditeľa PMD na Slo-
vensku, misionárov a misijných nad-
šencov z východu Slovenska. Cieľom 
stretnutia bolo, aby sme sa osobne 
spoznali, povzbudili a zdieľali svoje 
skúsenosti na misijnom poli laikov, 
rehoľníkov a kňazov, prezentovali 
svoje aktivity a stratégie pre pomoc 
misiám. Črtali sa možnosti pomoci 
misiám a spôsoby šíriť medzi ľuďmi 
povedomie PMD nielen prostredníc-
tvom časopisov. Nápad s pomocou 
pre misie bol odvážny, keď som po-
zval do Humenného redaktorov Slo-
venskej televízie z Bratislavy, aby 
sme spolu natočili reláciu Dobrá 
zvesť. Krátke informácie o PMD, kto-
ré boli odvysielané v televízii, oslo-

vilo veľa ľudí na celom Slovensku. 
Odzrkadlilo sa to na veľkom počte 
zasielaných balíkov, ktoré som do-
stával do Humenného od dobrodin-
cov z ostatných diecéz Slovenska. 
Následne tieto balíky boli zasiela-
né do viac než 40 misijných krajín 
k misionárom vo veľkom počte balí-
kov na niekoľko ton ročne.   

Národný riaditeľ PMD delegoval 
na celosvetový kongres PMD do Cas-
tel Gandolfo desaťčlenný reprezen-
tačný tím PMD za Slovensko, do kto-
rého som bol pozvaný. Kongres sa 
konal 18. októbra 2000 s účas-
ťou pápeža Jána Pavla II. a kardiná-
la Jozefa Tomka, misijných delegá-
cií a biskupov z celého sveta. Od-
stupom času po návrate z kongre-
su som navštívil na Arcibiskupskom 
úrade v Košiciach arcibiskupa Aloj-
za Tkáča, ktorého som informoval 
o svojej misijnej práci a o stretnutí 
v Castel Gandolfe, ktorého som sa 
zúčastnil ako delegát PMD. Pri pria-
teľskom rozhovore padla poznám-
ka s myšlienkou obnoviť Pápežské 
misijné diela Košickej arcidiecézy. 
Po zvážení môjho predloženého návr-
hu arcibiskup Alojz Tkáč vydal dekrét 
a pozval ma ním k užšej misijnej spo-
lupráci. S platnosťou od 1. februá-
ra 2002 som bol dekrétom oficiál-
ne menovaný za moderátora Pápež-
ských misijných diel v Košickej ar-
cidiecéze so sídlom v Prešove, čím 
vznikli PMD v Košickej arcidiecéze 
ako prvé diecézne PMD na Sloven-
sku. S touto radosťou som sa po-
delil aj s pápežom Jánom Pavlom 
II., ktorému som napísal list o tejto 
udalosti s prosbou o jeho požehna-
nie pre seba a pre všetkých podpo-
rovateľov a dobrodincov PMD na Slo-
vensku. Z Ríma prišla odpoveď pre 
všetkých s apoštolským požehna-
ním. V zasielaní balíkov do misií sa 
intenzívne pokračovalo, čo prekro-

čilo hranicu 4 ton materiálu ročne. 
Tieto misijné aktivity ma povzbu-

dili a v roku 2003 navodili k napísa-
niu mojej autobiografie pod názvom 
Stretnutie  s úmyslom nie vedeckej 
či náučnej literatúry, ale s myšlien-
kou povzbudiť ostatných ľudí k po-
moci misiám. Texty publikácie boli 
spracované v rozhlasovej hre, ktorá 
bola vysielaná na vlnách rádia Lu-
men pod názvom Skúška viery. Pub-
likácia je dostupná v niektorých kniž-
niciach. Vydanej publikácii a prácam 
PMD v Košickej arcidiecéze sa tešil 
aj sám pápež Ján Pavol II., ktoré-
mu som zaslal jeden výtlačok knihy 
ako spomienku na jeho návštevu na-
šej krajiny a za modlitby, do ktorých 
vkladá celé Slovensko i celý svet. Pá-
pež vyjadril svoju vďaku listom svo-
jím apoštolským požehnaním a pri-
loženým ružencom, ktorý sám po-
žehnal. Po smrti pápeža Jána Pavla 
II. som ako moderátor PMD zaslal 
svoju publikáciu aj jeho nástupcovi 
pápežovi Benediktori XVI., ktorý tak-
tiež s potešením ďakoval za prejav 
úprimnosti a oddanosti voči Kristov-
mu nástupcovi a svojím listom ude-
lil svoje apoštolské požehnanie mo-
derátorovi PMD a aj všetkým spolu-
pracovníkom a dobrodincom Pápež-
ských misijných diel Košickej arcidi-
ecézy. Bola to veľká a potešujúca od-
mena pre celú Košickú arcidiecézu. 

Po dohode s novým národným ria-
diteľom PMD v roku 2008 sa moja 
aktivita moderátora PMD s humani-
tárnou pomocou misiám systematic-
ky spomaľovala, až sa nakoniec úpl-
ne zastavila. Svoju činnosť moderá-
tora PMD zameriavam zvlášť na náv-
števy farností a škôl, kde sa dáto-
vým projektovým programom prezen-
tujú projekty PMD šírenia viery, PMD 
sv. Petra, apoštola a PMD detí. Tiež 
sa začal šíriť intenzívnejšie časopis 
PMD Svetové misie, ktorý svojím 



14

Spektrum 3/2020

obsahom podrobne informuje o pl-
není projektov a prerozdeľovaní fi-
nancií zo zbierok pre tri PMD. Časo-
pis Svetové misie vydáva vo svojej 
réžii národná kancelária PMD v Bra-
tislave a vychádza bezplatne pravi-
delne dvakrát v roku na jar a v jese-
ni. V roku 2015 som získal na Kato-
líckej univerzite Teologickej fakulty 
v Ružomberku akademický titul Ba-
kalár (Bc.) v študijnom obore Náuka 
o rodine, ktorý je pomerne mladým 
odborom. Tento študijný program po-
núka možnosť akademického vzde-
lávania v oblasti manželstva a rodi-
ny. Ide o interdisciplinárne štúdium, 
ktoré vzniklo v kombinácii sociálnej 
práce a katolíckej teológie. Štúdium 
otvára biblický, filozofický, teologický 
aspekt manželstva a rodiny ako i po-
hľad iných vied - medicíny, psycholó-
gie, bioetiky, sociológie, práva, pe-
dagogiky. Týmto štúdiom som získal 
užší pohľad na svoje poslanie. Tieto 
skúsenosti či postrehy som sčasti 
vložil aj do nedávnej publikácie, kto-
rá vyšla v roku 2017 pod názvom Pá-
pežské misijné diela Košickej arcidi-
ecézy v rokoch 1989 - 2013, ktorej 
obsahom je vznik, bohatá činnosť 
a aktivity PMD na úrovni diecézy. Je 
možnosť si túto publikáciu objednať 
a dozvedieť sa o PMD viac.
Je známe, že z Humenného ste sa 
presťahovali do Širokého, kde žije-
te so svojou rodinou. Čomu sa ve-
nujete v súčasnosti ako riaditeľ Pá-
pežských misijných diel v Košickej 
arcidiecéze? 

V Širokom žijem od roku 2001, 
kde som sa priženil a založil si rodi-
nu, na ktorú som veľmi hrdý a kto-
rá tvorí po Bohu prioritu v mojom ži-
vote. Prečo je pre mňa rodina na pr-
vom mieste? Pokúsim sa to struč-
ne vysvetliť. Pokiaľ žijeme obklope-
ní láskou vo svojej rodine a nevy-
skytujú sa vážne problémy, nepotre-

bujeme sa touto témou až tak hlb-
šie zaoberať. Ale keď sa táto poho-
da naruší, vynárajú sa tu viaceré 
otázky, na ktoré potom ťažko hľadá-
me odpoveď, či riešenia. Rodina je 
od stvorenia sveta založená na man-
želstve, ktoré predstavuje vzájom-
ný vzťah muža - ženy - dieťaťa/detí. 
Pre rodinu je najdôležitejšia stabilita 
predovšetkým v manželskom vzťahu, 
teda jeho trvácnosť až do smrti jed-
ného z manželov. A práve takáto ni-
čím nenarušená rodina môže vytvo-
riť najvhodnejšie podmienky pre zdra-
vý duševný a telesný vývoj manželov 
a ich detí vo všetkých sférach živo-
ta, nevynímajúc duchovný život. Pre-
to je veľmi dôležité, aby deti vyrastali 
v zdravej rodine, ktorá sa právom po-
kladá za základnú bunku spoločnos-
ti. Ak si vážne narušíme manželské 
vzťahy, narušíme si celý život, ktorý 
môže viesť až k rozpadu rodiny. Sa-
mozrejme, že neexistuje dokonalá ro-
dina, v každej sú nezhody, nedorozu-
menia, hádky, ale ak sa v rodine nie-
čo pokazí, dá sa to všetko pokazené 
ešte opraviť a navodiť na správnu ko-
ľaj, aby všetko fungovalo tak, ako sa 
patrí. Takže v prvom rade som man-
želom a otcom rodiny a až potom zá-
stupcom PMD.

A na čom pracujem dnes? V sú-
časnosti sa snažím navštevovať 
naše farnosti a prezentovať posla-
nie a projekty PMD Slovenska, ktoré 
podporujeme modlitbami a finančný-
mi zbierkami cez Svetový deň misií, 
ktorý sa slávi na celom svete v kaž-
dú predposlednú októbrovú nedeľu. 
Prostredníctvom prednášok sa sna-
žím priblížiť poslucháčom obsah pro-
jektov, ktoré podporujeme cez misij-
né zbierky. Že učíme ľudí v misiách 
efektívne hospodáriť, vedieme ich 
k rešpektovaniu ľudskej dôstojnos-
ti, k solidarite a tolerancii. Podpo-
rujeme asi 44 000 škôl, 5 500 ne-

mocníc a iných sociálnych zariade-
ní. Pomáhame  katechétom, posky-
tujeme prostriedky na stavbu a opra-
vu cirkevných budov či pastoračných 
zariadení, podporujeme činnosť ka-
tolíckych médií. Staráme sa každo-
ročne o viac ako 3 milióny chudob-
ných detí, sirôt a starých ľudí, podpo-
rujeme takmer 70 000 bohoslovcov 
v 754 misijných seminároch a 2 000 
novokňazov. 

Košická arcidiecéza má 19 deka-
nátov, 219 farností a 670 filiálok. 
Doposiaľ som navštívil 112 farnos-
tí, niekoľko filiálok a škôl vrátane Ka-
tolíckej univerzity Teologickej fakul-
ty v Košiciach, kde som mal zopár 
prednášok pre študentov.

Od roku 2010 organizujeme ve-
domostné misijné súťaže pre star-
ších žiakov základných škôl v Košic-
kej arcidiecéze. Súťaže PMD detí sa 
konajú zväčša v mesiaci máj – jún, 
do ktorých som pozval štátne i cir-
kevné školy a farnosti. Súťažné druž-
stvá tvoria dve trojčlenné družstvá 
v zostave chlapcov a dievčat, ktoré 
reprezentujú svoju školu alebo far-
nosť. Súťaží sa v troch kolách zo zna-
losti Svätého písma, kde sa na čas 
vyhľadávajú súradnice jednotlivých 
kapitol a veršov, lúštia sa krížovky, 
doplňovačky a pod. Pre tretie kolo je 
vypracovaný študijný materiál, ktorý 
sa zašle súťažiacim, z ktorého sú 
následne vypracované otázky. Tak-
že nie je potrebné si zháňať nejakú 
špeciálnu literatúru. Každý účastník 
súťaže je obdarovaný nejakou vec-
nou cenou a diplomom za 1. - 3. 
miesto a za účasť. V tomto ruku bu-
deme mať súťaž 28. mája v priesto-
roch kláštora františkánov v Prešove,  
ktorú začneme tradične svätou om-
šou v kostole svätého Jozefa. Potom 
prebehne samotná súťaž, do ktorej 
sa prihlásilo 10 škôl/farností.  

V spolupráci s Teologickou fakul-
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tou v Košiciach sme v roku 2017 roz-
behli projekt Farských koordinátorov 
PMD v Košickej arcidiecéze (FK PMD 
KE). Ponúkame veriacim spoluprá-
cu s PMD Košickej arcidiecézy, kde 
z farnosti/filiálky môžu byť FK PMD 
KE najviac dvaja veriaci, ktorí dovŕ-
šili vek 18 rokov. Títo dobrovoľníci 
pomáhajú ako diecéznemu riadite-
ľovi PMD KE a svojmu kňazovi, kto-
rého vopred informujú o pripravova-
nej misijnej aktivite a požiadajú ho 
o jeho súhlas a usmernenie, aby sa 
mohla vo farnosti zorganizovať na-
príklad v októbri modlitba Misijného 
ruženca a pripraviť výzdoba na slá-
venie Misijnej nedele. Šíria časopis 
PMD Svetové misie, ktorý vychádza 
dvakrát v roku zdarma. Neorganizujú 
žiadne finančné zbierky! V spoluprá-
ci s Teologickou fakultou v Košiciach 
absolvuje dobrovoľník jednodňový 

kurz s udelením certifikátu FK PMD 
KE a pre všetkých koordinátorov pri-
pravujeme jednodňovú duchovnú ob-
novu. Prihlášku na kurz je možno si 
stiahnuť z www.pmd.rimkat.sk - Ak-
tuality. Následne ju treba dať pod-
písať svojmu kňazovi a doručiť čím 
skôr na našu adresu PMD do Prešo-
va. V súčasnosti máme 25 farských 
koordinátorov v desiatich dekaná-
toch Košickej arcidiecézy. Aj tento 
rok pripravujeme kurz pre dobrovoľ-
níkov, ktorí majú záujem pomáhať vo 
svojej farnosti šíriť misijného ducha 
medzi deťmi, mládežou, rodinami.

Každý prvý pondelok v mesiaci na-
vštevujem svojich členov PMD v Cen-
tre sociálnych služieb v Prešove, kde 
sa v kaplnke svätého Kamila spolu 
modlíme posvätný ruženec. Tento 
klub PMD vznikol v roku 2012, kto-
rý má aj svoju koordinátorku PMD. 

Celá príprava na prezentácie, kur-
zy, súťaže, stretnutia si vyžaduje urči-
tý čas a spôsob prípravy, aby oslovila 
veriacich, poprípade pozvala k spo-
lupráci. Pracujem na dokončení pub-
likácie o Jurajovi Dobránskom, kto-
rý bol šíriteľom modlitby posvätného 
ruženca na Šariši v 19. storočí; zhro-
mažďujem materiál pre ďalšiu publi-
káciu, ktorá by mala predstaviť život 
jednotlivých zakladateľov PMD, kto-
rých počiatok siaha do Francúzska. 
Zatiaľ táto literatúra na Slovensku 
nie je k dostaniu, takže vyžaduje si 
to tiež časovú trpezlivosť k dosiah-
nutiu tohto cieľa, ktorý som si vytý-
čil do blízkej budúcnosti.
Okrem rodinných, či pracovných po-
vinností sa angažujete nejakým spô-
sobom aj vo vašej farnosti svätého 
Mikuláša v Širokom? Alebo skôr 
venujete svoj voľný čas oddychu?

Účastníci kurzu farských koordinátorov PMD, 2018; snímka: Š. Kondis
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Človek nie je robot a potrebuje nie-
kedy aj vypnúť a relaxovať. Svoj voľný 
čas sa snažím venovať rodine. Spo-
lu chodíme na prechádzky do príro-
dy, na huby, zrúcaniny hradov, ktoré 
máme na východe Slovenska takmer 
všetky zdolané. Zúčastňujeme sa 
pútí na Mariánsku horu v Levoči, kaž-
doročne chodievame do Krakova-La-
giewnik na púť s rádiom Lumen. Vy-
mýšľame a plánujeme spoločné do-
volenky, venujem sa chovu andulkám 
a štvornohému rodinnému priateľo-
vi, bežným údržbám a prácam okolo 
domu. Sem-tam niečo vytvorím ruč-
nou prácou z dreva, kovu, čo spes-
trí a skrášli náš domov, alebo pote-
ší ako darček pre známych a pod. 

Samozrejme, že sa zapájame aj 
do života farnosti podľa svojich mož-
ností, každý individuálne. Moji dva-
ja synovia sú nápomocní nášmu du-
chovnému otcovi ako miništranti po-
čas svätých omší alebo pri udeľova-
ní niektorých sviatostí, napr. manžel-

stva, krstu, pri pohreboch, posviac-
kach príbytkov. Chlapci si medzi se-
bou tiež založili skupinku „jasličká-
rov“, chodia v čase Vianoc so svo-
jím vystúpením a pripomínajú staré 
zvyky a obyčaje, vzťahujúce sa práve 
na vianočné obdobie. Viem, že cho-
dia na pozvanie do niektorých rodín 
aj do Víťaza a Ovčia, čomu sa teší-
me. Ja s manželkou a dcérou sme 
v službe lektorov pri čítaní Božieho 
slova a prednese prosieb pri slávení 
liturgií. Tiež pripravujeme rozpis číta-
ní Božieho slova na jednotlivé nede-
le a sviatky v roku, niekedy vedieme 
modlitby posvätného ruženca a krížo-
vej cesty. Počas akcie Dobrej novi-
ny tvoríme doprovod jednej skupinke 
detí pri koledovaní, ktorá je jednou 
z foriem ohlasovania dobrej zvesti 
mimo chrámového priestoru.

Mojej manželke minulého roku 
bola zverená vedúca úloha hlavnej 
horliteľky Ružencového bratstva pri 
kostole svätého Mikuláša v Širokom. 

Tu sa pokúšame zaviesť trošku inú 
formu modlitby posvätného ruženca, 
na akú boli doteraz veriaci zvyknutí, 
ktorá sa koná raz v mesiaci pri vý-
mene tajomstiev medzi členmi Živé-
ho ruženca. Pri modlitbe posvätného 
ruženca využívame obrazovú dátovú 
prezentáciu jednotlivých desiatkov, 
medzi ktoré sme vsunuli dve pes-
ničky s náboženským textom. Vyro-
bili sme olejovú sviecu, na ktorej je 
vyobrazený náš farský kostol, ktorý 
obopína rukami Panna Mária, ktorá 
je Kráľovnou ruženca. Táto svieca je 
postavená pod obetným stolom a za-
žatá počas modlitby v šere kosto-
la, aby nám pripomínala Svetlo sve-
ta, Ježiša Krista. Práve modlitba po-
svätného ruženca sa vnára do živo-
ta Krista a popisuje nám jeho život-
ný príbeh, ktorý je zachytený vo Svä-
tom písme. Takýmto spôsobom ch-
ceme povzbudiť veriacich a navodiť 
nás všetkých k šíreniu úcty a váž-
nosti k Ježišovi a jeho Matke, ktorá 

Súťaž PMD detí, Prešov 201; snímka: Š. Kondis
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je v dnešných časoch nevyhnutná 
pre vyváženosť a úplnosť našej vie-
ry. Myslím si, že kreativita výmeny ru-
žencových tajomstiev prináša niečo 
nové, zaujímavé, čo svedčí aj pozitív-
na a povzbudzujúca odozva od mno-
hých veriacich.

Nedá mi nespomenúť náš cinto-
rín, ktorý sa vypína hneď nad far-
ským kostolom, kde sa nachádza 
hrob „málo známeho človeka“ Jura-
ja Dobránskeho. Jeho syn Ján Dob-
ránsky bol v Širokom administráto-
rom a to v rokoch 1899 - 1915. Zá-
sluhu na tom, aby sa meno Juraja 
Dobránskeho opäť dostalo do pove-
domia ľudí, má rímskokatolícka far-
nosť svätého Mikuláša a Ružencové 
bratstvo v Širokom. Tento renovova-
ný hrob bol slávnostne požehnaný 
miestnym farárom Stanislavom Taká-
čom za prítomnosti promótora ružen-
cových bratstiev na Slovensku, bra-
ta Alana Jána Delyho, OP a za účas-
ti členov ružencového bratstva, ve-
riacich farnosti a potomkov Juraja 
Dobránskeho vo sviatok Sedembo-

lestnej Panny Márie 15. septembra 
2017. Tento slovenský ružencový 
„velikán“ Juraj Dobránsky, ktorého 
si Panna Mária vyvolila za svoj „ná-
stroj“, sa podieľal aj na obnove tre-
tieho rádu svätého Františka na Slo-
vensku. Všade tam, kam sa Dobrán-
sky presťahoval, priniesol so sebou 
závan sviežej viery, ktorú sám horli-
vo prežíval. Tento človek mal do svoj-
ho srdca hlboko vrytú svoju rodinu, 
ktorú viedol s vierou k Ježišovi Kris-
tovi a úcte k jeho matke Panne Má-
rii. Jeho celoživotnou činnosťou bol 
kresťanský život, starostlivosť o ro-
dinu a modlitba, čo sa odráža vyry-
tím textu do jeho náhrobného kame-
ňa: „Zdravas, Mária“. Je to modlit-
ba, ktorou Panna Mária sprevádza-
la Juraja Dobránskeho a jeho rodinu 
celým životom a tak ich viedla bliž-
šie k Ježišovi.

V minulom roku sme ako bratstvo 
písomne oslovili 80 farností na Ša-
riši a pozvali sme ostatné bratstvá 
na púť k hrobu Juraja Dobránskeho. 
Zatiaľ nás navštívili ruženčiari z far-

nosti Kobyly a Rožkovian spolu so 
svojimi kňazmi. Vo farskom kostole 
svätého Mikuláša slávili svätú omšu 
a potom spoločne prešli na cintorín 
k hrobu Dobránskeho, kde sa spo-
ločne pomodlili desiatok ruženca 
a uctili si pamiatku tohto význam-
ného človeka a ctiteľa Božej matky 
a jej Syna.

Týmto chcem zároveň pozvať aj 
ostatné ružencové bratstvá do našej 
farnosti podobne, ako to už bolo uve-
rejnené v čísle časopisu Spektrum 
2/2020. Tiež chcem pozvať 7. júna 
2020 čitateľov na slávnosť 130. vý-
ročia založenia nášho Ružencového 
bratstva pri kostole svätého Mikulá-
ša v Širokom za účasti otcov domi-
nikánov. Pri tejto príležitosti v závere 
slávnosti bude po spoločnej modlit-
be posvätného ruženca v ponuke aj 
publikácia, ktorá je venovaná Jurajo-
vi Dobránskemu. Tešíme sa na stret-
nutie s vami.
Ďakujem za rozhovor.

pripravil: M. Magda a Š. Kondis 

snímky: archív riaditeľa PMD

Misijná nedeľa v našej farnosti, 2018; snímka: M. Magda ml.
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Vatikán 11. marca (RV) V dobrom zdraví a sile ducha sa v stredu 11. marca dožíva 96 rokov kardinál 
Jozef Tomko. Blahoželania prijíma so svojím typickým spokojným úsmevom cez telefón.

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov žije vo Vatikáne a aj vo vysokom veku sa zú-
častňuje na živote Cirkvi a rozličných podujatiach kardinálskeho zboru. Naposledy 26. februára pri slávení 
Popolcovej stredy v Bazilike sv. Sabíny udelil pápežovi Františkovi na čelo znak popola. Na pôstne duchov-
né cvičenia zostal kardinál Tomko tento rok doma vo Vatikáne a sledoval podnety k meditáciám na diaľ-
ku podobne ako Svätý Otec František.

Kardinál Jozef Tomko sa venuje usporiadavaniu písomností i iným aktivitám. Pravidelne pripravuje pre 
Vatikánsky rozhlas zamyslenie, vysielané tradične v poslednú nedeľu mesiaca. Svojou vyše 70-ročnou spo-
luprácou s Vatikánskym rozhlasom má kardinál Tomko vatikánske i svetové prvenstvo.

Slovenský kardinál je na treťom mieste kardinálskeho vekového rebríčka. Druhé miesto v kardinálskom 
rebríčku má o pol roka starší Poliak Henryk Roman Gulbinowicz. Najstarším žijúcim kardinálom je fran-
cúzsky jezuita Albert Vanhoye, ktorý žije v rehoľnej komunite seniorov vo Vatikáne a 96. narodeniny oslá-
vil v júli minulého roka. V tej istej jezuitskej komunite žije aj 102-ročný páter Antonio Stefanizzi, niekdaj-
ší technický riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu.

Dlhoročným zvykom slovenského kardinála je denný pohyb na čerstvom vzduchu.
zdroj: TKKBS

Slovenský kardinál Jozef Tomko
oslavuje narodeniny, má už 96 rokov

Otec kardinál na blahorečení dona Titusa Zemana; snímka: M. Magda
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Košice 4. marca (TK KBS) Unikátnym štartom dnes začala séria pôstnych podujatí Podeľme sa! 2020 na Slo-
vensku. Štyria košickí otcovia biskupi vydali viac ako 300 pôstnych polievok návštevníkom tohto podujatia 
v košickom Veritase. Priestorovo podujatie ako každý rok zastrešili bratia z rehole dominikánov.

Pôstnu polievku dnes ochutnali študenti, pracujúci či pútnici z Terchovej, ktorí dnes smerovali svoje kroky 
do dominikánskej baziliky v Košiciach.

V ďalších dňoch sa uskutočnia podujatia v rámci tohtoročnej akcie Podeľme sa! 2020 v ďalších mestách, 
obciach a farnostiach Slovenska.

Výťažok tohto 14. ročníka podujatia Podeľme sa! poputuje do Oázy v Bernátovciach pri Košiciach na dokon-
čenie sociálneho bývania pre chudobné rodiny a časť výťažku bude použitá na zriadenia centra pre riešenie 
rodinných konfliktov na Ševčenkovej ulici v Bratislave.

V Košiciach sa dnes vyzbieralo sa 2 364,26 eur a 4,30 v stravných lístkoch.
Katolícke hnutie žien Slovenska týmto ďakuje všetkým tým, ktorí ešte počas tohto pôstneho obdobia zorga-

nizujú takúto polievku vo svojich farnostiach či spoločenstvách," informovala Jana Čopíková.

Košickí biskupi podávali polievku, 
prišli vyše tri stovky ľudí

snímka: J. Fabián
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Pôst a Rastislav Dluhý, CSsR
redemptorista, aktuálne na misiách v Litve

Advent a pôst sú časom, keď sa snažím nanovo začať niečo dôležité, v čom sa 
mi darí slabo. Hlavne pôst ako kajúcne obdobie je milostivým obdobím pre náš 
život. Charakterizuje ho milosť pokánia, milosť vnútornej premeny, to je milostivý 
deň, to je deň spásy. 

Ideme na púšť, ale vedení Božím Duchom, nielen svojím rozhodnutím či dobrou 
vôľou, alebo silou predsavzatia. 

Dospel som k presvedčeniu, že keď sa budem snažiť skutočne priblížiť k Bohu, 
stačí sa sústrediť na jednu vec, ktorú chcem zmeniť. Ona už na seba nabalí ďal-
šie dobré veci. 

Každá čnosť má sestry, tak ako má sestry aj každá neresť. Keď som napríklad lenivý, automaticky zároveň 
vypúšťam mnoho dobrých vecí a mnoho dobrých vecí zanedbávam. Lebo sa mi nechce. Ale aj opak je pravdou. 

Tento pôst chcem osobne vziať veľmi vážne denné čítanie Svätého písma. Nielen vtedy, keď ho do ruky mu-
sím brať z nutnosti, lebo sa potrebujem pripraviť na kázeň. V našom misijnom spoločenstve v Kaunase sme 
vzali veľmi vážne výzvu pápeža Františka čítať v príprave na misijný mesiac október 2019 Skutky apoštolské. 
Nadobudli sme novú túžbu, aby naša Cirkev žila a slúžila, ako je to v Skutkoch apoštolských. Veľa sa teraz 
za to modlíme. Zasiate Slovo v nás zobudilo novú túžbu, ale aj vieru, že Boh koná aj dnes. Preto som si ja 
osobne zvolil pre pôst 2020 denné čítanie Písma. Verím, že vo mne bude pôsobiť. A že sa zároveň uskutoční 
mnoho ďalších potrebných zmien v mojom živote. Chcem teda dovoliť Slovu, aby vo mne konalo svoje dielo. 

Pôst a Monika Skalová, FMA
provinciálna predstavená saleziánok  

Pravdupovediac, mám radšej advent ako pôst, ale pôst beriem vždy ako výzvu. 
Je to pre mňa obdobie, v ktorom vnímam veci vo svojom vnútri inak ako zvyčajne. 
Preto sa aj teším. Rozmýšľala som, čo s ním tento rok.  

Rada píšem blogy, raz za čas niečo zverejním a mám ich dosť aj osobných. Je to 
pre mňa spôsob, ako si prejsť deň či týždeň s Pánom a zastaviť sa pri nejakej uda-
losti, ktorá mi otvorila oči, srdce, jednoducho ma posunula viac od seba k Bohu 
a k ľudom. Takže výzvou je pre mňa nájsť si na to priestor a čas, jednoducho po-
čas pôstu si dovoliť písať. 

Možno to znie čudne, ale je za tým niečo viac a je to aj dosť náročné. Nebudú 
to predsavzatia, potrebujem dať tomu širší priestor a nechcem sa obmedziť iba na to, čo ja chcem a kontro-
lujem si, ale k čomu ma Boh v jednotlivé dni pozýva. Už pri prebudení do nového dňa v modlitbe odovzdania 
mu dať preto priestor: „Pane, som tu, chcem sa aj dnes učiť milovať viac, učiť sa Tvojej láske.“ A táto široká 
modlitba sa počas dňa môže veľmi konkrétne premieňať do každej minúty. Uniknúť sa nedá, iba ju žiť. Napl-
no. A ešte aj s chuťou, ale nie takou pôstnou... 

Najťažšie je to, že to nemám v rukách a neviem, čo v ten deň bude a či to dám. A o tom to je. Nie o výko-
ne, o dokazovaní, ale o škole lásky, v ktorej môžem dozrievať aj rásť a učiť sa jej aj vďaka neúspechu, keď to 
nebude tak, ako by som chcela. Odhodlaná vnímať ju a nevzdávať sa. Mať vnímavého ducha pre to a alebo 
pre toho, koho mi Boh každý deň pošle, prijať to ako výzvu. Stačí chcieť a mať v sebe pamäť lásky. K tomu 
ma učí denne Božie slovo, Eucharistia a aj krížik na krku a prsteň, pohľad na neho mi vždy pripomenie „ne-
maj strach milovať viac“. 

O tom chcem, aby bol môj pôst - o láske. Ako čítame v Jánovom evanjeliu: „Toto je moje prikázanie: Aby 
ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich 
priateľov“ (Jn 15, 12-13).



Spektrum

21

3/2020

Slovenskí biskupi sú tento týždeň všetci spolu na duchovných cvičeniach v Dome svätého Bystríka v Čič-
manoch. Exercitátorom je páter Vladimír Kasan, prior benediktínskeho kláštora v Sampore. Hoci nemohol do-
predu tušiť, aká bude situácia, ako motto prvého dňa pripravil vetu z 11. kapitoly Jánovho evanjelia: "Pane, 
ten, ktorého miluješ, je chorý." Tieto slová sa vzťahujú na Lazára, brata Márie a Marty, teda súrodencov, kto-
rí boli Ježišovi veľmi blízki.

Biskupi dnes daný verš v duchu Prozreteľnosti prijali ako podnet k súčasnej situácii a po večernej adorácii 
sa spoločne pomodlili slávnostný ruženec i korunku Božieho milosrdenstva, pričom prosili za všetkých chorých, 
osobitným spôsobom za tých, ktorí sa nakazili koronavírusom. Pamätali na nich a budú na nich intenzívne pamä-
tať. "Každý chorý nech je pre nás milovaným bratom, milovanou sestrou," prosia kňazov aj všetkých veriacich.

Zároveň pozývajú k modlitbám za zdravotníckych pracovníkov a tých, ktorí v rozličných povolaniach kvôli ko-
ronavírusu v týchto dňoch pracujú, aby naša krajina zvládla situáciu a neraz sú na úplnej hrane svojich síl 
a možností, navyše v priamom ohrození nákazou. Potrebujú našu podporu. Veľmi ju potrebujú!

Biskupi preto na nich budú intenzívne pamätať počas celých duchovných cvičení. A veriacich prosia: "Kto 
je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov pôstneho obdobia: 
urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento 
pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov a aj za tých, 
ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.                   
   Čičmany 11. marca (TK KBS) 

Slovenskí biskupi vyhlásili pôst 
za odvrátenie šírenia koronavírusu

ilustračná snímka: M. Magda



22

Spektrum 3/2020

Na sociálnych sieťach sa v stredu 10. marca objavilo video z talianskeho Bibione. Miestny kňaz na malom 
aute chodil ulicami mesta a žehnal príbytky ľudí. Aj takto odpovedal na pápežovu výzvu, aby kňazi nabrali od-
vahu a prinášali ľuďom útechu.

„Je potrebné byť ľuďom nablízku. A, našťastie, existujú sociálne siete. Panna Mária sa stáva pútničkou 
na našich uliciach, v našich domovoch a v našich srdciach,“ uviedol pre webovú stránku vvox.it farár don An-
drea Vena.

Keďže je celé Taliansko pre koronavírus uzavreté, don Andrea prišiel v Bibione s iniciatívou, ako priniesť 
požehnanie ľuďom. Keďže nemohol sláviť sväté omše v kostole, tak v utorok 10. marca od rána chodil po uli-
ciach a námestiach Bibione na malom elektrickom vozidle, ktoré šoféroval dobrovoľník z farnosti.

V zadnej časti auta mal sochu Panny Márie, patrónky tohto benátskeho mestečka. „Keďže sa musíme vyhý-
bať stretávaniu sa, tak som si pomyslel, že by som mohol medzi ľudí priniesť modlitbu. S autom sme sa za-
stavili všade tam, kde sme stretli ľudí, pri chodníkoch, na uliciach, pred domami a to najmä pred domami star-
ších ľudí, ktorí vyšli von aj so stoličkami a tak prijali požehnanie. Je to jeden spôsob, ako pohladiť srdcia ľudí.“

Don Andrea zverejnil na sociálnej sieti trasu, kadiaľ pôjde a ľudia už naňho čakali: „Písali mi a pýtali sa, 
o ktorej pôjdem okolo ich domu. Rozmýšľam aj o nejakej ďalšej iniciatíve. V prípade núdze robíme všetko na-
živo na Facebooku, od ruženca po rannú svätú omšu. Každý prenos pozerá od 2 000 do 5 000 sledovate-
ľov. Musíme byť v týchto dňoch ľuďom nablízku a Facebook sa teraz ukazuje ako prozreteľný prostriedok.“

Do iniciatívy sa ale nepustil ako nejaký partizán. „Predtým ako som začal, som o svojej aktivite upozornil 
miestnu políciu a telefonoval som so starostom a pýtal sa na jeho názor. Povedal mi, že s touto elektrickou 
formulou by som nemal spôsobiť nijaké problémy. Aj keď zastanem, nikde sa pri mne nezhromažďujú ľudia, 
všetci dodržujú vzdialenosť a ja nikdy neschádzam z auta.“

Farár Bibione zdôrazňuje veriacim, aby rešpektovali nariadenia lekárov a vlády. Kostol, aj keď v ňom ne-
môže sláviť sväté omše, ostal otvorený. „Ja som celý deň v kostole, keďže nemôžem ani spovedať chorých 
a starých. Nenechávam ich však bez potechy, každý deň jednému po druhom telefonujem a tak sa snažím 
udržiavať s nimi kontakt.“

Don Andrea videl v očiach mnohých ľudí aj strach. „Najmä u starších ľudí. Dokonca aj na ulici som videl 
veľa znepokojených očí a sĺz, keď videli sochu Madony. Ľudia cítia závažnosť situácie.“

Kňaz žehnal domy a ulice Bibione

ilustračná snímka: internet
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ilustračná snímka: M. Magda
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V “referende” o hazarde Bratislavčania vyhrali
Bratislava, 1.3.2020:  Iniciatíva Zastavme hazard počas parlamentných volieb zbierala  podpisy pod petí-

ciu za úplný zákaz herní a kasín v Bratislave. Rovnako hazardná lobby zbierala petíciu proti zákazu pred vo-
lebnými miestnosťami. Bolo to teda vlastne akési referendum o tom, či si Bratislavčania naďalej zákaz ha-
zardu želajú alebo nie. Zákon o hazardných hrách požaduje, aby bol proces zákazu herní a kasín iniciovaný pe-
tíciou, ktorú podpíše aspoň 15 % oprávnených voličov s trvalým pobytom v Bratislave, teda približne 57 000 
podpisov. Ako to dopadlo?

Pavol Graňák uviedol: „Hazardná lobby zbierala trucpetície už vo viacerých mestách. Nikdy ich však ne-
odovzdala. Vyzývame hazardnú lobby, aby mestu predložili petíciu s počtom podpisov, ktoré vyzbierali počas 
volieb. Rovnako ako my predložíme mestu náš počet podpisov. Napriek trucpetícii, napriek vysokým finanč-
ným zdrojom hazardnej lobby, napriek zavádzajúcej letákovej kampani a napriek pocitu znechutenia, vyvola-
nom postupom niektorých bývalých mestských poslancov, prokuratúry a krajského súdu sme vyzbierali viac 
ako 104 600 podpisov. Je to viac ako pred štyrmi rokmi, keď sme v deň volieb vyzbierali 90 000 podpisov.”

Michal Svetko doplnil: “Bratislava ani ľudia v nej žijúci takýto typ zábavy nepotrebuje. Všetko alebo nič. Bra-
tislavčania si vybrali. Úplný zákaz herní a kasín je v súčasnosti pre naše mesto najlepšie riešenie. My sme 
tým urobili prvý krok k schváleniu zákazu herní a kasín v Bratislave. Teraz nás čakajú cele týždne mravenč-
nej práce pri kontrole hárkov overovaní správnosti podpisov. Ďalšie kroky potom už budú na pánovi primáto-
rovi a mestských poslancoch.”

Veronika Hliničanová sa za petičný výbor poďakovala dobrovoľníkom aj tým, ktorí petíciu podpísali: „Naj-
častejšou otázkou Bratislavčanov bolo: Prečo zbierate znova? Veď túto petíciu sme pred štyrmi rokmi podpí-
sali! Museli sme im vysvetľovať, že sme čelili krádeži hárkov a škandalóznemu súdnemu rozhodnutiu, ktoré 
vôľu ľudí zmarilo. Chcem za nás všetkých vysloviť obrovské poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí zbiera-
li podpisy aj všetkým, ktorí nám pomáhali iným spôsobom. Ďakujeme všetkým občanom Bratislavy, ktorí sa 
nenechali znechutiť a opätovne podpísali petíciu za zákaz herní a kasín v našom meste.” 

Jozef Melicher zakončil: „Aj ja sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom a Bratislavčanom. Boli ste 
úžasní! Veríme, že poslanci mesta vypočujú hlas viac ako 100 000 Bratislavčanov tak ako to už sami de-
klarovali v Memorande poslancov mestského zastupiteľstva. Iniciatíva Zastavme hazard osloví v najbližších 
dňoch aj všetkých novozvolených poslancov parlamentu s návrhmi nových účinnejších opatrení v oblasti ha-
zardných hier. Jedna zo základných vecí, ktorú opakovane požadujeme je zrušenie povinnosti petície pre zá-
kaz a účinnú reguláciu hazardných hier v mestách a obciach na Slovensku. Občania si zaslúžia, aby ich vôľa 
bola rešpektovaná a aby hazardná lobby prestala zneužívať súdy, prokuratúru a zákony pre svoj krvavý biznis, 
ktorý ožobráčil mnohých o rodiny a životy.”                                                               iniciatíva Zastavme hazard

ilustračná snímka: autor článku
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Jarné prázdniny sa nedávno skončili a ja dúfam, že boli plné pekných zážitkov a mali ste možnosť na-
čerpať veľa nových síl.  Je tu mesiac marec a ten nám priniesol aj pôstne obdobie, počas ktorého si pripo-
míname, že Pán Ježiš za nás položil život na kríži.

 Svätica mesiaca – Mária Magdaléna
Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Pochádzala z mestečka Magdala, ktoré le-

žalo pri Galilejskom jazere. V Evanjeliu sa môžeme dočítať, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov. Bola 
prítomná na Ježišovej krížovej ceste. Mária Magdaléna sa spolu s Janou a Máriou Jakubovou vybrali k hro-
bu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo. No našli prázdny hrob a anjelov, ktorí im povedali, čo sa stalo. Šli to 
povedať apoštolom, ktorí sa išli presvedčiť k hrobu, či to je pravda, ale tiež našli prázdny hrob. Apoštoli sa 
potom vrátili domov, no Mária Magdaléna zostala pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil  sám zmŕtvych-
vstalý Ježiš. Ona ho najprv považovala za záhradníka, no po chvíli ho spoznala. Tak sa stala prvou, ktorá 
zvestovala apoštolom, že Ježiš skutočne žije.

Zvestovanie Pána- 25. marec
K Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou dlho očakávaného Vykupiteľa. Mária 

s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala. Mesiáš mohol prísť na svet, aby vykú-
pil celé ľudstvo svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

pripravila: Melánia Tkáčová

Ahoj, kamaráti! zdroj: www.zivotopisysvatych.sk

Modlitbička
na mesiac marec

ZA RODIČOV
A STARÝCH RODIČOV

Dobrý Bože, mám veľmi 
rád (rada) svojich rodičov 
a starých rodičov. Odplať 
im veľkú a obetavú lás-
ku a starostlivosť, kto-
rou ma zahŕňajú. Prosím 
ťa, daj, aby ešte dlho žili, 
boli zdraví a mali zo mňa 
radosť. Amen.  

Ako ste si všimli kamaráti, túto stranu venovanú vám, deťom, tentoraz nepripravila Paula Mihoková. Pre-
čo nie Paula? Tak čítajte: 

Chcela by som Vám takto posunúť moje rozhodnutie skončiť s písaním detskej rubriky. Nie je to tak, že by 
som na to nemala čas, ten sa vždy nájsť dá, len v poslednom čase mám povinnosti, záležitosti, ktoré sú mi, 
úprimne, prednejšie (vzhľadom k môjmu budúcemu štúdiu). Nechcela som to takto povedať cez internet, ale 
asi to takto je aj lepšie, aby ste o tom už vedeli a mali čas nájsť aj niekoho ako náhradu. Ja tiež porozmýš-
ľam, či mi niekto nenapadne a dám Vám vedieť.

S úctou Paula.
A našla. Našou novou redaktorkou pre detskú stránku bude Melánia Tkáčová, ktorú, deti, iste poznáte.
Paula, úprimné Pán Boh zaplať za Tvoju trojročnú obetu pre náš farský časopis!

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

Okultizmus je diablovo pole pôsobnosti?

ré sa majú stať“. Pôjdeš napríklad 
k veštcovi s otázkou, či sa ti poda-
rí získať vysokoškolský diplom. Ak 
ti oznámi: „Áno“, povieš si: „Načo 
sa mám teda učiť?“ Ak ti oznámi: 
„Nie“, zasa si povieš: „Načo sa mám 
teda učiť?“ A už si zablokovaný.

Vyhľadať okultizmus znamená  
predávať svoju slobodu. Nie je rie-
šením vašich problémov. Naopak, 
skôr si ním vytvárate problémy v rie-
šeniach vašich ťažkostí. Buďte múd-
ri a vyhýbajte sa okultným tárani-
nám. Predsa si zaslúžite prosením 
od Boha niečo lepšie.

Okultizmus je naozaj diablovo 
pole pôsobnosti a mnohí mladí, čas-
to zo zvedavosti, prijímajú podanú 
diablovu dlaň. Záležitosť okultizmu 
je škodlivá viac, ako si dokážeme 
predstaviť. Diabol má radosť z ľudí, 
ktorí praktizujú okultizmus. Preto-
že okultizmus, tak ako satanizmus 
a špiritizmus sú založené na túž-
be po moci.

Človek, ktorý praktizuje okul-
tizmus, má radosť zo svojej moci 
a začína si myslieť, že už viac ne-
potrebuje Boha. Už je dosť moc-
ný! Na druhej strane, človek, kto-
rý ide k mágom, psychotronikom, 
veštcom, okultným liečiteľom si 
namiesto Boha zvolil človeka. Jeho 
záchrancom sa stáva človek. Preto 
sa okultizmus nazýva diablovo pole 
pôsobnosti.

Žiaľ, okultizmus je všade veľmi 
rozšírený, tak medzi kresťanmi, ako 
aj nekresťanmi: židmi, moslimami... 
Dôvody môžu byť rôzne. Ľudia dnes 
žijú v rýchlej kultúre, všetko chcú 
mať rýchle - rýchle pokrmy, rýchle 
autá, rýchle espreso z automatu... 
A tak chcú nájsť aj spôsob riešenia 
akéhokoľvek  problému rýchlo. Boh 
je pre nich priveľmi pomalý. Preto si 
človek kupuje riešenie svojho prob-
lému u čarodejníc alebo mágov! Je 
to absurdné a čudné.

Ak na uvarenie jedla potrebujeme 
dve hodiny, nedokážeme ho pripra-
viť za kratší čas s tým istým výsled-
kom! Teda príčina nie je v tom, že 
Boh je pomalý, ale v tom, že potre-
bujeme náležitý čas. Boh pozná ten 

najvýhodnejší čas, ktorý potrebuje-
me. Napríklad chirurgovi nemôže-
me povedať: „Prosím vás, ukončite 
operáciu do 10. hodiny!“ Aj chirur-
gov výkon si vyžaduje potrebný čas.

Ako už bolo povedané, dnešný člo-
vek chce mať všetko rýchlo. Preto 
chodí k veštcom, aby mu poskytli 
rýchle riešenie. A tak namiesto vy-
riešenia svojho problému si okultiz-
mom čoraz väčšmi komplikuje život. 
Napríklad vydatá žena ide za vešti-
cou s otázkou, či je jej manžel ver-
ný. A veštica povie: „Je vám verný, 
pani, ale dávajte si veľký pozor.“ 
A to nie raz stačí na rozbitie manžel-
stva. Všetka dôvera sa vytratí. Táto 
žena začne robiť manželovi zo živo-
ta peklo. Až to jej manžel neznesie 
a rozíde sa s ňou.

Ak sa od veštca „dozvieš svo-
ju budúcnosť“, zablokuješ si priro-
dzené odvíjanie tvojho života. Pre-
staneš vytvárať svoju budúcnosť, 
budeš už len čakať na „veci, kto-

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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ilustračná snímka: internet
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Trampoty
v manželstve
141. Čo robiť s netrpezlivosťou?
Keď nám chýba trpezli-
vosť, je to znamenie, že 
neveríme v to, že Boh 
je láska a že Božia proz-
reteľnosť všetko riadi. 
Boh predsa vždy dáva 
to, čo je pre nás najlep-
šie a to aj napriek tomu, 
že dopúšťa zlo alebo 
ťažké situácie, ktoré sú 
pre nás nepochopiteľné. 
Netrpezlivosť je preja-
vom neviery v to, že Boh 
nad všetkým bdie. Netr-
pezlivosť môže preras-
tať až do neposlušnosti.

Čo robiť, keď sa netrpezlivosť 
prejaví v akejkoľvek podobe? 
Hneď sa treba skrúšene obrátiť 
na Pána Ježiša a pokorne ho pro-
siť o milosrdenstvo. Vždy, keď sa 
netrpezlivosť prejaví, považujme ju 
za prejav neposlušnosti. Ak nám 
chýba trpezlivosť, buďme vďač-
ní, lebo táto naša slabosť je pre 
nás výzvou bežať k Ježišovi a pri-
ľnúť sa k nemu. Ježiš nám adre-
suje aj slová napomenutia: „Vy-
hýbaj sa posudzovaniu ľudí, pre-
dovšetkým jednostrannému posu-
dzovaniu. Snaž sa vidieť ich dob-
ré vlastnosti. Všimni si v nich sto-
py Ježišovej lásky, ktorá ich stvo-
rila. Hľadaj v nich Ježiša, prejavuj 
im milosrdnú, chápavú a trpezli-
vú lásku, ktorá je vždy ochotná 
pomôcť.“ 

Je dobré odovzdať svoju netr-

pezlivosť aj Panne Márii. Vo chví-
li, keď strácaš trpezlivosť, poďa-
kuj sa jej za to, že Ona má trpezli-
vosť s tebou a namiesto teba má 
trpezlivosť aj s tvojim blížnym. Je 
dobré vziať si aj príklad od svä-
tých, napríklad od svätej Faustí-
ny, ktorá povedala: „Trpezlivosť 
v protivenstvách dáva duši silu“ 
(Denníček 607).

Keď v manželstve čoraz viac 
poznávame jeden druhého, čoraz 
viac zakúšame aj Božiu trpezli-
vosť s nami oboma. Božia trpezli-
vosť sa prejavuje prostredníctvom 

manželského partnera. Neraz mu-
síme priznať, že sme to prehna-
li s dokazovaním svojej pravdy. 
A práve vtedy, keď by sme opráv-
nene očakávali ďalšiu búrku, nám 
manželský parter namiesto výči-
tiek prejaví dobrotu a pochopenie. 
V takých chvíľach oživme svoju 
vďačnosť a vieru v Ježiša Krista, 
prítomného v našom manželstve.

Podobne aj narodenie detí po-
silňuje manželov a prirodzeným 
spôsobom rieši veľa manželských 
problémov, utišuje predchádza-
júce výčitky, netrpezlivosť a ner-
vozitu. Milosť rodičovstva vnáša 
do manželského vzťahu novú sr-
dečnosť, starostlivosť, nehu a tr-
pezlivosť.

Postupne ako deti rastú, zisťu-
jeme, že sú iné, než sme očaká-
vali a že im chvíľami nerozumie-

ilustračná snímka: M. Magda
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Ohlášky: 
• sobáš 25. apríla 2020 v Prešove – Pavol Biroš, syn rodičov 
Pavla a Anny rod. Džamovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Ví-
ťaze a Michaela Zoščáková, dcéra rodičov Michala a Marian-
ny rod. Vadocovej, narodená vo Svidníku, bývajúca vo Svidníku.

me. Robia, čo chcú, nepočúvajú 
naše rady, čím nám tiež dávajú 
veľa príležitostí cvičiť sa v trpezli-
vosti. Ich vnútorný svet je pre nás 
ďalšou skúškou. S bolesťou pre-
žívame, ak sa naši blízki vzdialia 
od Cirkvi a neprijímajú sviatosti.

Najdôležitejšia vlastnosť lásky 
- trpezlivosť - je most, ktorý spá-
ja svet našich predstáv a očaká-
vaní s reálnym svetom. Vďaka nej 
sme  schopní budovať trvalé vzťa-
hy aj napriek rozdielom. Trpezli-
vosť je schopnosť znášať utrpe-
nie bez toho, aby sme sa búrili. 
Znamená to niesť svoj kríž s ná-
dejou, dôstojnosťou a láskou, 
spájať sa s Pánom Ježišom a na-
sledovať ho. Ak svoj kríž vníma-
me ako cestu lásky k plnosti ži-
vota, naše myslenie získava šir-
šiu perspektívu, stávame sa chá-
pavejšími a veľkodušnými. Pán 
Ježiš nám pripomína: „Dokona-
losť spočíva aj v tom, že s poko-
rou a trpezlivosťou znášame svo-
ju nedokonalosť a nedokonalosť 
našich blížnych.“

Vždy verme, že Boh nás miluje 
a že Jeho láska je silnejšia ako 
naše slabosti. Uprostred najväč-
ších ťažkostí a protivenstiev ne-
treba strácať vnútorný pokoj, ani 
vonkajšiu rovnováhu. To privádza 
protivníkov k znechuteniu.

Naša láska k Bohu, aj naša 
manželská a rodičovská láska sú 
nakazené egoizmom. Nedajme sa 
však znechutiť svojimi pádmi. Boh 
prichádza k tým, ktorými pohŕda-
jú a svojimi priateľmi robí tých, čo 
sa cítia nehodní. Viera a obdivu-
hodná Božia láska majú byť pre 
nás prameňom nádeje a majú nás 
pozdvihnúť na duchu vo chvíľach 
neúspechov a v čase našej netr-
pezlivosti.

MUDr. B. Vaščák

Stalo sa
• 11. 2. v utorok bol 28. Svetový deň chorých. V tento deň sme udeli-
li pri večernej sv. omši vo Víťaze o 18.00 sviatosť pomazania chorých
• 12. 2. v stredu bolo udelenie sviatosti pomazania chorých v Ovčí pri 
večernej svätej omši o 17.00
• 15. 2. v sobotu bola spoločná krstná náuka o 9.30 na fare v kateche-
tickej miestnosti
• 15. 2. v sobotu ráno po sv. omši bolo stretnutie členov modlitbovej 
skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole
• 21. 2. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21.00 - 
22.00
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• 26. 2. Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie; v tento deň je prísny pôst a zdržiava-
nie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia v celej katolíckej Cirkvi
• 28. 2. v piatok začali krížové cesty v pôstnom období: v Ovčí o 16.30 a vo Víťaze o 18.00; krížové cesty 
v nedeľu sú vo Víťaze o 14.30 a v Ovčí o 13.30 
• 1. 3. v nedeľu bola po sv. omšiach jarná zbierka na charitu
• 10. -  23. 3. sme na nariadenie Konferencie biskupov Slovenka prestali slúžiť verejné bohoslužby kvôli ší-
riacemu sa koronavírusu; úmysly sv. omší budú slúžené v daný deň súkromne
• 14. 3. v sobotu bola spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti

Stane sa
• 21. 3. a 22. 3. začne Snúbenecká škola - „Víkendovka 2020“ v našej farnosti so začiatkom o 9.00 na fare 
v katechetickej miestnosti; účasť pre tých, ktorí sa nahlásili, je povinná 
• 25. 3. v stredu budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána 
• 29. 3. v noci z 28. na 29. marca sa mení čas - o 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny 
na 03.00 hodinu letného času; po zmene času budú sv. omše v Ovčí v stredu o 18.00
• 5. 4. v Kvetnú nedeľu pri druhej sv. omši o 10.30 sa stretneme pri kostole sv. Ondreja, kde bude po-
žehnanie ratolesti, ktoré ponesieme v rukách a takto v sprievode pôjdeme do kostola sv. Jozefa, kde za-
čne slávnostná sv. omša; táto procesia nám má pripomenúť Pánov vstup do Jeruzalema na osliatku, kde 
podstúpi umučenie
• 6. 4. v pondelok vo Veľkom týždni by sme išli k chorým od 8.00 až doobeda
• 9. 4. v Zelený štvrtok budú v katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri sv. omši o 9.30 posvätené oleje: 
krizma, olej katechumenov a olej chorých; tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov so svojím diecéz-
nym biskupom 
• 10. 4. bude krížová cesta vo Veľký piatok doobeda vo Víťaze o 11.00, začneme pred kostolom sv. Ondre-
ja, v prípade veľmi zlého počasia bude krížová cesta v kostole; v Ovčí začína krížová cesta o 13.00 v kostole
• 10. 4. vo Veľký piatok začneme deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva, pomodlime sa ho v kos-
tole pred obradmi; vo Veľký piatok je prísny pôst - len raz za deň sa najesť dosýta (od 18 - 60 rokov) a zdr-
žiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov až do smrti)
• 11. 4. bude požehnávanie jedál v Bielu sobotu o 16.00 vo Víťaze aj v Ovčí
• 12. 4. slávime najväčší cirkevný sviatok - Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
• 15. 4. v stredu bude skúška birmovancov v Ovčí po sv. omši
• 17. 4. v piatok bude skúška birmovancov vo Víťaze po sv. omši
• 18. 4. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole
• 18. 4. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 19. 4. v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15.00 v kostole pomodlime slávnostne korunku 
k Božiemu milosrdenstvu v hodine milosrdenstva; v tento sviatok bude po sv. omšiach požehnanie obrazov 
Milosrdenstva
• 24. 4. v piatok po sv. omši bude nácvik všetkých birmovancov aj z Ovčia pred prijatím sv. birmovania 
vo farskom kostole
• 24. 4. v piatok bude nočná adorácia vo farskom kostole od 21.00 - 22.00 pre všetkých, zvlášť pre budú-
cich birmovancov
• 25. 4. v sobotu bude spoveď birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania
• 26. 4. v nedeľu o 9.00 vo Víťaze bude pri sv. omši vysluhovať sviatosť birmovania našim mladým arcibis-
kup Bernard Bober
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

*16. 3. Pondelok 18:00 † Margita a František Čechovci
*17. 3. Utorok 18:00 za ZBP Martiny Ondriovej a jej rodiny
*18. 3. Streda 17:00 † Helena a Jozef
*19. 3. Sv. Jozefa 18:00 za BP pre chorú Máriu 17:00 za ZBP Jozefa Haľka a všetkých Jozefov v Ovčí
*20. 3. Piatok 18:00 za ZBP Márie Galdunovej 17:00 † Jozef, Helena, Štefan a Margita
*21. 3. Sobota 7:00 60: Jozef Magda

*22. 3.
4. pôstna
nedeľa - A

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP Jozefa a Jozefa Humeňanských
10:30 60: Jozef Blizman

24. 3. Utorok 18:00 za ZBP rodín prístrešia „Za starým kostolom“
25. 3. Zvestov. Pána 18:00 za ZBP Bohuznámych rodín 17:00 † Jozef a Helena
26. 3. Štvrtok 7:00 za ZBP Bohuznámej rodiny
27. 3. Piatok 18:00 † Žofia Gregová 17:00 † Štefan a Magdaléna Humeňanskí
28. 3. Sobota 7:00 65: Bohuznámej osoby

29. 3.
5. pôstna
nedeľa - A

7:30 80: Michal Kochan 9:00 za farnosť
10:30 80: Jaroslav Uličný

31. 3. Utorok 18:00 za ZBP Jozefa Gregu a jeho rodiny
1. 4. Streda 18:00 † Štefan a Mária Stašíkovci
2. 4. Štvrtok 7:00 † Pavol, Jozef, Monika a Mária 18:00 50: Bohuznámej osoby
3. 4. Piatok 18:00 † Štefan Foriš (výročná) 07:00 za živých a mŕtvych členov RB
4. 4. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB

5. 4.
Kvetná
nedeľa - A

7:30 za farnosť 9:00 60: Jaroslav Olejár
10:30 80: František Galdun

6. 4. Pondelok 18:00 na úmysel Bohuznámej osoby
7. 4. Utorok 18:00 65: Cecília Jenčová, za jej rodinu, Pavla a Máriu
8. 4. Streda 7:00 vlastný úmysel 18:00 † Františka a Ján Jenčovci
9. 4. Zelený štvrtok 18:30 za ZBP Bohuznámej osoby 17:00 za ZBP Andreja

10. 4. Veľký piatok 15:00 –- 17:00 –-
11. 4. Biela sobota 20:00 40: Stanislav 20:00 vlastný úmysel

12. 4.
Zmŕtvychvstanie
Pána

7:30 za ZBP rodiny Stanislava Iskru 9:00 † Anna Pokutová
10:30 za farnosť

13. 4.
Veľkonočný
pondelok

7:30 60: Mária Jenčová 9:00 za ZBP rodiny Eduarda Jenču
10:30 za ZBP Františka Štofaňáka

14. 4. Utorok 18:00 † Helena Pavlíková
15. 4. Streda 18:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci
16. 4. Štvrtok 18:00 † Veronika a Tomáš Novotní
17. 4. Piatok 18:00 † Valentín Sirovič 17:00 † Jozef, Anna, Peter a Jozef
18. 4. Sobota 7:00 † Tomáš a Veronika Novotní

19. 4.
2. veľkonočná
nedeľa - A

7:30 45: Jozef a Alžbeta Novotní 9:00 za farnosť
10:30 40: Marta a František a za zosnulých rodičov

20. 4. Pondelok 18:00 50: Peter Pavljuk
21. 4. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Novotnej
22. 4. Streda 18:00 † Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci
23. 4. Štvrtok 7:00 † Berta Magdová
24. 4. Piatok 18:00 † Ladislav Uličný (výročná) 17:00 † Justína, Valent a Juraj
25. 4. Sobota 7:00 † Valentín Sirovič

26. 4.
3. veľkonočná
nedeľa - A

7:00 za ZBP rodiny Juraja a Jána 11:00 za ZBP rodín prístrešia "V kostole“
9:00 Sv. birmovania - za farnosť
* úmysly sv. omší budú slúžené v daný deň súkromne



Ďakovná sv. omša za 80 rokov života 
našej sestry Filomény Juhásovej



Ďakovná sv. omša za 80 rokov života 
našej sestry Emy Uličnej




