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Modlitba s Máriou a k Márii

Modlitba s Máriou a k Márii
Mesiac október je zasvätený úcte k Panne Márii modlitbou ruženca. Každý ruženec, ktorý
sa modlíme, je priblížením sa matky Márie k mojej duši. A moja duša silnie z tejto modlitby.
Vychádzajúc z jedinečnej Máriinej spolupráce s Duchom Svätým, kresťanské cirkvi postupne vytvorili modlitbu k svätej Božej Matke, pričom ju sústredili na Kristovu osobu, ako
sa prejavila vo svojich tajomstvách. V nespočetných hymnoch a antifónach, v ktorých sa
táto modlitba vyjadruje, sa obyčajne striedajú dve zamerania: jedno velebí Pána za „veľké
veci“, ktoré urobil svojej poníženej služobnici a jej prostredníctvom všetkým ľuďom, druhé
zvestuje Ježišovej Matke prosby a chvály Božích detí, pretože ona teraz pozná ľudstvo,
ktoré si v nej zasnúbil Boží Syn.
Toto dvojité zameranie modlitby na Máriu našlo jedinečné vyjadrenie v modlitbe „Zdravas,
Mária“. Toto anjelské pozdravenie je pozdravením samého Boha prostredníctvom anjela.
Naša modlitba sa odvažuje opakovať Márii tento pozdrav s pohľadom, s akým Boh zhliadol
na svoju poníženú služobnicu a zajasať od radosti, ktorú On nachádza v nej.
V tomto čase, keď sv. omše sú obmedzené účasťou veriacich, môžeme ako domáca Cirkev prehlbovať svoj vzťah ku Kristovi aj modlitbou posvätného ruženca, rozjímaním nad
udalosťami z jeho života, ku ktorému nepochybne patrí aj jeho najdrahšia matka.
Obracajme sa k nej s dôverou a prosbou aj o ukončenie pandémie, ktorá nás obmedzuje v stretnutiach s Eucharistickým Kristom.								
d. o. Marek

meditačná snímka: M. Magda
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Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala, archanjela ťa prosíme o pokoj
a poriadok v našej krajine. Veď nás
k tomu, aby sme si uvedomili potrebu
chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva
a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene
spoločnosti je naše obrátenie.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
3

8/2020

Spektrum

KATECHÉZA

Homília na 28. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky

Povyhovárali sa na svoje polia, obchody, rodinné záležitosti
Milí veriaci!
Radi konštatujeme, že niet medzi nami žobrákov, ktorí by museli
žobrať o almužnu po domoch, niet
medzi nami chudobných, ktorí by
si nemali čo obliecť alebo obuť.
Niet medzi nami ani hladných, ktorí by nemali čo dať do úst. A práve naopak, mnohí sa môžeme pochváliť rozličnými hodnotami, ktoré vlastníme. Máte napr. nový
dom, byt, nábytok, nové elektrické prístroje, auto alebo chatu a niektorí ešte k tomu máte
aj dobré deti, dobrého manžela, dobrú manželku, dobrých rodičov, priateľov, susedov, pokoj
v dome a v rodine a nadovšetko
dobré zdravie.
Ale dnešné evanjelium obracia
našu pozornosť na ďalšiu hodnotu.
Pán nám o nej hovorí v dvoch podobenstvách, ktoré sú navzájom skĺbené. V prvom hovorí, ako Pán Boh
pozval do svojho kráľovstva vyvolený národ, ktorý si vyviedol z egyptského otroctva, dal mu prekrásnu
zem, oplývajúcu medom a mliekom a on predsa odmietol Božie
pozvanie. Povyhovárali sa na svoje polia, obchody, rodinné záležitosti, ba niektorí pochytali božích
prorokov, ktorí im tlmočili toto pozvanie a pozabíjali ich. Napokon zabili aj Božieho Syna. Pán Boh ich
za to potrestal tak, že dal zapáliť
ich mesto Jeruzalem a vrahov dal
zahubiť. Ale jeho svadobná sieň neostala prázdna. Povolal si na svadbu iných a jeho svadobná sieň sa
naplnila hodujúcimi.
V druhom podobenstve rozpráva
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Pán o tom, že každý, kto je pozvaný do kráľovstva nebeského, môže
sa tam dostať len vo svadobnom
rúchu. Lebo kto nemal svadobné
rúcho, bol odtiaľ vyhodený von. Vy
na to poviete: akože mohli prísť vo
svadobnom rúchu ľudia, ktorí boli
pozvaní do svadobnej siene rovno
z ulice? Na ulici ľudia predsa nechodia poobliekaní na svadbu, ale
sú v pracovnom rúchu, napr.: murári, tesári, stolári, maliari, kominári... . Na východe, kde žil Pán
Ježiš, sa pozývalo na svadbu tak,
že družbovia doniesli od svadobného otca každému pozvanému svadobné rúcho, v ktorom sa mal dostaviť na svadbu. A tak aj tí družbovia, ktorí pozývali z ulice na svadbu
dobrých aj zlých, každému pozvanému položili na plecia svadobné
rúcho, aby v ňom prišiel na svadbu. Preto všetci, čo boli na svadbe, mali svadobné rúcho. Iba jeden
nie. Rúcho dostal aj on, ale premrhal ho - predal, premárnil, prepil
a potom prišiel na svadbu bez svadobného rúcha. Teraz už chápete,
že mu celkom odôvodnene zviazali ruky a vyhodili ho von zo svadby.
A tak máme z týchto dvoch podobenstiev toto poučenie: Nesmieme si myslieť, že keď odmietneme pozvanie Nebeského Otca
na Jeho nebeskú svadbu, že tam
ostane prázdne miesto. Keď nebudeme mať záujem o kráľovstvo
nebeské my a staneme sa ho nehodnými, Pán si namiesto nás povolá iných. To platí aj vo väčšom
meradle. Keby napr. celý náš národ odmietol Boha, On nezostane

bez synov a dcér v nebi, nájde si
ich inde. Teraz sa napr. Afrika stáva novým domovom Ježiša Krista.
Za každého odpadlíka u nás získava Otec 10 nových synov a dcér
v Afrike. Jemu nikdy nebudú chýbať
synovia a dcéry, ale nám by mohol večne chýbať Otec! A potom,
do kráľovstva nebeského potrebujeme svadobné rúcho. To je krása
našej duše, Bohom nám daná zadarmo, duchovná, nebeská, ktorú tu na zemi nemôžeme vidieť.
Vidí ju v nás iba Boh a svätí v nebi
a my sami ju nevidíme. Uvidíme ju
až na druhom svete, hoci sme ju
dostali už pri krste.
Ale ako veľmi záleží Pánu Bohu
na tom, aby sme ju mali: to vidíme
z toho, že nám ju znova a znova obnovuje vo sviatosti pokánia. Predstavte si, že by ste synovi alebo
dcére kúpili nové šaty a vaše dieťa by ich odhodilo do blata. Kúpili
by ste mu rýchlo druhé. A keby vám
aj druhé odhodilo do blata?... No
Otec nebeský stratené rúcho vráti
aj druhýkrát, tretíkrát... aj stýkrát,
pretože Jeho láska k nám je nekonečná a chce nás mať všetkých vo
svojom kráľovstve, len čo znova zatúžime po ňom.
Duchovní spisovatelia hovoria:
„...Všetko, všetka tá krása na celej zemi vzatá dohromady sa nevyrovná jednej jedinej duši, ktorá je
ozdobená nebeskou krásou.“ Preto sv. Katarína Sienská hovorievala: „Keby niekto tu na zemi mohol uvidieť svojimi očami úchvatnú
krásu duše ozdobenej milosťou posväcujúcou pri krste, alebo pri svia-
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5. 9. 2020 - sv. omša na Sľubici; snímka: Jozef Biroš
tosti pokánia, bol by hneď ochotný
za ňu obetovať celý svoj život.“ Veď
Pán Boh - Pán Ježiš to aj tak urobil: za túto krásu duše vylial svoju
krv na kríži.
Pozrite, sv. opát Anton mal žiaka
Pavla, skromného a svätého muža.
V starých knihách sa o ňom píše,
že mal takú schopnosť, že keď stál
na chrámových schodoch a pozoroval ľudí, ktorí vchádzali dnu, zrazu ho akoby pichlo pri srdci, zakvílil a rozplakal sa. Pýtali sa ho: „Čo
ti je, čo ťa bolí?“ Ale jeho bolesť
bola taká veľká, že nemohol ani
len slovko vyrieknuť. Ľudia ho nechali tam, v jeho bolestiach. Svätá
omša sa skončila. Ľudia vychádzali von a Pavol na nich hľadel. Zrazu
povstal, zatlieskal rukami, radoval
sa ako dieťa a kričal: „Ó, pozrite
sa, aký milosrdný je Boh.“ A pritom
chytil za plece jedného muža a ne-

dal mu ísť ďalej a vravel mu: „Videl
som ťa, keď si vchádzal do kostola.
Tvoja duša bola ako smetisko, ba
ako tmavé peklo. A teraz si plný nebeskej slávy. Rozprávaj, rozprávaj
všetkým ľuďom, čo sa stalo s tebou v kostole?!“ Cudzí muž bol prekvapený, cítil, že mu rehoľník vidí
do duše, preto sa priznal takto: „Ja
som vošiel do kostola naozaj s veľkými hriechmi. Prosím vás, nech
vám ich nemusím povedať. Veľmi
by ste sa na nich pohoršovali. Ale
v kostole som počul v kázni slová
sv. proroka: Keby vaše hriechy boli
ako šarlát krvavé, keď ich oľutujete, zbelejú ako sneh. Nuž oľutoval
som vrúcne svoje zločiny, oplakal
som ich vo svojom srdci a cítim, že
moje slzy privolali krv Kristovu, ktorá ma obmyla od hriechov. Cítim,
že nebeský Otec mi vrátil nebeskú
krásu a môžem sa znova nazývať

jeho synom, jeho dedičom. Ó, ľudia, aký som ja šťastný!“
Hľa, naozaj je šťastný ten, kto
má krásu duše. Veď vzťah nebeského Otca k nám Pán Ježiš znázornil
obrazom svadby, kde veľkým, nekonečným milovníkom je Boh a šťastnou, milovanou, nekonečne milovanou partnerkou je duša, ktorá má
nebeskú krásu. Takémuto človekovi Boh už nie je ťarchou a jarmom,
ale svadobnou radosťou, svadobným šťastím.
A tak, bratia a sestry, modlime
sa pri tejto svätej omši, aby sme
pochopili, že Boh si nás ozdobuje
nebeskou krásou preto, aby nás
mohol milovať večne, nekonečne,
bez prestania. A potom uznáme,
že nebeská krása v duši - to je náš
najväčší poklad, najväčší majetok,
najväčšie bohatstvo na svete i vo
večnosti. Amen.
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Homília na 29. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky

„...či slobodno platiť dane cisárovi a či nie?"
Milí veriaci!
Keď chceme, aby si niekto omylom neprivlastnil našu vec, podpíšeme sa na ňu. Opatríme svojim menom v škole knihu alebo zošit, pri cestovaní kufor alebo batožinu, v bytovke svoje dvere alebo svoju poštovú schránku. List s naším menom patrí nám, balík s našou adresou patrí nám, peňažná zásielka s naším menom je naša. Napokon i hrob s naším menom bude náš. Aj panovníci, keď chceli naznačiť, že všetko zlato v krajine patrí im, dávali si na mince raziť svoje meno i obraz.
S takýmto peniazom prišli za Ježišom farizeji a pýtali sa ho: „...či slobodno platiť dane cisárovi a či nie? Pán
Ježiš im hovorí: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie.“ Z toho vidíme, že aj Pán Ježiš rešpektuje obraz a nápis na peniazi. Ale nezostáva pri tejto pozemskej záležitosti. Využíva túto príležitosť na to, aby
s rovnakou logikou poukázal na to, že čo je Božie, patrí Bohu. Na čo asi myslel Pán Ježiš? Zaiste na to, čo
je opatrené Božím obrazom a nápisom. Nože, hľadajte niečo také okolo seba! Hľaďte napravo, naľavo, hore,
dole, dopredu, dozadu a pozorujte, kde nájdete Boží obraz a nápis. Nájdete ho na sebe!!
Veď v najstaršej knihe Svätého písma je napísané, že „Pán Boh stvoril svet na svoj obraz“. Pravdaže, Pán
Boh netvorí rukami, lebo nemá ruky, On je duch. On tvorí tak, že si niečo pomyslí, predstaví si to ako umelec, vo svojej mysli to vysníva a stane sa to skutočnosťou. Tak si Boh pomyslel, predstavil, vysníval človeka na svoj obraz. Koncil v dokumente „Radosť a nádej“ učí, že človek jestvuje jedine preto, lebo si ho Boh
z lásky vysníval a že ho z lásky udržuje. Preto je človek podobný Bohu najmä svojím rozumom, svojou slobodnou vôľou a svojím srdcom. A tak je zo všetkého, čo vidíme na svete, najlepším obrazom Pána Boha. Nosí
na sebe naozaj obraz Boží. Ale aj nápis Boží má na sebe. A to takto: Pán Ježiš napravil na sebe neposlušnosť ľudí voči Nebeskému Otcovi tak, že sa mu stal poslušný až na smrť na kríži a svojou krvou zmyl z nás
neposlušnosť, očistil nás a vyslobodil nás. Čiže Otec nebeský nás znova prijal za svojich synov a dcéry preto, lebo každého z nás ozdobuje krv Ježišovej lásky.
Tak je na každom z nás napísané meno Ježiša Krista jeho vlastnou krvou. Každý z nás je Kristov, “christianus“, po slovensky kresťan. A tak vidíme, že je na nás skutočne Boží nápis. Keď teda nosíme na sebe Boží
obraz a nápis, sme Boží. Ale čo je Božie, máme dávať Bohu! Akože mu dáme seba? Položíme sa na oltár
a dáme sa mu usmrtiť na obetu?... Nie tak. Celkom ináč, v duchu, vo svojej duši, vo svojej mysli, vo svojom
zmýšľaní sa dávame Otcovi nebeskému tak, že ho úprimne uznávame za svojho Otca. Prakticky: každý deň
žijeme v tom vedomí, že Otec Ježiša Krista je aj naším Otcom. Otvárame sa mu v modlitbe hneď ráno - cez
deň plníme vôľu Božiu a niečo krásne urobíme pre Boha svojim blížnym, ako napr. Matka Tereza z Kalkaty, či
už v rodinnom živote, alebo vo svojom zamestnaní, alebo v styku s ostatnými ľuďmi. V nedeľu sa s Ním stretávame pri svätej omši, zjednocujeme sa s Ním pri sv. prijímaní a neustále sa tešíme na večné žitie s Ním.
Pravdaže, to nie je taká ľahká vec takto sa denne dávať Bohu, pretože nás viacej priťahujú pozemské dobrá. Spisovateľ Benkelman hovoril, že mal doma veľmi milého psa. Mal ho tak veľmi rád, že mu chcel poskytnúť všetko možné. Rád by mu bol čítal pekné básne, krásne romány, rád by si s ním bol vypočul obľúbené
platne, rád by ho bol vzal na koncert, či na výstavu obrazov, ale jeho psík o takéto veci nemal záujem. Jeho
najväčším záujmom bola kosť ovešaná mäskom. Nad ňu nebol schopný povzniesť sa.
Tomuto psíkovi sa podobáme, keď sa dáme zaujať iba pozemskými vecami. Sú krásne, napríklad príroda,
hory, stromy, kvety, pramene, potôčiky, zvieratá, milá ľudská spoločnosť, príbuzní, priatelia, kultúra, umenie,
šport, zábava... Ale nad tieto dobrá nám Otec nebeský ponúka svoje spoločenstvo, svoju priazeň, svoju blaženosť pod podmienkou, že sa povznesieme nad pozemskú kosť. Šťastný je, kto sa dokáže a kto sa vie dávať nebeskému Otcovi.
Pozrite: matka Margita Hamiltonová opísala svoj pohnutý život v knihe “Červené topánky“. Píše o sebe, že
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5. 9. 2020 - sv. omša na Sľubici; snímka: Jozef Biroš
keď bola v požehnanom stave, dostala správu, že jej milovaný manžel, mladý inžinier, zahynul pri autohavárii, pri ktorej mu odtrhlo obe nohy. Táto správa vraj zapríčinila, že jej dievčatko sa narodilo s nenormálnymi
nohami, ktoré rapídne rástli oproti ostatnému telu. Chodila po nemocniciach, aby zastavili zrýchlený rast nôh
jej dieťaťa. Do štrnásteho roku ju 45 krát operovali. Mala stále nádej a hovorievala: „Mamička, pravda, že
raz budem nosiť pekné červené topánky a budem môcť tancovať?!... Ale odrezali jej jednu a potom aj druhú
nohu. Ináč od pása hore bola samý pôvab a krása. Navštevovali ju filmoví herci a speváci, brali ju do televízie
a všetci, čo ju videli na obrazovkách, obdivovali jej čarovný úsmev. Televízni diváci jej posielali bohaté finančné
podpory na liečenie, na cestu do Lúrd..., ale nič nepomohlo. 14-ročná beznohá krásna Nancy musela zomrieť.
A tak jej matka stratila okrem muža aj jedinú dcéru. Hrozná to tragédia. A predsa píše táto matka toto:
„Ďakujem Pánu Bohu za túto tragédiu. Nebyť týchto bolestných úderov, nikdy by som nenašla Boha. So svojou dcérkou som sa v nemocnici dala pokrstiť, bola som s ňou na prvom svätom prijímaní. So svojou dcérkou v nemocnici som prijala sviatosť birmovania, so svojou dcérkou v nemocnici som často prijímala Pána
Ježiša vo sv. hostii a so svojou dcérkou v nemocnici som spoznala, že som Božia. Ja som presvedčená, že
nie je na svete väčšieho šťastia než ako byť Božia a patriť Bohu.“
Bratia a sestry, Božia stratégia je ohromná, fantastická. Žiada od nás lásku, ale nie hocijakú. Chce od nás
tú z celého srdca, z celej duše a zo všetkej sily. Žiada veľa, ale nežiada nemožné. Lebo On sám vždy vopred
najprv dá, čo od nás požaduje, aj chuť a silu dať. Boh je ako matka, keď ponúka dieťaťu sladkosti alebo hračku a potom ich pýta späť len preto, aby sa presvedčila, či ju má dieťa rado. Ak dieťa vráti matke, čo mu dala,
matka to dá dieťaťu znova a pridá k tomu bozk a objatie. Ak od nás Boh niečo žiada, tak len preto, aby nám
mohol dať ešte viac.
Brat a sestra, ak toto o Pánu Bohu vieme, ako nám ešte môžu byť príkre a prísne jeho príkazy???... Amen.
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Homília na 30. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky

Zákon lásky k Bohu a k blížnemu
Milí veriaci!
Mnoho ľudí sa o nás stará. Niektorí pre nás šijú šaty, iní topánky,
iní pre nás pečú chlieb, vyrábajú
pre nás nábytok a rozličné zariadenie k spríjemneniu nášho životného prostredia. Ale je jeden, ktorý prišiel na tento svet a žil na tomto svete, aby sa postaral nielen
o náš pozemský život, ale aj o náš
večný blahobyt - a to je Pán Ježiš.
V dnešnom evanjeliu vyhlasuje podmienku, ktorú musíme splniť, aby
náš pozemský život bol príjemný
a krásny a ktorú musíme splniť,
aby sme obsiahli nebeský život. Vyhlasujeme najhlavnejší zákon ľudského života - zákon lásky k Bohu
a k blížnemu.
Samo vyhlásenie je nové a neobyčajné. Veď prvú jeho polovicu
o láske k Bohu sa modlil každý Žid
dvakrát za deň v každej modlitbe.
Aj druhá polovica jeho vyhlásenia
o láske k blížnemu bola Židom známa zo Sv. písma. Zvláštne, neobyčajné a nové vo výpovedi Pána Ježiša je to, že On tieto dve prikázania
spojil. Dal ich dovedna. Veď v Starom zákone neboli napísané spolu,
ani vedľa seba, ani v jednej kapitole, ani v tej istej knihe. Prikázanie lásky k blížnemu bolo zastreté v texte
ako vedľajšia veta.
Pán Ježiš stavia obidve prikázania
dovedna ako jedno prikázanie. To
znamená, že nestačí splniť len jednu
polovicu z neho. Láska k Bohu má
platnosť len vtedy, keď spolu s Bo-
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hom milujeme aj človeka. A láska
k blížnemu má cenu len vtedy, keď
spolu s blížnym milujeme aj Pána
Boha. Pritom nás nesmie pomýliť
formulácia, že Pána Boha máme milovať celým srdcom, celou dušou,
celou mysľou, čo by sa mohlo vysvetľovať tak, že pre blížneho nám
nesmie ostať ani kúsok srdca, duše,
mysle. Celým srdcom znamená, že
celé svoje srdce dávame pod jeho
vládu: Vládni, Pane Bože, nad každým kúskom môjho srdca, nad každým úsekom môjho života, lebo chcem vo všetkom poslúchať Tvoju
vôľu. Svoju vôľu nechcem uplatňovať proti Tvojej vôli ani v najmenšej
oblasti života. Práve ten, kto miluje
Boha celým srdcom, musí milovať
svojich blížnych celým citom, lebo
takto to On sám chce, aby sme milovali svojho otca, matku, dieťa, manžela, manželku celým citom.
Je to tak, ako u sv. Perpetuy, vdovy. Pri súde jej kázali: Povedz, že sa
zriekaš Boha. Povedz, že Ho opúšťaš. Povedz, že sa s ním lúčiš. „Nie,
ja Ho celým srdcom milujem!“ Ale,
keď celým srdcom miluješ Boha,
čo ti ostane pre tvoje dieťa? A ona
na to: „Pre dieťa mi ostáva ešte
celý cit.“ Celým srdcom Boha milujem, keď plním jeho vôľu v celom živote. Aj v tejto poslednej chvíli života som Mu verná a neopustím Ho.
Ale Ten, ktorého milujem celým svojim srdcom, mi káže, aby som celým citom milovala toto dieťa. A práve preto, že milujem Pána Boha ce-

lým srdcom, musím ho poslúchnuť
a musím milovať svoje dieťa celým
citom. Bozkávala a objímala ho hovoriac: „Zbohom, dieťa moje, zostaneš sirotou.“
Možno si pomyslíte: toto všetko
už vieme a mnohokrát sme to už počuli. A vidíte, predsa sa o tom musí
kázať, lebo vediac tieto prikázania
naspamäť akokoľvek bezchybne,
to nestačí. Pozrite: istá stará dáma
v Anglicku napísala vynikajúcu knihu o futbale a dostala za ňu vyznamenanie a cenu v televízii. Naučila
sa futbalovú hru poznať. Na futbalovom ihrisku nebola nikdy v živote.
Zato poznala všetky pravidlá futbalovej hry, aj metódu, aj taktiku hry.
Ale je celkom isté, že futbal hrať neviem. Lebo hrať to je iná vec, než poznať pravidlá hry. Kto chce hrať, ten
musí trénovať. Komu chýba tréning,
ten sa v hre nepresadí. Niekedy hráč
len týždeň, dva nemohol dochádzať
na tréning a už bol von z formy.
Celkom tak je to aj s veľkým Božím prikázaním - láskou. Nestačí ho
vedieť naspamäť, nestačí sa pochváliť, že my to už dávno vieme, nestačí
o ňom napísať knihu. Treba ho prakticky konať. A k tomu sa nedopracujeme ináč, než každodenným tréningom. Preto každý deň vykonajme aspoň jeden skutok lásky a pozornosti
k blížnemu a uvidíme, ako porastie
naša láska k blížnemu. Ten, kto ani
jeden deň nič dobrého nevykoná pre
blížneho, ten zostáva vo svojom živote ľahostajný k blížnym a je studený
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5. 9. 2020 - sv. omša na Sľubici; snímka: Jozef Biroš
ako ryba z ľadového mora.
Pozrite sa, ako narastie láska
u toho, kto ju každý deň vo svojom živote pestuje. Je to otec Maximilián Kolbe. Bol horlivým kňazom
a nábožným rehoľníkom. Od svojej mladosti sa cvičil v láske k blížnemu. Neminul sa ani jeden deň,
čo by nebol niečo vykonal pre svojich blížnych. Každodenne prijímal
Pána Ježiša, ktorý je pokrmom lásky, lebo on nás učí a posilňuje milovať nebeského Otca a našich blížnych. V septembri 1939 v druhej sv.
vojne zajalo otca Kolbeho nemecké
gestapo a odviezli ho do Nemecka.
V jeho lágri sa stalo, že utiekol jeden z väzňov. Veliteľ lágru sa rozhneval, dal všetkých nastúpiť do radu
a rozkázal každého 10. zastreliť.
Bolo to strašné. Na koho padlo číslo desať, ten sa bez svojej viny musel rozlúčiť s týmto svetom. Desia-

te číslo padlo vedľa otca Kolbeho
na istého muža, ktorý sa volal František Gajovníček. Ten sa rozplakal
a zvolal: „Čo len bude s mojimi deťmi a s mojou ženou!?“ Otec Maximilián to počul, bolo mu ľúto človeka.
Nepoznal ho. Len videl jeho strašnú bolesť. A pomyslel si: „Som kňaz
Kristov. Kristus sa z lásky ku mne
dal pribiť na kríž. Aj ja musím blížneho milovať podľa príkladu Kristovho.
Aj život svoj musím položiť za blížneho.“ Áno, vystúpil z radu, prišiel
pred veliteľa a povedal: „Mňa zastreľte namiesto toho človeka.“ Veliteľ sa začudoval. To je neslýchané,
aby niekto svoj život obetoval za iného. Opýtal sa ho: „A kto si ty?“ „Ja
som katolícky kňaz. Chcem obetovať život za iného.“ Františka Gajovníčka poslal veliteľ naspäť do radu
živých a pátra zaradil do radu mŕtvych. Páter Kolbe mal vtedy 47 ro-

kov. Veliteľ ho dal zamknúť do tmavého bunkru, aby tam zomrel od hladu. Hovoria, že zomierať od hladu je
najťažšia smrť. 14. augusta 1941
dal veliteľ otvoriť bunker, domnievajúc sa, že je už mŕtvy. Ale on žil.
Rozkázal, aby mu pichli injekciu s jedom. A tak zomrel a odovzdal svoju
prekrásnu, láskyplnú dušu Stvoriteľovi. Jeho telo spálili v peci, tak už
nejestvuje, ale jestvuje a žije jeho
veľká láska k Bohu a k blížnemu.
Viem, že vy by ste nechceli zomrieť
za svojho blížneho ako otec Kolbe.
To je vrchol lásky, na ktorý sa dostanú iba vynikajúci ľudia. Ale je to
aj v tom, že sa vám páči každý človek, u ktorého vidíte dobrotu a láskavosť k blížnemu. Vedzte, že taký
človek sa páči aj Pánu Bohu, lebo
spríjemňuje život ľuďom tu na zemi
a stáva sa súcim pre život po smrti
v nebi. Amen.
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Rozhovor

Mgr.
Štefan
Kaňuk,
školský kaplán
O rozhovor v deň odpustovej
slávnosti Narodenia Panny Márie v kaplnke v Doline sme poprosili jej slávnostného kazateľa, duchového otca Mgr. Štefana Kaňuka, ktorý je školským
kaplánom na Gymnáziu sv. Moniky (GsM) v Prešove.
Na úvod nám, duchovný otec, objasnite, aká je to funkcia školský kaplán?
Školský kaplán je duchovným
správcom školy, čiže zastrešujem
duchovnú formáciu nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy.
Čiže táto funkcia je niečo podobné ako špirituál v kňazskom
seminári?
Áno, dalo by sa to aj takto povedať. Duchovný správca školy,
alebo školský kaplán (síce neviem presne, koľko je nás aktuálne v košickej arcidiecéze) v podstate z tohto pohľadu ako hovoríte
som ako keby špirituál aj prefekt.
Aká bola teda vaša cesta k tejto funkcii?
Otec arcibiskup ma tým poveril. Predtým so štyri roky pôsobil
v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a zároveň som učil na spomínanom gymnáziu. V tom čase
na škole ešte nepôsobil školský
kaplán, ale vždy z tejto farnosti
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snímka: Martin Magda

tam niekto z kaplánov učil. Po dlhodobej požiadavke o vymenovanie školského kaplána pre GsM
táto prosba bola nakoniec vypočutá a keďže som tam práve pôsobil
ja, tak ma otec arcibiskup oslovil.
Dozvedeli sme sa, čo je v náplni práce školského kaplána. Teraz by som sa vrátil k Vašej osobe. Môžete sa nám bližšie predstaviť?
Pochádzam zo Skrabského,
to je okres Vranov nad Topľou.
Tam sme sa s rodičmi presťahovali z Rudľova, farnosť Soľ, lebo
mamka odtiaľ pochádza. Sme traja bratia, ja som stredný. Základnú školu som začal najprv v Rudľove, potom v Skrabskom a vo
Vyšnom Žipove. Potom som nastúpil na Gymnázium vo Vranove

nad Topľou. Po maturite som išiel
na Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. Skončil
som ako učiteľ pre 1. stupeň základnej školy a v priebehu tohto
štúdia som začal uvažovať o kňazstve, bolo to asi tak v polovici štúdia. Rok som sa rozhodoval. Bol
to pre mňa náročný rok rozhodovania a poviem to až tak rozprávkovo, lebo presne do roka a do dňa
som sa rozhodol, že chcem byť
kňazom. Bolo to v Prešove vo františkánskom kostole pred obrazom
Panny Márie Matky ustavičnej pomoci. Tak som dokončil fakultu
a hneď išiel na prijímacie pohovory na teológiu. Zrejme je to Božie riadenie a preto je mojím pôsobiskom škola, že mám za sebou pedagogické štúdium, ale nie
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je to podmienkou na funkciu školského kaplána. Treba mať kladný vzťah k vyučovaniu, lebo je to
poslanie, keď je človek celý deň
v škole, ak nemá k učeniu vzťah,
tak by to asi nemohol robiť v takejto miere.
Vráťme sa ešte na chvíľu do Vašich detských, resp. mládežníckych liet. Miništrovali ste?
Nie (smiech). Boli sme štyria
spolužiaci na Základnej škole
v Skrabskom, všetci miništrovali,
všetci sa oženili, len ja som neminištroval, ani sa neoženil. Ja som
začal miništrovať, keď ma prijali
do kňazského seminára.
V ktorom roku ste začali štúdium
na teológii?
Začal som v roku 1999 a vysviacku som mal v roku 2006,
na sviatok svätého Jána Krstiteľa 24. júna.
Sú na výber učiteľov nejaké
zvláštne kritériá?
Tak ako inde učitelia prechádzajú výberovým konaním a vyžaduje sa, samozrejme, aby to bol
človek, ktorý je veriaci. Je oveľa ťažšie nájsť na vyučovanie cudzích jazykov lektora inej národnosti a požadovať, aby mal svätožiaru nad hlavou, keď ani my ju
nemáme. A je to podobné aj čo sa
týka študentov. Neočakávame, že
k nám prídu všetci duchovne ideálne nastavení. Ja osobne verím,
že koho Pán Boh chce, tak ho pošle k nám. Je už na nás, aby sme
mu duchovno ponúkli a pomohli
na tejto ceste. Študent musí ale
prijať ducha katolíckej školy.
Jedna stránka je tá, ktorá sa
týka náboženstva a druhá je odbornosť a kvalita štúdia. Ako je
to vo vašej škole?
GsM v Prešove patrí medzi najžiadanejšie stredné školy a navy-
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še ponúka pridanú hodnotu – duchovné zázemie. Pred piatimi rokmi sme začali bilingválnu sekciu na našej škole. To znamená,
že niektoré predmety sa vyučujú
v angličtine.
A máte vyučovanie len v angličtine, resp. vyučujú sa aj iné jazyky v škole?
Väčšina študentov má angličtinu, ale máme aj výučbu nemeckého, francúzskeho, talianskeho,
ruského a španielskeho jazyka.
Aké máte plány do budúcnosti,
čo sa školy týka?
Poskytnúť študentom jednak
kvalitnú ponuku, čo sa týka odbornosti predmetov a zároveň aj
duchovnú formáciu. Ja študentom
často rozprávam: prídete do prvého ročníka a máte nejakú úroveň poznania. Ak sa chceš vzdelávať a úspešne ukončíš štúdium
maturitou, budeš mať oveľa väčší horizont poznania, ako máš teraz. A čo sa týka duchovného rozmeru, každý je na nejakej úrovni,
ale v porovnaní s tými odbornými
poznatkami nie je to také isté, že
vo štvrtom ročníku budeš vo vyššom „leveli“. Z matematiky budeš vedieť viac, aj keby si nechcel, už sa niečo na teba nalepí, ale z duchovného pohľadu, ak
sa zamkneš, zostaneš na rovnakej úrovni alebo ešte horšej. Stáva sa, že niekto v prvom ročníku
duchovne rastie, ale potom príde nejaký zlom a odpadne od viery. Platí aj opak, že niektorí prišli duchovne uzamknutí či zranení, ale v prostredí kvalitného duchovného svedectva sa „prebudili“ a krásne duchovne fungujú.
A, chvála Bohu, máme každý rok
záujem o našu školu, cca dvojnásobný záujem v porovnaní s kapacitou školy. Z tých materiál-

nych vecí našim plánom a víziou
je vlastná jedáleň.
Sú Vaši absolventi úspešní pri
prijatí na vysoké školy?
Väčšina našich absolventov plánuje a dostane sa na vysokú školu. Niektorí študujú v zahraničí,
hlavne v Česku.
Vrátim sa ešte k Vašej homílii
počas dnešnej svätej omše, kde
ste spomínali, že toto miesto je
vám známe, že ste sa tu zastavili,
keď ste išli na motorke. Pre našich mladých čitateľov prezraďte,
aký model motorky máte?
Je to Harley Davidson, Sportster iron 883, už má 8 rokov.
Na záver Vás poprosím o duchovné posolstvo pre našich čitateľov.
Bol som príjemne prekvapený hojnou účasťou na sv. omši
aj vzhľadom na to, že bolo pekné počasie a ľudia ten čas mohli
aj ináč využiť. Tak som to vnímal,
že neprišli preto, že nevedeli čo
s časom, ale prišli, lebo chceli.
Keď si ma Boh použil dnes na to,
aby niekoho oslovil, tak to vždy
človeka poteší. Na motorke mám
na nádrži napísané: Ut in omnibus glorificetur Deus - Nech je vo
všetkom oslávený Boh... aj cez
dnešné spoločné slávenie Eucharistie a lámanie Slova.
Dnešný sviatok Panny Márie mi
pripomína, že mám čo splácať m
Panne Márii, lebo vnímam, že pre
mňa je kňazstvo najbezpečnejšou
cestou do neba. Čiže nie najľahšou, ale najbezpečnejšou. Som
Panne Márii vďačný, že ma ku
kňazstvu priviedla. Nech všetci
vo vašej farnosti sa nechajú viesť
Pannou Máriou vo svojom osobnom, rodinnom i verejnom živote.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: Mgr. M. Gondová, M. Magda
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Homília na odpuste Narodenia Panny Márie
Drahí Ježišovi priatelia,
nazvem vás takto spoločne, lebo to je naozaj veľká výsada, veľký titul byť Ježišovým priateľom. On nás
nenazýva sluhami, ale chce sa s nami podeliť o dedičstvo. Ale aby sme to dedičstvo dostali a získali, potrebujeme ísť jeho cestou a na tejto ceste práve tou sprievodkyňou je naša nebeská Matka. Veľmi nevidím do vašich tvárí (svietilo slnko), takže ak niekto zaspí, tak ani nepochopím, že mám skončiť, ak budem dlho rozprávať.
Človek je tvor zvedavý, niektorí sú veľmi zvedaví. Zvedavosť nás môže priviesť k požehnaniu, ale ľudská zvedavosť môže otvoriť aj dvere do hriechu, do nepokoja. Môžeme na seba stiahnuť nejaké zlo a nebezpečenstvo do našich vzťahov, do našich rodín. Kvôli tomu, že sme otvorili tie dvere zvedavosti, kedy sme nemali.
Tak ako Adam s Evou otvorili tiež dvere zvedavosti a následok tohto konania vnímame na sebe a bude to tak
do konca časov. Kvôli zvedavosti, alebo kvôli túžbe človeka poznať človek objavil mnohé dobré veci. Na to
nám Boh dal rozum, aby sme ho používali.
Aj kniha Genesis o tom hovorí, sme stvorení na Boží obraz. Čiže preto, že som zvedavý, že chcem poznať,
pýtam sa, ako to funguje, ako nájsť liek na tú, alebo onú chorobu. Kde sa ten liek schováva a cez mnohé
vedné odbory mnohí ľudia aj v súčasnosti aj v budúcnosti budú nachádzať riešenia mnohých problémov, pretože tá naša zvedavosť nás k tomu ženie. To je požehnanie. Niekedy sa nejaký objav dá aj zneužiť, to je už
zase pre nás nebezpečenstvom tá ľudská zvedavosť, čiže je to na jednu aj druhú stranu. Bolo by možno dobré
zistiť, nakoľko sme my, čo sme tu, zvedaví. Chceli by sme zistiť, ako to bolo s tým naším praprapradedkom,
ako to bolo v tej Kanade, kde tú slivovicu zakopal na dvore, že ju nemôžeme nájsť. Sme zvedaví a chceme
sa dozvedieť niektoré veci a mnohé veci sa dozvieme až tam na druhej strane, ako čo bolo, ako mohlo byť.
Mnohé veci človek hľadá a jednou z takých vecí je archa. Od tohto pojmu sa chcem odraziť. Noemova archa ako ju poznáme z knihy Genesis pri potope sveta. My vieme, že ju hľadáme vlastne doteraz, že sa hľadá,
kde asi je tá Noemova archa. Vieme, že v Noemovej arche sa zachránilo zopár ľudí, sedem či osem ľudí okolo patriarchu Noema, jeho rodina. A všade naokolo tá voda zahubila život. Ale vo vnútri, v tej arche bol život
zachránený. A my ju hľadáme. Kdesi údajne by mohla byť v Turecku na hore Ararat a zatiaľ sme ju neobjavili, iba celkom dobré brandy podobného mena. A potom máme vo Svätom písme v knihe Exodus - druhá kniha Starého zákona - archu zmluvy, alebo Mojžišovu archu. Vieme presne, ako vyzerala podľa opisu, ktorý je
vo Svätom písme. Bola z akáciového dreva, celá pokrytá rýdzim zlatom, bola 2 a pol lakťa dlhá, široká a vysoká lakeť a pol. Mala štyri obruče, v tých obručiach boli drevené žrde, tiež pokryté zlatom. Na vrchu bola prikrytá, cherubíni oproti sebe, krídlami sa dotýkali. Naozaj dobre to aj vyzerá, ale ešte krajší bol obsah. Vieme,
že do vnútra Mojžiš vložil (bolo to 1500 - 1300 rokov pred Kristom) Desatoro Božích prikázaní a kto sa správal podľa týchto prikázaní, zachoval si život. Máme rok Božieho slova, tak verím, že čítate Božie slovo. A toto
je veľmi známy starozákonný text. Čiže príbehy okolo Mojžiša, ako on a potom aj jeho nástupca Jozue, keď
už vstupovali do zasľúbenej zeme po púšti, keď prešlo štyridsať rokov, Mojžiš hovoril Izraelitom, vyvolenému
ľudu. Postavil sa a povedal: „Počúvajte ma. Tam za mnou sú viaceré pohanské národy, oni nepoznajú živého
Boha. Ak si chcete zachovať život, zákon našich otcov, musíme ho dodržiavať. Nemiešajte sa s tými národmi, lebo vtedy si vyberáte život. Ale keď sa s nimi zmiešate a budete sa klaňať ich božstvám, ktoré neexistujú, tak vedzte, že ste si vybrali smrť.“ Čiže tie kamenné tabule Desatora v arche zmluvy znova zachraňovali život. A potom vošli do zasľúbenej zeme a vieme, že mnohí sa premiešali, že si vybrali smrť. Vieme, že tú
archu, kým v Jeruzaleme nepostavili chrám, nosili ju na nosidlách, ešte predtým robili na púšti rôzne stánky
a tam mala vzácne miesto. Potom ju dali do jeruzalemského chrámu a to bola najkrajšia a najvznešenejšia
časť jeruzalemského chrámu ako dnes máme v našom chráme bohostánok. To je to najvzácnejšie miesto
a spolu s oltárom sa tu koná eucharistická obeta.
V arche bol návod na život - Desatoro Božích prikázaní. Spomeňte si na to, ako ju brali aj do boja. Raz, keď
ju zobrali proti Filištíncom, dozvedáme sa, že Izraeliti si ju zobrali ako talizman a verili, že keď bude s nimi
na bojisku, tak vyhrajú. Ale mnohí už podľa nej nežili a Filištínci sa už chytali za hlavu, že zase majú tú ich
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čarovnú truhlicu, zomrieme. Ale vzchopili sa, bojovali, vyhrali a ukradli im tú archu. Sedem mesiacov ju mali
pri sebe. Ale nevedeli sa k nej správať, lebo im nepatrila. Boh im nedal archu. Ale čo mal Boh robiť, keď tým,
ktorým ju dal, nevedeli, čo s ňou. Návod mali, bola pre nich len talizmanom. A tak, keď k nej Filištínci prichádzali, dotýkali sa jej a pritom zomierali. Tak im ju vrátili, berte si ju, my ju nechceme. A asi 800 rokov pred
Kristom, keď Babylončania zničili jeruzalemský chrám, tak archa zmizla. Do dnešného dňa, už je tomu skoro
3000 rokov, tú archu stále hľadáme, už sa asi nikdy nenájde. Možno na konci sveta, ale to je v Božej réžii.
Kde je tá archa, nie je podstatné, pretože je tu nová archa. A k tomu smerujem. Modlíme sa Loretánske litánie a tam, medzi invokáciami k Panne Márii po úvodnom klaňaní sa Najsvätejšej Trojici, nastupujú zvolania
k Božej Matke, aby za nás orodovala. Tam je archa zmluvy a celé zhromaždenie veriacich odpovedá oroduj
za nás. Panna Mária, archa zmluvy, oroduj za nás! Krásne prepojenie, ktoré Cirkev dáva Božej Matke, že ona
je znova Matka a v jej vnútri je život. Je ten, ktorý o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ Veľmi sa
mi páči monštrancia, aj keď môže to byť také dvojsečné, kde je silueta ženy, ktorá predstavuje Pannu Máriu
a vo vnútri je priestor na polmesiac s eucharistiou v jej srdci. To krásne ukazuje, že ona ako archa – schránka a vo vnútri, ako to aj bolo reálne, 9 mesiacov nosila Ježiša pod srdcom. Tam, kde je Ona, tam je On. Nech
kdekto, čo chce hovorí, aj iné kresťanské cirkvi. Kde je Mária, tam je Kristus, ona je stále s ním. To je nádherné. Len môže nás to mýliť, kto by sa viac zadíval len na siluetu ženy a na to, aká krásna je tá monštrancia, neuvedomiť si, že podstatou je Ježiš. A to nám môžu vyčítať, lebo môže ísť niekedy aj o falošnú úctu
k Panne Márii, že ideme zlým smerom a to ten zlý duch, nepriateľ našej spásy, využíva. Musíme si na to dávať pozor. Ale odmietnuť to, čo nám Boh ponúka cez našu nebeskú Matku, tak to je obrovský risk. A pre nás
katolíkov, alebo pre pravoslávnych východných kresťanov, ktorí máme v úcte Pannu Máriu, že by sme nevyužili tento potenciál pre svoj život, pre svoje manželstvo, pre svoju rodinu, my kňazi pre svoje kňazstvo. O koľko by sme prichádzali. Ešte ženy držia ten ruženec v ruke a modlia sa. Mnohí chlapi, nech si kamarát hovorí, čo chce, ja si s ním vypijem to pivo, ale ja sa aj pomodlím ruženec a nehanbím sa za svoju Matku. Je to
neskutočný zdroj veľkej sily.
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Môžeme sa pýtať, čo chce Panna Mária dnes od nás? Chce, aby sme konali pokánie. Všeobecne by sme
mohli povedať, že to, čo jej my dnes môžeme dať, je najkrajší dar, ktorý ju poteší. Lebo keď idem na nejakú
oslavu, niekomu zablahoželať, tak mu nedonesiem niečo, čo viem, že ho nepoteší, čo nemá rád. Snažím sa
mu dať, ak som úprimný, taký dar, ktorý využije, ktorý sa mu páči, ktorý ho poteší, ktorý bude pre neho požehnaním. Z čoho by mala radosť Božia Matka? Odpoveď je: tešila by sa z toho, keby sme brali jej slová vážne.
Keby sme ju brali vážne. Tí, ktorí ju berieme vážne, tak verím, že tieto moje slová prehĺbia a ešte nás viacej
vyprovokujú, aby sme to využili, lebo Ona je obrovský potenciál milosti. A tí, ktorí ste možno doteraz na ňu pozerali tak športovo, v nejakej light verzii, aspoň pár z vás, alebo aj všetkých by som rád zobudil, aby sme využili Máriin potenciál cez milosti, ktoré nám sprostredkúva, aj cez tieto slová, aj cez eucharistickú slávnosť.
Na to slúžim túto svätú omšu, aby to tak bolo. Je na vás, nakoľko máte vy srdcia otvorené pre túto milosť.
Takže dar pre Pannu Máriu je brať jej slová vážne. Neprotirečí to Ježišovi, ako tá spomínaná monštrancia,
že kam viac smerujeme našu pozornosť k Nemu, či k Nej, nebije sa to? Teraz použijem možno odvážnu biblickú úvahu a poviem: keď Ježiš povedal apoštolom: „Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ Čo asi mal Ježiš na mysli? Ja som sa nad tým zamýšľal a viem, že k tejto vete sa dá hocičo prilepiť.
Rôzne špekulácie, rôzne konšpirácie, atď. Ale som presvedčený, že v tejto vete, keď sme 2 000 rokov dozadu - mentalita východných národov, židov - tak im Ježiš nemohol povedať, že tento svet na konci bude veľmi
potrebovať spoluprácu s nebeskou Matkou, s Jeho Matkou, s našou Matkou, ktorú nám dal pod krížom. A až
kto zomrie uvidí, ako to Ježiš myslel. A zomrieme všetci. Keď platil v Ježišovej dobe silný patriarchát, tak im
vtedy Ježiš nemohol povedať, že budete počúvať Pannu Máriu. Mnohí by odišli a už by viacej neprišli. Ale postupne, vývojom viery, prichádzame na to, že máme učiteľky cirkvi aj v dnešnej dobe. Pred niekoľkými storočiami a v Ježišovej dobe to nemohlo byť možné.
Panna Mária je najlepšou Ježišovou učeníčkou, vie ako učiť, lebo nemá hriech. Bola počatá bez poškvrny
dedičného hriechu. Zlý duch sa jej nemôže dotknúť. Nás sa môže, lebo sme hriešni, ale ona od toho bola,
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vďaka Ježišovej obete, uchránená. Vieme tieto teologické pravdy. Preto ju má zlý v takej veľkej nenávisti. Ona
nám pomáha a on s tým nemôže nič urobiť. Ona je taká krásna. Takže neprotirečí úcta k Panne Márii Ježišovi. A nakoniec, veď aj v dnešnom druhom čítaní sme počuli krásne slová apoštola Pavla, ktorý hovorí: „...
lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu Jeho Syna“. A to najlepšie pasuje
práve na Božiu Matku. Ona sa najviac po duchovnej stránke podobá svojmu Synovi, ktorý je Bohom, pretože
Ona nemá poškvrnu dedičného hriechu. Ona slobodne dala svoje Fiat.
Takže toto ju dnes poteší, keď budeme brať jej slová vážne, slová, ktoré hovorí v evanjeliách, slová, ktoré ona hovorí na cirkvou schválených zjaveniach vo svete. Fatima, mali sme fatimskú sobotu pred pár dňami, tiež sme sa zaiste zasväcovali a mnohí nanovo a znova potvrdzovali a vyznávali jej lásku. Počas druhého
zjavenia 13. júla 1917 Panna Mária povedala: „Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety.“ Hyacinta preto často opakovala, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je cestou do neba. Ona si k dnešným narodeninám praje,
aby sme sa nechali ňou sprevádzať. Lucii Hyacinta hovorievala: „Panna Mária povedala, že jej Nepoškvrnené Srdce bude tvojim útočišťom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu. Nie si rada? Ja jej Srdce veľmi milujem,
je také dobré.“ Takto sa vyjadruje svätá Hyacinta.
Teraz vám prečítam jedno svedectvo kňaza, ktorý koná exorcizmy a je šéfom exorcistov v Európe, Francesco
Bamonte, Talian. On počas exorcizmov v jednej knihe zhŕňa teologické fakty, ktoré v teológii platia a spätne
od toho nepriateľa, teda z druhej strany ich dostáva potvrdené, že je to tak. A ja zdôrazňujem tú pravdu, ako
nám Panna Mária pomáha na ceste našej spásy. On hovorí: „V súvislosti s triumfom Nepoškvrneného Srdca, o ktorom Panna Mária hovorila vo Fatime, zlý duch, vyslovujúc s hroznou námahou meno Mária, zvolal: Vy
neviete, alebo aj viete, ale tomu neveríte. Je to nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré zachráni svet. Len
Jej Nepoškvrnené Srdce. A 3. júna 2009 začal hovoriť uspokojeným tónom: Tá k vám prichádza hovoriť každý deň a vy tomu neveríte a vy ju nepočúvate. Ach, zvolal uspokojene. Keby ste len počuli to, čo ona hovorí,
ja by som bol prigniavený. A tu sa začal hurónsky smiať. Vďaka. Ach, výborne. Robte tak. Pokračujte tak. Je
to jednoduché. Tak to robte. Dáš jednu nahú ženu do televízie a uvidíš, že nikto ťa nebude počúvať. Na tieto
tvrdenia som inštinktívne pri exorcizme zareagoval. Ale si si istý, že ju nikto nepočúva? A on povedal. Niekto,
niekto, ale málo, málo, veľmi málo a preto vždy plače. Na začiatku modlitby sa démon zvlášť oboril na svätú Gemmu z Galgany a na pátra Pia z Pietralciny, tvrdiac, že sa prišli zúčastniť toho exorcizmu svojou modlitbou. Vtedy som povedal. Povedz pravdu, pozri, že je tu páter Pio a svätá Gemma, povedz celú pravdu v mene
Syna, ktorý chce, aby mama bola pochválená a milovaná, požehnaná, uctená v mene Ježiša hovor, prikazujem ti to. Nečistý duch, len čo som vyslovil tieto slová, hneď akoby niekým prinútený zvolal: Dobre. Pre tých
málo to srdce zvíťazí. Potom dodal: Je napísané, ja nič nezmôžem. A potvrdil tam prítomnosť pátra Pia a svätej Gemmy. Veľké tromfy, ku ktorým sa obraciame a prosíme o orodovania za nás.
Viete, milí bratia a sestry, my niekedy potrebujeme oživiť a zrekapitulovať si, že v čo vlastne verím, že by
naše ústa len „necvakali“ pri ruženci, ale aby som dal silu do toho. Minule som sa modlil ruženec pri jednej osobe, ktorá má duchovné problémy. Bola v takom svojom rozpoložení. Ja som sa v tichosti modlil a ona
dvihla hlavu. Čo máte v ruke? V jednej som mal mobil a v druhej ruženec. Hovorím: Mobil. A ona: Nie, toto.
Ruženec. Môžete ho položiť. Tak som ho položil a naďalej som sa modlil. To sú len guličky. Modlitba vychádza zo srdca a naďalej bola nervózna. Modlitba má veľkú moc. Takže to sú veľmi silné slová, ktoré potvrdzujú veľké pôsobenie Panny Márie. Ona je taká nádherná, že zlý na ňu nemá dosah.
Svätej Bernadety sa pýtali, či bola Madona pekná, keď mala v Lurdoch zjavenie. A ona odpovedala: Je taká
pekná, že keď ste ju videli raz, chceli by ste zomrieť za to, aby ste ju mohli vidieť znova. Jedného dňa, keď sa
Mária zjavila pátrovi Piovi, jeho duchovný vodca, ktorý bol pri zjavení páter Augustín zo San Marco počul pátra Pia počas toho videnia Panny Márie hovoriť: Ježiš mal pravdu, áno, si krásna. Keby nebolo viery, ľudia by
ti hovorili bohyňa. Tvoje oči sú jasnejšie než slnko, si krásna, Mamička. Chválim sa tým, milujem ťa. Sestra
Lucia vo svojich memoároch opisuje Máriu, ktorá sa zjavila jej a príbuzným Františkovi a Hyacinte ako Paniu
odetú v bielom, z ktorej sála žiara prenikavejšia než svetlo slnka. No nebránila im hľadieť na jej tvár neopísateľnej krásy, takže Hyacinta ešte dlho po zjavení opakovala: Ach, aká krásna pani, aká krásna pani. A Franti-
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šek zas povedal: bola krajšia než akákoľvek iná osoba, ktorú som kedy videl. A tak by sme mohli pokračovať
aj v iných svedectvách iných svätých. A viete, prečo je taká krásna? Tu nejde len o vonkajšiu krásu. Poznáme
aj krásnych ľudí, že keď sa s nimi stretnete, máte dobrý pocit a v tvári toho človeka môže byť vidno, že je zničený, zrobený, ale cítite, že ten človek je krásny. Boh je autorom krásy, hovorí kniha múdrosti. Ale Mária je
krásna preto, lebo veľmi miluje. Ak niekomu zadržiavame odpustenie po tejto svätej omši, hneď to treba zničiť, lebo sa ochudobňujeme o mnohé milosti. Páči sa mi výraz Dominika Chmielevského, saleziána, kňaza,
ktorý Pannu Máriu opisuje v svojej knihe Kecharitomene, že je priezračná. Pretože ona nezacláňa vo výhľade
na Ježiša. Je priesvitná. My vidíme aj ju, aj Krista, nieže je biela, alebo nebeský modrá, lebo by sme cez bielu farbu nevideli. Ona je priezračná a to môže byť len ona.
Takže nakoniec, drahí bratia a sestry, pre tých, ktorí spolupracujeme s Pannou Máriou a pre tých, ktorí ešte
zatiaľ nie. A hlavne pre tých druhých chcem teraz povedať, čoho sa obávame, keď sa dáme do väčšej spolupráce s nebeskou Matkou na diele našej spásy a spásy tých, za ktorých sme zodpovední. Hlavne otcov
a mamy, nás kňazov, krstných a birmovných rodičov, starých rodičov. Čoho sa obávam, keď budem spolupracovať s Pannou Máriou? A teraz počúvajte. Čoho sa bojím, ja, hriešny človiečik, keď Ježiš sa nebál a tak jej
dôveroval, že sa počal v jej lone? Čoho sa bojím ja pri väčšej spolupráci, keď Ježiš sa nebál deväť mesiacov
nechať sa stvárňovať jej srdcom? Čoho sa bojíš ty, kresťan katolík? Keď sa Ježiš nebál 30 rokov byť spolu
s ňou v jednej domácnosti a nechať sa ňou obsluhovať, napájať, kŕmiť. Žil normálnym životom.
Nebojme sa, bratia a sestry, vložiť pod ochranný plášť Panny Márie, aby sme dokázali vyťažiť ešte viac
a viac milostí. Takže nebuďme ako Filištínci, ktorí máme ruženec, máme obrazy Panny Márie, tu táka soška,
tam taká soška. My nie sme pohania. My máme návod, čo máme robiť s tými milosťami a ona nás povzbudzuje k sviatostiam, atď. Využime tento čas. A za domácu úlohu, lebo dnes má narodeniny, berme jej slová
vážne. Nájdime miesto v Písme, kde hovorí a tých miest nie je tak veľa, ale sú pre nás veľmi užitočné, pre
našu spásu. Alebo prečítajme si nejaké posolstvo, kde nás vyzýva k veciam, ku ktorým nás vyzýva evanjelium.
A možno tak načrime z hĺbky. Bude to pre našu spásu a pre spásu vzťahov, ktoré vytvárame. Buďme zvedaví, či budeme v nebi. Nechajme sa ňou sprevádzať a budeme mať istotu, že do toho neba prídeme. Amen.
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Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Situácia je vážna, počúvame v posledných dňoch zo všetkých médií v súvislosti s druhou vlnou pandémie Covid 19. Zdá sa, že skutočne budú nasledujúce dni
a mesiace ťažké pre spoločnosť, ale aj pre cirkev. Avšak nemyslím si, že je to
pre cirkev katastrofa. Ba čo viac, som presvedčená, že toto obdobie je príležitosťou. Tak ako v dobe babylonského zajatia bol Boží ľud nútený vážne sa zamyslieť
nad svojou zbožnosťou a vzťahom k Pánu Bohu, alebo ako v dobách náboženského prenasledovania museli ľudia hľadať spôsob, ako žiť vo viere a uchovať si ju
v čase, keď nebolo kňazov a ľudia boli trestaní a prenasledovaní za prejavy svojej zbožnosti.
A svätý apoštol Pavol sa nás vo Svätom písme naliehavo pýta. „Kto nás môže odlúčiť od Kristovej lásky?
A zároveň odpovedá v liste Rimanom: Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? A dnes by sme mohli dodať, či tento neviditeľný vírus nás môže odlúčiť od Kristovej lásky?
Ak naozaj pevne veríme, tak so svätým apoštolom Pavlom povieme: Nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky.
Často mávame pokušenie myslieť si, že ak nebudeme presne plniť Božie príkazy, ak budeme páchať hriechy, Boh nás opustí. Aj ja som mala skúsenosť, keď mi istá osoba povedala: „Vieš, ja som už pre Boha stratený prípad.“ Pavol rozhodne tvrdí opak, ani ten najväčší a najťažší hriech, ktorého sme schopní, nemôže
spôsobiť, aby nás Boh prestal milovať. Naopak, ostáva verný a je stále vedľa nás, aj keď sme ho ťažkým hriechom vyhnali zo svojho srdca. Zostáva aspoň za jeho dverami, aby v okamihu, keď sa čo len trochu poodchýlia, bol hneď pri nás a objal nám dušu. Hej, priateľu vitaj, čakal som ťa!
Toto obdobie plné zmätku a strachu je pre nás príležitosťou. Musíme si všetci ešte viac uvedomovať svoje
krstné poslanie a dôležitosť všeobecného kňazstva, ktoré sme ním dostali. Keď nie je možné prichádzať bez
obmedzenia do našich chrámov, máme v rodinách zodpovednosť za to, aby Božie slovo neutíchlo. Máme rok
Božieho slova a zároveň obmedzenie počúvať ho pri liturgii. Je to náhoda? Je to zámer zlého ducha? Neviem,
ale opäť nám môžu znieť tie isté slová: Kto nás môže odlúčiť od Kristovej lásky, od jeho slova, ktoré znamená
večný život? Teraz je čas na domáce pobožnosti, teraz je čas, keď máme Božie slovo čítať ešte horlivejšie a sýtiť sa ním, aby nás neprevalcoval strach. Strach o budúcnosť, o to, či sa nenakazíme, čo bude ďalej, atď, atď.
Teraz je tá príležitosť ukázať správny kresťanský prístup, avšak kresťanské nie je situáciu zľahčovať a tváriť
sa hrdinsky. Čo ak príde čas, kedy bude potrebné vyjsť medzi chorých a pomáhať im, možno to bude naša rodina, naši blízki? Čo ak bude potrebné vyjadriť postoj lásky a zodpovednosti? Láska je u Boha prvoradá a tá
sa prejavuje tým, že sa budem správať zodpovedne, že jednoducho uberiem zo svojho egoizmu a pýchy a zo
všetkých síl budem dbať o to, aby sa nákaza nešírila ďalej. Áno, zle sa mi dýcha v rúšku, ale nedám si ho pod
nos či pod bradu, ale v pokore a zodpovednosti budem vzorom ako skutočný kresťan.
A napokon, táto zvláštna doba je príležitosťou vytiahnuť zbraň najväčšieho kalibru. Ľudia vo svojej túžbe
po násilí siahajú po rôznych zbraniach, ktoré dokážu zabíjať človeka. My však máme modlitbu, máme ruženec, máme Matku pokoja. Je to naozaj silná zbraň na zlého ducha, je najväčšou mocou na svete, lebo pohne rukou toho, ktorý stvoril svet. Nezabudnime na túto našu zbraň a na povinnosť použiť ju v boji proti koronavírusu a našim hriechom.
Možno aj k vám sa v tomto čase dostávajú formou internetu mnohé modlitby a je to tak dobré. Je veľmi
dôležité, aby sme sa každý v súkromí, vo svojich rodinách sklonili v úprimnej a jednoduchej modlitbe, aby
sme vytrvalo prosili Boha aj skrze Pannu Máriu, ktorej je zasvätený tento mesiac október. Ona je Matkou ticha, pokory a modlitby.
Som presvedčená, že iba Pán Ježiš je skutočnou záchranou sveta a my kresťania sme tí, ktorých posiela,
aby sme boli skutočnou pomocou tomuto svetu. Nedovoľme, aby toto všetko, čo sa okolo nás deje, nás odlúčilo od Kristovej lásky, veď On sám nám s láskou hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem Vás. Ostaňte v mojej Láske.“
Mgr. Martina Gondová
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Rada biskupských konferencií Európy
Vážení kolegovia,
Zasadnutie sa skončilo schválením záverečnej správy adresovanej Európe, plenárnemu zhromaždeniu CCEE,
tento rok v online režime.
Európski biskupi povzbudzujú národy, aby sa neuzatvárali do seba, hľadeli do budúcnosti s znovuobjavenou dôverou, kráčali spolu vo svetle Vzkrieseného Krista a usilovali sa o obnovenú solidaritu vo vedomí vzájomnej blízkosti.
„Na konci plenárneho zhromaždenia adresujú biskupi Rady biskupských konferencií v Európe (CCEE) slovo
katolíckej cirkvi, ktorá žije na kontinente, kresťanom rôznych vyznaní, veriacim každého náboženstva, všetkým
európskym občanom.
S pozdravom, Don Antonio
Uvádzame vyhlásenie v plnom znení

Záverečné posolstvo biskupov

Na konci plenárneho zhromaždenia adresujú biskupi Rady biskupských konferencií v Európe (CCEE) slovo
katolíckej cirkvi žijúcej na kontinente, kresťanom rôznych vyznaní, veriacim všetkých náboženstiev, všetkým
európskym občanom.
Robíme to s pokorou s vedomím, že nemáme priniesť svoju vlastnú múdrosť, ale Slovo, ktoré Boh povedal
svetu v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby ľudstvo malo večný život.
Robíme to z pocitu zodpovednosti ako farári spoločenstiev, vediac, že naši kňazi a veriaci sa k nám pridávajú a vedomí si toho, že Cirkev musí byť, na znak Pána, soľou a kvasom v histórii.
Tentokrát sa naše zhromaždenie modlilo, nielen preto, aby zaznamenávalo, čo sa stane s pandémiou a jej
dôsledkami na život každého, v práci, v spoločnosti, v rodinách, vo vzťahoch medzi štátmi a kontinentmi, v cirkevnom živote, ale aj o budúcnosti.
V tejto súvislosti nemáme praktické riešenia patriace tým, ktorí majú verejné zodpovednosti, ale je súčasťou našej pastoračnej povinnosti pripomínať si určité postoje duchovného a etického poriadku k osobnému
a kolektívnemu svedomiu. Budovanie modernej civilizácie v skutočnosti musí byť založené na duchovných
princípoch, ktoré sú schopné ju nielen podporovať, ale aj osvetľovať a oživovať.
V prvom rade znovuobjavená dôvera. Bez tohto spôsobu bytia nie je možné pozerať sa na zajtra. Dôvodom
našej dôvery ako veriacich je Kristus, ktorý priniesol ľudský stav a smrťou vykúpil život. Kristus je každý deň
prítomný medzi nami v Eucharistii, ktorý je zdrojom dôvery a apoštolskej a misijnej úzkosti, ktoré nás pozývajú ísť von, ísť von ku všetkým. Nedostatok Eucharistie v minulosti je pripomienkou návratu k úplnému prijímaniu na dnešnom liturgickom zhromaždení. Dôvod dôvery pre každého spočíva v srdci: v hĺbke života žije
základná túžba, vie, že človek nemôže žiť v podozrení a nedôvere, ale v dôvere v iných a v život.
Po druhé, obnovená solidarita medzi jednotlivcami, národmi a národmi, a to aj v čase vážnej krízy zamestnanosti. Pán Ježiš je Božou solidaritou. Všeobecná skúsenosť ukazuje, že každý človek potrebuje ostatných,
že nikto nie je sebestačný: na prelomenie ilúzie „neporaziteľnosti“ stačí neviditeľný vírus. Naša vďačnosť patrí lekárom, zdravotníckym pracovníkom, orgánom činným v trestnom konaní, dobrovoľníkom, ktorí podľa Kristovho príkladu podporili obyvateľstvo v ťažkostiach, najmä tých najslabších. Ak je vzťah súčasťou našej podstaty, potom každé uzavretie sa s ostatnými s cieľom brániť sa, každý jednotlivý záujem, až do bodu, ako zarobiť peniaze na nešťastiach, je to proti osobnej dôstojnosti, proti komunite: je to proti ľudským právam. Nikto
by nemal byť vylúčený, a to ani pri distribúcii vakcíny. Zoči-voči tragédii toľkých utečencov a migrantov je potrebné spolupracovať a pokračovať v dialógu s vládcami, aby sa ochránil život a dôstojnosť každého človeka.
Toto odvolanie robíme v predvečer Svetového dňa migrantov a utečencov.
Hľadanie podporných spôsobov, ako čeliť ťažkostiam, ako aj udržiavať a obnovovať normálny život, vyjadruje vedomie toho, že sú vedľa seba v rovnakom osude a vyžaduje konkrétne formy vyjadrenia, a to aj sme-
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rom k tvorbe, pre ktorú sme povolaní mať obnovenú starostlivosť, pretože je to Božie dielo, ktoré nám bolo
dané ako spoločný domov.
Vieme, že kontinent ide touto cestou, a my biskupi povzbudzujeme všetko úsilie k splneniu tejto úlohy, pripomínajúc jeho zodpovednosť voči svetu, ktorá pramení z kresťanského humanizmu pri vzniku jeho histórie.
Cirkev je prítomná a zamerala sa na všetky formy blízkosti a intervencie. Vždy tu bude, verný Pánovmu povereniu. V tejto súvislosti dúfame v mierové riešenie v Bielorusku na ceste dialógu a zmierenia. Ďalej sme blízko ľuďom v Libanone, hlboko zranení nedávnymi udalosťami.
Chceme našim komunitám vyjadriť obdiv a náklonnosť k rýchlej reakcii v tejto krízovej situácii a vyzývame
ich, aby mali dôveru: často spolupracovali s inými kresťanskými vyznaniami a s inými náboženstvami. Obnovenie života veriacich si bude vyžadovať aj trpezlivosť a vytrvalosť. Pán Ježiš pracuje v srdciach, rozpúšťa
obavy a láka svojou láskou. Ak čelia novým situáciám, možno nečakaným ťažkostiam, nemusíme sa báť. Je
na nás, aby sme boli vernými učeníkmi Pána.
Vám a milovanej Európe národov, náš pozdrav plný súcitu, náklonnosti a modlitby.
prevzaté z TKKBS

20. 9. 2015 - Pochod za život v Bratislave; snímka: M. Magda
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Meditácia na text: 1. list Korinťanom (4, 9 – 15)
Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa
stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí.
My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení.
Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my sa
modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.
Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste
mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás
splodil skrze evanjelium.

Meditácia
„... aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému“ (1 Kor 4, 6)
Pavol jasne videl, že veriaci v Korinte sa medzi sebou uzatvárali do menších skupín a to sa mu nepáčilo.
Niektorí ľudia sa prikláňali k Apollovi, iní k Petrovi. Niektorí sa stotožňovali s Pavlom. Ešte horšie však bolo,
že každý obhajoval svojho obľúbeného kazateľa a tých ostatných zatracoval. Apoštoli takéto rozdelenie nechceli podporovať. Preto Pavol kresťanom povedal, aby sa pozerali nielen na obdarených kazateľov a učiteľov, ale najmä na Ježiša, teda na toho, od koho ich dary pochádzajú.
A nedialo sa to len v prvotnej Cirkvi. Vidíme to aj v našich farnostiach, v práci, v susedstve. Malé skupinky dokážu veľmi ľahko spôsobiť rozkol.
Pouvažuj o svojej farnosti, možno je tam niekto, kto vie výborne organizovať rozličné aktivity. Niekto iný zase
dokáže osloviť mladých ľudí, niekto si všíma Božie dary v ľuďoch okolo seba. Možno jeden kňaz pútavo káže,
iný zasa mimoriadne zbožne slúži sväté omše. Možno sa ľahko necháme očariť takými talentami až tak, že
napokon začneme uprednostňovať určitých ľudí pred inými. Môže sa nám dokonca stať, že prestaneme hľadieť na Pána, ktorý je pôvodcom všetkých talentov.
Každý z nás má rozličné dary. Je prirodzené, že niektoré vlastnosti obdivujeme na ľuďoch viac ako iné. No
všetky talenty pochádzajú od Boha a majú nám zjavovať Božiu lásku a jeho prítomnosť. Boh chce, aby sme
si všímali jeho obraz a jeho podobu vo všetkých ľuďoch, s ktorými sa stretneme - vo farníkoch, kolegoch, susedoch, dokonca aj v nepriateľoch.
Keď teda budeš v práci alebo v kostole, všímaj si, akými darmi Boh obdaroval ľudí, ktorých stretneš. Skús
oceniť Pánovu kreativitu, ktorá sa nám zjavuje toľkými rozličnými spôsobmi. A vzdávaj vďaky Ježišovi, od ktorého pochádzajú všetky talenty.
Pane Ježišu, ďakujem ti za dielo, ktoré konáš v živote svojich služobníkov, mojich bratov a sestier. Pomáhaj mi vidieť v nich teba a vážiť si každého jedného z nich.
Jozef Hrtús, 8. septembra

Vyjadrenie KBS

Počúvam: „Prečo sa KBS nevyjadrila k vyhlasovaniu OTO na STV“.
Mala by sa? Neviem. Keď som bol hovorcom Biskupského úradu v BB, k aktuálnym otázkam sme sa vyjadrovali. Napriek tomu, že denne prichádzali desiatky anonymov na pána biskupa R. Baláža, že nám urobili nezákonnú domovú prehliadku, že nás strašili bombou, ktorá mala byť umiestnená na biskupskom úrade,
že nás obvinili z predaja kultúrnej pamiatky „neoceniteľnej hodnoty“ (kauza triptych)... Denne som mal vyjadrenia k aktuálnej situácii v médiách (samozrejme nie vládnych), dával som interview aj do zahraničných TV.
Chránilo nás to, lebo by si vtedajšia vláda pokazila renomé nejakým drastickým útokom na nás. A na Cirkev
nechceli siahnuť. Vtedy ju brali dosť vážne. Potrebovali ju (na rozdiel o dnešnej doby). Nechceli stratiť preferencie. K viere sa hlásilo veľa ľudí. Dnes nás považujú za hlúpe ovečky.
Teraz by som sa asi nevyjadroval. Prečo?
1. Máme predsa kresťanských politikov. Či nie? A ak ich nemáme, nezvolili sme ich, neviem prečo sa an-
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gažovať za taký národ (nechcem ho týmto odpísať).
2. Máme umelcov. Umelci vždy tvorili kultúru národa. Akých máme? Vytvárajú naši umelci kultúru národa?
Máme iba jednu normálnu umelkyňu? Zdá sa, že hej. Speváčku roka, Simu! Skvelá skladateľka, interpretka,
čistá, skromná duša – ako ju tu charakterizujete. Aspoň tak sa javí aj mne. Cirkev nikoho nevyhlásila za svätého za života. Takže nerobím predčasné závery.
3. Máme predsa (podľa štatistík) v národe väčšinu kresťanov. Ako sa prejavujeme? Druhý Vatikánsky koncil vydal dekrét APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (O laickom apoštoláte). Prečítajte si ho, je dostupný na internete (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/apostolicam-actuositatem). V jednom komentári v čase vydania, niekto múdro napísal: Laici už nie sú ako vozne, ktoré
ťahá lokomotíva (cirkevní predstavitelia). Každý vozeň má samostatný pohon a ide po koľajniciach svedomia,
Božích prikázaní. A aby nedošlo k zrážkam, idú podľa grafikonu Učiteľského úradu Cirkvi.
4. Koľko je tu krikľúňov na FB, že Cirkev sa nemá čo miešať do spoločenského života. Reagujete na to a dávate im najavo, že sa mýlia a že je to „do neba volajúca“ hlúposť?
Prečo som teda teraz reagoval? Aby ste sa nepohoršovali, že KBS mlčí (ak sa medzitým nevyjadrila), ale
sami konali! Samozrejme, nie tak ako islamisti. Keby to bolo o Alahovi, tak reláciu nedokončia.

20. 9. 2015 - Pochod za život v Bratislave; snímka: M. Magda
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Prečo sa mi páči sv. omša
Raz mi jeden známy na adresu nás katolíkov povedal: „Poviem ti, čo mi vadí na katolíckej omši. Kázeň nestojí za nič, hudba znie často falošne, ja z toho nič nemám.“
Veľmi rýchlo som našiel odpoveď a povedal som mu: „Mne sa na našej katolíckej sv. omši páči to, že aj
keď je kázeň pre mnohých nudná a hudba tiež nie vždy osloví, napriek tomu pri sv. omši prijímame Krista.
A to je najviac, to je podstata. Sv. omša je úžasný dar od Krista.“
Koľkí tak rozmýšľame a pozeráme na sv. omšu? Pozor, sv. omša nie je divadelné predstavenie, nie je show,
kde hodnotíme výkony umelcov či moderátorov. Ak to tak robíme, sme vo fatálnom omyle.
Pri sv. omši máme veci, ktoré nie sú podstatné a veci, ktoré sú podstatné. A o veci, ktoré sú okrajové, nám
nemá ísť. Áno, umocňujú liturgiu, ale často len v oblasti zážitku, citu, emócie, zmyslov, ale nie ducha. Akcidentálne veci sú ako ciferník na kompase, ale Kristus - podstata - je pri sv. omši strelka, ktorá vždy ukazuje
na Boha. Preto je sv. omša vždy viac ako ľudia, ktorí ju slávia, či tí, ktorí pri nej pomáhajú. Ak niekedy kňaz
povie niečo, čo sa vám nepáči, uvedomte si, že inému sa to páči. Ak hudobníci niečo nedokonale predvedú, berte to tak, že sú dobrovoľníci a že to robia z lásky k Bohu. Radšej sa pridajte aj vy ku spevu a spievajte hlasno, aby ste strhli aj ostatných. Ak vám vadí štýl čítania lekcií, pridajte sa, ponúknite sa aj vy, žeby ste
radi čítali. Alebo nájdite vhodný, inteligentný spôsob, ako toho človeka na to upozorniť.
Samotné chodenie na sv. omše z nás svätcov neurobí, je potrebné niečo oveľa viac. Je to podobné ako
v tom obraze: Môžete celé dni sedieť na operačnej sále, pozerať na lekárov, ale ak sa len budete pozerať,
nikdy z vás lekár nebude. Musíte sa aktívne zapojiť do celého procesu liečenia, od učenia sa, cez skúšky až
po prax. Tak je to aj pri sv. omši. Môžeme tam sedieť, dokonca otvárať ústa, aj sa modliť, ale nič to s nami
neurobí, nič nás nepremení. Musí tam byť naše srdce, náš duch. Do sv. omše sa má vložiť celý človek ako
integrálna bytosť. Predsa len tí, ktorí chodia pravidelne na sv. omše a sú tak v duchu a s duchom, majú príležitosť rásť vo viere a nechať sa postupne premeniť na obraz samého Boha. Chce to jedno - mať otvorené
hlavne srdce a dušu a vnímať to, čo sa pri sv. omši hovorí. Veď sv. omša je Božie dielo, je to jeho dar nám
i tomuto svetu.
Preto sa mi sv. omša páči, že aj napriek nedokonalosti nás ľudí, kňaz je prostredník, ale ostáva človekom
so svojimi darmi, charizmou, so svojou výrečnosťou či šarmom, ale aj bez šarmu, bez výrečnosti, bez fluida.
Vždy je kňazom, ktorého Boh povolal do služby a on prijal svätením nezmazateľný znak kňazstva. Kňaz, lektor,
kantor, zbor, miništranti, kostolníci nie sú dokonalí. Dokonalá je však obeta sv. omše, lebo tam je Kristus.
Preto je dokonalá aj sv. omša. Preto sa mi sv. omša páči a milujem ju.
prevzaté, pripravil: p. dekan Drondzek

ilustračná snímka: M. Magda
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Ahoj, deti!

stránku pripravila: Melánia Tkáčová

jeseň sa opäť poprechádzala našou krásnou krajinou, pohladila stromy pestrými farbami a pomedzi ne a ulice fúka vetrík. A to znamená, že prvý školský mesiac september sme zvládli a prichádza
mesiac október - mesiac posvätného ruženca, aj mesiac úcty k starším.
Svätica mesiaca - sv. Faustína Kowalská
Narodila sa v malej dedine neďaleko mesta Lodž v Poľsku, v početnej roľníckej rodine. Pri krste jej
dali meno __ __ __ __ __ __ . Po niekoľkých rokoch práce v zámožných rodinách vstúpila do Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno „sestra Mária Faustína“. Neskôr dostala od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu
milosrdenstvu. Nebola to ľahká úloha. V každodennom živote sa stávala ženou milosrdenstva, prinášajúcou radosť a pokoj iným. Písala o Božom milosrdenstve a povzbudzovala iných k viere v Neho.
Viedla mimoriadne bohatý duchovný život, ktorý v sebe skrýval rôzne mystické dary. Po jej smrti
na tuberkulózu boli dokonca aj jej najbližší ohromení, keď zistili, aké mala táto pokorná a vždy veselá sestra obrovské utrpenie a zároveň hlboké mystické zážitky.
Október - mesiac posvätného ruženca
Október je mesiacom posvätného ruženca, môžeme sa spoločne modliť v kostole pred svätými omšami alebo v rodine. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci:
“Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša.“

TAJNIČKA
Úloha: Vylúštením tajničky zistíš, aké meno dostala sv. Faustína pri krste.
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1. Mestečko, v ktorom sa narodil Ježiš.
2. Meno biblickej postavy, s ktorou sa spája dúha na oblohe.
3. Traja mudrci: Gašpar, Baltazár a __ __ __ __ __ __ __.
4. Brat apoštola Petra.
5. Záhrada, v ktorej sa Ježiš modlil pred ukrižovaním.
6. Sväté písmo inak.
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Ako sa vyhnúť pokušeniam a rásť v čistote?

...

a kráse manželskej vernosti.
4. Nevenuj prílišnú pozornosť
pokušeniu a neprovokuj ho: Je to
ako podať prst alebo jemne pootvoriť dvere nepriateľovi, on sa
nenechá pozývať dvakrát! A nezabúdaj: Kto miluje riziko, kvôli
riziku zomiera!
5. Túž dať si život do poriadku: Vyhýbaj sa stresu a napätiu,
ako aj nude a lenivosti! Jedno aj
druhé môže byť dôvodom „úniku“
do nečistoty. Usporiadaj si svoje
každodenné povinnosti tak, aby
bola na prvom mieste modlitba,
potom práca a odpočinok.
6. Nájdi spôsob, ako „odbehnúť“ od každodenných povinností: Skús si nájsť nejaké hobby, činnosť, ktorej budeš venovať voľný čas a energiu a ktorá ti bude prinášať radosť, napríklad dobrá kniha, šport, záujem o určitú oblasť života, tvorba nejakého diela alebo zapojenie sa do nejakého spoločenstva
či skupiny. Buď v niečom dobrý a obohať tým svet iných ľudí.
7. Bojuj o vnútornú slobodu,
nedaj sa ničím zotročiť: Cvič sa
v sebaovládaní, zriekaj sa malých vecí. Teš sa z malých víťazstiev a malých úlomkov šťastia.
Pamätaj, že tvoj zajtrajšok závisí
od tvojho dneška. Pracuj na svojom charaktere.
8. Buduj svoj vzťah s Bohom

ˇS P

B
RO LÉM

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.

MÁ

ÚVODNÉ MOTTO:

Tak ako Boh dal Mojžišovi Desatoro Božích prikázaní pre vyvolený Boží ľud, aby kráčal za svojím Bohom, tak mladý človek
sa môže pridržať desatora života v čistote, aby s Božou pomocou odolal všetkým zvodom zlého ducha v tejto dobe. A máme
tu aj našu mamku – milostiplnú
Pannu Máriu, ktorá nám zaručene vyprosí potrebné milosti k našej svätosti.
1. Staraj sa o „hygienu“ mysle: Neprebúdzaj v sebe nečisté
myšlienky, nerozdúchavaj fantáziu podnetmi, ktoré ťa dráždia. Teš sa z každého dňa prežitého v čistote, z každého víťazstva nad pokušením. Mysli viac
na to, čo je dobré, budujúce, čo
ťa rozvíja.
2. Odstrihni sa od podnetov vedúcich k pokušeniu: Môže to byť
rozhovor, zrak, dotyk alebo predstavivosť. Snaž sa tieto oblasti
ovládať. Rozhovor môže otvoriť,
ale aj účinne zatvoriť dvere vedúce k tejto „téme“. Nainštaluj si
v počítači program blokujúci pornografické internetové stránky.
3. Dbaj o čisté „ovzdušie“
v sebe, ale aj vôkol seba: Staraj
sa o čistotu svojho tela, o oblečenie, ktoré nosíš, ale aj o čistotu a poriadok vo svojej izbe,
v najbližšom okolí. Vzdelávaj
sa, čítaj o hodnote čistoty duše

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

založený na modlitbe: Hovor
Bohu o všetkom: deľ sa s Ním
o to, čo je dobré, čo sa podarilo, hovor mu o tom, čomu nerozumieš, čo je pre teba ťažké.
Odovzdávaj mu svoju budúcnosť
a keď padneš, priznaj si svoju
slabosť a vráť sa k Nemu.
9. Pravidelne sa spovedaj a nezabúdaj na Eucharistiu: Takto sa
budeš napĺňať Bohom a ukážeš
sebe aj Jemu, že napriek hriechu, ktorý ťa dobieha, chceš budovať svoj život na Bohu a nie
na hriechu! Zúčastňuj sa pravidelne na svätej omši a hodinovej
adorácie Najsvätejšej sviatosti,
modli sa ruženec, korunku Božieho milosrdenstva a rozjímaj nad
textami Svätého písma.
10. Nájdi si obľúbeného patróna: Zveruj všetko do jeho rúk.
Môže to byť napríklad Božia
Matka, svätá Rita, blahoslavená Anka Kolesárová, svätá Mária Magdaléna, svätý Ján Pavol
II, svätá Matka Tereza, svätý
Páter Pio.
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Blahoslavený Carlo Acutis - Influencer Boží
1. októbra bolo v Assisi vystavené telo 15-ročného chlapca, ktorý zomrel na leukémiu. Jeho fotky sa šírili sociálnymi sieťami a každý sa pýtal: „Kto je tento moderný chlapec v teniskách, mikine
a rifliach, ktorého Cirkev povýšila k úcte oltára? Ako žil?” Sám to raz zhrnul v jednej vete: „Byť blízko Ježiša, to je môj plán pre život!”.
Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne talianskym rodičom, ktorí sa neskôr presťahovali do Milána. Tam mal malý Carlo vychovávateľku z Poľska, ktorá ho ovplyvnila v náboženskom živote, k modlitbe a úcte k Panne Márii. Prvé sv. prijímanie prijal už ako sedemročný a odvtedy bol jeho život poznačený hlbokou láskou k Eucharistii, ktorú považoval za „diaľnicu do neba“. Preto sa snažil byť dennodenne
na sv. omši. Carlo hovorieval: „že máme oveľa viac šťastia ako zástupy spred dvoch tisíc rokov. Lebo
oni museli vyhľadávať Ježiša, ale nám stačí zájsť do kostola a máme ho reálne prítomného v Eucharistii.“ Láska k Eucharistii poznačila aj jeho záujmy. Fascinovali ho Eucharistické zázraky, ktoré sú posiate
po celom Taliansku. Veľmi rád počúval príbehy o týchto udalostiach a spolu s rodičmi navštevoval tieto
posvätné miesta. Nepredstavujme si ho však ako nudného chlapca, ktorý len sedel doma a vyhýbal sa
ostatným. Práve naopak! Carlo mal mnoho priateľov a dokonca navštevoval aj starších, osamotených
ľudí. Kamaráti ho poznali ako večne usmiateho. V jednom zo svojich textov Carlo píše: „Smútok je pohľad nasmerovaný na nás samých, radosť je pohľad venovaný smerom k Bohu.“ Svoje školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov v Inštitúte Leva XIII., kde popri kvalitnom vzdelaní získal aj duchovnú
a ľudskú formáciu.
Bol veľmi zručný čo sa týka internetu a počítačov. Vytváral webové stránky, strihal krátke videá, vytváral vlastné programy a algoritmy. Dokonca vytvoril stránku, kde zhromaždil informácie o eucharistických
zázrakoch, na podklade ktorej bola vytvorená kniha a výstava, ktorá už bola prezentovaná na všetkých
kontinentoch. Okrem Eucharistie, druhým pilierom jeho duchovného života bola Panna Mária s ktorou
mal naozaj dôverný vzťah. Medzi jeho ďalších obľúbených svätcov patrili: František z Assisi, Hyacinta
a František z Fatimy, Dominik Savio, Tarzícius a Bernadeta z Lúrd.
Carlo zomiera vo veku pätnástich rokov, 12. októbra 2006, na následky akútnej leukémie. Svoje utrpenie a smrť veľkoryso obetoval za vtedajšieho pápeža Benedikta XVI. Podľa svojho želania bol pochovaný v Assisi - v meste svätého Františka. Už krátko po jeho smrti sa začali množiť svedectvá o milostiach, ktoré Carlo vyprosil. Jedna z najpozoruhodnejších udalostí, ktorá sa stala na jeho príhovor, je mimoriadne uzdravenie smrteľne chorého chlapca z Brazílie, kde predtým zlyhali všetky lieky a terapie. Tím
lekárov uznal jeho uzdravenie za nevysvetliteľné. Rodičia chorého chlapca sa totiž modlili o príhovor ku
Carlovi. Tento zázrak viedol napokon k jeho blahorečeniu.
Cirkev dnes Carla Acutisa nazýva moderným svätcom, ktorý ukazuje, že aj v dobe internetu a sociálnych
médií môže človek žiť plnohodnotný život a to nielen s mobilom v rukách s neustálym pripojením na internet, ako to bohužiaľ robíme sami, alebo naši mladí. Carlo je v tomto veľkým vzorom, ako nebyť otrokom
internetu a nezabíjať čas na sociálnych sieťach, keďže si sám vyhradil presný čas, keď bol online, ktorý sa snažil dodržiavať. Pápež František dal Carla Acutisa za príklad mladým v posynodálnej apoštolskej
exhortácii Christus Vivit (Kristus žije), keď sa obracia na mladého človeka dnešných dní týmito slovami:
„Pripomínam ti dobrú správu, ktorú sme dostali ako dar ráno po vzkriesení: že zo všetkých temných
a bolestných situácií, o ktorých hovoríme, jestvuje východisko. Napríklad je pravda, že digitálny svet ťa
môže vystaviť riziku, že sa uzavrieš sám do seba, do izolácie alebo do prázdneho pôžitku. Ale nezabú-
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daj, že sú mladí, ktorí sú aj v tomto priestore kreatívni a dokonca geniálni. Je to prípad mladíka, ctihodného Carla Acutisa.
Carlo veľmi dobre vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy a sociálnych sietí možno použiť tak, že
z nás urobia ľudí zaspatých, závislých od konzumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí posadnutých
voľným časom, uzavretých do negatívnosti. On však vedel používať novú komunikačnú techniku na odovzdávanie evanjelia, hodnôt a krásy.
Carlo sa nechytil do pasce. Videl, že mnohí mladí ľudia, ktorí chcú byť iní, stávajú sa rovnakými ako
ostatní, lebo bežia za tým, čo im mocní tohto sveta vnucujú prostredníctvom mechanizmov konzumu
a ohurovania. Nemôžu tak rozvíjať dary, ktoré im dal Pán, ani poskytnúť svetu svoje jedinečné osobné
schopnosti, ktoré Boh zasial do každého z nich. Potom sa stáva, hovoril Carlo, že „všetci sa rodia ako
originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“. Nedopusť, aby sa to stalo aj tebe!
spracoval Peter Stašik

snímka: internet

Moji milí,
srdečne Vás pozdravuje Vaša oddaná čitateľka časopisu Spektrum.
Som na Vás hrdá a myslím si, že to oceňujú všetci Vaši čitatelia farnosti Víťaz, ale aj mimo nej.
Zo srdca želám všetkým, čo prispievajú svojimi článkami a pomáhajú povzbudzovať čitateľov žiť v láske a porozumení v tomto rozbúrenom svete. My však vieme, komu sme uverili.
S láskou a úctou Birošová Anna.
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Trampoty v manželstve
146. Môže byť príčinou rozpadu rodiny aj antikoncepcia?
Hoci po vyše 50 rokoch badáme tragické
dôsledky, ktoré so sebou priniesla „sexuálna revolúcia“ a vynález antikoncepčnej pilulky, stále si neuvedomujeme, akým veľkým odmietaním lásky
je užívanie akejkoľvek
antikoncepcie.
Zo Svätého písma vieme, že Boh
stvoril človeka ako „muža a ženu“
(Gn 1,27) a povolal ho do mimoriadneho spoločenstva, akým je
manželstvo: „Preto muž opustí
svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedno telo“ (Gn 2,24). Boh dáva manželom „špecifickú“ účasť na svojom stvoriteľskom diele. Preto požehnal muža a ženu a povedal
im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem“ (Gn 1,28). V Stvoriteľovom pláne patrí teda komplementárnosť a plodnosť oboch pohlaví k samotnej povahe inštitúcie
manželstva. Okrem toho Pán Ježiš
Kristus povýšil manželské spojenie
medzi mužom a ženou na hodnosť
sviatosti. Cirkev učí, že kresťanské
manželstvo je tým znakom spojenia Krista a Cirkvi (Ef 5,32).
Veľkou tragédiou súčasného
sveta je rozšírenie antikoncepčnej mentality, ktorá sa evidentne
prieči úmyslom Stvoriteľa. Hlása,
že sexualita má prinášať pôžitok
a plodnosť je niečím, čo jeho dosiahnutiu bráni, preto je potrebné
účinne ju eliminovať. Skúsenos-
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ti však ukazujú, že antikoncepcia ničí ten veľký Boží dar, akým
je plodnosť, prehlbuje egoizmus,
rozbíja manželskú jednotu a predovšetkým pretrháva vzťah života
a lásky, aký spája človeka s Bohom. Potvrdzujú to výskumy a štatistiky. V manželstvách využívajúcich „výhody antikoncepcie“ dochádza častejšie k rozvodu ako
u tých, ktoré po nej nesiahnu. Ak
hľadíme ďalej, vidíme, že manželstvá, ktoré sa aktívne stávajú proti
Božej koncepcii pohlavnosti a plodnosti, zotrvávajú v smrteľnom hriechu a preto nemôžu v plnosti prežívať šťastie, aké Boh pripravil človeku už tu na zemi.
Antikoncepcia odmieta lásku,
odmieta podstatu manželského
aktu, ktorého jediným cieľom má
byť budovanie manželského vzťahu opierajúceho sa o vzájomnú
lásku a úctu a odovzdávanie života. Takto prežívané spolužitie bude
vždy znamením sviatosti manželstva, prameňom milosti, Božieho požehnania a vzájomným posväcovaním sa manželov. Pán Ježiš túži, aby ho manželia pozývali
do toho najintímnejšieho aktu jednoty, aby sa mohli vzájomne obdarovať tou láskou, ktorá pochádza od neho samého, pretože len
v ňom je prameň opravdivej manželskej lásky a šťastia.
Využívanie manželského aktu
na iné ciele je vždy nemorálne. Preto je tiež neetické a neprirodzené
používanie akýchkoľvek foriem antikoncepcie. Pri vyvrcholení manželského aktu, ako aj akýchkoľvek
prejavov nežnosti, ktoré vedú k ejakulácii, musí vždy semeno muža

skončiť v rodidlách ženy, pretože
aj prerušovaný styk je formou antikoncepcie. Pán Ježiš vždy uzdravuje manželstvo.
Vyvstáva teda otázka: ako uzdraviť a nanovo vybudovať manželský
vzťah, ktorý je zničený užívaním antikoncepcie? Pán Ježiš túži uzdravovať manželstvá a dávať manželom svoju lásku, aby sa ňou
mohli vzájomne obdarovávať. Pán
Boh nám daroval slobodnú vôľu,
schopnosť rozumne uvažovať, skúmať a poznávať svet, ako aj našu
plodnosť.
Úžasným prejavom dobroty Stvoriteľa je menštruačný cyklus, ktorý v tele ženy naprogramoval tak,
že sa v ňom striedajú takzvané
plodné a neplodné dní. Zdržiavanie sa sexuálneho styku počas
plodných dní prináša veľmi dobré ovocie a buduje duchovné i citové puto medzi manželmi. Sexuálna zdržanlivosť v týchto dňoch
umocňuje túžbu po tom druhom
a vzájomnú úctu, vďaka čomu sa
posilňuje manželské puto. Manželia sa učia „na seba čakať“, čím
sa v nich rozvíja čnosť trpezlivosti. Muž si začína ženu viac vážiť,
pred nedostatkom tejto úcty varoval svätý Pavol VI.
Sexuálna abstinencia je tvorivá – muž, ako aj žena, sa učia prejavovať svoju lásku k manželke/
manželovi pomocou iných než fyzických „jazykov lásky“. Vtedy sa
objaví celý rad krásnych spôsobov, ako milovanej osobe preukázať lásku prostredníctvom nežnosti, čiže láskavých slov a gest, ktoré napokon ohromne budujú psychicko-emocionálne puto, také dô-
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ležité pre ženu, ktorá je jemnejšia
a citlivejšia ako muž.
Ak však prirodzené plánovanie
rodičovstva sprevádza postoj uzavretia sa daru nového života (to znamená, že antikoncepcia je používaná s cieľom vyhnúť sa počatiu dieťaťa), vtedy je jeho praktizovanie
morálne zlým skutkom, pretože je
prekážkou Božieho stvoriteľského

Spektrum
plánu. Preto je dôležité vstúpiť si
do svedomia a rozlišovať, či prirodzeným plánovaním rodičovstva
vedome a rozumne riadime svoju
plodnosť s cieľom počať dieťa, alebo nie. Postoj otvorenosti novému
životu je vždy v súlade s Božou vôľou, učí nás milovať a zároveň odstraňovať egoizmus.
Len Pán Ježiš môže dať manže-

lom opravdivú lásku – bezpodmienečnú a nezištnú. Preto je tiež dôležité, aby sa manželia každý deň
spoločne modlili, pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia, Eucharistie a odovzdávali svoj život
Pánu Ježišovi prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
MUDr. Vaščák Blažej

ilustračná snímka: M. Magda

Stalo sa
• 8. 9. v utorok bola odpustová slávnosť v Doline o 17.00 v kaplnke Narodenia Panny Márie; hlavným celebrantom a kazateľom bol Štefan Kaňuk, správca cirkevnej školy sv. Moniky v Prešove
• 12. 9. v sobotu ráno bolo stretnutie modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia
• 13. 9. v nedeľu bola po svätých omšiach zbierka na Boží hrob, presunutá z 10. - 11. 4., kedy sa obrady
slávili bez účasti veriacich
• 13. 9. v 24. nedeľu v období cez rok v našom farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze bolo 1. sväté prijímanie detí; pri slávnostnej svätej omši o 10.30 po prvý raz prijalo 13 detí Pána Ježiša v Eucharistii
• 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme slávili slávnostnou svätou omšou o 10.30 v Doline
• 30. 9. v stredu bolo vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijímanie detí; pri slávnostnej svätej omši o 18.00 po prvý raz prijalo 7 detí Pána Ježiša v Eucharistii
• 1. 10. vo štvrtok začal platiť núdzový stav kvôli zhoršujúcej sa pandémii koronavírusu; v kostoloch môže
byť iba obmedzený počet ľudí a to 50, vrátane kňaza a asistencie; slovenskí biskupi až do odvolania udelili
všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách
• 6. 10. bolo po večernej v. omši v kostole vo Víťaze stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Stane sa
• 11. 10. v nedeľu nebude slávnostná svätá omša v Doline o 10.30 kvôli núdzovému stavu; svätá omša obetovaná za miestnych poľovníkov je presunutá na neurčito
• 17. 10. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 18. 10. v nedeľu po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie; na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz

Ovčie

12. 10. Pondelok
13. 10. Utorok

18:00 † Žofia, Michal, Štefan a Jozef
18:00 40: manželstva, Anna a Marián Kráľovci

14. 10. Streda
15. 10. Štvrtok

7:00 † Viktória Novotná

16. 10. Piatok

18:00 50: manželstva - Valentín a Katarína Pacovskí

17:00 † Štefan Uličný (výročná)

17. 10. Sobota

18:00 † Ján, Mária a Monika

17:00 za ZBP Ľubice a jej rodiny

18. 10.

29. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť

9:00 † Branislav Kráľ

10:30 † Filip Nehyla

19. 10. Pondelok

18:00 75: Františka a 77: Ján Velčokovci

20. 10. Utorok

18:00 † Mária Galdunová
18:00 40: Jozef Magda

21. 10. Streda
22. 10. Štvrtok

18:00 70: Mária Miháľová

23. 10. Piatok

18:00 † Ján a Helena Baluchovci

17:00 za ZBP Eleny Kollárovej

24. 10. Sobota

18:00

17:00 za ZBP rodiny Stanislava Kollára

25. 10.

30. nedeľa
cez rok - A

7:30 za ZBP Bohuznámej rodiny

9:00 † Peter, Mária a Eva

10:30 za farnosť

26. 10. Pondelok
27. 10. Utorok

18:00 † Viktória Novotná
18:00 za ZBP rodiny Štefana Šimčíka

28. 10. Streda
29. 10. Štvrtok

7:00 za ZBP Žofie Hadvabnej r. Forišovej a jej rodiny

30. 10. Piatok

18:00 za ZBP Márie Forgáčovej a jej rodiny

31. 10. Sobota

18:00 † Valent, Mária, Ondrej a Mária Juraškovci

1. 11.

Všetkých
svätých

2. 11.

Pamiatka
zosnulých

3. 11. Utorok

7:30 † Jakub a Mária

7:00 † Jolana Jenčová
17:00
9:00 † Róbert Kráľ

10:30 za farnosť
7:00 † Valent, Helena, Ondrej a Barbora Pacovskí

17:00 † Albert a Jolana

18:00 † Jozef Baloga
18:00 † Ján Bednár
17:00 za ZBP rodiny Tobiášovej

4. 11. Streda
5. 11. Štvrtok

18:00 † Imrich, Alžbeta, Cyril, Regína a Jozef

6. 11. Piatok

18:00 † František, Vavrinec a Františka

17:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci

7. 11. Sobota

18:00 za živých a mŕtvych členov RB

17:00 † Roman, Jozef, Františka a Jozef

8. 11.

30

32. nedeľa
cez rok - A

7:30 † Jozef Jenča
10:30 za farnosť

9:00 † Roman Haľko

13. september 2020 - prvé sväté prijímanie vo Víťaze

30. september 2020 - prvé sväté prijímanie v Ovčí

