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Editoriál

Milí Polhorci!
Dostáva sa Vám do rúk prvé, verím, že nie posledné číslo náš časopis Srdce. Zámerne používam
výraz nášho časopisu, pretože tento časopis, chce
byť časopisom nás všetkých. Samotný názov nie je
zvolený náhodne. V prvom rade vyjadruje najzákladnejšiu charakteristiku našej farnosti, že je to farnosť
zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Slovo
„srdce“ však v sebe nesie aj posolstvo lásky, dobroty,
milosrdenstva, odpustenia. Máme nádej, že aj vďaka tomuto nášmu časopisu sa toto posolstvo bude
šíriť „od Srdca k srdcu“, a že zasiahne srdcia všetkých
našich farníkov.
V tejto chvíli chcem časopisu zaželať, nech je zdrojom informácií, poučenia, povzbudenia pre každého
z nás. Želám mu, aby bol jednoducho našim časopisom. Nech Vám jeho čítanie spríjemní tieto sviatočné dni, nech Vám pripomenie udalosti, ktoré sme
spolu prežili, ľudí, ktorí obohatili náš život, ale hlavne
nech poteší vaše srdcia. Vydávať časopis nie je ľahká
vec. Ďakujem preto všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydaniu tohto prvého čísla, dúfam že
nám budú oporou aj naďalej, ale taktiež povzbudzujem aj ostatných, aby nám podľa svojich možností
a schopností pomohli pri tvorbe ďalších čísel. Vaše
podnety, postrehy, príspevky posielajte na adresu:
srdce.casopis@gmail.com. 8.december je deň,
kedy sme začali prežívať rok Milosrdenstva. Byť milý
a srdečný k najbližším doma, k členom našej farskej
rodiny, nech je želaním každého z nás. Pochopenie,
tolerancia, spolucítenie nám veľmi pomáhajú prežiť
v tomto svete. Ak sa nám tieto vlastnosti podarí
Srdce
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uviesť do života, vo veľkej miere to obohatí na prvom
mieste nás samých a pocítime krásu a dôležitosť milosrdenstva.
Prežívame krásne sviatky rodiny, pokoja a nádeje – Vianoce. Prajem vám všetkým, aby sme svojim
životom ukázali, že Boží plán s človekom je nádherný
a výnimočný. Že Jeho Dar, ktorý nám cez Máriu poslal na svet, neprišiel zbytočne. Nech pokoj, láska,
nádej a radosť naplnia naše srdcia.
Marián Kačír
farár
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Kronika roka 2015
Krsty
Natália Jagelková		
10.január 2015
Tomáš Šimurdiak		
18.január 2015
Tobias Kocúr		
1.február 2015
Lukáš Hvoľka		
8.február 2015
Tobias Iskerka		
8.február 2015
Miroslav Grobarčík
15.február 2015
Veronika Romaníková
28.február 2015
Marián Juritka		
1.marec 2015
Marek Borovka		
5.marec 2015
Bruno Chromčák		
15.marec 2015
Nikola Budzeľová		
15.marec 2015
Michal Tarčák		
15.marec 2015
Sabína Daňová		
15.marec 2015
Edita Zoššáková		
15.marec 2015
Sára Mazuráková		
15.marec 2015
Martin Kurčina		
21.marec 2015
Tibor Blaškovič		
5.apríl 2015
Emma Gonščák		
11.apríl 2015
Alan
Idunk		
17.apríl 2015
Daniela Zboroňová
19.apríl 2015
Timon Furin		
2.máj 2015
Matias Cubinek		
2.máj 2015
Hugo František Hrubjak
3.máj 2015
Zdenka Štureková
3.máj 2015
Peter Plevjak		
23.máj 2015
Alica
Žitňáková
7.jún 2015
Diana Vrubel		
7.jún 2015
Lenka Vrubel		
7.jún 2015
Nela Terézia Tarčáková
13.jún 2015
Ema Vorčáková		
21.jún 2015
Emma Rončáková		
28.jún 2015
Sebastián Kocúr		
28.jún 2015
Richard Borovka		
5.júl 2015
Marcel Vonšák		
5.júl 2015
Matej Kurčina		
19.júl 2015
Damián Zboroň		
9.august 2015
Leonard Šnauko		
16.august 2015
SebastiánŠtefaňák
16.august 2015
Marko Cubinek		
16.august 2015
Martin Vrubel		
16.august 2015
Tomáš Randjak		
16.august 2015
Rastislav Vnenčák
20.september 2015
Jozef Plevjak
20.september 2015
Matej Vojtašák
20.september 2015
Ján Vorčák
20.september 2015
Liliana Halková
20.september 2015
Jozef Fidrik
3.októbra 2015
Matej Zboroň		
4.októbra 2015

Félix Michal Brenkus
Peter Mlynarčík
Zoja Vargončíková		
Dorota Rusnáková
Lea Cubinková
Tadeáš Rusnák
Rebeka Vorčáková
Adam Ďubek
Adam Zoššák
Marián Jagelka
Veronika Fidriková
Lea Miklušáková
Simon Jaššák
Marieta Chudjákov
Klára Genšorová
Aneta Tarčáková
Jakub Strnal
Barbora Goláková

4.októbra 2015
4.októbra 2015
4.októbra 2015
4.októbra 2015
4.októbra 2015
11.októbra 2015
24.októbra 2015
24.októbra 2015
1.novembra 2015
7.november 2015
8.november 2015
22.november 2015
22.november 2015
6.december.2015
20.december.2015
20.december.2015
20.december.2015
23.december.2015

Pohreby

František Glovaťák
Kristína Špigurová		
Jozef Kurák		
Ján Šimurdiak		
Ján Grajciar		
Anton Randiak		
Anna Juritková 		
Pavol Masničák		
Štefan Rusnák		
Jozef Ferneza		
Jozef Kvasňák		
Ján Pindiak		
Jozef Juritka		
Terézia Zoššáková		
Jozef Pienčak		
Jozef Tarčák		
Štefan Juritka		
Anna Cubinková		
Anton Pientak		
Ferdinand Vrúbel		

08.04.2015
10.04.2015
06.05.2015
08.05.2015
09.05.2015
02.06.2015
08.06.2015
08.06.2015
05.07.2015
09.07.2015
24.07.2015
12.08.2015
14.08.2015
15.08.2015
28.08.2015
02.09.2015
06.09.2015
26.10.2015
15.11.2015
15.11.2015

Sobáše
Rudolf Migra		
Jana Gracíková
25.apríla 2015
Tomáš Halka		
Soňa Stelinová
18. apríla 2015
Martin Tarčák
Anežka Vargončíková
2. mája 2015
Matúš Špagla
Gabriela Murinová
9. mája 2015

Sobášna príprava:

Martin Babinský 		
Jana Bobáková
23. mája 2015
Gabriel Tomko
Mária Chromčáková
30. mája 2015
Jozef Kozák
MáriaSameková
1. augusta 2015
Jozef Iglarčík		
JanaRevajová
30. mája 2015
Ľubomír Zboroň		
Jana Plevjaková
6.júna2015
Michal Garaj
Mária Skurčáková
4. júla 2015
Ján Sivoň
Beáta Fernezová
18. júla 2015
Martin Žitňák
Simona Karpeľová
18. júla 2015
Dominik Iglarčík		
Aneta Wronka
15. augusta 2015
Miroslav Grobarčík
Margita Kutláková
29.augusta 2015
Miroslav Budzeľ
Martina Hrubjaková
29.augusta 2015
Martin Vavrín
Zuzana Murínová
5. septembra 2015
Ján Meško
Miroslava Matonogová
5. septembra 2015
Marek Hrubjak
Miroslava Vorčáková
26. septembra 2015
Martin Rončák		
Jana Jagelková
3. októbra 2015
Ján Kocúr
Lenka Špigurová
10.októbra 2015
Juraj Žitňák
Alena Hrubjaková
17.októbra 2015
Martin Javor
Renata Grobarčíková
24.októbra 2015
Lukaš Hvoľka
Monika Pientáková
24.októbra 2015
Vladimír Klenčák
Lucia Heretíková
31.októbra 2015
Matej Kurčina
Klaudia Štefaňáková
14.novembra 2015
Manfred Hofmann
Mária Skurčáková
7. novembra 2015

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej
farnosti každú nedeľu po sv. omši,
prvú nedeľu vo sv. omši (o 10:00).
Predkrstná príprava bude každú prvú
sobotu o 9:00 na fare.

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

Sobášna príprava pre snúbencov, ktorí budú mať sobáš v Rabči, Or. Polhore, Sihelnom
alebo v Rabčiciach prebieha formou celodenného kurzu, na ktorý sa treba včas prihlásiť.
V roku 2016 budú kurzy v nasledovných termínoch:

12.3.2016

4.6.2016

24.9.2016

Vždy s prezentáciou od 8:30, začiatkom o 9:00 a predpokladaným koncom okolo 17:00, s poplatkom 10 € na
osobu (miesto konania bude oznámené v oznamoch v kostole týždeň pred kurzom) Prihlásiť sa je potrebné
cez formulár na www.rabcice.fara.sk

(Po jeho vyplnení vám potvrdí jeho zaslanie a ak je už termín plne obsadený, vypíše vám, že nie je možné sa už prihlásiť – prosím, aby ste si
to všímali)
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Aktuality
Výmena kaplánov
8.7.2015
Po roku pôsobenia v našej
farnosti odišiel do Bolívie na
misie náš kaplán dp. Ján Piatak.
Pánovi kaplánovi ďakujeme za
jeho obetavú službu v našej farnosti a prajeme mu veľa Božích
milosti na jeho ďalekom pôsobisku. Našim novým kaplánom
sa stal novokňaz Lukáš Stolárik
pochádzajúci zo Spišskej Novej
Vsi.

50 rokov od smrti biskupa
Vojtaššáka
9.8.2015

Aj pútnici z Oravskej Polhory si
spolu s množstvom iných veriacich pripomenuli v Zákamennom
50. výročie smrti Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka Slávnosť
sa začala akadémiou o Božom
sluhovi biskupovi Jánovi v podaní
mládeže zo zákamenskej farnosti.
Svätú omšu celebroval biskup
Štefan. Vo svojej kázni poukázal

Tábor 2015
Nekonečné dobrodružstvo
26.7. - 31.7.2015

Účastníci tábora, ktorý sa konal na Slanej vode putovali po
stopách prvých kresťanov a vyskúšali si aké to bolo v začiatkoch
Cirkvi. 70 detí a 30 animátorov
počas tábora zažilo veľa radosti, priateľstiev, prejavov odvahy,
odhodlania, snaženia a súťaženia,… no aj veľa spevu, kriku,
smiechu a zábavy. Každý deň
bol sprevádzaný svätou omšou
a skvelým programom, ktorý pripravovali zodpovední animátori.

na hlavné znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána. Po svätej
omši si prítomní uctili hrob biskupa Jána, pomodlili sa desiatok
ruženca a modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu. Po svätej omši
bolo pre pútnikov pripravené
ešte divadelné predstavenie „Anjelom svojim prikázal o tebe“
v podaní zakemenských ochotníkov, ktoré bolo stvárnené na
vysokej profesionálnej úrovni.

Výstup na Babiu horu
22.8.2015

Tohto roku sa uskutočnil už
19. ročník výstupu na Babiu
horu - k soche sv. Jána Pavla II.
Tohtoroční účastníci výstupu si
okrem iného pripomenuli aj 80.
výročie tragickej smrti štyroch
poľských turistov. Svätú omšu
na vrchole Babej hory za hojnej účasti turistov zo Slovenska
a Poľska celebroval kaplán zo Žarnovice, novokňaz Martin Pečarka. Svätú omšu koncelebrovali
farár z Oravskej Polhory Marián
Kačír, kaplán Lukáš Stolárik a tiež
vzácny hosť, apoštolský protonotár Jakub Gil, emeritný farár
vo Wadowiciach. Tohtoročnému
výstupu predchádzal v Oravskej
Polhore piatkový mládežnícky
program pozostávajúci z koncertu, adorácie a svätej omše, ktorú
celebroval Marek Uličný, riaditeľ
diecézneho centra voľného času
vo Važci.

Bodka za prázdninami
31.8.2015

Posledná augustová nedeľa
ako tradične ako každý rok patrila
„Bodke za prázdninami”. Počasie
bolo nádherné, s tropickými
horúčavami, ktoré vytvárali dojem, že prázdniny sa nekončia,
ale skôr začínajú. Tohtoročná
téma bola blízka všetkým deťom
preniesli sme sa do krajiny rozprávok. Úvodná scénka nás vtiahla do rozprávky o Červenej
čiapočke. V súťažiach, ktoré
nasledovali si mohli deti vychut5

Aktuality
nať mnoho ďalších obľúbených
rozprávok, ktoré poznajú z knižiek
alebo televízie. Celú Bodku zakončila diskotéka neskoro večer
na ihrisku nad farou. S krajinou
rozprávok sa deti museli rozlúčiť
a už o dva dni zasadnúť do
školských lavíc.

Modlitby za život
9.9.2015

V rámci prípravy na „Národný pochod za život” sme sa v
našej farnosti spojili v modlitbách, aby sme takto svojim dielom prispeli k ochrane ľudského
života, zvlášť toho počatého, ale
ešte nenarodeného. V stredu
9.9. zavítala do nášho kostola
putovná socha „Pomník nenarodeným deťom”, od umelca Martina Hudáčka. Súsošie znázorňuje
trúchliacu ženu, ktorá cíti veľký
smútok za svojím nenarodenám
dieťaťom. Druhá postava predstavuje nenarodené dieťa, ktoré
je znázornené už ako batoľa. To
veľmi dojemným a uzdravujúcim
spôsobom prichádza k matke, aby jej ponúklo odpustenie.
Počas modlitieb pri tejto soche

sme mohli intenzívne precítiť
veľkú drámu potratu a tiež bolesť,
ktorú následne spôsobuje matkám, ktoré ho podstúpili.
6

Gajdovačka

11.9.-13.9. 2015
V Oravskej Polhore sa uskutočnil 16. ročník medzinárodného
festivalu gájd a gajdošskej muziky
„Gajdovačka”. Viac ako 130 účinkujúcich z 8 krajín Európy si pre
návštevníkov festivalu pripravilo
to najlepšie, čo dnes ponúka európska gajdošská kultúra. Hlavný
program sa z kultúrneho domu
presunul do areálu oddychovej
zóny, kde si mohli návštevníci
naplno vychutnať nevšedné zvuky
gájd. Gajdošská hudba skrášlila aj
nedeľnú svätú omšu (V Polhore
máme o ďalší dôvod viac, aby
sme boli na našich gajdošov hrdí.
2. 12. boli zapísaní do Svetového
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.)

Nová hasičská striekačka

25.10.2015
Náš Dobrovoľný hasičský zbor
má nového vzácneho „pomocníka“, ktorým je nové hasičské
vozidlo Tatra CAS 815 spolu s protipovodňovým záchranným balíkom. Striekačku sme slávnostne
požehnali v nedeľu pred kostolom.

Národný pochod za život

20.9.2015
Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do „Národného pochodu za život“,
v Bratislave, a to nielen modlitbou, ale aj účasťou. Veriaci z Oravskej Polhory
sa najprv zúčastnili na svätej omši, ktorú v petržalskom Kostole sv. Rodiny
celebroval náš diecézny biskup Štefan Sečka. Potom sme sa presunuli na
Námestie SNP, odkiaľ sme ako súčasť 80 tisícového davu pochodovali ulicami hlavného mesta, aby sme takto vyjadrili podporu tým najbezbrannejším
a zároveň vyznali našu kresťanskú vieru.

Aktuality
Miništrantská púť do
Zákamenného
30.10.2015

V tomto roku sme si 4. augusta pripomenuli 50 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Preto sa aj polhorskí
miništranti vybrali do rodiska
tohto biskupa svätého života,

aby si pri jeho hrobe vyprosili potrebné milosti pre svoju službu.
Viacerí z nich mohli aj miništrovať pri svätej omši v kostole,
kde začínal miništrovať aj Ján
Vojtaššák. Po svätej omši sa presunuli na miestny cintorín, k hrobu biskupa Jána, kde bol pochovaný, kým jeho pozostatky neboli
prenesené na Spišskú Kapitulu.
Samotnej návšteve Zákamenného predchádzal ešte výlet do
Vychylovky, kde mali miništranti
možnosť povoziť sa na historickom vláčiku a navštíviť si tamojší
skanzen.

slávnostné požehnanie nového
obrazu (drevorezby) výjavu sv.
Huberta, patróna poľovníkov.
Slávnostnej sv. omše sa okrem
členov poľovného združenia z
Oravskej Polhory zúčastnili aj

zástupcovia poľovných združení
zo Zákamenného, Novoti a Oravského Veselého i ďalší hostia
z celého Slovenska. Vzácnu atmosféru slávnostnej sv. omše
umocnil aj mužský spevácky zbor
z Námestova a hornisti z Liptova.

Diecézny futbalový turnaj

8.11.2015
Na diecéznom futbalovom turnaji v Ružomberku sa zúčastnilo
16 tímov. Zo základných skupín
do semifinále postúpili tímy z farností Hniezdne, Oravská Polhora,
Kurimany a Stará Ľubovňa. Po vyrovnaných súbojoch sa na treťom
mieste umiestnili mladí z farnos-

Požehnanie obrazu sv.
Huberta

Požehnanie obnoveného
kríža v Borsučom
15.11.2015

Napriek nepriaznivému počasiu sa na slávnosti požehnania
obnoveného kríža v Borsučom
zúčastnilo viac ako 250 ľudí nielen z Oravskej Polhory, ale aj zo
susedných obcí Rabče, Sihelného,
Oravského
Veselého, či Mútneho. Obnovený kríž je
pamiatkou na všetkých, ktorí zahynuli
v rozsiahlych lesoch
pod Babou horou.
Je symbolom ťažkej
a
nebezpečnej
práce v lese, ale
aj nádeje a pokory, ktorú musíme
v sebe neustále
hľadať.

Púť v Ludzmierzi

17.11.2015
Počas voľného dňa sa veriaci z
Oravskej Polhory vybrali na púť do
poľského Ludzmierza. V tamojšej
bazilike pri milostivej soche Panny Márie sa zúčastnili na svätej
omši pri ktorej prosili za pokoj
vo svete, vo svojich rodinách i
vo svojom vnútri. Po svätej omši
sa v tamojšej nádhernej ružencovej záhrade zbožne pomodlili
všetkých 20 desiatkov ruženca.
Duchovne povzbudení sa vrátili
naspäť do svojich domovov.

8.11.2015

Nedeľa 8. novembra patrila
našim poľovníkom. Presne po
6 rokoch, odkedy bola slávnostne posvätená prvá poľovnícka
štandarda na Orave a druhá na
Slovensku, ktorá patrí nášmu
poľovníckemu združeniu v Oravskej Polhore, sa v prvú novembrovú nedeľu uskutočnilo

ti Kurimany, na druhom mieste
farnosť Oravská Polhora a víťazstvo spred roka obhájili futbalisti Starej Ľubovne. K peknému
druhému miestu našim futbalistom blahoželáme!
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Rozhovor

„Obrátenie, poslušnosť a nádej”
Za kňaza bol vysvätený v roku 1974 a jeho prvým pôsobiskom sa stala Rabča, vtedy ešte s filiálkou Oravská Polhora. Krátko predtým bol v Oravskej Polhore postavený
nový kostol, ktorý neskôr, už ako biskup konsekroval.
Na Polhorcov medzi ktorými pôsobil 3 roky má pekné
spomienky, o ktoré sa s nami podelil. Emeritný biskup
Mons. Andrej Imrich.
1. Otec biskup, aká bola vaša
cesta ku kňazstvu?
Moje kňazské povolanie sa rodilo pomaly a nenápadne. Prispelo
k nemu rodinné prostredie a vôbec
prostredie môjho detstva, ktoré
bolo katolícke. V ňom som nadobudol dar katolíckej viery takým
ľahkým spôsobom ako dar materinskej reči. Svet a život som začal
vnímať nielen zo skúseností, ale aj
vo svetle viery. Toto svetlo
sa už postaralo o moje životné
smerovanie.
2. Kňazskú vysviacku ste prijali
v roku 1974 a na svoje prvé kaplánske miesto ste boli poslaní do
Rabče. Mali ste už predtým nejakú skúsenosť s Oravou alebo to
bol pre Vás úplne nový kraj?
Pred vstupom do kňazského
seminára som dva mesiace prežil
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v Dolnom Kubíne ako vojak základnej vojenskej služby a niekoľkokrát
som bol ako seminarista počas
prázdnin navštíviť spolužiakov
na Orave. S nimi som navštívil aj
Rabču a Oravskú Polhoru.
3.Pochádzate z pohranič-nej obce
Mníšek nad Popradom. Cítili ste
nejakú podobnosť medzi tunajšími goralmi a Vašimi rodákmi?
Podobnosť bola veľká, lebo i moja
rodná farnosť i farnosť rabčanska boli čisto katolícke. Dokonca aj
život ľudí bol podobný, lebo ani
v mojom rodisku, ani v Rabči či Polhore ešte nebolo roľnícke družstvo,
ale pôdu ľudia obrábali súkromne.
Dodnes s úctou spomínam, ako
ľudia poctivo obrobili každý kúsok
poľa v celom chotári bez dotácií.

4. Vašim prvým principálom bol
rabčiansky farár František Zibrin.
Aké máte na neho spomienky?
Pán farár Zibrin bol vtedy komunikatívny mladý muž v plnej sile.
Dôveroval mi a vážil si ma. Som mu
za to vďačný.
5. Počas Vášho pôsobenia bola
Oravská Polhora filiálkou Rabče.
O pastoráciu na filiálkach sa
zväčša starali kapláni. Aké sú
vaše spomienky na Oravskú
Polhoru. Viete povedať nejakú
vlastnosť, ktorou sa Polhorčania
vyznačovali oproti ľuďom v iných
farnostiach, v ktorých ste neskôr
pôsobili ?
V tom čase, keď som bol v Rabči
kaplánom, na filiálku chodil
rovnako tak farár ako aj kaplán.
Náboženstvo sme učili súčasne
v každej škole obaja. Pri ostatných
činnostiach sme sa striedali po
týždni. Jeden týždeň mal službu vo
farnosti farár a na filiálke kaplán
ďalší týždeň opačne. S obdivom
spomínam na vtedajších školákov.
Platí to rovnako o vtedajších
deťoch Rabče, Polhory aj Sihelného. Boli to poslušné deti a veľa
sa ich dalo naučiť. Rodičia sa im
doma dobre venovali. Náboženstvo sa učilo až od druhého očníka.
Druháčikovia už z domu vedeli
naspamäť všetky základné modlitby aj prikázania. Tí, ktorých som vtedy stretával na náboženstve, dnes
majú približne tak 46 až 54 rokov.
Srdečne ich pozdravujem a s úctou
na nich a na ich rodičov spomínam.

Rozhovor
6. Skúsme sa krátko dotknúť súčasnosti. Aké sú podľa Vás najväčšie
problémy dnešnej spoločnosti
a Cirkvi?
Nevenujem sa sociologickému
výskumu, preto výstižne a objektívne na to odpovedať nedokážem.
Môžem vysloviť len svoj subjektívny
názor. Pozorujem veľké zoslabenie
prirodzených aj kresťanských hodnôt v myslení a cítení ľudí. Sebectvo
sme začali nazývať láskou, anarchiu
- slobodou, zásadovosť - fanatizmom. Pri vyjadrovaní sa takto zahmlieva význam bežne používaných
termínov. Dokonca sa vynára nová
čudná „veda“ o rodovej rovnosti (gender ideológia). Keby táto
„veda“, pod pojmom rodová rovnosť, usilovala len o rovnaké práva
muža a ženy, to by bolo dobre. Ale
ona chce týmto pojmom poprieť
rozdiely, ktoré medzi mužom a ženou skutočne sú. Tým sa otvorí cesta k tomu, že je jedno, či sa sobáši
muž so ženou, či muž s mužom,
lebo „rodová rovnosť“ nepripúšťa
rozdiel medzi mužom a ženou. Už aj
na Slovensku v niektorých úradných
tlačivách sa neuvádza otec - matka,
ale len rodič – rodič, prípadne rodič
I – rodič II. Tým sa zahmlieva identita muža ako otca a identita ženy ako
matky. Dnes gender ideológia usiluje o „bezrodovú“ spoločnosť. Toto
je podľa mňa veľké nebezpečenstvo, nielen pre dnešnú spoločnosť,
ale aj pre Cirkev. O to viac, že veriaci
katolíci toto nebezpečenstvo málo
vnímajú.

ľudí či nedobré strany, tiež pácham
hriech. Potrebujeme, aby na čele
našej vlasti boli takí ľudia, ktorí
budú chrániť hodnoty prirodzené
i hodnoty kresťanské. Potrebujeme takých predstavených, ktorí
uchránia našu vlasť pred gender
ideológiou, aby ona neovládla
naše zákonodarstvo a hlavne, aby
neovládla na školách výchovný
a vyučovací proces. Potrebujeme,

Dôležité je, aby sme voči utečencom
nevytvárali
nepriateľské
nálady a pestovali v sebe ochotu
pomáhať každému, kto je v núdzi
alebo v akomkoľvek ohrození, a aby
sme sa k tejto ochote vzájomne
povzbudzovali.
9. Čo by ste chceli na záver tohto
rozhovoru odkázať Polhorcom?

7. Blížia sa parlamentné voľby.
Aké by bolo dnes vaše stanovisko
k aktuálnej politickej situácií na
Slovensku? Na čo by bolo potrebné upozorniť veriacich?
Máme slobodu, je to veľký Boží dar.
Neznamená to však, že môžem robiť zle. Ak robím zle, pácham hriech
a spôsobujem škodu. Máme slobodu aj pri voľbách, neznamená to,
že môžem voliť, ako sa mi zachce,
ak úmyselne volím nedobrých

8. V súčasnosti asi najdiskutovanejšou témou, na ktorú je aj
mnoho názorov, je problematika
utečencov. Aký je Váš postoj k tejto otázke?

aby na Slovensku vyrastali hrdí
muži, opravdiví rytieri a statoční
otcovia a rovnako, aby vyrastali aj
hrdé slovenské ženy a obetavé matky. Gender ideológia by v nich toto
mohla zničiť a tak ich osobnostne
zmrzačiť.

V dnešnej dobe, okrem učiteľov,
majú rodičia a obecná samospráva
veľký dosah na školský vzdelávací
program. Apelujem na všetkých, na
učiteľov, rodičov i na miestnu samosprávu, nech sa v tomto programe
nenachádza nič, čo by poškodzovalo deťom katolícku vieru a morálku.
A nakoniec Vám starším ďakujem za
pekné chvíle, ktoré som kedysi pred
rokmi medzi Vami prežil a všetkým
prajem požehnané vianočné sviatky i celý budúci rok. Nech Vás Pán
Boh bohato požehnáva a nech Vás
ochraňuje na každom kroku.
Lukáš Stolárik
kaplán
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Školské práce
Ján Vojtaššák na hodinách náboženstva
Pri príležitosti 50. výročia smrti biskupa Jána Vojtaššáka, ktoré bolo
v auguste tohto roku, Diecézny katechetický úrad ponúkol možnosť
žiakom a učiteľom zapojiť sa do projektu s názvom: „Anjelom prikázal
o Tebe“. Prostredníctvom projektu žiaci spoznávali život a osobnosť
biskupa Jána. Žiaci našich obidvoch škôl sa do tohto projektu zapojili. Projekt bol realizovaný v období: september- december 2015
v 4.- 6. ročníku. Prostredníctvom ôsmich kapitol, ktoré sme čítali
na hodinách náboženstva, sme hlbšie spoznali život tohto veľkého
človeka. Postupne sme prechádzali jednotlivé etapy biskupovho
života. Na danú tému žiaci vždy vytvorili projekty, kreslili a písali
básne o udalostiach, ktoré ich zaujali. Veríme, že aj vďaka tomuto
projektu žiaci hlbšie spoznali biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý urobil
mnoho dobrého pre katolícku cirkev na Slovensku. Žiaci sa do projektu zapájali s radosťou, o čom svedčia aj ich práce.
Mgr. Marcela Kornhauserová

Otec biskup

Janko ako siedmy sa narodil ,
každé ráno sa s rodinou pomodlil .
Raz chcel rybu na prilepšenie
obeda,
čo sa stalo potom? ... no beda!
Rakovi sa Jankove prsty zapáčili,
na prsty sa mu klepetá zakvačili.
Bolesť zniesol bez slzičky,
pomohli slová útechy od mamičky.
Socha Panny Márie pri dverách
mu domov pripomínala,
každému kto do domu vošiel, nádej
a pokoj dala.
Rodičia svoje deti veľmi dobre
vychovali,
životom s Bohom ich sprevádzali
Janko bol Oravec rodený,
modlitbou k Bohu vedený.
Už od mala chcel kňazom byť,
a tak ľudom a Bohu slúžiť.
Janko bol tichý, utiahnutý
,s nikým sa nehádal,
radšej sa s vyučujúcim po hodine
rozprával.
Vždy bol zvedavý a veľa pomáhal,
o veciach veľa rozmýšľal.
Jednu peknú príhodu raz mal,
ako keby sa na neho Kristus vstávajúci z hrobu usmieval.
Od 5.ročníka u strýka na fare
v Stankovanoch žil,
každému návštevníkovi úsmev na
tvári vyčaril.
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Otec roľník a strýko dobré
rozhodnutie urobili,
poslali ho na štúdia, aby sa viac
naučil.
Janko aj Božie slovo rád mal,
často ho čítaval, jazyky študoval.
Najbližší vraveli, že by z neho
mohol kňaz dobrý byť,
a to bolo to, čo Janko chcel- Bohu
slúžiť.
Od strýka si sošku anjela vypýtal,
aj do biskupského erbu si ho dal.
Ďalej v Ružomberku v štúdiách
pokračoval,
stále viac Bohu dôveroval.
O prijatie do seminára sa veľmi bál,
nakoniec sa doň dostal.
V seminári prísny režim nastal,
Ján sa svojho sna aj tak nevzdal.
Kňazom stať sa veľmi túžil,
ešte kňaz nebol a s bázňou Bohu
slúžil.
V roku 1901 sa kňazom stal,
bol známy tým, že pekné kázne
vždy mal.
Jeho prvým pôsobiskom sa Veličná
stala,
nezvyčajné posvätenie - koleda sa
vo farnosti diala.
Svätá stolica ho spišským biskupom menovala,
veľkú oporu a kňazskú posilu
v ňom mala.
Seminár v Levoči, charita, domov
pre deti v Mokradi

Vanesa Kutliaková 4. A
a pomoc chudobným...,
ani štátna moc ho neodradí.
Ako 73- ročného ho štátnici odsúdili,
14 rokov ho ako zločinca väznili.
Dozorcovia ho veľmi týrali,
priznanie k vlastizrade od neho
žiadali.
Väznenie s pokorou zvládal,
s modlitbou k Bohu sa obracal.
Zle zaobchádzanie, nedostatok
stravy,
sa podpísalo aj na jeho zdraví.
Po prepustení sa ako vetchý
starec na Oravu vracia,
s breviárom v rukách, vieru v Boha
nestráca.
Rodáci ho s nadšením vítajú,
obetavého služobníka v ňom poznajú.
Štátna moc mu kňazskú činnosť
zakáže,
prestať slúžiť omše však on nedokáže.
Do Senohrabov pri Prahe ho
prevelia,
bolesť a žiaľ v jeho srdci už nezmenia.
Biskupov zdravotný stav sa
zhoršoval,
v auguste 1965 si ho Pán k sebe
povolal...
Silvia Žitňáková 6. C

Školské práce
Otec biskup- Ján Vojtaššák
Ján Vojtaššák, vlastne ,,malý Janko”
bol vzorný chlapec a zároveň šikovný a
bystrý žiak. Bol poslušný a rád pomáhal
rodičom. Domček v ktorom býval spolu
s rodičmi ,bol chudobný ale predsa bohatý. Nemal veľké lustre, antikorové
zábradlie, plazmovú televíziu. V týchto
a mnohých iných veciach boli chudobní. Ich bohatosť spočívala v krásnej
modlitbe a láskyplných vzťahoch. Veľa o
tom hovorí aj soška Panny Márie, ktorú
zbadáš pri prvom pohľade na domácnosť Vojtaššákovcov. Verili v jej ochranu a pomoc pri ťažkostiach i každodenných krížoch. Počas detstva taktiež
miništroval ako ostatní bratia. Veľkým
príkladom bol otec, ktorý bol v tom
čase kostolníkom. Počas detstva zažil
mnoho príhod. Jedna sa odohráva aj v
kostole. Na Veľkú noc sa bol pokloniť ku
svätému hrobu. Zrazu sa mu zazdalo, že
Ježiš sa na neho usmial. Bolo to znamenie, že Boh má s ním veľké plány. Na
gymnáziu sa rozhodol že sa stane kňazom. V seminári bol jedným z najlepších
študentov.
Kňazské povolanie vykonával s láskou, ľudia ho mali radi. Vôbec netušil,

že Boh má pre neho väčšie a
dôležitejšie poslanie. Dá sa o
ňom povedať že bol kňazským cestovateľom po Spišskej diecéze. Po smrti
spišského biskupa sa mu jedného dňa
na malom stolíku v izbe zjavil list. Pri
čítaní bol celý bez seba. V liste bolo
oznámenie o zvolení biskupa, ktorým
bol Ján Vojtaššák. Pri cestovaní po
Spišskej diecéze si uvedomil, že ho
čaká ťažká a dôležitá práca. Veľmi si
zakladal na výchove detí, mládeže a
nových kňazov. Niet sa čo čudovať že ho
ľudia nazývali biskupom budovateľom.
Staval školy, kostoly, sirotince a mnohé
iné budovy. Veľmi často sa modlil. V prvom rade za seba, aby zvládal svoj úrad
spravovať čo najlepšie. Cirkev bola v tej
dobe veľkým nepriateľom štátnej moci.
Následkom toho bol aj uväznený a zbavený občianskych práv. Ani vo väzení
nestrácal nádej. Bol pokorný v utrpení
a rád odpúšťal. Modlil sa toľko, koľko
sa len dalo. Musel pracovať aj napriek
ubúdajúcim silám. Po zmene štátnej
moci, biskupa Vojtaššáka prepustili.
Jeho posledným prianím bolo umrieť v
rodnej dedine. Tam ostal len tri týždne,
pretože stále ho pokladali za hrozbu pre
štát. Následkom toho bolo aj biskupovo

Otec biskup Ján - úvaha
Na hodinách náboženstva sme sa rozprávali o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi. Priznám sa, že aj napriek tomu, že sa
narodil neďaleko našej obce, veľa som o ňom nevedela.
Čítali sme o jeho detstve, štúdiu, o rokoch kňazstva,
o tom ako bol biskupom a dokonca o jeho uväznení a smrti. Mnohé informácie vyvolávali vo mne smútok. Rozmýšľala som nad tým, ako sa asi musel cítiť malý Janko, keď
musel odísť na štúdiá. Na dva roky opustil svojich rodičov,
pretože v ich obci bola len malá škola. Vtedy mal asi toľko
rokov koľko aj ja - desať rokov.
A aké mali vtedy deti prázdniny? Určite nie také ako my.
Museli pracovať na poli, nechodili na žiadne výlety ani na
dovolenky. Janko bol veľmi múdry, študoval na gymnáziu, v seminári a po úspešnom ukončení sa stal kňazom.
Zapamätala som si, že bol veľmi dobrý kňaz a človek. Vždy
sa snažil každému pomôcť, venoval sa deťom, mládeži,
nikdy nikoho neodvrhol. A keď sa stal biskupom? Nechcel
tomu ani veriť, že on, obyčajný človek, zo skromnej rodiny sa stal biskupom. Svoje poslanie vykonával veľmi dobre. Každú farnosť navštívil, rozprával sa s ľuďmi, zisťoval
čo potrebujú a snažil sa im pomôcť. Staval školy, kostoly,
sirotince. Stále som rozmýšľala nad tým, prečo bol Ján
Vojtaššák uväznený. Nikomu neurobil nič zlé, snažil sa
každému pomôcť. Až potom som pochopila, že vtedy bola
veľmi zlá doba a každý kto mal rád Pána Boha, kto chodil
do kostola bol prenasledovaný alebo dokonca uväznený
ako i biskup- Ján Vojtaššák. Vo väzení veľmi trpel a naj -

premiestnenie do Charitného domova
v Senohraboch blízko Prahy. Tam po
dvoch rokoch zomrel.Aj v dnešnej dobe
spomíname na významnú, historickú
osobnosť v budovaní našej Spišskej
diecézy. Myslíme na neho v našich modlitbách a podporme proces blahorečenia
nášho biskupa Jána Vojtaššáka.
Agnesa Rusnáková 6.B

smutnejšie na tom bolo aj to, že nemohol umrieť vo svojej
rodnej dedine.
Som veľmi rada, že som sa dozvedela mnoho zaujímavosti o tomto biskupovi. Mnoho informácií si budem určite
dlho pamätať. Verím, že biskup Vojtaššák sa stane blahoslaveným.
Tatiana Kornhauserová 4. B

Pri príležitosti 95. výročia od biskupskej
vysviacky Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka
Vás srdečne pozývame na
divadelné predstavenie

“Anjelom svojim prikázal o tebe”
ktoré sa uskutoční
v nedeľu 21. februára 2016
o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v
Oravskej Polhore
Hrajú ochotníci z farnosti Zakmenné
Vstupné je dobrovoľné
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Osobnosť

Emanuel Cubínek
V týchto dňoch si budeme pripomínať 50. výročie smrti
kňaza pátra Jozefa Emanuela Cubínka, OFM. Kňaza, spisovateľa, básnika, exercitátora a mučeníka, ktorého vražda
dodnes, celých 50 rokov nebola vyšetrená.
Narodil sa na severe Slovenska
v Oravskej Polhore 13. mája 1913
ako posledné zo šiestich detí. Vo
svojej rodnej obci navštevoval
aj základnú školu. Neskôr nižšie
gymnázium v Trstenej. Už tu sa ukazoval jeho veľký talent na štúdium
a literatúru, nakoľko nižšie gymnázium absolvoval so samými jednotkami. Bol predsedom Literárneho krúžku Martina Hattalu. Po
skončení gymnázia vstúpil 25.augusta 1929 do rádového noviciátu
v Trnave. Tu prijal svoje rehoľné
meno Emanuel.
Od septembra roku 1930 študoval na vyššom gymnáziu v Skalici. Tu vynikal spomedzi študentov,
najlepším priemerom a zápalom
pre literatúru a básne. Pôsobil
v študentskom spolku Združenie
Dr. Pavla Blahu, v ktorom sa aktívne
venoval poézii. V tomto období
prišiel o svojich oboch rodičov,
nakoľko jeho otec Martin Cubínek
zomrel 26. mája 1931 a jeho matka Mária Cubínková r. Skurčáková
zomrela 28. augusta 1933. Smútok
zo straty rodičov, hmatateľne vidieť hlavne v jeho básnickej tvorbe,
ktorá je známa veľkým smútkom
a pesimizmom. Maturitnú skúšku
absolvoval s vyznamenaním, dňa
5. júna 1934.
Teologické štúdia začal na
rádovom bohosloví v Bratislave.
Tu absolvoval iba dva semestre.
Aj naďalej sa venoval poézii a literatúre v študentskom krúžku Sv.
Bonaventúru. Bol šéfredaktorom
časopisu Františkánsky obzor.
Dôležitým rokom pre frátra Emanuela je rok 1935. Nakoľko provin12

cia už nemala vlastné teologické
učilište, tým posielal študovať svojich žiakov do zahraničia. Fráter
Emanuel študoval do roku 1936 na
fakulte v Záhrebe. Vynikal vysokým
jazykovým talentom, nakoľko popri chorvátskom a srbskom jazyku
sa zdokonalil aj v taliančine. Svoje
teologické štúdia napokon ukončil
na fakulte v Bratislave. Za kňaza
bol vysvätený 29.6.1937 z rúk trnavského administrátora Pavla Jantauscha. Jeho nadšenie pre vyučovanie sa ukázalo aj tým, že 28. mája
1942 absolvoval na dekanstve Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, praktickú univerzálnu skúšku
z talianskeho jazyka.
Medzi jeho kňazské pôsobisko patrila Skalica, kde pôsobil ako
gymnaziálny profesor. Medzi žiakmi si ihneď vybudoval veľkú obľubu. Okrem vyučovania sa venoval
písaniu histórie kláštora ako i mesta Skalica. Počas jeho pôsobenia
preložil mnoho klasických diel do
slovenského jazyka. Jeho pôsobenie tu trvalo až do roku 1946, nakoľko od 1. septembra 1946 bol
preložený za výpomocného profesora na gymnázium do Malaciek.
Tu sa opäť naplno venoval
vyučovaniu náboženstva, talianskeho jazyka a literatúry. Vďaka
jeho úsiliu počas jeho pôsobenia,
všetci žiaci navštevovali hodiny
náboženstva.
Pri sústredení rehoľníkov počas
tkz. Barbarskej noci, bol 13. apríla
1950 prevezený do kláštora v Hronskom Beňadiku. Po tejto „Akcii
K” bol prepustený do sekulárnej
duchovnej správy.

Jeho pôsobiskom sa opäť stala
Skalica. Už to bolo tretíkrát, čo sa
do Skalice vracal. Bol známy svojimi homíliami, zápalom pre vyučovanie náboženstva a hlavne jeho
veľkou usilovnosťou, nábožnosťou
a pracovitosťou. V tomto období
bol menovaný za excercitátora pre
kňazov Trnavskej diecézy, neskôr
pre všetky ostatné. Okrem týchto
kňazských povinnosti, stále pracoval ako prekladateľ, preto požiadal
trnavského administrátora Ambróza Lazíka, aby ho preložil, niekde
bližšie Bratislavy, nakoľko tu musel kvôli korektúram dosť často
cestovať. Preto s platnosťou od
15. novembra 1960 bol preložený
za farára do Jura pri Bratislave. Tu
pokračoval vo svojom horlivom
kňazskom živote, čo sa už za rok
ukázalo na religiozite jeho farnosti. To sa nepáčilo vtedajšej štátnej
moci, preto ho ako kňaza začali sledovať.
V poslednom období života
pátra Emanuela, bol podľa svedectiev farníkov zo svätého Jura, veľmi
zamyslený a smutný, akoby už sám
mal nejakú zlú predtuchu. Chcel
si dať namontovať do svojej izby
signalizačný zvonček, ktorý mal v
prípade núdze zazvoniť pánovi organistovi. Avšak sa už tieto plány

Osobnosť
nikdy nezrealizovali, nakoľko sa
jeho „martýrium“ zavŕšilo 30. decembra 1965. Táto vražda bola
vykonaná v čase po 17.00, nakoľko
ešte o 17.00 doniesli na faru dve
mladé dievčatá Mária a Ľuba Barochové zabíjačku, ktorú poslali
pánovi farárovi z domu. Jeho smrť
predchádzal tvrdý súboj, až nakoniec bola použitá strelná zbraň
Sauer a Sohn ráže 7,65 mm , z
ktorej boli proti nemu namierene
dva výstrely. Hlavnou príčinou
smrti bol priestrel krku a následne
vykrvácanie.
Ráno 31. decembra 1965 už
páter Cubínek neprišiel na rannú
svätú omšu, preto ho po čase išli
hľadať. Fara bola zamknutá, ale
pán kostolník si otvoril kľúčom,
ktorý mal pri sebe, avšak v chodbe
fary sa mu naskytol hrôzostrašný
pohľad na dobité a mŕtve telo
pátra Emanuela Cubínka.
Ihneď sa začalo konať vyšetrovanie a obhliadka miesta činu,
ktoré začalo ráno o 9.00 hodine
až do večera 19.15, kde bola obhliadka a vypočúvanie ukončené.
Pri obhliadke boli prítomný aj
traja civilný obyvatelia sv. Jura a
to pán kostolník Jozef Ivica, Augustín Lackovič a predseda MNV
František Macháček. Z fary bol
odvezený dôkazový materiál na
ďalšie skúmanie – 1. Daktyloskopické stopy na vyhodnotenie
a porovnanie s osobami, ktoré by
mohli byť podozrivé ako páchatelia; 2. Dve nábojnice raže 7,65
mm a jeden projektil, ktorým bol
usmrtený páter Cubínek; 3. Boli
zaistené krvné stopy z miesta činu,
tak mŕtvoly ako i z miestnosti, kde
sa páchateľ pohyboval; 4. Zaistili
sa aj dopisy adresované Jozefovi
Cubínkovi, ako osobná korešpondencia z výhražnými textami na
grafologické skúmanie písma. Na
večernú omšu prišiel zastupovať
Milan Hajdin, vtedajší prefekt

Kňazského seminára v Bratislave,
ktorému páter Emanuel kázal na
primičnej omši. Keď sa pri svätej
omši obrátil smerom k ľuďom
kostol pôsobil veľmi smutno, všetci
boli v čiernom a smútili.
Do truhly ho uložili oblečeného
vo svojom rehoľnom habite,
prepásaného kordou. Pred smrťou asi týždeň dva ho navštívil synovec Jožko Cubínek, ktorý býval
v Bratislave. Ujček mu hovoril, že
keby sa mu niečo stalo, aby ho pochovali vo františkánskom habite,
ale nevie kde ho má. Išli ho hľadať a
našli ho na povale v kufri, v ktorom
ho ešte nemal vybalený, ako sa sťahoval zo Skalice.
Pohreb sa uskutočnil 4. januára
1966 vo Svätom Jure, kde svätú
omšu a obrady viedol trnavský
administrátor Dr. Ambróz Lazík.
Emanuelove pozostatky preniesli
zo spodného kostola ku hornému,
kde bol uložený do zeme. Kňazov
bolo prítomných asi 200. Snáď
stačí poznamenať, že počas svojej
kázne v kostole pán biskup až tri

zúfať, keď vidíme čo sa tu stalo,
no útechou nám ostáva to, že Ty
nám budeš mostom ku Kristovi, po
ktorom my pôjdeme.“
Hoci telo bolo už pochované
verejná bezpečnosť pokračovala
vo vyšetrovaní vraždy. Pokladala
túto vraždu za lúpežnú, nakoľko v
dvoch miestnostiach sa našli stopy po prehľadaní, pričom počítali s lúpežou približne 10000 Kčs.
Avšak tento dohad nie je žiadnym
spôsobom potvrdený, pretože sa
našli na fare peniaze, ktoré vrah
držal v ruke, ale ich neukradol, ako
aj cenné liturgické náradie.
Na druhej strane sa čoraz
viac ukazoval iný motív samotnej
vraždy. Možným motívom mohla
byť samotná jeho kňazská horlivosť, obľuba u ľudí a odmietnutie
spolupráce s ŠtB.
Iným motívom však môže byť
jeho služba, ktorú tajne vykonával
príslušníkom komunistickej strany. Do jeho farnosti chodievali na
spoveď, tajné krsty, sobáše, ale i
birmovanie a prvé sväté prijímanie.

razy musel kázeň prerušiť. Plač mu
znemožnil hlas. Z kázne sa našla
zapísaná jediná myšlienka, ktorá
hovorí za mnoho: „Museli by sme

Aj v čase vraždy bola na jeho stole
nájdená zápisnica k sobášu dcéry
predsedu MNV. Tieto informácie
boli pre štát veľmi potrebné, a tak
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Osobnosť
ich chceli od pátra Emanuela dostať, ale on im to prezradiť nechcel, nakoľko to bolo tajomstvo. Nie
raz sa mu vyhrážali, že ho zabijú
ako psa ak im nič nepovie. Z týmto problémom sa zdôveril svojmu
priateľovi Jozefovi Marčišinovi asi
týždeň pred jeho smrťou.
Jasný nezáujem o vyšetrenie prípadu sa preukázal tým,
že okresná prokuratúra 4. apríla 1966 dala podnet na okresné
oddelenie verejnej bezpečnosti
na prerušenie vyšetrovania. Preto 7. apríla 1966 okresné oddelenie ministerstva vnútra zastavilo
toto vyšetrovanie: „Prerušujem

Život a dielo

Jozefa Emanuela Cubínka, OFM

Život a dielo

Jozefa Emanuela Cubínka, OFM

Peter Matis

trestne stíhanie pre trestný čin
vraždy. Keďže doterajším pátraním
sa nepodarilo zistiť páchateľa tejto
vraždy a ani nie je predpoklad, že
v krátkom čase bude páchateľ zistený, preto som rozhodol tak, ako
je uvedené.“ Táto vražda nebola
až dodnes objasnená.
Známy profesor Ladislav Hanus sa v jednej zo svojich kníh vyjadril: „Chválim popud, aby sme sa
venovali starostlivosti zaregistrovať
život a dielo významných osobnosti katolíckeho života slovenského- v
„medailónoch“ zachytiť fenomény,
ktoré spoluurčovali duchovný profil nášho strateného času. Svoje

hodnoty zachraňovať objektivovaním, čiže literárnym zachytením,
pre pamäť ďalšieho pokolenia, je
všeobecná ľudská kultúrna potreba.“ Povzbudený týmto citátom sa
mi po dlhoročnej práci podarilo
zozbierať materiály, aby som spracoval život tohto veľkého muža
Cirkvi. Preto za pomoci mnohých
ľudí vyšla kniha pod názvom: Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka, OFM. Dúfam, že vďaka tomúto
dielu sa mi podarilo ponúknuť pre
širšiu verejnosť príklad živej viery.
Mgr. Peter Matis

Pri príležitosti 50. výročia od smrti pátra Emanuela Cubinka
sa bude 4. januára 2016 o 17:00 sláviť svätá omša v našom
farskom kostole v Oravskej Polhore,
za účasti kňazov rodákov
Po svätej omši sa uskutoční prezentácia knihy
„Život a dielo Jozefa Emanuela Cubinka”
ktorej autorom je náš rodák dp. Mgr. Peter Matis
Knihu si bude možné zakúpiť:
5 eur (mäkká väzba), 7 eur (tvrdá väzba)

Môj život

Peter Matis

Stanicu, vlaky, koľaje
život mi v duši složil,
aby hukotom pustý svet ožil.
Na stĺp svedomia vyvesil Boh
jazdný poriadok.
Slobodná vôľa
zatlačí gombík a vlak sa pohne
mravným násypom pomedzi polia.

Byť pustovníkom
Zobjímať ešte drahých,
povedať s Bohom známym,
umlčať srdca plačúci hlas,
zotrieť si sklamania slzy,
pobozkať roľu, les i laz,
opustiť mestský ruch
a potom odísť navždy
na sever, alebo na juh.
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Vyhľadať horstvo opustené
s jaskyňou v skalnom lone
a drsným, tvrdým životom
zaháňať mračná, tône.
Do steny chladnej napraviť
jedine resonátor
naladený na Boží hlas
a takto volať do duše
deň biely, radosť, svetlo, jas.

Často mám v duši harmóniu:
vlaky prichodia, odchodia iné,
na cestách nikto nezahynie.
Niekedy ale v kancelárii
telefón v poplach zvoní
a ktosi mi hlási ustarostene,
že vlak zabočil na zlé koľaje.

Večerom na vrchol hory vyjsť,
spomínať trpké časy,
sklamanie, krivdy, klamný sen,
ktorý mi vniesol v dušu blen.
Spomínať ľudí mnohých
i svoju slabosť jako niť
a všetkým, všetkým odpustiť.
Zabudnúť, odpustiť viny,
a skrušiť, zmrtviť, zomleť seba
na drobné odrobiny.

30. 12. 2015
Svätý Jur
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14:00 Svätojurská viecha, Krajinská cesta
J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
biskup, historik
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

vedúci Katedry histórie
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
Venuje sa politickým, cirkevným a kultúrnym
dejinám Slovenska v 20. storočí

Mgr. Peter Matis

Kňaz, autor novej knižnej publikácie
o P. Cubínkovi, prezentácia diela

Beseda a svedectvá
Básne a úvahy P. Cubínka
prednáša Jozef Šimonovič,
herec a recitátor

Moderátor Štefan Chrappa

17:00 Farský kostol
Svätá omša
celebrant a kazateľ o. biskup Jozef Haľko
Modlitba pri hrobe

www.svatyjur.fara.sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätý Jur, Horné predmestie 18
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Naši rodáci

„V rehoľnom živote som 45 rokov”
Sestra Božena Gráciková

Bratislava, Rohovské Rybky, Žilina,
Kláštor pod Znievom.

Pápež František očakáva
nielen od zasvätených osôb,
Sestra Božena, ako by ste prostredníctvom jednoduchých skutkov, ktoré pomáhajú telesnej schrán- ale aj od všetkých členov
predstavili samu seba?
ke človeka a prinavracajú pokoj duši, Cirkvi, aby sme vyšli zo seba
pozornosťou a prítomnosťou slúžia
• Som vaša spolu rodáčka a patrím už ľuďom na okraji spoločnosti, načúva- a išli do životných periférií,
zrejme k tým skôr narodeným – pra- jú im a sú vnímavé pre pomoc v ake- k ľuďom, ktorí stratili všetku
covným zadelením v rehoľnom živote jkoľvek núdzi.
nádej. Pracujete s mužmi na
som „precestovala“ republiku krížomokraji spoločnosti, s mužmi
krážom a všade to bola služba trpiaBolo
pre
Vás
jednoduché
priz ulíc, s alkoholikmi, bez hycemu človekovi, či dieťaťu, lebo som
zdravotná sestra. Určite nikdy som sa jať
pravidlá kongregácie, gienických návykov. Ako sa
nenudila, lebo trpiacich ľudí bolo vždy spôsob života v komunite?
dá týmto ľuďom pomôcť
a všade dosť.
Bolo pre Vás niečo náročné? v beznádejí? Môžete nám
Kedy sa vo vás zrodila túžba • V každom živote sú pravidlá i keď niečo povedať o tejto službe?
po zasvätenom živote? Čo ich tak nenazývame, ktoré nám slúžia, • Táto služba ako každá iná si vyžaduVás podnietilo urobiť rozhod- aby sme mohli svoj život žiť naplno. je celého človeka. Pracujem s ľuďmi,
ktorí sú často sklamaní sami zo seba,
ný krok?

alebo zo spoločenstiev, v ktorých žili.
Mali svoje rodiny, no žiaľ, zlyhali. Sami
nesplnili to, čo sa očakávalo od nich
ako od otcov. Mnohé rodiny nemajú o
nich záujem, aktívny vek sa pominul,
pridružili sa rôzne choroby. Pracujem
v zariadení s kresťanským zameraním,
ktoré dáva týmto ľuďom nájsť to, čo v
živote stratili- vieru v Božie milosrdenstvo.

• Moje povolanie sa rodilo už od
detstva. Pamätám si, raz mi mama
hovorila o rehoľnom živote, ja som
rezolútne odpovedala, že mníškou
nebudem. Rada som sa modlila, lepšie povedané, všetky veci, ktoré ma
ako dieťa trápili, som riešila v modlitbe. Potom sama neviem, čo sa vo
mne stalo, po dlhej dobe som videla
sestričky Jaššákové z Kongregácie sv.
Kríža. Vtedy som sa rozhodla, že môj
život pôjde týmto smerom.

Čím Vás oslovila práve kongregácia Božského Vykupiteľa. Aká je charizma tejto
kongregácie?
• Bola som veľmi mladá na to , aby som
si dokázala vyberať Kongregácie. V tú
dobu boli u nás sestričky, katechétky
z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Skontaktovala som sa s nimi,
lepšie povedané, skontaktoval nás
už zosnulý p. farár Zibrin, on má na
tom veľké zásluhy. Po zoznámení sa
so sestričkami som sa rozhodla, že
to je práve to, čo by som chcela robiť. Charizmou našej kongregácie je
byť nástrojom Božieho milosrdenstva
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V každom živote, či v práci, alebo
v manželstve sa musíme prispôsobiť a
byť tolerantný jeden voči druhému. V
rehoľnom živote je to niečo podobné.
Prijať vzájomnú odlišnosť je základ rehoľného života. Keby som sa rozhodovala ešte raz, tak by som nič nemenila.

Koľko rokov žijete v rehoľnom povolaní? Na ktorých
miestach ste pôsobila?
• V rehoľnom živote som 45rokov.
Išla som veľmi mladá . Moje pôsobiská
boli Sp. Štvrtok , Lomnica, Velehrad,

Ohrozením pre náš život sú
zhon a prílišná činnosť. Sv.
Bernard píše: „Ak prežívaš
celý svoj život iba v činnosti,
za to ťa nemôžem chváliť“.
Ako oddychujete? Čo rada
robíte vo voľnom čase?
• Voľný čas rehoľnej sestry slúži na
obnovu duchovných síl, rada si prečítam knihu, ktorá ma dokáže osloviť
a zvyšný čas venujem komunite a
domácim prácam.

Zasvätené osoby sú tiež len
ľudia. Niektorí sa však akosi zvlášť citlivejšie pozerajú
na chyby zasvätených. Pro-

Naši rodáci
vinciál saleziánov Jozef Ižold
hovorí: „Slabosti sú niečo
zdravé, vzťah k Bohu nie je
vzťahom silného človeka,
ktorý nikoho nepotrebuje“.
Slabosti nám často pomáhajú mať súciť so slabosťou
druhých. Čo Vám dáva silu
v slabostiach, čo robíte, ak
ste v niečom slabá, ak urobíte chybu?
• Všetci sme slabí – padáme a vstávame a opäť padáme a vstávame...Sv.
Pavol hovorí: „Keď som slabý, vtedy
som silný“. Silu v slabostiach a únave
čerpám vo sv. omši, v modlitbe pri bohostánku a vo sviatostiach.

Čo myslíte, čo očakávajú
ľudia od zasvätených osôb?
Spisovateľ Bernanos dokonca píše, že „očakávania ľudí,
sú očakávania Boha“.

• Určite sa pod tento údaj podpisuje
demografická krivka a spôsob života. Je ale dôležité, aby každý veriaci
žil autenticky svoj kresťanský život.
Každé povolanie je dar, na ktorý by
mal každý z nás odpovedať, ale najprv hľadať, čo je pre neho Božia vôľa.
Každé povolanie vyžaduje obetu – potrebujeme kresťanské rodiny, ktoré
dokážu vychovať dorast pre náš národ
i pre Cirkev; potrebujeme kňazov a rehoľníkov, ktoré kresťanské rodiny vychovajú...

• Ľudia čakajú zviditeľnenie evanjelia
v ľudskej podobe; Boh od nás očakáva, aby sme boli soľou zeme a svetlom
pre tento svet.

Pápež František pozýva všetkých laikov, aby sme sa zomkli okolo zasvätených osôb
V 90.rokoch mali mnohé re- a všemožne im pomáhali. Cíhole u nás veľa povolaní, aj tite túto pomoc laikov?
semináre. Čo je podľa Vás za • V každom zariadení štátnom, aletým, že to rokmi klesá?
bo kresťanskom pracujú laici, ktorých

ou. A potom je tu modlitba – my až
na druhom svete uvidíme, kto všetko
nám modlitbou a obetou pomohol
a komu zas pomohla moja modlitba
a obeta...

Sestra
Božena,
ešte
spomeňte, akí sú Vaši
obľúbení svätci a aké je Vaše
obľúbené pútnické miesto?
• Mojím obľúbeným svätcom je
sv. Jozef a Panna Mária. Dlhé roky
som pôsobila v Čechách. Mojím
obľúbeným pútnickým miestom bolo
a ostáva Hostýn.
Mgr. Eva Murínová

prioritou je služba ľuďom nad matéri-

17

Príbeh

Kto si?
Na otázku sa zvyčajne očakáva odpoveď. Dnes sa však ľudia
boja pýtať, pretože ak sa niekto
pýta, znamená to, že niečo nevie.
Pani učiteľky by nám o podobných
nepoložených otázkach vedeli veľa
rozprávať. Určite to poznáte, keď sa
na hodine matematiky po vysvetlení učiva spýta učiteľ: „Niečomu ste
neporozumeli? Ak áno, pýtajte sa!“
Samozrejme, všetci dajú hlavy dole
a tvária sa, že im je všetko jasné. Po
prvej písomke to však až tak jasné
nie je... Existujú však otázky, ktoré je
dôležité si klásť, a na ktoré je dôležité
si aj odpovedať. Jednou z takýchto je
aj otázka: Kto si?
Poviete si, čo je to za otázku? Som
predsa muž, žena (verím, že nič medzi
tým). Som Jano, Jožo, Lucia, Anna...
Som žiak, študent, rodič... Áno, možno si. Ale ja sa ťa nepýtam, akú rolu
zastávaš v spoločenskom živote. Ja chcem vedieť, kto v skutočnosti si, keď si
odmyslíš, že si muž/žena, Jano, Jožo,
Lucia, Anna, žiak, študent, rodič...
Keď si odmyslíš všetko, čo máš a čo
ťa robí v očiach druhých krajším, lepším a úspešnejším. Keď si odmyslíš
všetky masky, ktoré si dávaš na seba
(častokrát aj nevedomky) a ktoré
zakrývajú tvoju podstatu, to, kým
naozaj si. Tak odhoď všetko, čo máš
a skús sa postaviť pred Boha len ty
a nik iný. Ak chceš nájsť odpoveď na
túto na pohľad jednoduchú, ale v skutočnosti veľmi zložitú otázku, na začiatku je potrebná jedna dôležitá vec.
Tou je, aby si bol k sebe úprimný. Netreba sa na nič hrať. Boh nás pozná.
Každého jedného osobne a vie, že sme
slabí. Vie, po čom túžime a vie aj to, že
sme jeho milované deti. Pozrieť sa na
seba úprimne je občas ťažké, pretože
vtedy zistíme o sebe rôzne nepríjemné
veci. Zrazu už nie som tá najlepšia kamarátka na svete, ktorá je ku všetkým
milá. Zrazu zisťujem, že síce som si
myslel, že som mladý človek, ktorému
leží pri nohách celý svet, ale v skutočnosti som otrokom mnohých vecí...
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Na začiatku hľadania odpovede na otázku KTO SI? by nám mohol
pomôcť nasledovný príbeh. Aby sme
ho pochopili, je potrebné prečítať si
ho od začiatku do konca. Nie je podľa
skutočnej udalosti, ale nemôžem vám
zaručiť, že vám bude možno niečím
pripomínať aj seba...
Ráno, 5 hodín. Na stole zošit a
ceruzka. Zvoní budík. Obliekam sa.
Sadám do auta – smer: univerzita.
„Dobrý deň, pani profesorka.“ „Dobrý deň.“ odpovedám a otváram
kanceláriu. Zapínam počítač, zalievam si čaj (kávu nepijem). Otváram si
zošit… Nie, ostal doma. Poobede sa
koná matematická konferencia a môj
zošit ostal doma. Vstávam zo stoličky
a bežím. Ako vchádzam do parku,
naráža do mňa skupina študentov.
Padám na zem…
„Kto si?“ opýtal sa ma neznámy
hlas. Zrazu boli v parku predo mnou
dve cesty – jedna kľukatá, plná skál a
tŕnia a druhá hladká, ozdobená kvetmi
rôzneho druhu. Nikdy som si nevšimla, že by v našom parku takéto cesty
boli… „Som profesorka Kleinová.“
odpovedala som hrdo a chcela som
sa vybrať jednou z ponúkaných ciest.
Musela som sa predsa ponáhľať domov. „Kto si?“ opýtal sa ma hlas znova. Hlas som počula, ale nikoho som
nevidela. Jedno je isté – po chvíli som
začala strácať trpezlivosť. Nemám
rada, keď študenti v škole nepochopia
zadaniu úlohy na prvýkrát. Ale tu bola
situácia odlišná. Zrazu som nevedela,
ktorú z ciest si mám vybrať. Park bol
pre mňa taký neznámy... Fakt som
nevedela, ako ďalej. Nikde nikoho… A
jediný, kto mi mohol pomôcť bol nejaký blbý hlas, ktorý mi nechcel dať
pokoja. Ocitla som sa v roli študenta,
ktorý nevedel dať odpoveď na obyčajnú otázku: Kto si?. Bolo mi nanajvýš
trápne opýtať sa hlasu, kto je on. Bola
som predsa významnou profesorkou
na univerzite a nemala som čas zaoberať sa „takýmito vecami“. „Ktorú z
ciest si mám vybrať?“ odvážila som
sa opýtať sa neznámeho hlasu. „Už
si si predsa vybrala.“ odpovedal mi a
vtom začal fúkať silný vietor. Nevidela som ani na krok. Keď som otvorila
oči, nebolo predo mnou žiadnej cesty.

Ocitla som sa na obrovskom vrchu, z
ktorého som videla veľmi ďaleko.
Vrch bol majestátny a svojou mohutnosťou sa vypínal nad ostatné
vrchy. Aspoň tak som to vnímala na
prvý pohľad. „Nasleduj ma.” prihovoril mi neznámy hlas. „A kde si?“ opýtala som sa ho, hoci som nemala ani
najmenšiu chuť ísť za ním. „Nasledujte ma, pani profesorka, aspoň teraz,
keď ste to neurobili vtedy.“ A tu začal
fúkať príjemný vánok. Dokonca som
zabudla aj na svoj zošit. Išla som. Nie
preto, že by ma hlas presvedčil. Bola
som zvedavá, čo všetko môžem vidieť na tomto vrchu. A neznámy hlas
mi počas tejto cesty všetko opisoval.
Staral sa o mňa, akoby som bola nejaký ctený návštevník. Neviem, prečo.
„Vidíte tie stromy, pani profesorka?
Ako majestátne vyzerajú? Predstavte
si, že by teraz prišla búrka. Čo si myslíte? Zostali by aj naďalej takto stáť?“
„Určite áno,“ odpovedala som pohotovo. „Takéto stromy mávajú zvyčajne hlboké korene. „Súhlasím s Vami,
pani profesorka. Mávajú hlboké korene. ZVYČAJNE…“ Išli sme ďalej. Všetko bolo veľmi pekné, avšak niektoré
veci, ktoré som videla, som nevedela
opísať. Niečo nebolo v poriadku. Všetko mi to prišlo také chladné… Tu
som v diaľke spozorovala starý most
nad obrovskou priekopou. „Pôjdeme
aj cez tento most?” opýtala som sa
hlasu, lebo som bola zvedavá, čo je
to zač. „Ako si želáte,” odpovedal mi
a blížili sme sa k mostu. Ako som naň
vkročila, začal znova fúkať silný vietor
a čím ďalej sme boli, tým bolo chladnejšie. Chcela som sa aj vrátiť, ale už
nebolo cesty späť. Každým krokom sa
to zhoršovalo. Zrazu som sa ocitla v
obrovskej hmle a nevidela som ani na
krok. Vtom som začala kričať: „Kde si?
Načo si ma sem priviedol? Aby som
umrela?“ kričala som veľmi silno, pretože som mala pocit, akoby ma hlas
opustil. „Čo robíš? Zachráň ma!“ Tu
sa podo mnou podlomili drevá, na
ktorých držal most a začala som padať.
Padala som veľmi dlho, pretože most
bol postavený nad obrovskou priekopou. Tu sa ozval hlas: „Zachránim ťa.“
A ja som spadla na zem. Podľa mňa
to bol zázrak, pretože som nemala ani

Príbeh

len najmenšiu odreninu a z fyzikálneho hľadiska som padala veľmi vysokou rýchlosťou, ktorá mala spôsobiť
smrť, keď to prepočítam s dráhou,
tak… „Nechaj vedu vedou.“ prerušil
mi myšlienkové pochody hlas. „Poď,
ukážem ti, čo všetko sa tu nachádza.
Je to poriadna hĺbka, však?“ „A prečo
si mi nedovolil, aby som sa dostala na
druhú stranu mosta?” opýtala som sa
hlasu. „Pretože si mi povedala, aby
som ťa zachránil,” odpovedal a šiel
čoraz hlbšie. „To si ma akože zachránil
tým, že si ma nechal padnúť tak hlboko?“ opýtala som sa, ale odpovede
som sa už nedočkala. Ako sme išli hlbšie a hlbšie, tešila som sa, že tu objavím nejaký nový druh zvierat alebo
rastlín, ktoré budú niesť moje meno.
Avšak všetko bolo také jednotvárne…
Aké krásny bol vrch, taká nezaujímavá
bola jeho hlbina (tak ju nazval hlas).
Všimla som si ale jednu skutočnosť –
čím ďalej sme išli, tým viac tu niečo
smrdelo. Po niekoľkých hodinách som
to už nemohla vydržať a opýtala som
sa hlasu: „To je všetko? Neuvidíme nič
zaujímavé, či výnimočné? A… čo tu tak
smrdí?“ „Nespoznávate to, pani profesorka? Hm, to je zaujímavé, že neviete, o čo ide.” „Nie, neviem o čo ide a
nepoznám tento zápach. A už nemám
chuť na tvoje hry.“ Posadila som sa na
kameň a dodala som: „Nejdem nikam,
kým mi to všetko nevysvetlíš.“ „Ako
poviete, pani profesorka, ako poviete,“ odpovedal hlas a pokračoval:

„Opýtam sa Vás jednu vec: Všimli ste
si, keď ste padali, aké hlboké boli korene stromov, ktoré ste videli na tom
majestátnom vrchu?“ Samozrejme,
že som si ich všimla, boli celkom plytké… pomyslela som si. „Mal si pravdu,
keby prišla búrka, všetky by popadali. Ale neviem, prečo boli…“ „Videli
ste ten rozdiel, pani profesorka? Aký
majestátny bol vrch a akú hlbinu
ukrýval?“ pokračoval hlas so svojimi
otázkami. „Čo myslíte, pani profesorka, komu patrila tá hlbina? A kto bol
ten vrch? Ešte stále to neviete, pani
profesorka? Ešte stále SA NESPOZNÁVATE??? Kto teda ste?“ Zostala som
ticho. Som predsa pani profesorka
Kleinová, pomyslela som si… Ale postupne som tomu začala rozumieť.
Ten vrch mi svojou majestátnosťou
niekoho pripomínal (žeby seba?). Ale
čo potom s jeho hlbinou? A plytké
korene, neznámy most… Hlas však
pokračoval: „Pani profesorka, chcem,
aby ste vedeli, že všetky hlbiny nevyzerajú takto. Existujú aj také hlbiny,
ktoré v sebe ukrývajú krásne kvety.
Zdá sa Vám to nemožné?“ „Už rozumiem Vašim metaforám,“ povedala
som trošku nahnevane, pretože som
vedela, kam mieri. Určite to je nejaký
študent, ktorého som nenechala prejsť cez skúšku a teraz mi závidí moje
postavenie… „Chceš tým povedať, že
vrch nekorešpondoval s jeho hlbinou,
však? Že každý človek ako ja, každý
profesor, je odsúdený na vnútorný

zánik? Je vyprahnutou púšťou? Smrdiacim údolím? Práve takým, kde sa
teraz nachádzame my? Práve takým,
akým som ja?“ Bola som zo seba a z
hlasu zmätená. Nie, žiaden študent.
Už som všetko pochopila. Prišlo mi z
toho dosť smutno, ale nechcela som
dať svoje city najavo. Bola som ešte
veľmi pyšná a namyslená – to ten smrad. Všetko, pre čo som žila, všetko, čo
som robila, celý zmysel môjho života
vlastne nemal žiaden zmysel. Vlastne,
mal jeden – ak to tak môžem povedať
– navonok byť majestátnym vrchom
(a vo vnútri smrdiacou hlbinou).
„Nie, pani profesorka,“ pokračoval
hlas, „každý človek, ktorý to v živote
dotiahol ďaleko, nevyzerá takto. Pozrite sa okolo seba. Vidíte toto jazero?
Čo sa v ňom tak ligoce? Áno, to sú diamanty, viete komu patrí toto jazero?
Hlbine vášho kolegu, pána profesora
Bieleho... Tu nejde o tituly, pani profesorka. Poviem Vám to takými slovami, aby ste tomu porozumeli. Ide tu
o podobnosť. Je to to isté ako podobnosť trojuholníkov. Čo je najdôležitejšie? Poznať vzor. A až potom je
možné, aby bol trojuholník podobný s
daným vzorom. Zaujímavé je aj to, že
každý trojuholník môže byť podobný
so vzorom, ale navzájom sú tieto trojuholníky odlišné. Ale tu nejde o to,
aby sme boli rovnakí ako je vzor. Ide
len o to, aby sme mu boli podobní. Ale
to všetko už určite viete, veď ste pani
profesorka matematiky. Premýšľajte
o tom, keď sa vrátite z tejto cesty.
Pravdepodobne už tušíte, ktorú z ciest na začiatku ste si vybrali. Takmer
všetci si ju vyberajú, pretože navonok
vyzerá tak pekne... Ale hlbina, pani
profesorka, hlbina je dôležitejšia.“ A
vtom prestalo všetko okolo mňa smrdieť. Začala som plakať. Podobnosť
trojuholníkov - učivo základnej školy…
Pani profesorka, nepochopili ste zadaniu úlohy... Vtom ma prerušil hlas:
„Máte ešte nejakú možnosť, pani
profesorka. Určite to poznáte, existuje takzvaný opravný termín. A nielen
jeden alebo dva. Prečo všetci hovoria,
že môžu existovať len dva „opravné
termíny?“ Prečo by nemohol existovať aj tretí, štvrtý, piaty... „opravný
termín?“ Tu platia iné pravidlá, pani
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Na slovíčko s odborníkom
profesorka,“ dodal hlas a už som ho
viac nepočula. Vtom začal opäť fúkať
jemný vánok. Nevidela som nič, ale
vedela som, že keď otvorím oči, bude
to koniec tejto cesty...
„Pani profesorka, ste v poriadku? Necítite sa dobre?“ „Kto som?“
vykríkla som. „Asi stratila vedomia,
ako sme ju zasiahli…“ „Nič som nestratila,“ odpovedala som, „ale vlastne
áno, stratila som. Zmysel svojej hlbiny.“ Vstala som a išla som naspäť do
kancelárie. Zošit už pre mňa nemal
žiaden význam. Zobrala som si do rúk
učebnicu a začala čítať: Trojuholník
ABC je podobný s trojuholníkom EFG
práve vtedy, keď…

Myslím si, že každý z vás zvládne
prepojiť si tento príbeh s realitou.
Som len majestátny vrch a vo vnútri
smradľavé údolie? Alebo skrývam
vo svojom vnútri záhradu plnú kvetov či diamantov? Čo by našla pani
profesorka, keby sa pozrela do mojej „hlbiny“? Ktorú cestu životom by
som si vybral? Tú tŕnistú alebo hladkú? Poslúchal by som hlas, ktorý by
ma sprevádzal? Snažím sa, aby moje
„stromy“ mali hlboké korene a prežili tak každú búrku alebo mi postačia
len korene plytké? Už som si našiel
odpoveď na otázku KTO SOM?Na
záver už len malé povzbudenie. Nehrajme sa na niekoho iného. Zájdime

Klinická psychologička
Doc. PhDr. Judita Stempelová
TÉMA: Z rodiny sme dostali posolstvo, že nie je
dôležité to, čo dostaneme, ale čo darujeme...
Každoročne pred začiatkom vianočných sviatkov od mnohých ľudí
počúvame ponosy na nálady, niektorí by dokonca Vianoce vymazali z
kalendára. Stretávame sa s ľuďmi so
smutnými spomienkami, ktoré neboli
výsledkom iba nesplnených želaní, čo
sa týka darčekov, ale udalostí týkajúcich sa rodinných nezhôd, konflik-
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tov, neodpustenia z minulosti, alebo
iných traumatických skutočností ako
je smrť v rodine, náhle ochorenie, či
iné straty, ktoré prežili práve v tomto
období. Žijeme v zložitej dobe, podstatne odlišnej ako bola u nás pred 50
rokmi. Keď chcem popísať atmosféru
v našej rodine, keď som bola malá,
musím sa vrátiť do obdobia adventu.

na hlbinu svojej duše a zistime, kým
v skutočnosti sme. Nepôjde to možno
za päť či desať minút, ale je dôležité
si na to odpovedať, pretože od tejto
odpovede sa odvíja spôsob celého
nášho života. A ak si už náhodou zistil, že žiješ nesprávne, že tým, kým si
navonok nie si aj vo vnútri, pozri sa na
VZOR, ktorý nám Cirkev ponúka a ním
je Ježiš Kristus. Pripodobňuj sa mu
a pamätaj, že
NIKDY NIE JE NESKORO BYŤ TÝM,
KÝM SI MAL BYŤ.
Bc. Veronika Grižáková

„Príchod“ sviatkov sme od začiatku
decembra vnímali ako čosi krásne,
vznešené, a každý z nás musel niečím
prispieť. Naša príprava spočívala
v tom, že starší súrodenci, mali za povinnosť naučiť mladších denne nejakú
vianočnú koledu. Najprv ju spievala
maminka s nami, potom sme to opakovali, až kým spevy neboli falošné.
Za dobrý výkon sme dostali nejakú
sladkosť, puding alebo kompót. Tak
sme sa naučili spievať všetky vianočné
aj adventné piesne. Po hodine spevu
nasledovala „vlastná tvorba“: vystrihovali sme anjelikov, lepili Mikulášov,
ozdoby na stromček a iné veci. Tieto hodiny sme mali veľmi radi, lebo

Na slovíčko s odborníkom
sme sa nemuseli učiť, ale výsledky
v škole museli byť dobré. Večer pred
spaním sme mali krátku katechézu,
alebo čítanie nejakého príbehu zo
Svätého písma, prípadne inej duchovnej knihy pre deti, kde boli opísané
životopisy svätých. Bez televízie, mobilu či internetu sa nám spokojne
usínalo. V našich mysliach pokračovali prečítané príbehy, ako by sme ich
mohli napodobniť.
Často sme sa rozprávali o tom, čo
pripravíme, ako prekvapíme starých
rodičov, osamelých známych, čo možno podarovať deťom z chudobnejších
rodín. Pre staršie tety z rodiny mamka
piekla koláče a my sme ich roznášali.
Popritom posledný týždeň sa viac pieklo, zo všetkého sme mohli ochutnať
len kúsok a dobroty putovali do špajze
na sviatky. Pre nás to bolo pokušenie,
ale i dobrovoľné odriekanie. Viem, že
sme sa podieľali aj na upratovaní bytu,
ale nebolo to dramatické, lebo každý
z nás chcel privítať Ježiša v najčistejšom prostredí.
Keď prišiel očakávaný Štedrý večer,
od rána sme mali pôst. Poobede nám
mamka zabalila darčeky pre starých
rodičov a starkých, príbuzných, tiež
koláče, ovocie, ktoré sme s ockom
roznášali. Zastavili sme sa na Ondrejskom cintoríne zapáliť sviečku tým,
čo už neboli medzi nami. My sme ich
nepoznali, ale bolo krásne v snehu
behať po cintoríne a tešiť sa zo svetla Vianoc. Možno aj preto sme boli
takí radostní, že všetci predtým sme
sa doma vzájomne ospravedlnili a išli
na svätú spoveď. Nikdy nám nechýbalo vedomie, že na Vianoce sa narodil
Ježiš Kristus, ktorý má najväčšiu radosť
z našej pomoci iným. Až keď sme boli
starší, začali sme chápať pravú podstatu Vianoc, spočívajúcu v oslobodení
človeka od zatratenia.
Zaiste sme aj my ako deti mali
nejaké želania, ale zväčša sa úplne
nesplnili, ale naopak často prevýšili
všetky naše očakávania. Z rodiny sme
dostali posolstvo, že nie je dôležité to,
čo dostaneme, ale čo darujeme, každý
z nás chcel byť nejakým darcom. Preto sme sa naučili básničky, scénky,
o ktorých rodičia nevedeli, aby sme
ich prekvapili. Na štedrú večeru sme

sa tešili aj na spoločenstvo radosti,
ktoré nasledovalo pri otváraní darčekov. Snažili sme sa tešiť zo všetkého,
čo sme našli pod stromčekom. Do polnoci sme si čítali, spievali koledy a pojedali chutné koláčiky. Televíziu sme
nemali, ale vôbec nám nechýbala,
v rodine sme si dokázali urobiť vlastný program. Na Vianoce z detstva si
veľmi rada spomínam a mnoho z toho
som sa snažila preniesť do svojho štýlu prežívania týchto radostných sviatkov v dospelosti.
Na polnočnej svätej omši sme sa
stretli susedia, spolužiaci, známi, blahoželali sme si a rozprávali. Vracali
sme sa s rodičmi niekedy o druhej hodine a vôbec sa nám nechcelo spať,
hoc sme boli ešte deti. Pocit radosti bol tak hlboko zakorenený, že sme
necítili žiadnu únavu.
V súčasnosti sa ľudia sústreďujú
na nepodstatné veci, ako sú nákupy,
ozdoby, rôzne detaily, bez ktorých by
mohli byť Vianoce v rodine omnoho
pokojnejšie. Chcú podarovať darček,
ktorý nemôžu nájsť v predajni a možno by bolo reálnejšie dať do obálky peniaze pre príjemcu, aby si to kúpil sám
po sviatkoch. Ušetril by sa čas, často
aj sklamanie z toho, že predstava obdarovaného bola iná. Tiež neúmerne
veľa času strávime nákupom potravín
a prípravou jedál, ktoré pre množstvo
nemôžeme ani skonzumovať. Možno
by nám viac prospelo, keby sme vyšli
do prírody, obdivovali krásu stvorenú
Bohom a v nej oddychovali.
Dnes nám ani spoločnosť nepomáha
hľadať korene kresťanských sviatkov,
stráca ich náplň, všetko sa mení konzum, zisky, materiálne uspokojenie,
čomu neraz podliehajú aj veriaci.Vždy
ma veľmi zarmútia správy, ktoré prinesie rozhlas či televízia o samovraždách
ľudí v predvianočnom období, alebo o nejakých rodinných tragédiách.
Ľudia sa cítia byť osamotení, opustení,
svoje srdce si zatárajú pred zmierením
sa s vlastným synom či dcérou.
Dobrý rodič je vzorom pokory, odpustenia, prvý vykročí k protivníkovi, aby zavládol pokoj a v rodine nastala harmónia. Aj starí rodičia
môžu byť pokladom v uchovávaní
kresťanských tradícií a nemali by sa

nechať zmiasť zmätkom spoločnosti.
V rodine sa nemáme pretekať v kupovaní nákladných darčekoch, nezaškodilo by viac skromnosti, aby sme boli
solidárni s chudobnejšími rodinami.
Možno by stačilo napísať pekný list
s poďakovaním, možno list odpustenia, alebo prosby o odpustenie. Mohli
by sme navštíviť niekoho z rodiny,
ktorý je osamotený, alebo suseda, s
ktorým sa roky nerozprávame. Aj pre
deti sú takéto príklady vzácne. Možno
by sme sa cítili oveľa šťastnejší.
Istý rok som prežívala krízu v profesionálnom živote, mala som dojem, že
študenti sa nechcú učiť a ich motivácia k výkonu je veľmi nízka. Dlho som
sa trápila tým, ako ich
priviesť k zmyslu štúdia, ktorý nespočíva v získaní diplomu, ale celkovej
kvalitnej spôsobilosti pre výkon povolania. Koncom zimného semestra,
tesne pred Vianocami prišli traja študenti, (o ktorých som nemala dobrý
úsudok) a doniesli mi bielu orchideu s
listom od študentov ročníka, v ktorom
ďakovali za hodiny strávené so mnou.
Bol to veľmi netradičný a príjemný
darček, ktorý ma povzbudil v mojom
poslaní na vysokej škole. K vianočným
sviatkom prajem všetkým čitateľom
vnútorný pokoj a Božie požehnanie.
Dôkladná duchovná príprava v advente nám môže zabezpečiť spokojnú komunikáciu v rodine, aj vzdanie sa niektorých osobných predstáv o prežívaní
sviatkov.
Každodenná modlitba a úvaha nad
podstatou Vianoc nám pomôže zvládnuť aj neriešiteľné situácie. Nechajme
sa viesť rukou nášho Pána, aby sme žili
život v Božej blízkosti.
otázky pre doc. PhDr. Juditu Stempelovú
pripravila Mgr. Eva Murínová
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Dokáže veda
nahradiť
Boha?
1.časť
Možno táto otázka pre nás Oravcov znie primitívne, ale dnes sa často stretávame s tým, že produkty
vedy - technológie sú pre nás nenahraditeľné. Doslova sa nám niektoré
prilepili na telo. Ako napríklad mobilný
telefón. Navyše mnohým pochybným
názorom a teóriám sa v oblasti vedy
priliepa nálepka „vedecký, vedecké“.
A to nielen v oblasti vedy. Myslím si,
že aj v mnohých nás drieme myšlienka, čo ak veda dokáže, že Boh neexistuje, alebo, že nie je až taký silný
ako sa o ňom hovorí. Z každej strany
sa dnes na nás valia informácie, ktoré
nielen spochybňujú Boha, ale už mu
ani nedávajú žiadne miesto v živote.
Ako to teda v skutočnosti s tou našou
vedou je? Je naozaj naša veda taká
vševedúca? Sú naše najnovšie technológie také dokonalé?
Najskôr sa pozrime na jeden
z príkladov, akým je napríklad teória
o vývoji rastlinných a živočíšnych
druhov na zemi, ktorá nesie názov
Darwinová evolučná teória.
Charles Darwin sa považuje
za človeka, ktorý objavil a ako
prvý zverejnil teóriu postupného vývoja rastlinných
a živočíšnych druhov na zemi.
Táto teória dostala názov
evolučná. Dnes táto evolučná
teória stojí na dvoch pilieroch
- prirodzenom výbere (alebo
prírodnom výbere - selekcii)
a náhodnej mutácii (mutabilite). Hybným motorom je náhoda,
metóda pokus - omyl. Táto metóda
však
nedisponuje nijakou inteligenciou alebo kreativitou. Jediným
kritériom úspešnosti je, či jedinec
prežil, a následne sa takto informácia v jedincovi dostane ďalej, alebo
neprežil. Toto všetko Charles Darwin zhrnul vo svoje knihe „O pôvode

22

druhov pomocou prirodzeného výberu“, ktorá bola vydaná v roku 1859.
O knihu bol taký obrovský záujem,
že keď sa kniha začala 22. novembra 1859 predávať, zásoba 1250 kópií
bola dopredu rezervovaná. Prečo?
V tej dobe totiž znamenal evolucionizmus stvorenie bez Božieho
zásahu, a predsa Darwin sa použitiu slov „evolúcia“ a „vyvinúť sa“ vyhýbal. Kniha iba hmlisto spomenula
fakt, že človek sa tiež vyvinul ako iné
organizmy spomínané v knihe. Darwin zámerne napísal len, že „pôvod
a história človeka bude objasnená“.
Ďalej už neuviedol ako. Navyše Darwin osobne svoju teóriu neobhajoval
verejne, hoci debaty vo vzťahu k teórii so zaujatím sledoval. Okrem iných
skutočností vo vzťahu k teórii Darwin
tiež vo svojej knihe napísal: „Keby sa
preukázalo, že existuje nejaký zložitý
orgán, ktorý nemohol byť vytvorený
početnými, postupnými a drobnými
modifikáciami, moja teória by sa
úplne zrútila. Nedokážem však nijaký
takýto prípad nájsť.“ Napriek tomu
sa našiel. A hneď niekoľko. Pozrime
sa aspoň na jeden z nich. Súčasná
veda dokázala, že život je vo svojej
podstate molekulárnym javom. Všetky organizmy sú zložené z molekúl,
ktoré tu fungujú ako akýsi základný
princíp, ako hybné páky biologických
systémov. Život takto prebieha na
úrovni makromolekúl, ktoré sú per-

systémy fungujú a existujú, ale ich
samotný vznik – nevie dať do súladu
s evolučnou teóriou. Len tak mimochodom, okrem vývoja rastlinných
a živočíšnych druhov na Zemi sa popritom sa táto teória považuje aj za
všeobecnú teóriu „vzniku života“ na
Zemi. V skutočnosti sa doteraz nepodarilo preukázať ako vôbec vznikol
život na Zemi a v dohľadnej dobe sa
s vysokou pravdepodobnosťou ani
nepreukáže, vzhľadom na neskutočne
vysokú organizovanosť neživých
prvkov v živých organizmoch.
Charles Darwin bol v čase vytvorenia teórie veriacim človekom, napriek
tomu ateisti a prívrženci teórie tej
doby tvrdili, že touto teóriou odstránil
Boha, ba dokonca keď v roku 1859
autor teórie spolu so svojimi podporovateľmi vydal knihu „O pôvode
druhov pomocou prirodzeného výberu“, mnohí tej doby si mysleli, že
kresťanstvo, ale aj iné náboženstvá,
dostali takú ranu, že ich to zabije.
Darwin vytváral svoju teóriu
v dobe, keď úroveň poznatkov v tom
čase bola, čo sa týka molekulárnej
úrovne, žiadna. Bunka sa v tej dobe
považovala za plazmatické médium,
ktoré je schopné všetkého. Médium,
ktoré doslova dokáže vyčarovať život,
len tak, z ničoho. Samozrejme, boli tu
aj ľudia, ktorí v tej dobe pristupovali
k tejto úrovni poznatkov s rešpektom.
Nechávali priestor pre interpretáciu

fektne organizované a kde neexistuje
žiaden náznak toho, že by sa vyvinuli
alebo, že by boli schopné sa z niečoho vyvinúť cestou prirodzeného výberu alebo cestou náhodnej mutácie.
Alebo len tak z ničoho. Bez akejkoľvek
príčiny. Iba náhodou. Napríklad biochemik Dr. Michael J. Behe vo svojej knihe - Darwinova čierna skrinka
- opisuje ako takéto molekulárne

na čas, v ktorom bude možné získané
poznatky, o bunke a o živote ako takom, správne interpretovať. Ale na
strane druhej tu boli ľudia, ktorí si mysleli, že takáto úroveň poznatkov sa asi
nikdy nedosiahne. Boli presvedčení
o svojej pravde. Boli presvedčení,
že predbehli dobu. Nebol to tak ani
Darwin, ako niektorí jeho súčasníci
a stúpenci, ktorí chceli, aby uvere-
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jnil svoju evolučnú teóriu čo najskôr.
Napriek tomu postupne menil svoje
myslenie a názor na náboženstvo ako
také pod vplyvom svojej „objavenej“
a „vedeckej“ evolúcie. Mnohí v tej
dobe dali tejto teórii nálepku a punc
„ vedeckosti“. A dnes mnoho ľudí
prijíma túto teóriu nie už ako teóriu,
ale pomaly už ako zákon, dokonca ako
dogmu. A táto dogma Darwinovho
evolučného vývoja sa prijíma tak, ako
sa podá, bez toho, aby sa ďalej skúmala, či je to naozaj tak, alebo nie. Ani sa
tomu nečudujem, pretože veľa faktorov nahráva tomu, aby bola prijatá.
Po prvé - je všeobecne prijímaná ako
neotrasiteľná dogma, po druhé - ju
potvrdzujú a pre nás prednášajú neotrasiteľné autority, po tretie - všetky
námietky sú ihneď zmietnuté zo stola
bez akýchkoľvek diskusii, pretože je tu
obava, že taká pekne vytvorená teória
by sa nakazila pravým poznaním, po
štvrté, logicky asi nie je možné aby
vývoj života na zemi sa mohol vyvíjať iným spôsobom, pre niekoho iný
vývoj je asi neprijateľný, po piate... a
tak by som mohol pokračovať ďalej a
ďalej.
Napokon, na samotného Darwina
ku koncu jeho života, podľa niektorých
tvrdení, mal objav jeho „vedeckej“
evolúcie taký vplyv, že čo sa týka jeho
náboženského života, vypomáhal
s prácami vo farnosti, podporoval miestnu cirkev, ale kým v nedeľu jeho

rodina šla do kostola na bohoslužby,
on sa šiel prejsť. A napriek tomu sa
nepovažoval za ateistu, ale za agnostika. (Agnostik je človek, ktorý si myslí,
že nie je možné zistiť, či Boh jestvuje
alebo nie - pokiaľ sa sám neukáže).
A tak sa zdá, že samotný Darwin
ku koncu svojho života možno až príliš
veril pravdivosti a „vedeckosti“ svojej
teórie. Podľahol jej. Podľahol svojmu
ľudskému obmedzenému výtvoru.
A svojmu obmedzenému poznaniu.
Napriek svojej múdrosti. Zvláštne.
Navyše, musíme si tiež uvedomiť, čo
sa týka samotného postupného vývoja rastlinných a živočíšnych druhov,
teda evolúcie, že doteraz nikto nikdy
nevidel ako sa rastlinné a živočíšne
druhy vyvíjajú, nikto nikdy pritom nebol a experimentálne to nikto nikdy
nepotvrdil. To, že si myslíme a prijímame, že to tak bolo, ako hovorí Darwin,
ešte neznamená, že to tak musí byť
a že je to pravdivé. To, že to tak bolo,
človek dedukuje zo stôp, ktoré zostali po geologickej minulosti Zeme a zo
skamenelín. Do dedukcie zapája svoj
rozum a logiku. A na základe tejto
rozumovej analýzy jeden pán prišiel
k záveru, že to tak asi bolo a preto sa
to nazýva teória, a tak to podsunul
aj verejnosti. A dnes, paradoxne, sa
prisudzujú tejto teórii privilégia zákona, až dogmy. Dokonca
niektorí stúpenci tejto
teórie zašli až tak ďaleko, že tvrdia, že dôkazy
na podporu tejto teórie
hraničia s matematickou
istotou až deväťdesiatich
deviatich percent. Je to
asi preto, lebo na to ako
vznikol život na Zemi,
a na to ako sa vyvíjali rastlinné a živočíšne druhy
na Zemi, neexistuje totiž
pre nich už žiadna iná alternatíva. A do dnešných
dní ju nebol schopný
vytvoriť ani žiaden iný
človek. Možno preto
sa dnes tak všeobecne
prijíma. Ako všeobecne
„osvedčená“ a všeobecne „vedecká“. Možno
aj preto, lebo na prvý

pohľad vyzerá byť taká elegantná, ale
aj logická. Možno je to aj preto, lebo
vytvoriť takúto teóriu na základe dnes
získaných poznatkov je nesmierne
ťažké. A preto je oveľa ľahšie prijať
teóriu, ktorá je absolútne nevyhovujúca, nezosúladená s najnovšími
poznatkami, ale do ktorej je lepšie,
ale aj ľahšie, násilne implementovať
(vsunúť a prispôsobiť) najnovšie
poznatky, než ako vytvárať od základu úplne novú. Tu na príklade Darwinovej evolučnej teórie vidíme, ako
človek tápe v oblasti poznania a ako
dokáže prisudzovať svojmu poznaniu
privilégia, ktoré mu nepatria. Keď
nerešpektuje svoju obmedzenosť.
Keď pokora mu je cudzia. Keď nevidí. Až takto ďaleko môže človek zájsť vo svojej pýche. Začne sa stavať
na úroveň Stvoriteľa. Chce namiesto neho dosadiť Náhodu. Paradox je
v tom, že aj v to človek najskôr musí
uveriť, a dokonca musí mať silnejšiu
vieru ako veriaci človek.
Jozef Ďubek
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Liturgia

Patrí latinčina dnes ešte do
liturgie?
Túto otázku si mnohí položia, zvlášť keď tento prastarý
jazyk začujú pri svätej omši po prvýkrát alebo po veľmi
dlhom čase. Má vôbec význam z času na čas použiť tento
jazyk pri liturgii? Určite áno a to z viacerých dôvodov.
Latinčina vyjadruje jednotu Cirkvi, tak v priestore
ako aj v čase. Spoločným jazykom sa môžu modliť katolíci všetkých národov na celom svete. Zároveň sa cez latinčinu spájame s generáciami veriacich a svätcov, ktorí
stáročia prednášali modlitby rovnakými slovami ako my.
Tento jazyk sa už ďalej nevyvíja, preto vyjadruje aj nemennosť právd katolíckej viery. Spoločný jazyk je tiež
ozvenou turíčneho zázraku – zjednotenie jazykov, čomu
naopak protirečí babylonský trest – rozdelenie jazykov.
Pri najvznešenejšom úkone – liturgií sa tak môžeme spojiť v jednej posvätnej reči. Latinčina je súčasne jazykom
mŕtvym, teda dnes už nepatrí žiadnemu národu, nikto si
ju nemôže prisvojovať, vyvyšovať sa, že je to jeho národný jazyk. Jediny komu patrí ako univerzálny jazyk je Rímskokatolícká cirkev.
Latinský jazyk nás upozorňuje na posvätno. Slúži
ako závoj, ktorý nám pripomína, že do tajomstva toho čo
sa odohráva pri svätej omši, nemôžeme nikdy úplne preniknúť. Pritom nás však chce do tohto tajomstva hlbšie
uvádzať. Zabraňuje nebezpečenstvu, že získame pocit,
že už všetkému rozumieme, pričom však ostávame iba
na povrchu slov. Zvláštny liturgický jazyk nás uvádza k
vnútornejšiemu porozumeniu. Privádza nás k rozlišova-

DNES
Svet je prázdny.
Tak plno prázdny.
Na maximum.
Kde hľadať to hľadané???
Samé názvy,
ktorým nerozumieš.
Plno rúk, čo pýtajú jesť
a tí, čo sú naozaj hladní, ani o
tom nevedia.
Môže ťa to zmiesť,
keď všade píšu: LÁSKA...
Vstúpte, dnes máme otvorené
dlhšie.
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A keď budeš v noci plakať
a bude ti zas blbšie,
skús povedať: Nie.
Svet je plný.
Tak prázdno plný.
Na minimum.
Čaká na vykúpenie,
ktoré už dávno prišlo.
....
Tak vstaň!
Nevadí, že si tu sám.
Choď im povedať,
ako to bolo a je.
Že Kristus zomrel aj za nich.
Kto iný im to povie???

niu svetského a posvätného. Aj Ježiš sa žalmy modlil v
hebrejčine namiesto bežne používanej aramejčiny. Keď
na kríži vyslovil slová: „Eli, Eli, lema sabachtani,“ prítomní
sa mylne domnievali, že volá Eliáša.
Druhý vatikánsky koncil nás všetkých vyzýva k tzv.
„aktívnej účasti“ na liturgii. Má sa však jednať o účasť
veľmi vnútornú. Dnes, keď máme všetky modlitby pri
svätej omši v našej reči, zostávame niekedy iba na povrchu a neuvedomujeme si význam toho, čo hovoríme.
Občasné použitie latinčiny nás môže priviesť k tomu, aby
sme si hlbšie uvedomili význam slov, ktoré bežne používame a dobre poznáme. Základné latinské modlitby a
odpovede sa každý naučí veľmi rýchlo, ak mu v tom nebráni pohodlnosť alebo predsudky. Konštitúcia Druhého
vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgií v bode 36
výslovne vraví, že užívanie latinského jazyka má byť zachované. „Duchovní pastieri sa majú postarať, aby veriaci
okrem v rodnom jazyku vedeli aj po latinsky spoločne recitovať alebo spievať tie časti omšového poriadku, ktoré
sa ich týkajú.” (Musicam sacram 47)
Latinský jazyk je poklad, ktorý patrí k liturgii rímskokatolíckej cirkvi. Rovnako ako východnej cirkvi patrí
gréčtina alebo staroslovienčina. Bola by škoda, ak by
sme na toto naše dedičstvo úplne zabudli alebo zanevreli. Stačí objaviť jeho krásu a význam a uvedomiť si, že
to nie je čosi cudzie, ale „naše“. Tak ako je pre Slovákov
„naša“ slovenčina, pre Polhorcov „naša“ goralčina, pre
rímskokatolíkov je „naša“ latinčina.
Lukáš Stolárik
kaplán
(Spracované podľa almanachu Krása liturgie 2010)

Na lúke
Bol slnečný úpal,
lupene lúpal,
sedmikrásku kúpal
a spal,
spal.
Plakal.
Zo zeme
utekal.
Ale kam???
Ľúbi? Neľúbi?
Život má naruby,
bo nesplnilo sa jeho by,
bo nemohol žiť svoje
keby...

Hlupák!
Prečo žiadaš tak veľa???
Dnešok ti Ju nikdy nedá.
Hľaď, každý deň sa hrá
na Boha...
Už puchne mu pravá
noha,
pavúk sa spúšťa zhora
a zas ide všetko dookola:
jar, Tvoje leto,jeseň,i
zima sa našla.Zima. Tá
Moja.
...
A...ktovie, možno to bol
had.
Boh sa neplazí.

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.
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Recenzia: Antoine de Saint-Exupéry
Malý princ
Chcela by som vám predstaviť knihu, ktorú ste pravdepodobne čítali ako povinnú literatúru v školských časoch.
Ide o rozprávku napísanú pre dospelých – o Malého princa. Zaručujem, že keď si ju prečítate teraz ako dospelí, dá
vám toho oveľa viac. Neobjavíte tu len malého princa,
ktorý žije na svojej malej planétke a rozhodne sa nájsť si
priateľov. Objavíte tu množstvo hlbokých úvah, ktoré si
zaslúžia čas na zamyslenie. Dovolím si tvrdiť, že v tejto
knihe sa nájde každý. Ak hľadáte lásku, zistíte, že oči sú
častokrát slepé. Ak prežívate utrpenie, prejdite si s malým
princom púšťou a možno si nakoniec uvedomíte, že púšť
je krásna, pretože tam niekde je ukrytá studňa. Ak prežívate krízu, či už v manželstve alebo v iných vzťahoch, malý
princ vám ukáže, že čas, ktorý ste kedysi strácali so svojou ružou, ju robí takou dôležitou. Túto knihu odporúčam
prečítať všetkým, ktorí niečo hľadajú. Aj malý princ hľadal.
Hľadal, kým nezistil, že to čo hľadal, našiel už dávno na
začiatku. Kniha je ako stvorená pre dnešnú dobu, ktorá

Vianočné hviezdičky

uznáva len všetko krásne a dokonalé, ale tento príbeh nám
ukazuje, že ľudským okom toho veľa nevidíme, pretože

TO PODSTATNÉ JE OČIAM NEVIDITEĽNÉ.
Predstavila som len zlomok pokladu, ktorý ukryl Exupéry
do tohto skvelého diela. Nájdite si kúsok toho svojho.
Bc. Veronika Grižáková

Deň milosrdenstva

Ingrediencie :
- 280 g maslo
-140 g práškový cukor
- 140 g oriešky
- 420 g hladká múka
- 1 ks vajce
- trochu citrónovej kôry
- podľa chuti vanilkového cukru
Postup receptu:
Zo všetkých surovín vypracujeme cesto, ktoré
rozvaľkáme, povykrajujeme z neho hviezdičky,
poukladáme ich na plech a upečieme v horúcej
rúre. Ešte teplé obalíme vanilkovým cukrom.

Počas roku milosrdenstva budeme každý piatok v našej
farnosti prežívať deň milosrdenstva. Po svätej omši o
16:50 bude eucharistická adorácia na záver ktorej (pred
sv. omšou o 18:30) sa budeme spoločne modliť Korunku k
Božiemu milosrdenstvu. Zvlášť vás v tento deň pozývame
ku konaniu skutkou telesného a duchovného milosrdenstva
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