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Najväčším pokladom je

Eucharistický Kristus

Najväčší poklad – Eucharistický Kristus
Práve dnes, aj o týždeň prijímajú v našej farnosti deti po prvýkrát Eucharistiu. Majú tak účasť
na najväčšom dare, ktorý nám Kristus zanechal. Najsvätejšia Eucharistia - Kristovo telo a krv,
tajomne ukryté pod spôsobom chleba a vína, sa takto stala pokrmom celej kresťanskej spoločnosti na ceste do neba. Uprostred tohto týždňa budeme sláviť a ďakovať za tento dar aj slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Lupene z kvietkov, ktoré sypú deti na ceste k štyrom oltárom, chcú vyjadriť našu hlbokú úctu.
V Prahe vydala raz mestská rada obežník, podľa ktorého mali byť spísané všetky pamiatky v
každom chráme a ich zoznam mal byť vyvesený pri vchode do chrámu. Týmto chceli ísť v ústrety návštevníkom, ktorí sa zaujímali o historické a umelecké pamiatky. Jeden kňaz, ktorý dobre poznal ľudí a ich záujmy, na prvé miesto v zozname napísal: „Najväčším pokladom v našom
chráme je Eucharistický Kristus.“ Až potom spísal rad-radom ostatné pamiatky. Aj takýmto šikovným spôsobom upriamil pozornosť návštevníkov na to najcennejšie, bez ktorého by neboli
ostatné pamiatky, ba ani samotný chrám.
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).
d.o. Marek

meditačná snímka: M. Magda
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posilňuj ich svojou veľkonočnou nádejou a láskou.
Pane Ježišu,
ty si Cesta, Pravda a Život, ochraňuj svojou mocnou rukou
tisícky nevinných na úteku a milióny Etiópčanov,
ktorí sa ocitli v humanitárnej katastrofe.
Pane Ježišu,
ty, ktorý si osobitne prítomný v každom trpiacom,
požehnávaj tých, ktorí pomáhajú obetiam vojny v Etiópii
a hľadajú cesty k pokoju.
Prosíme ťa o to na príhovor Panny Márie,
Kráľovnej pokoja, Kráľovnej rodín, našej súcitnej Matky.
Amen.
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Odpustová slávnosť sv. Jozefa, robotníka
ThLic. Jozef Pekár, dekan a farár vo Veľkom Šariši
Slávnostná homília zo sv. omše
Pán farár Marek, vy, prítomní
tu v Božom chráme i vy, ktorí sa
s nami spájate prostredníctvom
televízie či internetu,
chcem Vám všetkým popriať
požehnaný Boží deň vo Vašej farnosti! Sviatočný, v roku sv. Jozefa
a v deň patrocínia tohto chrámu
sme tu prítomní, aby sme sa povzbudili životom sv. Jozefa a aby
sme sa snažili nasledovať jeho
čnosti, tak sa páčiť Bohu a smerovať do jeho kráľovstva.
Každé dobré kníhkupectvo, keď
do neho človek vstúpi, má roztriedené knihy podľa rozličných odborov. Jednou zvláštnou časťou kníhkupectiev sú regály, v ktorých sú
knihy venované životopisným dielam alebo životopisom významných ľudí. Jeden človek môže zaujať autora jeho životopisu z rozličných uhlov pohľadu. A dovolím
si tvrdiť, že rovnako aj my môžeme tento dnešný deň z rozličného
uhľa pohľadu vnímať život patróna
Vašej farnosti, pestúna Božieho
syna Ježiša Krista či ochrancu sv.
rodiny - sv. Jozefa.
V tomto roku, ktorý je jemu zasvätený, počúvame katechézy, môžeme čítať rozličné zamyslenia,
ktoré nám približujú život sv. Jozefa naozaj z rozličných uhlov pohľadu, lebo ho vzývame ako patróna
Cirkvi, ako patróna dobrého života, dobrej smrti, ako ochrancu, ale
v nemalej miere ho naozaj vnímame aj ako patróna robotníkov, a to
zvlášť v dnešný prvý májový deň.
Zvyčajne, keď v týchto časoch,
ktoré nesú prívlastok moderné,

4

hovoríme o práci alebo o robotníkoch, môže to vyznievať zvláštnym
spôsobom. V čase, kedy mnohí nemôžu vykonávať svoje povolanie,
zamestnanie, v čase, kedy slovo
robotník či pracovník býva devalvované a rozličným spôsobom dehonestované, je možno potrebné
vrátiť mu pôvodnú úctu alebo vrátiť
mu to, čo ono obsahuje od začiatku. A že to má súvis s počiatkom
sveta, nám naznačilo aj prvé čítanie dnešnej bohoslužby slova. Čítanie z knihy Genezis o pôvode sveta, záver prvej kapitoly a prechod
do kapitoly druhej, kde sme počuli o tom, že bolo dokončené dielo stvorenia a ako vrchol bol stvorený človek. Človek, ktorý je stvorený na obraz a na podobu Božiu.
A tento človek od Stvoriteľa na začiatku ľudských dejín dostáva určité poslanie a to poslanie spočíva v tom, ako to píše autor knihy
Genezis: Ploďte a množte sa! Podmaňte si zem a obrábajte ju, pretože toto je poslaním človeka.
Veľakrát panuje taký mylný názor, že práca ako nutnosť vychádza z prvotného hriechu človeka,
ale nie je to pravda. Áno, k práci
bola pridaná určitá námaha, lebo
po prvotnom hriechu sa dočítame
v knihe Genezis, ako Boh hovorí
človeku: V pote svojej tváre budeš
si dorábať svoj každodenný chlieb.
Ale to neznamená, že práca je trestom pre človeka.
Sv. Otec František v jednej katechéze píše a dočítame sa to aj
v liste Patris corde, ktorý je venovaný sv. Jozefovi, že práca - to je

možnosť pokračovať v Božom diele
stvorenia. V tom má človek účasť
na Božom stvoriteľskom diele,
pretože dostal do vlastníctva celú
zem, ale nedostal ju iba preto,
aby mu prinášala nejaké benefity,
úrodu, atď., ale dostal ju aj preto,
aby ju stvárňoval, aby ju formoval
a teda aby na nej v pravom zmysle
slova zanechával svoj podpis, aby
do nej vrýval nejaké svoje charakteristiky a všetko, čo s tým súvisí.
Práca je pre človeka možnosť pokračovať v diele stvorenia. Keď prežívame tieto pandemické časy, veľakrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí prežívajú určitú formu frustrácie,
určitú formu vnútornej skľúčenosti,
pretože naozaj mnohí nemôžu vykonávať svoje povolanie a zamestnanie, keďže ešte stále existuje veľké množstvo obmedzení.
Mal som možnosť stretnúť sa
pred istým časom s jedným otcom
rodiny a hovorí: „Je to naozaj veľmi
ťažké, keď viete, že by ste chceli
pracovať, máte chuť pracovať, ale
nemôžete to robiť práve preto, že
sú tieto obmedzenia. Ťažko je potom vysvetliť deťom, že chýbajú finančné prostriedky na všetko to,
čo by si prestavovali, žeby mohli
mať alebo čo všetko majú ich blízki kamaráti a priatelia.“ A tak mi
hovorí tento mladý muž: „Je to ťažké a človek sa cíti nepotrebný.“
Na druhej strane sa stretneme
s názormi, ktosi to tak pejoratívne
povedal a napísal, že práca je posledným spôsobom, ako si zadovážiť živobytie alebo ako si zabezpečiť seba i svojich blízkych. Hovo-
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rím, že toto naozaj nie je správny pohľad.
Pred Vašim duchovným zrakom je majestátna postava socha sv. Jozefa, robotníka. Sv. Jozefa, ktorý sa nehanbil za to, že patrí možno v očiach ľudí k tej obyčajnej vrstve, pretože jeho ako jednoduchého, obyčajného
vybral si Boh, aby mu zveril veľmi vznešené a dôležité poslanie. Nehľadal najvzdelanejších a najmúdrejších vtedajšej doby, ale hľadal to, čo je jednoduché, hľadal to, čo má srdce.
Naozaj príznačný je názov apoštolského listu Sv. Otca Františka, ktorým promulguje Rok sv. Jozefa Patris
corde - So srdcom Otca, pretože toto je dôležitý moment života sv. Jozefa. Jeho, obyčajného robotníka, tesára
a stolára vyberá si Boh podobne, ako si vybral Máriu z Nazareta, aby prostredníctvom nich nám všetkým, celému svetu, celému ľudstvu zveril ten najväčší poklad, ktorý Boh má - svojho Syna, Ježiša Krista. A keď sme pozorne počúvali dnešné evanjelium, tak sme počuli aj otázku, ktorú vyvoláva život Ježiša Krista vo svojej vlasti, vo svojej domovine, keď sa pýtajú: Vari to nie je syn tesára?
Môžeme predpokladať, že samotný Boží Syn Ježiš Kristus nebol za toho parádneho a krásneho, ktorý nič
nerobí, iba hovorí o Božom kráľovstve. Môžeme predpokladať, že časť svojho života odpracoval v stolárskej či
tesárskej dielni so svojim pestúnom sv. Jozefom, lebo bolo to naozaj bežné a takto si to vyžadoval každodenný život. Teda ani Boží Syn Ježiš Kristus sa počas svojho pôsobenia a účinkovania tu na tejto zemi nevyhýbal
ľudskému údelu, ktorým je práca. Práca ako účasť na stvoriteľskom Božom diele, práca ako účasť na dotváraní sveta, ktorý Boh zveruje človeku a ktorý Boh človeku deň čo deň ponúka.
Vždy, keď vojdete do tohto Božieho chrámu, máte pred sebou obraz sv. Jozefa ako robotníka s jeho pracovným nástrojom v ruke, aby nám to deň čo deň pripomínalo dôležitosť práce, dôležitosť vytvárania hodnôt, aby
nám to pripomínalo, že toto je Boží zámer. Spravodlivý rovná sa ten, ktorý každému dáva to, čo si zaslúži. Ale
zároveň spravodlivý je aj ten, ktorý vníma Božie veci tak, ako ich chce Boh. Nie tak, ako by si ich prestavoval
človek a snažil sa Bohu „natlačiť“ svoju vôľu.
Jozef rozmýšľal nad životom, rozmýšľal nad mnohými vecami. A mnohé veci aj akýmsi zvláštnym spôsobom
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prednášal Bohu. To, čomu nerozumel, čo nechápal, nechal si od Boha vysvetliť. A my nájdeme na začiatku
evanjelia zmienku o tom, že ak mu to Boh vysvetlil, tak to prijal a uskutočnil.
Bol to naozaj muž, ktorý sprevádzal Božieho Syna, ešte kým bol v živote svojej matky na ceste do Betlehema. Je to ten, ktorý hľadal pre neho prístrešok, príbytok, aby sa mohol narodiť v ľudskom tele. Je to ten, ktorý kvôli ochrane Božieho Syna berie jeho i jeho matku a v nočnú hodinu ide do cudziny, ďaleko od svojej vlasti, len aby tie vzácne poklady, ktoré sú mu zverené - Ježiš a Mária - boli v bezpečí.
Keď sa po niekoľkých rokoch vráti späť, začína od nuly. Odznova vo svojom kraji a opäť hľadá pre svoj život
Božiu vôľu. V tom je tá spravodlivosť sv. Jozefa. A veríme, že sa prejavila aj vo vzťahu k tomu, čo vytváral navonok a čo robil ako svoju prácu a každodennú činnosť. Pretváral malý kúsok tohto sveta, aby aj on pokračoval v diele Božieho stvorenia, aby naozaj robil to, čo je bežným ľudským údelom, teda prácu.
Čo to znamená dnes? Dnes, keď niekto povie: Som robotník, tak pozeráme na neho s určitým nadhľadom.
Kdesi vo svojom vnútri si mnohí tak povedia: Aha, človek nevzdelaný, človek, čo nič nevie, ale možno na druhej strane človek, bez ktorého sa nezaobídeme v živote. Práca nie je trestom, práca je vymoženosťou.
Všetci poznáme doby a čas, kedy každý okolo nás musel mať prácu alebo sa aspoň tak tváril. V trestnom
poriadku existoval paragraf o príživníctve. Kto teda nemal zamestnanie, nemal pečiatku v občianskom preukaze, bol trestne stíhaný. Vtedy sa nám to videlo zvláštne.
Čas a doba sa zmenili. Dnes bojujeme o prácu. Toľko ľudí dnes prežíva strach z toho, či ešte zajtra bude
mať zamestnanie. Či zajtra nájde spôsob, ako nadobudnúť určité hodnoty, aby mohol uživiť seba, svojich blízkych, svoju rodinu. Ľudským údelom je práca. Nie ako trest, ale ako účasť na Božom stvoriteľskom diele.
Boli časy, kedy sme chceli prácu, teda to vonkajšie oddeliť od toho vnútorného, od duchovného. Robotnícka
trieda bola vládnucou vrstvou. Kto sa k nej hlásil, bol veľký v očiach spoločnosti, ale zároveň od takého človeka sa očakávalo, že bude ako sa to zvyčajne hovorilo, „vysporiadaný s náboženstvom“. Že nespomenie slovo
Boh, lebo sa to ku socialistickému robotníkovi nehodilo.
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Človek nie je stroj, ktorý vytvára hodnoty a robí nejaké konkrétne pracovné operácie, ale človek je bytosťou,
ktorá má telo, ale aj dušu. Snaha oddeliť prácu od vzťahu k Bohu bola jedným z veľkých omylov, pretože človek tým stráca svoju dôstojnosť. Tým, že sa prízvukuje jedna stránka ľudského života a na tú druhú sa zabúda, človek stráca svoju hodnotu, ktorú do neho vložil Stvoriteľ, ktorú do neho vložil Boh. Práve preto, že sme
Božím dielom, Božím stvorením, má v našom živote miesto vzťah k Bohu ako k Stvoriteľovi, miesto a priestor
pre vytváranie hodnôt - naša práca. U každého je iná, lebo človek je rôznorodý. Nemôžu byť všetci stolári ani
tesári, lebo kto by nám napiekol chlieb? Nemôžu byť všetci pekári, pretože kto by nám vyrobil stoly a stoličky?
Nemôžu byť všetci poľnohospodári, pretože kto by nám skonštruoval autá, ktoré naozaj k životu potrebujeme,
rozličné stroje, ktoré je potrebné vziať do rúk?
Život je veľmi rozmanitý a rôznorodý. To, v čom sa všetky tieto povolania, zamestnania spájajú, je človek.
Človek, ktorý je Božím dielom, ktorý je vrcholom stvorenia, ako sme to počuli v dnešnom prvom čítaní. Človek,
ktorému bola zverená starostlivosť o zem.
A my vždy hľadáme vzory, ktoré nás povzbudia, ktoré nám pomôžu veci lepšie a intenzívnejšie chápať. Možno tu nezaznelo veľa slov o Jozefovi. Vy jeho život veľmi dobre poznáte. Nie je možné v ňom niečo svetoborné
a nové objaviť. Je ale dôležité, keď ho máme pred sebou ako robotníka, vnímať činnosť, ktorá ho prezentovala. Vnímať prácu ako ľudský údel, ako spôsob, ako pokračovať v Božom stvoriteľskom diele. Mať možnosť byť
na tomto stvoriteľskom diele účastní.
A tak v dnešný deň, drahí bratia a sestry, ďakujme za túto možnosť, ktorú nám dáva Boh. Buďme vďační, že
nám dáva silu k tomu, aby sme mohli pracovať, vytvárať hodnoty a tak si zberať zásluhy pre večnosť, lebo toto
je našim údelom, toto je našim poslaním. A k tomu, aby táto práca pre nás bola posväcujúcim úkonom, hľaďme na sv. Jozefa, patróna robotníka a prosme ho, aby sa za nás prihováral u svojho syna, ktorý ho počúval
tu na tejto zemi. Prosme ho, aby nám vyprosoval potrebné milosti pre život. Aby práca pre nás bola prostriedkom na získanie radosti Božieho kráľovstva. Amen.
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Rozhovor

ThLic.
Jozef Pekár
dekan, farár
Mám pred sebou nového p. dekana. Ako ste povedali na začiatku sv. omše, resp. ako povedal náš duchovný otec, naša
farnosť teraz patrí pod dekanát
Veľký Šariš. Chcem sa Vás, pán
dekan, opýtať, aby ste nám predstavili nový dekanát. Zaujímalo
by ma, prečo sa reorganizovalo,
lebo niekedy sme patrili pod dekanát Sabinov a teraz patríme
pod dekanát Veľký Šariš.
Dôvody reorganizácie dekanátov celkom presne nevystihnem,
ale vždy sa hovorí alebo v dekréte modifikácie dekanátov sa píše,
že „pre pastoračné dobro veriacich a pre pastoračné dobro kňazov“. Musím urobiť korekciu, že
dekanát sa nevolá dekanát Veľký Šariš, ale nesie názov dekanát Prešov-západ. Došlo k tomu,
že bývalé dekanáty Prešov-mesto,
Prešov-Solivar a Prešov-sídl. III sa
zlúčili, resp. z dekanátov v meste, na Solivare a na sídl.III vznikol jeden dekanát, ktorý je prešovský, teda pojíma všetky farnosti mesta Prešov. Na západ
je náš dekanát, smerom na východ je dekanát v Pušovciach,
lebo tam sídli dekan Tomáš Čáp
a dekanát Obišovce, kde sú farnosti smerom od Prešova na Košice. Momentálne tam sídli dekanát vo farnosti Kostoľany nad
Hornádom, kde je dekanom Miroslav Kišeľa, váš bývalý sused
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v Širokom.
Náš terajší dekanát Prešov-západ sa rozprestiera od Veľkého
Šariša až po farnosť Krížovany,
okolo hlavnej cesty, čiže farnosti Svinia, Chminianska Nová Ves,
Fričovce, Široké, Víťaz, Krížovany, potom má zachádzku, kde sú
farnosti Bajerov, Sedlice, Radatice. Aj tie farnosti patria k nám, aj
keď v podstate vzdušnou čiarou
majú bližšie do Obišoviec, lebo
dekanát smerom na Košice sa
volá obišovský dekanát. Farnosti Hermanovce, Jarovnice zostali v Sabinove. My máme dekanát
len okolo hlavnej cesty.
Spýtam sa aj z pracovného hľadiska, čo je v skutočnosti povin-

nosťou pána dekana?
Dekan je „styčným dôstojníkom“ medzi biskupským úradom a medzi kňazmi v dekanáte,
to znamená taká predlžená ruka
otca arcibiskupa. Všetko, čo je
potrebné riešiť v dekanáte a nevyžaduje si výslovný zásah kúrie
alebo pána arcibiskupa, v podstate rieši dekan. Organizujeme
mesačné rekolekcie, úlohou dekana je ich pripraviť, zorganizovať, viesť. Starať sa o život kňazov v dekanáte. Je takou zvláštnosťou, že vlastne dekan je dekanom je iba pre kňazov v dekanáte, pre veriacich z farnosti jeho
vlastnej je vždy farárom. Je to
pastor proprius - vlastný pastier
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Božieho ľudu.
V dekanáte máme 12 farností a momentálne 16 kňazov bez
našich kňazov, ktorí sú v DKD vo
Veľkom Šariši. Oni sú samostatnou jednotkou, je ich tam deväť.
V stručnosti sme si predstavili
dekanát. Teraz prejdeme k Vám.
Povedzte nám, odkiaľ pochádzate? Predstavte nám rodičov, súrodencov, starých rodičov...
(smiech) Starí rodičia ešte
sú. Volám sa Jozef Pekár, pochádzam z obce alebo z farnosti Plaveč v okrese Stará Ľubovňa. Mám celkom jednoduchých,
takmer 70-ročných rodičov Jozefa
a Máriu. Mám troch súrodencov jedného brata a dve sestry, sme
štyria súrodenci. Žili sme jednoduchý život. Rodičia sú robotníkmi, čo kedysi bolo také výsmešné, ale dnes sme na to hrdí. Obyčajní, statočnou prácou svojich
rúk náš živili a dodnes žijú, fungujú. Žije ešte babka z maminej
strany, teda mamina mama, rodičia z otcovej strany sú už obidvaja
vo večnosti. Deda som nikdy nepoznal, zomrel, keď bol otec ešte
slobodný, mal asi 17 rokov, asi
v r. 1969. Babka zomrela, keď
som bol bohoslovcom v seminári, cez vianočné sviatky v r. 1996,
takže si ju ešte pamätám.
Vaši rodičia sú tiež z Plavča?
Rodičia sú z Plavča, obidvaja.
Takým zvláštnym paradoxom je,
že mama je za slobodna Pekárová, aj po otcovi je Pekárová. Sú
nositeľmi jedného z najrozšírenejších priezvísk v dedine.
A škola?
Základná škola v Plavči, 8-ročná, plne organizovaná, potom
gymnázium v Starej Ľubovni a teologické štúdiá na Spišskej Kapitule, šesť rokov, po dvojročnej
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pauze som pokračoval v štúdiách
ďalej doktorandským štúdiom.
Zastavím Vás. Pýtam sa na to
každého kňaza, kde vlastne vznikalo to Vaše pozvanie, povolanie? Už v základnej škole?
V podstate na základnú školu som chodil v čase veľkého socializmu v rokoch 1980 – 1988.
A vtedy bol u nás pánom farárom
prof. Mons. Anton Konečný. Takže u nás existovalo mládežnícke
spoločenstvo, deti, fungovali sme
v zboroch. Možno tam niekde sú
začiatky povolania. Vnímali sme
život kňaza nie ako funkcionára,
ale vnímali sme ho ako jedného z nás. Mal na fare svojich rodičov a my sme chodili k nemu.
Jeho rodičia boli pre nás dedko a babka. Mali sme srdečný,
úprimný vzťah.
Pri tom povolaní zohrali dôležitú úlohu dvaja kapláni, ktorí nás
učili náboženstvo na gymnáziu
v Starej Ľubovni. Jeden sa volal Janko Pramuka, teraz je farárom v Huncovciach pri Kežmarku
a druhý bol verbista Jožko Matis,
misionár, ktorý fungoval v Rusku,
Bielorusku, momentálne je asi
v Ríme. Oni nás učili náboženstvo na gymnáziu už v podstate
po revolúcii v r. 1989, keď sme
boli prvákmi. Potom sa to otvorilo, oni nám trocha ukázali z toho
kaplánskeho života. Ja som z takej zvláštnej gymnaziálnej triedy,
lebo nás bolo 12 chlapcov, z toho
piati sme boli vysvätení za kňazov
r. 1998. Dvaja za košickú arcidiecézu a traja za spišskú diecézu.
Boli sme atypickou triedou.
Keď ste spomínali kaplánov, zasiali „semienko“...
Hej, urobili svoje. Po maturite
prišlo štúdium na vysokej škole.
Boli ste rozhodnutý na konci

gymnázia?
Hej. Bolo to ešte stále v nás, že
sa o tom verejne nehovorilo, že
chceme ísť na teologické štúdiá.
V podstate sme sa dozvedeli my
piati medzi sebou až v momente,
keď boli prihlášky už podané a ani
sami o sebe sme navzájom nevedeli. V podstate, každý mal podanú prihlášku ešte na iné fakulty,
na filozofickú, na techniku, keby
náhodou. Náš triedny na gymnáziu sa vždy smial: „Chlapi, keby
ste toto boli urobili pred tromi rokmi, tak som kotolníkom.“ Potom
sa z neho stal riaditeľ gymnázia
(smiech). Takže tam potom padlo rozhodnutie ísť do seminára
a vlastne vyskúšať tú formáciu.
Keď si človek myslí o svojom povolaní, že je pevné a že ho iste
má, tak predstavení v seminári
sú aj na to, aby nás trocha zneistili, aby sme to povolanie skúmali. Je veľmi dôležité, aby oni vybadali známky povolania, nie my
sami na sebe. Vlastne na to všetko pán arcibiskup dáva placet,
či už prijatím do seminára alebo
v závere formácie na kandidatúru
ku diakonátu, ku kňazstvu.
V tom období to bolo ešte nadšenie, tá sila, ktorá sa zhromaždila cez to „škaredé obdobie“,
keď to pekne nazvem.
Myslím, že o tom trocha hovoria aj čísla. My sme boli z tých
ročníkov v seminári, kde nás
bolo v celom seminári z troch diecéz - Košice, Spiš a Rožňava 360
bohoslovcov, nás v ročníku 82.
Dnes má celý seminár 26 bohoslovcov v šiestich ročníkoch, takže je to tak.
Preto tak spomínam, lebo náš
prvý duchovný otec Juraj Riško
tam v tom období tiež študoval.
Boli to o štyri roky starší
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od nás, ich ročník boli naši viceduktori. Nebohého otca Juraja,
nech mu dá Pán Boh večnú slávu, som poznal veľmi dobre a bol
to veľmi dobrý kamarát.
Bol to náš veľmi dobrý kňaz, nás
prvý duchovný otec, prvá farnosť
– prvá láska. On má na svedomí
toto všetko - Spektrum, fotografovanie; samozrejme, aj za môj
osobný život som mu veľmi povďačný.
Aj váš druhý pán farár Oliver je
mojím spolužiakom. Dokonca aj
váš terajší pán farár Marek bol
naším spolužiakom, s nami začínal seminár, po 4. ročníku išiel
na vojnu a dokončil rok po nás.
Nastúpili ste na Spiš...
Áno, absolvoval som tam celé
štúdiá.
Vtedy tam bolo také duchovné
centrum...
Áno, Košice, košický seminár
vtedy ešte nebol. Postupne sa
tam začali otvárať jednotlivé roč-
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níky v seminári. My sme dokončili celé štúdiá na Kapitule.
Potom primície doma...
Kňazská vysviacka bola s určitým oneskorením, lebo som mal
málo rokov, musel som na kňazskú vysviacku čakať. Kňaz musí
mať ku kňazskej vysviacke minimálne 25 rokov. Na 12 mesiacov
vie dať dišpenz biskup, nad 12
mesiacov treba dišpenz z Ríma.
Je tam predpísaný vek. Musel
som čakať do 19. júla, kedy „mi
odbilo“ 24 rokov. O týždeň na to,
na sviatok sv. Jakuba, som mal
kňazskú vysviacku ako 24-ročný
a na druhý deň 26. júla na sviatok sv. Anny som mal primície
doma v rodisku. V tom čase som
už bol kaplánom, diakonom, vo
farnosti Všetkých svätých v Humennom do roku 2000.
Začínali ste v Humennom. Môžete pokračovať...  
Potom som v r. 2000 „putoval“ do farnosti Kráľovnej pokoja

Košice-Juh. Po roku som odišiel
na doktorandské štúdiá do Bratislavy a zároveň som bola kaplánom a výpomocným duchovným
vo farnosti Haniska pri Košiciach.
Po dvoch rokoch som sa sťahoval
na Teologickú fakultu, do kňazského seminára do Košíc, kde
som v tom čase začínal ako pedagóg. Učil som liturgické disciplíny a zároveň som bol výpomocným duchovným pre farnosť Haniska až do r. 2007. Od augusta
2007 som bol krátko vo farnosti Drienov a k 1. decembru som
sa sťahoval na svoju prvú faru
do farnosti Košice-Barca.
Vráťme sa ešte späť. Vo Vašej
výpovedi zazneli slová liturgické disciplíny. Skúste nám ich
viac priblížiť.
Robil som doktorandské štúdiá
so zameraním na liturgiku a teda
princípy liturgie, všeobecné smernice. Prednášal som časť z liturgiky, ktorá sa nazýva Liturgický
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rok, teda zloženie sviatkov a oficiálnu modlitbu Cirkvi, teda Liturgiu hodín.
Toto je zvlášť rozoberané?
Áno, po jednotlivých častiach.
Ale pokračujme vo vašich pôsobiskách...
V r. 2007 bola Barca, potom
v r. 2011 na chvíľu Lipany a potom sedem rokov od r. 2012 farnosť Želmanovce, okres Svidník. No a v r. 2019 sťahovanie
do Veľkého Šariša, kde som až
doposiaľ.
Spomínali ste ešte v sakristii,
že ste u nás už boli. Chcel by
som sa Vás opýtať na Váš dojem z nášho prostredia, z patrocínia sv. Jozefa, robotníka, ale aj
z ľudí, z kostola? Odkedy ste ho
vnímali, resp. odkedy ste o ňom
vedeli bližšie?
Bližšie o Víťaze som vedel, pretože moji bývalí kamaráti sú z bývalej spoločnej farnosti, chlapi „Širočenci“, takže skrze nich
som vnímal Víťaz, aj Ovčie, ale
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po prvýkrát som tu bol v kostole asi za nebohého pána farára
Juraja. A teraz, keď bol zriadený
nový dekanát a zomreli Vaši víťazanskí rodáci duch. otec Biroš,
duch. otec Ferko Stahovec, takže ako dekan som tu bol na obidvoch pohreboch. Boli sme práve v tých obmedzených záležitostiach, čiže videl som malú časť
ľudí. Kostol je úžasný, veľmi dobre sa v ňom slúži, je v ňom úžasná akustika a je aj cítiť srdečnú
atmosféru, dobrú ľudskú odozvu,
dobre sa komunikuje s veriacimi, s ľuďmi.
V homílii ste povzbudili našich,
ale chcel by som, ako vždy
na záver s každým abonentom
na rozhovor, také povzbudenie pre našich veriacich a pre
čitateľov. Základnou myšlienkou duch. otca Juraja pri vzniku nášho časopisu bolo dostať
Božie slovo na stôl do kuchyne.
Aby sme povzbudili aj tých, ktorí
nemôžu prísť na sv. omšu a kto-

rí čítajú naše Spektrum.
Naozaj, celý motív môjho príhovoru by som tak zhrnul do toho,
že práca je ľudským údelom a nie
je trestom, ale je naozaj spoluúčasťou na Božom diele stvorenia. Pamätám si ešte z čias bývalého režimu, že sme kdesi mali
napísané: Pracuj, len radosť príde sama od seba.
Keď človek robí naozaj s úmyslom osláviť Pána Boha, tak sa nemusíme báť, tá radosť naozaj príde. Nie je taká tá „budovateľská“,
ale naozajstná radosť z toho, že
máme blízko k Bohu a prácou
svojich rúk v podstate oslavujeme Boha, slúžime svojimi blízkym, čo je v podstate naše životné poslanie.
Krásne. Ďakujem! Musím si zapamätať: Pracuj, len radosť príde sama od seba (smiech). Ďakujem, pán dekan, za krásny
rozhovor.
Nemáte za čo. Bolo mi cťou.
pripravili: A. Blizmanová a M. Magda

snímka: M. Magda
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Slávnosť Najsvätejšej Trojice, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Chcieť pochopiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice je opovážlivosť
Milí veriaci,
odkedy ľudský rozum „otvoril
svoje krídla“, odvtedy sa zvláštne túžby zahniezdili v jeho srdci.
S rozumom sa vydávame na ďaleké cesty, podnikáme rôzne
dobrodružstvá, aby sme prekonali samých seba a rozličné neznáme nášho života. Táto túžba nás ženie dopredu, zapaľuje
„naše rakety“, ona robí základy
pre rozličné výskumné ústavy.
Ľudský rozum by rád nazrel
za záclony stvorenia, radi by sme
sa stretli so skrývajúcim sa Bohom. Rozličné svetové náboženstvá sa rodili z týchto túžob. Človek od nepamäti hľadá Boha
a túži po ňom, preto sa Boh skláňa k človeku a odhaľuje nám svoju tvár práve v kresťanstve. Pán
Boh nám v Ježišovej tvári, v Ježišovom učení ukázal zo seba
najviac, ukázal nám toľko, koľko
je schopný pochopiť náš rozum.
Dnes oslavujeme Trojjediného
Boha, ktorého nám predstavil
sám Ježiš Kristus, nie preto, aby
sme ho pochopili, ale preto, aby
sme čosi vedeli o jeho bohatom
vnútornom živote. Boh chce, aby
mali ľudia o ňom správne pochopenie, poznanie. V kresťanstve
sa Boh z iného hľadiska ukazuje
ľudstvu aj preto, aby človek dokonalejšie poznal seba samého.
Veď Boh stvoril človeka na svoj
obraz ako spoločenského tvora.
A tak základnou formou človeka
je vzťah medzi mužom a ženou.
Pán Boh tak stvoril človeka, aby
nikto nemohol byť len sám pre
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seba. Život dosahuje svoju plnosť len vtedy, keď žije pre iného, keď sa človek daruje.
Často spomínajú, že človek sa
zo sebalásky uzatvára do seba
a tým sa odlučuje od ostatných.
Je to veľké nebezpečenstvo. Človek môže byť šťastný len vtedy,
keď uskutočňuje program, ktorý
dostal od Boha. Nikto nemôže
byť šťastný sám. Čím viac vystupujeme zo seba, čím viac sa darujeme, tým viac sa podobáme
Bohu. Boh je čistá láska, bytosť,
ktorá žije pre druhých.

V každom z nás je niečo, čo nie
je láskou, čo je opakom lásky. To
nás nabáda, aby sme bojovali so
sebou a s tým, čo nie je láskou.
Byť svätým znamená neustále
sa snažiť o to, aby v nás vládla
opravdivá láska. Tým bude náš život božským, tým budeme napodobňovať Trojjediného Boha. Nik
netvrdí, že dosiahnuť takýto spôsob života je ľahké. Boh je čistá
láska, preto je dokonale šťastný.
My nie sme dokonalí v láske, preto nie sme ani dokonale šťastní.
Často na túto pravdu zabúdame.
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Skutočné náboženstvo môžeme žiť iba v spoločenstve. Náš život nie je iba mojím a Božím, ale
môj život, to je život v spoločenstve. Pán Ježiš sa vždy obracal
k spoločenstvu, vždy sa snažil
vytvárať spoločenstvo. Keď rozmnožil chlieb, chcel nasýtiť zástupy, nie iba jednotlivca. Možnosť mať eucharistiu dal tiež spoločenstvu. Duch Svätý je tiež darom pre modliace sa spoločenstvo. S týmto úmyslom nás zhromažďuje, aj cirkev, keď nás zhromažďuje okolo Pánovho stola.
Túto myšlienku chce vyjadriť
aj zvyk, ktorý ste už určite zažili niekde v kostole v meste. Alebo ste o tom aspoň mohli počuť.
Ja som to zažil, keď pri svätej
omši vyzval kňaz veriacich, aby
sa po modlitbe Otče náš chytili
za ruky a tak vyjadrili presvedčenie, že sú deťmi jedného Otca,
čo sa aj stalo. Niektorí si však
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podali iba prsty. Hoci stáli vedľa
seba, ale v duchu, v láske si boli
ďaleko. Niekedy sa ľudia v každej
dedine, v každom malom meste navzájom poznali. Dnes žijú
jeden vedľa druhého a nevedia,
že sú si susedmi. Istotne to nie
je prirodzené, nie je to v poriadku. Keď dnes hovoríme o spoločenstve, nie je azda príčinou
tohto nezáujmu to, že nepoznáme Boha? Len čo sa človek odvrátil od Boha, vždy potom nasledoval rozklad spoločenstva.
Svätý Bernard píše: „Chcieť
pochopiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice je opovážlivosť. Veriť
v Najsvätejšiu Trojicu, to je pravá nábožnosť a poznať Najsvätejšiu Trojicu bude večná radosť.“
To však dosiahne iba ten, kto už
tu na zemi svojím životom miloval
toho Boha, ktorý nám všetkým
daroval život a ktorý sa skrýva
za tvárou každého z nás.

Bratia a sestry, ako chválime
Najsvätejšiu Trojicu? Zaiste svojím nábožným životom, ale aj verejne, keď zakončujeme každú
svoju súkromnú alebo verejnú
modlitbu Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov! A potom tiež,
keď sa verejne prežehnávame,
a pravda, sa za to nehanbíme
ani na ulici, v autobuse, vo vlaku
či v lietadle: V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého!
Dnes teda oslavujeme jedno z najhlbších tajomstiev viery
- Najsvätejšiu Trojicu. Ľudským
rozumom nepochopíme tajomstvo, ktoré nám odhalil Boží Syn.
Zostáva nám len skloniť hlavu
v pokore pred Najsvätejšou Trojicou - Trojjediným Bohom a prosiť o odpustenie všetkých nedostatkov vo viere. Amen.
reprodukcia: M. Magda

snímka: M. Magda
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Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Svojím Telom a Krvou spečatil naše spasenie
Milí veriaci,
svätý Marek v dnešnom evanjeliu podrobne opisuje, ako náš
Pán ustanovil prevelebnú Sviatosť Oltárnu. Ako hovorí, bolo
to v deň nekvasených chlebov,
keď večeral so svojimi učeníkmi:
„Keď večerali, vzal chlieb, požehnal, lámal a dávam svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal
kalich, vzdával vďaky hovoriac:
toto je moja Krv, novej zmluvy,
ktorá bude vyliata za mnohých.
Toto robte na moju pamiatku.“
Boh, Ježiš, ktorý pri svojom Vtelení vložil svoje večné Božstvo
do ľudského tela, v prevelebnej
Sviatosti Oltárnej svoje božstvo
so svojím osláveným Telom a Krvou, vkladá pod spôsoby chleba
a vína, aby v nich zázračne mohol
posväcovať tých, čo ho v pokornej
viere prijímajú. Svojím Telom a Krvou spečatil ich spasenie, po ktorom oni musia siahnuť a v pokore ho prijímať, aby sa posväcovali
a boli spasení. Žime aj my v tejto
zmluve zákona, aby sme mali nádej spasenia!!
Tragédia jednotlivca, ale aj ktoréhokoľvek národa, malého aj
veľkého, spočíva v tom, že môže
odumrieť v Božích očiach. Najprv odumrie jeho duša, lebo pretrhol svoje styky s prameňom
všetkého života, so svojím Pánom a Bohom. Potom to už všetko ide „dolu vodou“. Jednotlivec
si zúfa (mne sa nechce žiť; život
nestojí za to, aby sa žil...), rodina sa rúca, šíri sa nemravnosť,
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snímka: M. Magda

vraždy sa páchajú bez akéhokoľvek strachu... a nakoniec jednotlivec, ako aj celý národ zmizne
z povrchu zemegule naveky. Jedinou záchranou je Vzkriesený
Spasiteľ, Ježiš Kristus. On spečatil naše spasenie svojím Telom
a Krvou a ponúka nám záchranu,
aby sme žili ako deti novej zmluvy, deti vykúpenia.
Svätý Pavol, ako sme to počuli v druhom čítaní, nás o tejto
pravde uisťuje. Hovorí: „Kristus,
ktorý večným Duchom seba samého priniesol Bohu ako bez-

úhonnú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby
sme mohli slúžiť živému Bohu“
(Hebr 9, 14).
Vzkriesený Spasiteľ, ktorého
prijímame pod spôsobom chleba a vína, je nám teda všetko všetkým. Takto vzkriesený Spasiteľ posväcuje aj to posledné dieťa na svete, posilňuje aj vojaka
na vojne, ochraňuje baníka pod
zemou a aj matku, ktorá sa sužuje nad svojou rodinou. V prevelebnej Sviatosti Oltárnej Ho prijímajú
nielen ľudia na Slovensku, v Ame-

5/2021
rike, v Japonsku, na Filipínach,
ale aj v Rusku a v Číne. Preto svätý Pavol hovorí, že „kalich požehnania je účasťou na Tele Kristovom. Keďže chlieb je jeden, aj my
sme jedno telo“ (Kor 10, 16-17).
Keď toto všetko vieme, právom
sa môžeme pýtať: Kde je tá svätosť, ktorá by sa mala javiť na tých
mnohých, ktorí Pána Ježiša prijímajú denne? Odpoveď môže byť
len jedna. Mnohí síce Pána Ježiša prijímajú, ale v Neho neveria a preto v nich Jeho prítomnosť neprináša žiadne ovocie
svätosti. A teda povedzme si to
rovno do očí: Bez dôkladnej znalosti celého katechizmu sme NEVERIACI! Vaše deti nepokľaknú
samé od seba pri pozdvihovaní Tela a Krvi Kristovej, ak nevedia celý katechizmus, celé uče-
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nie Kristovo.
Je to niečo, ako keď jeme obyčajný chlieb. Ak ho zdravo strávime, mení sa v našu životnú podstatu a udržuje nás nažive. Tak
je to aj s nebeským chlebom, nebeskou náukou, s Ježišom v prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Keby
sme Ho prijímali v živej viere a pokore srdca, musela by sa jeho
vôľa javiť na našom celom živote, na našej duchovnej podstate.
Keby sme sa dali Kristovi posväcovať a pretvárať v ozajstné Božie
deti, napokon by sme mohli povedať so svätým Pavlom: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“
(Gal 2,20). A keby sa tento posväcujúci proces uskutočnil aj
v našom blížnom, priateľovi aj
nepriateľovi, na svete by zavládla
ozajstná svätosť života, ozajstný

pokoj. Pokoj bez strachu a násilia, po ktorom naše ubolené storočie tak veľmi vzdychá. Bez Krista ho ale ani jednotlivec, ani svet
nedocieli!
Keď dnes, na tento krásny sviatok prijmeme sväté prijímanie,
náš Pán Ježiš Kristus nás zasa
uistí, keď nám povie: „Toto je
moje telo, toto je moja Krv“, ktorými si nás pre seba spečatil, aby
sme už boli len Jeho. Neklaďme
mu už žiadne prekážky! Prijmime
Ho vždy v živej viere a v horúcej
láske, aby sme vždy mohli s responzóriom tejto svätej omše povedať: „Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo“
(Ž 113). Až do dňa, keď Ho osobne stretneme, ako nám predpovedal, že zasa príde a príde naisto! Amen.

snímka: M. Magda
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Homília na 11 nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Som v milosti Božej, obstojím pred Božím súdom?
Milí veriaci,
my všetci sa musíme ukázať
pred Kristovou súdnou stolicou,
aby každý dostal odplatu za to,
čo konal, kým bol v tele, či už
to bolo dobré a či zlé. V každej
chvíli nášho života padajú rozhodnutia, ktoré platia pre večnosť, pre náš večný život. Všetky hodiny nášho života sú podrobené Božiemu súdu. Aj keď nám
Pán Boh pre Krv svojho Syna
umožňuje v tomto živote dať
do poriadku rôzne poblúdenia
a zlé previnenia, neberme to
na ľahkú váhu a nemyslime si,
že sa to všetko zahladí v jednej
sumárnej svätej spovedi na smrteľnej posteli. Nikto z nás totiž
nemá záruku, že mu Boh takúto „lehotu“ k ľútosti a milosti
poskytne. Prvou a takmer jedinou dôležitou vecou, s ktorou
v porovnaní sú všetky podradné, je denné spytovanie svedomia: Som v milosti Božej, obstojím pred Božím súdom?
Aj keď to neradi počujeme, musíme sa zmieriť so slovami Písma, že každého z nás bude raz
Boh volať pred svoj súd. Možno
sa čudujeme, ako sa niečo také
zhoduje s Božou dobrotou? Ale
čože by to bol za Boh, ktorý by
od nás ľudí nič nežiadal, ktorý by
nedokázal človekovi nič iné povedať ako: Rob si, čo chceš!... Čo
by to bol za úbohý Boh, ktorý by
len privieral oči a dával sa ľuďmi
klamať a zosmiešňovať? Ktorý by
nebol aj našim sudcom a ktorý
by nemal možnosť urgovať svo-
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snímka: M. Magda

je príkazy a svoju vôľu trestom?
Nezmyslený by nebol len takýto
Boh, ale aj život človeka, keď by
nemal stáť pred Božím súdom.
Ktosi povedal, že najlepším
dôkazom pre existenciu posmrtného, záhrobného života je nespravodlivosť vo svete. Sami
sme istotne zažili mnoho neľudskosti a zločinnosti diabolského
formátu, ktoré neboli na tomto
svete potrestané. Naše dejiny
poznajú prípady, že zločinci boli
dokonca oslavovaní ako dobrodincovia ľudstva. Možno si pred-

staviť, že by zostali bez odsúdenia a potrestania katastrofálne
nespravodlivosti, pre ktoré nemáme mená. Keby nebolo tejto
poslednej inštancie absolútnej
spravodlivosti, keby nemal existovať súd na onom svete, z ktorého by každý odchádzal do neba
alebo do pekla s vedomím: dostal som spravodlivo, čo som si
zaslúžil..., potom celý náš pozemský život by bol nielen tragédiou, ale skôr úbohou komédiou,
maškarádou.
Človek priamo svojím životom
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volá po poslednom súde, po nepodplatiteľnom sudcovi, ktorý nepozerá na osobu, ale len na srdce človeka. Pri všetkom rešpekte
k ľudskému úsiliu po spravodlivosti aj ten najspravodlivejší sudca si je vedomý, že jeho úsudok
a rozhodovanie má svoje neistoty a medze a že absolútna spravodlivosť za najpriaznivejších
podmienok sa dosiahnuť nedá.
Veľký a svetoznámy básnik
Goethe sa mýlil, keď tvrdil, že
každá vina sa na svete pomstí.
Skôr je pravdou, že ľudia svojim
trýzniteľom zachovávajú lepšiu
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a trvalejšiu pamiatku ako svojim
dobrodincom. Pozemské merítka
nie sú Božími merítkami.
Najspravodlivejšia vec skončila - aspoň zdanlivo - na kalvárskom kríži. Je primitívnym názorom a súčasne aj rúhaním voči
Bohu tvrdiť, že Pán Boh vždy stojí na strane silnejšieho. Boží súd
nad človekom nemá nič spoločného s vojenskou silou a prevahou. Pán Boh vysloví súd, až keď
velikášstvo a všetky frázy človeka zmĺknu, až keď sa človek postaví vo svojej úplnej osamelosti a zodpovednosti pred večné-

ho sudcu.
Môže byť niečo závažnejšieho, ako každý deň a každú hodinu stavať pred Boží súd všetky myšlienky, slová a skutky?
A denne sa pýtať, či obstojíme
pred Bohom? Nebude pre nás
lepšie a užitočnejšie sňať si zavčasu masku a pozrieť sa poctivo
do svojej tváre skôr, než budeme
demaskovaní, teda odmaskovaní pred Božou súdnou stolicou?
My všetci sa predsa musíme
objaviť pred Kristovým súdom.
Amen.

snímka: M. Magda
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Homília na 12. nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Cirkev putuje s ľudstvom dejinami
Milí veriaci,
ako porozumieť dnešnému
úryvku o utíšení búrky na mori?
Išlo evanjelistovi len o to, aby
túto udalosť opísal? Aké jadro
výpovede je skryté v celom rozprávaní?
Všimnime si, aký je kontrast
na začiatku rozprávania medzi
vzdúvajúcim sa a rozbúreným
morom, vetrom a vlnami zalievajúcimi loď a medzi Kristom, ktorý s božským pokojom spí vzadu v lodi. Ani najväčšie besnenie živlov mu nemôžu vziať jeho
rovnováhu, vyrovnanosť a pokoj. Učeníci však ešte v túto Ježišovu moc plne neveria. Nedokážu sa na neho ešte plne spoľahnúť. Hovoria tak, ako to často hovoríme my: Boh mlčí, Boh
na nás zabudol, nevie o tom, že
hynieme, Boh spí...
Aj starozákonný žalmista
ustrašene narieka: „Vzbuď sa,
Pane, prečo ešte spíš?“ (Ž 43,
24). A Ježiš potom prejavuje svoju moc nad rozbúreným morom
a vetrom a silou svojho slova
dosahuje utíšenie búrky. Forma
príkazu je podobná exorcizmu:
„Mlč, utíš sa!“ To celkom zodpovedá vtedajším predstavám,
že za morskými búrkami stoja
démonické sily. More bolo pre
vtedajšieho človeka nepriateľským, až smrtiacim živlom. Moc
nad silami mora má podľa presvedčenia veriaceho Izraelitu iba
Jahve, Boh: „Keď vo svojom súžení úpeli k Hospodinovi, vyviedol ich z tiesne, utíšil tú búrku,
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snímka: M. Magda

stíchlo vlnobitie“ (Ž 107, 28n).
Táto moc mu patrí ako Pánovi
všetkého stvorenstva.
Voda a búrka sú ďalej v Biblii používané ako obraz pre vyjadrenie nebezpečenstva smrti
alebo iného ohrozenia človeka.
Pán Ježiš je ten, ktorý jediným
slovom ovláda všetky tieto démonické sily. Jeho sa nemohla
dotknúť záhuba a temnota smrti. On je živý, prítomný, vzkriesený. Kristus žije vo svojej Cirkvi a
tíši búrku a vlnobitie v našich životoch. Vytýka nám malú vieru,

pretože v týchto búrkach na jeho
prítomnosť často zabúdame. Cirkev už v dejinách prešla, prechádza a bude prechádzať nevypočítateľnými búrkami. Nebude mať
nikdy dobu úplného pokoja. Je
tomu tak preto, pretože sme putujúcim Božím ľudom. Sme na
ceste a k nej patrí nepohoda,
búrka a vietor. Loď Cirkvi nemôže kotviť niekde v odľahlej zátoke, v bezpečí na pokojnej vode.
Kristov príkaz z dnešného
evanjelia je stále platný, je to rozkaz kapitána: Preplavíme sa na
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druhý breh! V dnešnej dobe: Prihláste svoje deti na vyučovanie
náboženstva! Cirkev putuje s ľudstvom dejinami, nemôže sa zastaviť, zabývať sa v nejakej epoche. Stala by sa síce zaujímavým múzeom, možno obdivovaným exponátom, ale nie žijúcou
Kristovou cirkvou. Nesplnila by
ďalší Pánov príkaz: „Zájdite na
hlbinu a spustite siete na lov!“
Český herec Radovan Lukavský v knihe Byť či nebyť rozpráva
túto príhodu: „Raz ma po predstavení Hamleta čakalo dievča.
V ruke mala konvalinky a opýtala sa ma s vecnou priamosťou,
či mám päť minút pre mladého
človeka. V piatich minútach mi
stručne povedala, že sa jej život
doma aj v škole nejako zamotal,
že stratila chuť žiť, že chodila v
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noci okolo vody a chcela spáchať samovraždu... Ale keď sa
dostala na jedno naše predstavenie, predsa len sa v nej niečo
pozdvihlo a tak si povedala, že
príde ešte raz na Hamleta a potom uvidí. A teraz mi nesie tie
konvalinky a chce sa mi poďakovať.“ A Lukavský komentuje túto
udalosť takto: „Samozrejme si
nemyslím, že jej Hamlet zachránil život. Ale zrejme niečím podoprel to dobré v nej, aby zasa nadobudla sily a životaschopnosť.
Bohu vďaka! Aj takíto ľudia teda
môžu sedieť v hľadisku divadla,
ktorí si prišli pre spásonosné slovo. A herec by toho neznámeho,
o ktorom ani nevie, nemal sklamať! Je to dôvod na tak veľké zamyslenie, že preto teraz nemám
ani dosť slov.“

Áno, je to na veľké zamyslenie.
Keď už presvedčivý výkon herca
môže zachrániť človeka, ktorý už
chodí okolo vody, pre ktorého je
teda voda smrtiacim živlom v celej konkrétnosti, tým skôr mocné
slovo vzkrieseného Ježiša, ktoré
vyslovuje ústami Cirkvi, môže vytrhnúť človeka z ohrozenia, ktoré na neho dolieha.
Výkon herca je závislý na solídnej príprave, prežitku a zjednotenia sa s úlohou, ktorú v divadle
hrá. Kvalita nášho svedectva
je priamo úmerná intenzite viery, ktorou zakúšame prítomnosť
Pána Ježiša v búrkach dejín a s
ktorou sa pevne spoliehame na
jeho slovo: „Dôverujte, Ja som
premohol svet. Ja som s vami
až do skončenia sveta!“ Amen.
snímky z 13. púte v Krakove

snímka: M. Magda
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Homília na 13. nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

„Neumieram. Ja vstupujem do života!“
Milí veriaci,
na slávnosť Všetkých svätých v roku 1987 pápež Ján Pavol II. počas omše v bazilike svätého Petra v
Ríme pozdvihol medzi blahoslavených hrdinskú kresťanku Ulriku Nieschovú. Je teda vzorom a prímluvkyňou pre všetkých kresťanov. Ale čo zvláštne vykonala? Od detstva pomáhala rodičom živiť početnú rodinu svojou prácou doma a potom u cudzích. V 22. rokoch sa zasvätila Pánu Bohu v duchovnej
rodine Krížových sestier. Pracovala ako kuchárka. Svedomite. S láskou k Pánovi Ježišovi, ktorý žije
v bratoch a sestrách. Celý život ju sprevádzali prudké bolesti hlavy. Umiera na tuberkulózu v tridsiatom prvom roku života. Hovorievala s úsmevom: „Je to dobré znamenie, keď nás Pán Boh navštevuje
krížom, pretože tým nás chce priviesť bližšie k nebu!“ Necelý rok pred jej smrťou v máji 1913 ju spolupracovníci ľutovali pre jej bolesti. Povedala im: „To predsa nič nie je, ideme do neba! Náš domov
je tam, hore, nie na zemi. Umieram rada!“ Vedela, že musí stále prežívať Ježišovo umieranie na tele,
aj na duši, aby bola hodná účasti aj na jeho vzkriesení? Vedela. A s láskou to žila. „Umieram rada!“
Toto zmýšľanie burcuje. Aj na nás čaká sestra smrť. Našli sme už vierohodný kresťanský zmysel smrti? Viera nám predsa dáva pevné presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme. Čo hovorí viera o smrti? Viera učí všeobecnosť smrti: „Smrť prešla na všetkých ľudí“ (Rim 5, 12). Ľuďom je súdené, že musia raz
umrieť (Žid 9, 27).
Cez všetok pokrok vedy a techniky zostáva smrť tajomnou a otrasnou skutočnosťou. Každá živá bunka
má „zakódovaný čas“ od prvého okamihu života. Keď vnútorný čas organizmu dobehne do konca, umiera.
Viera však má hlbší pohľad ako biologická nutnosť: pri koreni smrti človeka je hriech. Všetci musia zomrieť, pretože všetci zhrešili. Ak som veriaci, počítam pokojne a pokorne so svojou telesnou smrťou?
Viera odhaľuje korene smrti - hriech: „Skrze jedného človeka prišiel na tento svet hriech a skrze hriech
smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“ (Rim 5, 12).
Boh je život. A darca života v každom stupni. „Boh neurobil smrť, veď Boh stvoril človeka k nesmrteľnosti.“ Ako teda prišla smrť do ľudskej rodiny? Závisťou diablovou a hriechom človeka. Ako sme počuli aj v prvom čítaní: Diablovou závisťou prišla smrť na svet. Až po hriechu človeka Boh vyslovil rozsudok
smrti: „Musíš zomrieť... Prach si a na prach sa obrátiš.“ Smrť je teda mzdou, ktorú platí hriech a viditeľným znamením odvratu človeka od Boha. A trestom aj so svojou bolesťou a temnotou, čo je po smrti.
Ak si myslím, že som dobrým veriacim, dokážem, hoci s rozochvením, takto hovoriť s Bohom: Pane,
Bože môj, už teraz prijímam z Tvojich rúk odovzdane a ochotne akýkoľvek spôsob smrti, ako sa ti páči,
so všetkými úzkosťami, trestami a bolesťami. Na zmier za svoje hriechy. Viera pri smrti zdôrazňuje uskutočnenie rastu v Božom živote. Smrťou končí pozemské putovanie, rast zásluh pre večný život, nastáva
večnosť. A to je skutočnosť nanajvýš závažná.
A preto má život na zemi jedinečnú mravnú hodnotu pre spojenie s Kristom, viničným kmeňom, každý
deň prináša nové a nové ovocie (Jn 15). Jedine toto ovocie môžeme so sebou preniesť bránou smrti do
večného života (Zj 14,13). Život na zemi je neopakovateľný. Dejiny nášho života končia, potom nastúpi
večnosť. Plne si ju predstaviť nedokážeme. Ale viera nás uisťuje: „Čo žiadne oko nikdy nevidelo, čo žiadne ucho nikdy nepočulo, načo žiaden človek ani len nepomyslel, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
Život je definitívnym rozhodnutím sa pre Boha alebo proti Bohu. Smrť nikto nemôže prežívať na skúšku.
Kresťanský život preto obsahuje prípravu na dobrú smrť. Pozerajme sa na Pána Ježiša. On je našou
cestou k Otcovi. A ako sa pripravoval on? Počas verejnej činnosti o tom hovorí dnešné evanjelium. Jairovi, otcovi mŕtvej dcérky, dodáva dôvery: „Neboj sa, len ver!“ Mŕtve dievča berie za ruku a hovorí: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ Toto vzkriesenie je dočasné, ale svedčí, že Pán Ježiš je pánom nad životom a
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smrťou. A ako prežíval svoju smrť? Vzal na seba temnotu smrti. Bolestne prežíval vonkajšiu opustenosť
(zbavený šiat, priateľov) aj vnútornú opustenosť (Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?!) Ale s poslušnou láskou sa odovzdáva Otcovi: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.“ Ale aj víťazne prekonáva smrť, korene smrti - hriech a strach zo smrti. A zo smrti robí láskyplné odovzdanie: „Áno, Otče!“
Človek bez svetla viery vidí smrť očami biológa, že je bránou k veľkému NIČ! A čo môže človek čakať
od ničoty? Kresťan, žijúci v milosti Božej, sa pripravuje na smrť v spojení s Pánom Ježišom. Prežíva na
svojom tele Ježišovo umieranie s jeho bolestnou temnotou, ale aj ako prechod žiarivou bránou smrti
do domova u Otca. Víta ho však Ježiš: „Ja som Prvý a Posledný. Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, som živý na
veky vekov. A mám kľúče od smrti“ (Zj 1,18). A uvádza ho k Otcovi: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Odchádzam, aby som vám pripravil miesto. Zasa prídem a vezmem si vás k sebe“ (Jn 14, 2-3).
Ulrika, hrdinská kresťanka, mohla s dôverou povedať: „Umieram rada!“ Terézia od Ježiška mohla dodať:
„Neumieram. Ja vstupujem do života!“ A toto je plná pravda o človeku. VEČNOSŤ ZAČÍNA DNES! Amen.

Blahoželanie d. o. Marekovi z Ovčia
Drahý duchovný otec, prijmite srdečné blahoželanie k Vašim meninám. Z hĺbky našich sŕdc Vám ďakujeme za čas prežitý s Vami. Aj vďaka Vám sa naša viera posilnila, obohatila
a upevnila. Do ďalších rokov života Vám úprimne prajeme a v
modlitbách vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nebeského Otca i darov Ducha Svätého. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie sú Vašou každodennou
posilou a odmenou za všetko, čo robíte pre ľud Vám zverený.
S vďakou Vaši veriaci z Ovčia.

Blahoželanie d. o. Marekovi z Víťaza
Drahý náš duchovný otec Marek!
Dnes slávime nedeľu Dobrého pastiera a zároveň sviatok
svätého Mareka. V dnešnom evanjeliu sa Pán Ježiš sám nazval, že On je dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovečky a starostlivo ich vedie. Na inom mieste povedal: „Žatva je veľká,
ale robotníkov málo..."
Vy ste odpovedali na jeho volanie. Stali ste sa kňazom. Dar
kňazstva je nevyčerpateľný. Boh sa chce cez Vás darovať každému človeku. Chce byť dobrým pastierom pre každú stratenú ovečku, otcom pre každého márnotratného syna, svetlom
pre každého slepého, životom pre každú smrť. Stávate sa medzi ľuďmi ako ten, čo slúži! Je to služba náročná, zodpovedná, často aj tŕnistá.
A tak Vám na príhovor Vášho patróna svätého Mareka vyprosujeme veľa zdravia, milosti, aby ste boli silný vo viere, svätý
v skutkoch, horlivý v apoštolskej práci. Sám Boh nech žehná
Vaše slová, ktoré hlásate v chráme, v spovednici, či pri lôžku
chorých a pomáha Vám stať sa dobrým pastierom ľudu. Na
tejto ceste nech Vám pomáha aj naša Nebeská matka, ktorá
je matkou každého kňaza. To Vám do dnešnej kytice srdečných prianí vkladajú a vyprosujú veriaci z Víťaza, Vaši farníci.
Ešte raz všetko najlepšie a prijmite tieto kvety ako znak našej vďaky a lásky k Vám.

snímka: Edo Jenča
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Pohrebná sv. omša za zosnulého kňaza prof. Jozefa Leščinského
Homília Mons. Stanislava Stolárika
25. 3. 2021
DEI VERBUM IN AETERNUM
Milá mamička nášho Jozefa, bratia s rodinami, milí spolubratia v kňazskej službe, predstavitelia akademickej obce na čele s magnificenciou pánom rektorom i emeritným pánom rektorom, zástupcovia vyššieho územného celku, drahí bratia a sestry, prítomní tu, v Božom chráme, aj vy všetci, ktorí nás sledujete v tejto chvíli cez internet. Spoločne vytvárame jedno naozaj nádherné a veľké spoločenstvo modlitby za dušu vzácneho človeka, kňaza Jozefa. Pán si ho povolal do svojho Domu v roku i v mesiaci jeho
patróna - sv. Jozefa, povolal si ho zároveň aj v roku 900. výročia rádu premonštrátov, s ktorým bol spätý, v 66. roku života, v 40. roku kňazstva. Odišiel z tohto sveta v prvý jarný deň, a chcem spomenúť aj
to, že v deň 6. výročia môjho vymenovania za biskupa do Rožňavy a na začiatku Roka rodiny. V rámci
našej rožňavskej diecézy je to od augusta už tretí kňaz, ktorého pochovávam a všetci traja boli Jozefovia. Chcem len veriť, že v roku sv. Jozefa nám on sám vyprosí náhradu, väčší počet Božích služobníkov
pre našu diecézu.
Mnohé dáta z jeho života boli spomenuté na začiatku pred svätou omšou a pred začiatkom obradov.
Neubránim sa povedať, že keď som predstúpil pred truhlu a videl fotku z jeho primícií, v mysli som sa
vrátil do obdobia seminárnych čias, ku chvíľam, ktoré sme tam nejaký čas trávili spolu. Boli to veľmi
krásne chvíle. Boli teda spomenuté dáta, pomerne stručné, ale veľavravné, pretože každé jedno malo a
stále má svoju náplň. Ukazujú na jeho cestu – kňaza v pastorácii, ako aj na cestu, ktorá pokračovala na
štúdiách, rozvíjala sa na akademickej pôde. Hovoria o tom, ako mu boli zverené inštitúcie, aby ich spravoval – Katolícke biblické dielo a časopis Verbum. Ako rozvíjal svoje talenty aj cez literárnu, vedeckú činnosť; veď sme počuli aj jeho báseň; a isto nemožno v žiadnom prípade obísť jeho permanentné vystupovanie na cirkevných slávnostiach, odpustoch a pri rôznych iných príležitostiach. Dovolím si tiež povedať
a obrazne vyjadriť, že vedel vstúpiť aj na „tretie nádvorie jeruzalemského chrámu“ - na nádvorie pohanov, ktoré sa od roku 2000 snažíme nazývať ako nádvorie stretnutia, ako nádvorie dialógu. Jozef dokázal vstúpiť aj na toto nádvorie a ponúkať to všetko, čím ho obdaril Pán a čo on rozmnožil svojim úsilím.
Ak by som sa pokúsil vyjadriť celkovo a veľmi stručne celé jeho účinkovanie, dovolil by som si poukázať na dnes čítané evanjelium a povedať aj o ňom – „otváral nám Písma“. Otváral Písma a tak oslovoval
ľudí, ktorí mali rôzne východiskové pozície na ceste k Ježišovi Kristovi. Iste boli mnohí takí, ktorí boli z
rôznych dôvodov už na úteku z „Jeruzalema viery“. Aj tým otváral Písma. Ak sme pozorne sledovali jednotlivé slová dnešného evanjelia, každý, kto ním bol nejakým spôsobom dotknutý, v určitom úseku sa
mohol nájsť. Môžeme povedať: keď som bol roztrasený, utekajúci, naplnený skepsou – vtedy a tam ma
oslovil a otváral mi Písma. A približoval obrovskú nádej, ktorá prišla jednoznačne aj z tohto príbehu. Ale
v konečnom dôsledku - pôsobenie, účinkovanie a celú činnosť každého jedného kňaza pri záverečnom
účtovaní dokáže pravdivo posúdiť a potom aj odmeniť len náš Pán.
Verím, že viacerí by sa mohli hlásiť a aj sa hlásia k tomu, že boli takto oslovení, zastavení, obrátení,
možno už ako utekajúci a znova vrátení späť. Späť predovšetkým ku sviatostnému životu, lebo ten je
najdôležitejší. Pán to všetko isto zváži. Ak by sme znova chceli poukázať na veľký dar, ktorý mal v sebe,
ktorým dokázal otvárať Písma a oslovovať, treba spomenúť určitú jeho „predispozíciu“. Už v detstve rád
čítal a svojim rovesníkom potom rozprával všetko to, čo prečítal. Využil svoj rozprávačský talent, ale využil ho vo všetkých formách kňazskej služby, skutočne vo všetkých. Ako som sa dozvedel, v ostatnom
čase mal zvlášť zaľúbenie v knihe Jób. Niet sa čo diviť.
Od 7. júla 2018 začal svoju možno najťažšiu profesúru, „profesúru utrpenia“. Jeho zdravotný stav bol
v určitých chvíľach už značne kritický. Vy, ktorí ste ho sprevádzali a boli ste mu nablízku, viete o tom veľmi dobre. Možno aj práve preto sa na jeho parte objavil práve citát z knihy Jób, ktorý by sme mohli rozdeliť na dve časti. Jób hovorí: „Bár by moje slová boli napísané...“, ale potom toto prianie je ešte vygra-
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dované, keď hovorí ďalej: „bár by ich železným rydlom a olovom navždy vrýpali do skaly“ (porov. Jób 19,
23-24). Akoby svätopisec chcel v tejto chvíli povedať jednoznačne: Božie slovo je tak mocné a tak dôležité, nech je vpísané aj do skaly, aby sa zachovalo, lebo skala ho uchová. Ale je tu aj iný význam, ktorý
môžeme vyjadriť takto: aby Božie slovo preniklo aj do toho ľudského srdca, ktoré už skamenelo. Aby sa
vrylo aj do tohto ľudského srdca. Ďalšia časť citovaného úryvku znie: „Verím, že môj Vykupiteľ žije, verím,
že v posledný deň vstanem z prachu zeme..., ja ho uvidím, uvidím ho na vlastné oči“ (porov. 19, 25-27).
Aké mocné sú tieto slová, ktoré človek potrebuje počuť v utrpení, ktoré potrebuje počuť pri zomieraní. Sila tohto slova nám totiž hovorí: smrťou sa život neodníma, nekončí, iba sa mení a zrakom viery môžeme v diaľke už badať úsvit zmŕtvychvstania, čo naznačuje už táto starozákonná zvesť. Toto vyúsťuje
(podľa sprostredkovanej informácie), do jeho možno až životného kréda, ktoré si tiež našlo miesto na
parte (aj na náhrobnom kameni): „Dei Verbum in aeternum“ - Božie slovo naveky. Božie slovo platí naveky, ale i dáva život naveky. Takú moc má Božie slovo. Treba naozaj poďakovať Jozefovi za tento spôsob i možnosti správneho otvárania Písem, ktoré ohlasoval a potom dával ďalej.
Pri svojej erudícii, zvlášť na akademickej pôde, možno otvoril aj témy, ponúkol určité návrhy, ktoré ešte
potrebujú čas a čas ich preverí. Ale tiež veríme, že to, čo je dobro, čo je rozosiate ako dobro, to vždy vo
svojom čase prinesie svoje ovocie a za to treba naozaj vysloviť na jeho adresu slová vďaky. Osobne si
znova rád spomínam na naše vzájomné dišputy. Nebolo ich nejako veľa, ale oboch nás posúvali a často
vyúsťovali, zvlášť v ostatnom čase, v spoločnú zhodu. Chcem poukázať zvlášť na to, ako bol stále vďačný za možno jednoduchú, ale úprimnú a hlbokú vieru svojich rodičov. Tú vieru, ktorú mu rodičia, ktorú
ste Vy, mamka, odovzdali svojim deťom. Bol Vám za to veľmi vďačný. Za prostredie viery v rodine, ale i v
obci, vo farnosti, kde náboženské prejavy boli samozrejmé. Zvlášť to bola modlitba, pravidelné prijímanie
sviatostí, pravidelná účasť na svätej omši, cirkevné slávnosti, celá náboženská výchova doma, v škole,
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vo farnosti. Darmo, teraz nemyslím len na neho. Teraz to dávam do oveľa širšieho auditória. S pribúdajúcimi rokmi si aj vysoko študovaní ľudia veľmi vážia silu viery svojich rodičov. Silu viery svojej rodiny a
prostredia, z ktorého vzišli. To sú tie najpevnejšie základy, na ktorých sa dá budovať.
A rád vyslovujem ďalšie slová vďaky, aj keď už dlhšie nepôsobil v rožňavskej diecéze - teda priamo v
pastorácii, ďakujem mu za tie roky, v ktorých pôsobil vo viacerých farnostiach. Vzťah k rožňavskej diecéze nestratil a bolo z neho cítiť neustály záujem o dianie v našej diecéze. Naposledy sme hovorili spolu telefonicky 30. januára v tomto roku (2021). Spomínam si, že častejšie opakoval, a mnohí kňazi to
viete, že z tohto kúta Šariša išli viacerí mladí muži študovať za kňazov do rožňavskej diecézy. A keďže
to už považoval za určitú tradíciu, rád opakoval adeptom kňazstva z tohto kúta, keď sa objavili, aby išli
za rožňavskú diecézu.
Nemožno opomenúť jeho zmysel pre humor. Keď začal rozprávať vtip, ešte sme nevedeli, o čom bude
hovoriť a už sme sa smiali. Takto vedel navodiť situáciu radosti. A humor, optimizmus a dôvera ho neopúšťali ani v náročných chvíľach profesúry utrpenia. Napokon, každý z nás by mohol spomenúť niektorú
udalosť, ktorá nás s ním spájala. A iste nebola by to len jedna udalosť. Rád si spomínam, ako sme sa
vo februári 1992 pracovne vybrali s profesorom Baginom a saleziánom Stanislavom Slobodom vlakom
do Ríma. Na stanici Termini nás čakal Jozef, aby nás zaviezol autom na český Velehrad. Lenže, tí, ktorí ste študovali v Ríme, viete, ako to vyzerá v premávke Ríma okolo 17-tej hodiny, kedy sme sa potrebovali dostať do centra Ríma. Vtedy je tam najväčšia premávka, trafico. Všade boli zátarasy a polícia. Jozef so svojím typickým šarmom vybehol z auta k policajtom, ohúril ich svojím sympatickým štýlom komunikácie a priechod bol vybavený.
Je ešte veľa iných takýchto radostných chvíľ, ktoré sa môžu spomenúť niekedy inokedy. Ďakujem za
jeho život, za jeho službu vo všetkých jej podobách. A ďakujúc Pánovi za jeho život, ďakujem všetkým,
zvlášť tým, ktorí ste stáli pri ňom aj na ceste „profesúry utrpenia“. Ďakujem počnúc lekármi až po vás
všetkých, ktorí ste mu podali možno pohár vody. Pri jednej návšteve v nemocnici mi povedal: „Vieš, teraz potrebujem, aby mi niekto ostrihal vlasy, nechty, oholil ma, atď.“ Veď to viete, drahí bratia a sestry, ak v dome ostane človek sám, bez základnej pomoci, pre osamoteného chorého je to veľmi bolestivé. Ale kňaz je sám a potrebuje aj takúto pomoc. Preto vďaka vám všetkým, ktorí ste poslúžili aj takto.
Dnes je slávnosť Zvestovania Pána. „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (porov. Jn 1, 14).
To už nie je to rydlo, o ktorom hovorí kniha Jób, ktoré vnáša Božie slovo do kameňa alebo do celého kamenného masívu. Ale je to Duch Svätý, ktorý vnáša nový život pod srdce Panny Márie. Božie slovo sa
zhmotní v ľudskom zárodku a potom rastie v tomto tele, rastie v telo Vykupiteľa. Kiež by každé Božie slovo, ktoré nám Jozef ohlasoval otváraním Písem, sa takto transformovalo na živého Krista v našom živote, aby sme sa aj my mohli s Jóbom i Jozefom s vierou modliť a vyznávať: „Verím, že môj Vykupiteľ žije,
že v posledný deň vstanem z prachu zeme. Ja ho uvidím, uvidím ho na vlastné oči.“ Amen.

Za kňazom a profesorom Jozefom Leščinským (1955 - 2021)
Spomienka na zosnulého kňaza Rožňavskej diecézy prof. Jozefa Leščinského, ktorého si Pán povolal z
tohto sveta 21. marca 2021
Na jeseň 1993 som začal svoj tretí rok v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
Na prednášky zo Starého zákona k nám vtedy prišiel nový vyučujúci, ktorého som dovtedy osobne nepoznal.
Jozef Leščinský práve ukončil licenciát z biblickej teológie na Gregoriánskej univerzite v Ríme (1990-1993),
vrátil sa na Slovensko a ako kňaz Rožňavskej diecézy nastúpil na miesto farára v Krompachoch.
Keď prišiel k nám na prvú vyučovaciu hodinu a začal prednášky, „spadli mi sánky“. Nový pohľad, ktorý ponúkol na Božie slovo, v súvislosti s históriou, originálne prepojenie biblickej tematiky s filozofiou, literatúrou
a kultúrou vzbudili vo mne a mojich spolužiakoch všeobecné nadšenie. Prof. Leščinský bol majstrom slova,
ktorý dokázal poslucháčov vtiahnuť do rozprávania svojím zanietením, humorom a rozhľadom. Vynikal schopnosťou poukázať na súvislosti Biblie, ľudského života a spoločnosti.
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Ovplyvnil celé generácie terajších kňazov Košickej arcidiecézy
a Spišskej a Rožňavskej diecézy.
Výraznou mierou mu vďačím za to,
že láska k Svätému písmu vo mne
naďalej rástla a aj pod jeho vplyvom som o niekoľko rokov absolvoval biblické štúdiá. Vážil som si
ho, s akou nenútenosťou sa vďaka
jeho prístupu z nášho vzťahu profesor - študent stal vzťah spolubratov v kňazstve a kolegov v učiteľskom zbore.
Jozef bol človekom, ktorého priťahovala myšlienka „Nádvoria pohanov“. Je to výraz, ktorý používa
Cirkev pre dialóg s tými, ktorí síce
nepatria do Cirkvi, ale majú v úcte
kresťanské hodnoty a sú otvorení
pre vzájomnú komunikáciu. Počas
svojho pontifikátu sa týmto prístupom vyznačoval Benedikt XVI. V rokoch 1996 - 1999 bol prof. Leščinský riaditeľom Katolíckeho biblického diela vo Svite. Bol aj šéfredaktorom periodika Verbum, časopisu pre kresťanskú kultúru. Stál
za mimoriadne vydareným multimediálnym koncertom „Ján Pavol
II. - spomienka na 1. slovanského
pápeža“. Dlhé roky prednášal na
Teologickej fakulte so sídlom v Košiciach a na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde bol aj odborným garantom.
Z jeho publikácií spomeniem
Dynamická antropológia Biblie,
Perlový náhrdelník, Hermeneutika – krátky náčrt dejín interpretácie. Vo svojej knižnici si uchovávam aj jeho dve knihy: Múdrosť v
Izraeli a Proroci Izraela. Mal som
rád stretnutia s ním. Neboli časté,
ale rozhovory s ním boli intenzívne
a hlboké. Starosti a radosti spoločnosti a Cirkvi boli aj jeho starosťami a radosťami. Vedel jasne pomenovať ich ťaživé body, ale ešte
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viac mal dar ponúknuť východiská
a vízie, čo je v dnešnej dobe vzácny a potrebný dar. Pozeral vždy s
nádejou dopredu, lebo veril Kristovmu evanjeliu.
Vynikal schopnosťou poukázať
na súvislosti Biblie, ľudského života a spoločnosti.
Keď slávil svoju 60-tku, pozval
ma za kazateľa do svojej rodnej
obce Chmiňany na ďakovnú sv.
omšu. Vtedy pri restrospektíve na
svoj doterajší život kňaza, zacitoval starozákonného proroka Jeremiáša: „Zvádzal si ma, Pane, nuž
dal som sa zviesť, uchopil si ma
a premohol“ (Jer 20, 7).
Bol rád kňazom so všetkými radosťami, ťažkosťami a výzvami,
ktoré toto povolanie prináša. Videl v ňom predovšetkým poslanie
byť prorokom pre svoju dobu. Usiloval sa to napĺňať. Vo veľkej úcte
mal svojich rodičov, krásu rodného kraja a pokoj a vieru jednodu-

chých, ale úprimných ľudí. Vnímal,
že strácame z týchto hodnôt na
škodu nám všetkým.
Jeho posledné roky poznačila
výrazným spôsobom vážna choroba. Jeho viera sa ešte viac prehĺbila a kňazstvo dostalo nový hlbší
rozmer. Nezanevrel, neuzavrel sa
a neprišiel o noblesu a zanietenie,
ktoré ho charakterizovali počas celého jeho života.
Pán života s smrti povolal svojho kňaza na 5. pôstnu nedeľu,
keď zvykneme zahaľovať kríže v
našich kostoloch. Symbolicky strácame na niekoľko dní pohľad našimi telesnými očami na Krista,
aby sme naň ešte hlbšie hľadeli
očami viery.
Ctený môj kňazský spolubrat a
pán profesor, milý Jozef, nech Ťa
Pán prijme do nebeského Jeruzalema a môžeš nazerať v plnosti na
svojho Vykupiteľa z tváre do tváre. Odpočívaj v pokoji!
(prevzaté)
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Ahoj, deti!

Po dlhšej prestávke sme si všetci opäť sadli do školských lavíc, určite každý s veľkou radosťou,
ak nie, nezúfajte, veď letné prázdniny už klopú na dvere. Zo stromov opadali biele lupene, usilovné
včielky a krásne motýle si poletujú a hrejivé lúče slnka nás hladia po lícach, to znamená, že leto je o
chvíľu tu. S mesiacom jún prichádza medzi deťmi najobľúbenejší sviatok - Medzinárodný deň detí,
ale aj iné sviatky, tak sa poďme pozrieť, čo nás tento prvý letný mesiac čaká.
Svätec mesiaca – Sv. Justín (1. 6.)
Sv. Justín sa narodil v pohanskej rodine. Kvôli štúdiu odcestoval do Atén, kde mu jeden starec porozprával o kresťanskej pravde a odporučil mu, že ak chce naozaj poznať pravdu, nech sa modlí a
študuje kresťanské knihy. Hoci Justín počul o kresťanoch rôzne nepravdivé chýry, zaujímal sa o toto
učenie. Neskôr sa rozhodol stať kresťanom. Justín ďalej žil svätým a prísnym životom a zo všetkých
síl sa snažil šíriť Kristovu múdrosť a pravdu, najmä medzi vzdelanými ľuďmi. Zakladal školy a učil
všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Stal sa apologétom (obhajcom viery kresťanov). V dielach, ktoré napísal, obhajuje kresťanov, vyvracia klebety o nich a poukazuje na skutočný spôsob života kresťanov a na ich čestný život. Justína nakoniec uväznili a odsúdili ho na smrť.
Deň detí (1. 6.)
Radosť v detských očiach, smiech, kopec zábavy a pekných chvíľ. Deň, ktorý má v kalendári svoju
pevnú pozíciu od nepamäti, má rád asi každý z nás. Milé deti, užite si tento deň, lebo si to zaslúžite.
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (3. 6.)
Ľudovo nazývame aj Božie Telo. Je to prikázaný sviatok, ktorý slávime vždy druhý utorok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Pripomíname si skutočnú prítomnosť Ježiša Krista vo Sviatosti oltárnej.
Deň otcov (20. 6.)
Tak ako aj mamky majú svoj deň, takisto ho majú aj otcovia. Tretia júnová nedeľa patrí všetkým
otcom, ktorí nám vždy dokážu poradiť a správne nás usmerniť. Určite ich poteší milé slovko, za všetku starostlivosť, trpezlivosť, pomoc a humor, ktorý nám s láskou dávajú.
Vymaľujte si obrázok sv. Petra a Pavla.
29. júna slávime prikázaný
sviatok.
„Ó, Kráľ nebeský, Utešiteľ,
Duch Pravdy,
Ty, ktorý si všadeprítomný,
Ty, ktorý všetko napĺňaš,
Poklad milosti a darca života,
príď a prebývaj v nás,
očisť nás od všetkých škvŕn
a spas naše duše,
stránku pripravila: Melánia Tkáčová
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Ty, ktorý si Dobrota.“
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Aké sú etapy rozvoja lásky?

MÁ

...

ca na vzťahu) - etapa, v ktorej
sa chceme navzájom o všetko deliť, mať účasť na živote druhého, pomáhať mu, počúvať ho a to isté požadujeme aj pre seba. Sprevádzajú
ju postoje otvorenosti, dôvery, človek je k druhému pripútaný, veľa od neho požaduje a
očakáva, že jeho požiadavky
budú splnené a je frustrovaný,
ak to tak nie je.
Ja som tu pre teba (láska) najvyšší stupeň rozvoja lásky:
dávam sa ti na 100 percent,
chcem ti byť nablízku, sprevádzať ťa a pomáhať  ti rozvíjať
sa, s otvorenosťou prijímam
to, čo mi chceš dať, nenútim
ťa zmeniť sa, ale svojím postojom ťa motivujem k tomu, aby
si sa stal lepším človekom.
Človek prežíva priateľstvo, dôveru, radosť, pocit naplnenia
a zmyslu. Vzťah má šancu dostať sa do tejto etapy vtedy,
ak ide o zrelých ľudí, ktorí milujú sami seba a sú si navzájom úplne oddaní.
Zamilovanosť
Láska je často zamieňaná
za zamilovanosť, ktorá je, samozrejme, súčasťou lásky, ale
len jednou z jej počiatočných
fáz. Zamilovanosť je stavom
veľmi úzko spojeným s biologicko-chemickými reakciami
v našom tele. Neurotransmitery a hormóny v našom tele

ˇS P

B
RO LÉM

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.

Každý človek túži milovať a
byť milovaný. Skúsenosť lásky je zapísaná tak hlboko v
našich srdciach, že splnenie
akýchkoľvek iných snov nám
neprináša očakávané uspokojenie a pociťujeme prázdnotu,
ak sa o  ne nemáme s kým podeliť. Ľudia sa najviac realizujú skrze lásku. To znamená, že
každý človek sa v plnosti stane sám sebou vtedy, keď sa
naučí opravdivo milovať. Aká
je však skutočná láska? Aké
má vlastnosti? Ako mám vo
svojom živote milovať?
V pastorálnej konštitúcii o
Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes, ktorá bola napísaná po Druhom vatikánskom
koncile, nájdeme úryvok, kde
sa píše, že „láska je nezištným sebadarovaním“. Znie
to krásne a vzletne, avšak
uvádzanie týchto slov do života prináša so sebou veľké
ťažkosti.
Etapy rozvoja lásky:
Ty si tu pre mňa (zamilovanosť) - v tejto etape vzťahu sa
veľmi intenzívne zameriavame
na vlastné prežívanie. Často
ju sprevádzajú pocity ako žiarlivosť, nenásytnosť, nadšenie
a eufória. Človek odchádza zo
skupiny, prispôsobuje sa tomu
druhému, hrá sa na niekoho,
kým nie je, je egoistický.
Ty a ja sme tu pre seba (prá-

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

zintenzívňujú v čase zamilovanosti naše zážitky a spôsobujú, že tento stav pre tých,
ktorí ho prežívajú, je veľmi príjemný. Tieto látky pôsobia na
náš mozog podobne ako drogy - vďaka nim prežívame eufóriu a vzrušenie už len pri pomyslení na milovanú osobu.
Chceme byť blízko pri človeku, do ktorého sme sa zamilovali. Túžime po tom, aby pocit, ktorý prežívame, nezmizol.
Často sa však sústredíme len
na seba, svoje prežívanie, preto v tejto fáze nemôžeme hovoriť o zrelej láske.
Zápal, ktorý je so zamilovanosťou spojený, trvá v priemere okolo dvoch rokov. Ak sa
vzťah po uplynutí tohto času
neposunie do ďalšej etapy,
rozpadne sa. Často sa stáva, že sa zamilovaní ľudia zamerajú na pocity a zážitky a
vstúpia do manželstva, ktoré
sa po niekoľkých rokoch končí rozvodom. Sklamaní prichádzajú do poradne a navzájom
sa obviňujú.
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Trampoty
v manželstve
153. Manželstvo je vaše povolanie
Manželstvo je vaše
povolanie, ktoré pre
vás vybral Boh. Je
to cesta, po ktorej
máte kráčať celý život, aby ste dosiahli svoj cieľ. Prísaha,
ktorú manželia skladajú, je sviatosť. Samotný Boh skrze Ježiša Krista udelil Cirkvi
moc rozhodnúť o manželstve dvoch kresťanov - muža a ženy. Cieľom ľudského života je spása, zjednotenie s Bohom. Vy, drahí
manželia, máte tento
cieľ dosiahnuť na ceste manželského života. Po tejto ceste ste
chceli kráčať spolu
s Bohom, preto ste začali sviatosťou.
Sviatosť manželstva spája
dvoch ľudí, muža a ženu, špeciálnym putom. O sile tohto puta
svedčia slová manželskej prísahy. Všetci si ju pamätáte: „Beriem si teba za manžela/-ku
a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom/-kou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani
v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni
svojho života.“ Sľub je ešte potvr-
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dený prísahou. Tieto slová vyjadrujú silu manželského puta. Neraz je potrebné vracať sa k týmto slovám, k prísahe, aby puto,
ktoré medzi vami vzniklo, drahí
manželia, bolo silné, také silné,
ako kedysi vyslovené slová. Je
potrebné vracať sa k týmto slovám mysľou, srdcom i vôľou preto, lebo v súčasnosti slovo nemá
váhu: dokonca ani to slovo, ktoré spája dvoch ľudí. Preto ste
povinní, vy, kresťanskí manželia, v sebe stále obnovovať moc
týchto sviatostných slov...
Tieto slová pre nás kresťanov
potvrdzujú nerozlučné puto. Je
to nádherné. Ak svetská móda
našich čias hlása, že manželstvo možno rozdeliť, ide o rozklad. Hovorí sa o tom a hlása sa
to v mene domnelého pokroku,
v mene zdanlivej slobody. Veľkosť manželstva spočíva v jeho nerozlučnosti. Hovorí o láske, ktorá je rovnako silná ako manželské puto. Podstatou manželstva
je totiž veľká láska - to je jeho
najhlbší obsah. Veľkosť lásky sa
meria podľa toho, či trvá do konca života. A práve táto veľká láska dáva právo plodiť a táto veľká
láska sa zároveň preveruje plodnosťou - životom, ktorý odovzdávame novým ľuďom - svojim deťom. Je to akýsi uzavretý celok,
ktorý nie je možné rozdeliť. Nemôžeme oddeliť manželskú lásku vyjadrenú manželským spolužitím od plodnosti, od detí. Manželská láska je vo svojej prirodze-

nosti plodná, dáva život a v tom
spočíva jej veľkosť. Ak manželskú
lásku odtrhneme od plodnosti, je
to pre ňu ponižujúce, degraduje
ju to, stráca svoj pravý význam,
pravú hĺbku a pravú silu.
Keďže my, kresťania, máme
na túto záležitosť vďaka Božiemu
slovu a Božiemu zákonu taký jasný pohľad, usilujme sa zachovať
celú pravdu o manželskej láske.
A preto nech je láska kresťanských manželov láskou plodnou,
nech je to láska, ktorú manžel
a manželka vyjadrujú starostlivosťou o nový život a to od prvej
chvíle počatia - starostlivosťou
o dieťa; pre človeka je to predsa
tá najkrajšia úloha - dať život človeku a vychovať ho. Tá najkrajšia
úloha pre spoločenstvo manželov, pre manžela a manželku: dať
život deťom, vychovať ich, vytvoriť
skutočné rodinné spoločenstvo.
Zamilujte si túto úlohu, drahí manželia. Nech po okraj napĺňa vašu myseľ, vaše srdce, vašu
vôľu. Nech na nej pracujú vaše
ruky i hlava. Neľutujte to množstvo starostlivosti, ktoré ste museli vynaložiť, neľutujte to sebazaprenie, tú obetu, pretože toto
všetko svedčí o pravdivej láske.
O každej láske, zvlášť manželskej a rodičovskej láske.
Kresťania si uvedomujú, aké
sú ich manželské a rodičovské
povinnosti. Žijeme v časoch, keď
vo všeobecnosti vzrástlo povedomie človeka v rôznych oblastiach a sme tí, ktorí ukazujú, čo

5/2021
znamená zodpovedné rodičovstvo... Usilujte sa v duchu učenia Cirkvi, ktorá je matkou a vychovávateľkou, žiť svoje rodičovstvo zodpovedne.
Milujte deti, nebojte sa ich!
Dieťa je najväčšie bohatstvo človeka, rodiny, národa, Cirkvi. Nezabúdajte na to drahí manželia,
mladí manželia... Začína sa obja-

Spektrum
vovať hrozba, že nám toto najväčšie dobro bude chýbať. Najväčším dobrom pre národ je človek.
Investujeme do rôznych vecí, inštitúcií, do práce, tým všetkým
sledujeme nejaký cieľ. Najdôležitejšou investíciou je však investícia do človeka - a samotný človek.
Nech si kresťania, kresťanské

manželstvá a rodiny dobre uvedomia svoje povolanie a svoju zodpovednosť. Drahí manželia, často sa modlite, aby ste dobre splnili svoje manželské a rodičovské povolanie... Nech vám najsvätejšia Matka pomáha na tejto ceste, na ktorú ste sa vydali
vstupom do manželstva.
MUDr. Blažej Vaščák

Ohlášky:
• sobáš 5. júna 2021 v Širokom - Benjamín Kollár, syn rodičov Jozefa a † Moniky rod. Kaľavskej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Veronika Kundeková, dcéra rodičov Pavla a Veroniky rod. Smolkovej, narodená v Prešove, bývajúca v Širokom
• sobáš 10. júna 2021 vo Víťaze o 15.00 - Roman Hadry, syn rodičov Petra a Eleny rod. Šucovej,
narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a Mária Jenčová, dcéra rodičov Jozefa a Evy rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 12. júna 2021 vo Víťaze o 15.30 - Jozef Adamišin, syn rodičov Jozefa a Anny rod. Papcunovej, narodený v Gelnici, bývajúci v Gelnici a Andrea Janošová, dcéra rodičov Jána a Kamily rod.
Kuckovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 19. júna 2021 v Ovčí o 15.00 – Dávid Prexta, syn rodičov † Mareka a Adriany rod. Smolkovej, narodený v Prešove, bývajúci v Chminianskej Novej Vsi a Miroslava Galková, dcéra rodičov
Miroslava a Kristíny rod. Ondriášovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí
• sobáš 3. júla 2021 vo Víťaze o 15.00 – Jozef Kundrik, syn rodičov Jozefa a Magdalény rod. Čechovej, narodený v Krompachoch, bývajúci vo Víťaze a Barbora Iskrová, dcéra rodičov Františka a Marty rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa
• 1.5. v sobotu sme slávili odpustovú slávnosť v našom farskom kostole zasvätenom sv. Jozefovi, robotníkovi; hlavným celebrantom bol Jozef Pekár, dekan a farár vo Veľkom Šariši
• 2. 5. v nedeľu bolo stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí v kostole sv. Barbory v Ovčí o 14.00
hodine
• 2. 5. v nedeľu bolo stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí v kostole sv. Jozefa, robotníka
vo Víťaze o 15.00 hodine
• 20. 5. vo štvrtok bola v našej farnosti celodenná poklona najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
• 30. 5. dnes v nedeľu je 1. sväté prijímanie detí vo filiálnej obci v Ovčí v  kostole sv. Barbory
o 10.30; prvýkrát prijme Eucharistiu 6 detí

Stane sa
• 6. 6. v nedeľu prijme vo Víťaze pri sv. omši o 10.30 po prvýkrát Eucharistiu 18 detí; kvôli protipandemickým okolnostiam sa sv. omše môžu zúčastniť iba rodičia prvoprijímajúcich detí; sv.
omšu budeme vysielať naživo
• 30. 6. v utorok bude celodenná poklona v našej farnosti; dátum, ktorý je nám pridelený
• 4. 7. v daný deň bude po sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz
31. 5. Pondelok
1. 6. Utorok
2. 6. Streda
Najsvätejšieho
3. 6.
Kristovho Tela a Krvi
4. 6. Piatok
5. 6. Sobota
10. nedeľa
6. 6.
cez rok - B
7. 6. Pondelok
8. 6. Utorok
9. 6. Streda
10. 6. Štvrtok
11. 6. Najsv. Srdca Ježišovho
12. 6. Sobota
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.

11. nedeľa
cez rok - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
12. nedeľa
cez rok - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

25. 6. Piatok
26. 6. Sobota
13. nedeľa
27. 6.
cez rok - B
28. 6. Pondelok
Sv. Petra
29. 6.
a Pavla
30. 6. Streda
1. 7. Štvrtok
2. 7. Piatok
3. 7. Sobota
4. 7.

30

14. nedeľa
cez rok - B

Ovčie

18:00 za ZBP rodiny Balogovej
18:00 † Róbert Kráľ (výročná)
7:00
18:30
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
18:00

† Jozef, Helena a Štefan Birošovci
50: František Jenča
60: Anton Magda
za živých a mŕtvych členov RB
† Helena Jenčová r. Miženková
za farnosť - 1. sv. prijímanie
† Ján, Helena a Ján
55: Ján Čech

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

40: Milan Čech a za jeho rodinu
sobáš: R. Hadry - M. Jenčová
85: Ján Jenča a za jeho rodinu
70: Mária Pavlíková
sobáš: J. Adamišin - A. Janošová
za ZBP Jozefa a Marty Birošovcov a ich rodiny
40: Valentín Sirovič
† Ľuboslav Stašík
25: manželstva - Gondovci

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

† Františka, Martin a Žofia
† Viktor, kňaz, sr. Samuela, Andrej a Mária
za ZBP Bohuznámej osoby
70: Ján Štofaňák a 45: manž. s Boženou
† Ján Biroš, kňaz

17:00 za farnosť
17:00 80: Helena Uličná a za jej rodinu
9:00 † Jolana Jenčová (výročná)

18:00 80: Helena Baranová
17:00 † Alojz
9:00 80: Irena Jenčová

18:00 † Andrej Uličný
17:00 † Anton Srholec, kňaz
15:00 sobáš: D. Prexta - M. Galková
9:00 za farnosť

18:00 † František st. a František ml. Čechovci
18:00 † Jozef, Apolónia a Jozef Galdunovci
7:00 † Veronika a Jozef
† Ladislav, František, Florián, Anna a Va18:00
lent
7:00 za ZBP učiteľov ZŠ vo Víťaze
7:30 za farnosť
10:30 50: Peter Bialončík
18:00 † Ladislav, kňaz
7:00 † Mária a Ján Haľkovci
18:00 † Mária, Jozef a František Balogovci
18:00
18:00
7:00
15:00
7:30
10:30

† Mária, Štefan, Peter a Štefan Čechovci
† Berta Magdová
za živých a mŕtvych členov RB
sobáš: J. Kundrik - B. Iskrová
70: Pavol Jenča (348)
60: Pavol Biroš

17:00 na úmysel Bohuznámej osoby
9:00 60: manž. Vincent a Terézia Kollárovci

17:00 za farnosť
18:00 60: Mária Novotná a za jej rodinu
17:00 † Anna Pokutová
9:00 za farnosť

25. apríl 2021 - blahoželanie k meninám
nášmu duchovnému otcovi Marekovi

1. máj 2021 - odpust sv. Jozefa, robotníka;
slávnostným kazateľom bol ThLic. Jozef Pekár, dekan, farár

