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Editoriál

Milí Polhorci!
V čase veľkonočných sviatkov, sviatkov nášho
vykúpenia, k Vám prichádzame s ďalším číslom
nášho farského časopisu Srdce. Keďže tento rok je
zároveň aj mimoriadnym Rokom milosrdenstva,
ktorý vyhlásil pápež František, môžeme aj tieto sviatky prežiť o to hlbšie práve vtedy, keď si uvedomíme
to najväčšie dielo Božieho milosrdenstva, ktoré nám
bolo prejavené práve Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Nie náhodou sviatok Božieho milosrdenstva pripadá na záver veľkonočnej oktávy, čím sa chce
symbolicky vyjadriť, že celé veľkonočné tajomstvo
je vlastne zavŕšením diela Božieho milosrdenstva,
ktorým Boh ukázal svoju nekonečnú lásku k človeku.
Aj z tohto dôvodu je hlavnou témou tohto čísla
práve Božie milosrdenstvo, ktoré je otvorené pre nás
všetkých. Už samotná titulná fotografia nás upozorňuje, že teraz je ten milostivý čas, kedy sú všetky
brány milosrdenstva mimoriadne otvorené. Kristus
na nás čaká. Jeho otvorené Srdce, z ktorého vyšla krv
a voda, po nás túži, aby sme k nemu prišli a načerpali z prameňov spásy, z prameňov Božieho milosrdenstva. Táto skutočnosť je o to vzácnejšia, že toto prebodnuté Ježišovo Srdce nie je niekde ďaleko, ale je tu
medzi nami, stále prítomné v najsvätejšej Eucharistii. Stačí k nemu s dôverou prísť, oľutovať a vyznať
svoje hriechy a potom ho prijať do svojho srdca.
Okrem hlavnej témy, ktorou je milosrdenstvo,
venujeme v našom časopise značný priestor aj sviatosti birmovania, na ktorú sa v našej farnosti práve
teraz intenzívne pripravujeme. Porovnávame, ako sa
na túto sviatosť pripravovali naši starí rodičia, a ako
to prežívajú dnešní birmovanci. V časopise však nájdete aj mnoho ďalších tém, ktoré vás zaiste zaujmú,
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povzbudia, potešia, poinformujú ale aj obohatia.
Náš časopis je stále ešte len na začiatku svojej existencie. Prosíme Vás preto aj o zhovievavosť s istými
nedostatkami, ktoré sa v ňom môžu vyskytnúť. Zvlášť
s jazykovou stránkou máme nateraz určité problémy,
keďže program, ktorý používame, nám v tejto veci
spôsobuje menšie ťažkosti. Aj preto sa chcem ospravedlniť p. učiteľkám, ktoré nám v minulom čísle
pomáhali s jazykovou úpravou a ich práca bola do
značnej miery zmarená. Veríme, že náš časopis sa
bude časom stále zdokonaľovať.
Na záver sa chcem veľmi srdečne poďakovať všetkým redaktorom a spolupracovníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tvorbe tohto časopisu. Zároveň som veľmi vďačný aj priazni, ktorú mu
prejavujete Vy, jeho čitatelia. Za všetkých tvorcov
Vám prajem príjemné čítanie.
Lukáš Stolárik
kaplán, šéfredaktor
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Aktuality
Roráty

1.12. - 16.12.2015
Adventná liturgia spájala očakávanie Mesiáša s pripomienkou jeho Matky. Do 17. decembra sme preto tri
krát do týždňa slávili rannú svätú omšu iba pri svetle sviec,
ktoré nám mali pripomínať Pannu Máriu - Hviezdu rannú.
Z týchto nádherných svätých omší mali veľkú radosť zvlášť
deti, ktoré si nosili lampášiky a tiež birmovanci, ktorí aktívne pomáhali pri príprave sviec v kostole.

Novoročný koncert
3.1.2016

V kultúrnom dome Oravská Polhora sa uskutočnil už
12. vianočný (novoročný) koncert. Účinkujúci ním chceli
podčiarknuť pokojnú vianočnú atmosféru, potešiť ucho
počúvajúcich a pridať udalosť a príležitosť, na ktorej sa
môže mnoho našich farníkov stretnúť. Tým, čo sa koncertu
nezúčastnili, a sú zvedaví, ako tam bolo, je k dispozícii záznam na youtube, pod názvom: “novoročný koncert 2016”.
Je potrebné poďakovať tým, ktorí obetovali svoj čas, že chceli zorganizovať takýto novoročný koncert. No najväčšia
vďaka patrí všetkým, ktorí na koncert prišli, lebo bez nich
by takéto podujatie nemalo zmysel. Ostáva len dúfať, že
boli týmto koncertom úprimne potešení, lebo to bol najdôležitejší cieľ - podeliť sa o radosť - vianočnú radosť z
narodenia Mesiáša.

Dobrá novina
26.12.2015

Aj tento rok sa v našej farnosti uskutočnila Dobrá novina
. Tak ako každý rok, aj tento sme sa snažili pomôcť a prispieť na dobrú vec. Prešli sme veľa dobrých rodín, ktoré sa
do tejto udalosti zapojili a snažili sa vykonať dobrý skutok.
Deti do vašich príbytkov chodili s nadšením a láskou. Mali
v sebe odvahu prejsť kus cesty, aby vám mohli priniesť radosť, pokoj a nádej.Koledovalo sa na podporu rozvojových
projektov- za prísun k pitnej vode v krajinách subsaharskej
Afriky. Tento projekt sa niesol v duchu: „Voda je život.“
Celkovo sme vyzbierali 4540 €. Akcie sa zúčastnilo 65 detí
a 14 animátorov.

50 rokov od smrti Emanuela Cubínka
30.12.2015, 4.1.2016
Výročie smrti pátra
Cubínka sme si pripomenuli na dvoch miestach. Najprv to bolo 30.
decembra 2015 vo Svätom
Jure. Konala sa tam aj konferencia o pátrovi Emanuelovi, na ktorej vystúpili renomovaní historici:
Mons. prof. Jozef Haľko,
pomocný bratislavský biskup a prof. Róbert Letz,
vedúci Katedry histórie na
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Aktuality
PF UK v Bratislave. Básne a úvahy pátra Emanuela predniesol herec Jozef Šimonovič.
Vo výročný deň pohrebu pátra Emanuela, 4. januára 2016,
sme si tohto nášho významného rodáka pripomenuli opäť,
a to v Oravskej Polhore. Svätú omšu celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy, koncelebrovali
niektorí kňazi, rodáci z Oravskej Polhory. V homílii sa prihovoril riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák. Tak vo Svätom
Jure, ako aj v Oravskej Polhore, bola predstavená nová
kniha, ktorú o Emanuelovi Cubínkovi napísal náš rodák –
kňaz Peter Matis. Okrem podrobne spracovanej biografie
pátra Emanuela, venuje v nej značný priestor aj jeho dielu – básnickej a literárnej tvorbe, prekladateľskej činnosti,
duchovným zamysleniam a meditáciám.

priblížili život tohto nášho vzácneho biskupa svätého života. Aj vďaka ich skvelému hereckému výkonu sa mnohí
diváci neubránili slzám. Zákamenský farár Cyril Hamrák,
ktorý sám účinkoval v tomto predstavení, na záver povzbudil ľudí, aby nezabúdali prosiť za blahorečenie biskupa
Jána a zároveň, aby sa stále utiekali v modlitbách k jeho
príhovoru.

Kaplnka sv. Michala archanjela v našej
farnosti
14.2.2016

Od prvej pôstnej nedele, 14. februára 2016, je naša farnosť bohatšia o novú kaplnku, zasvätenú sv. Michalovi
archanjelovi. Povolenie zriadiť súkromnú kaplnku bolo
udelené od spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana
Sečku pre vdp. Rudolfa Vetríka, aby mohol na mieste svojho terajšieho bydliska mať miesto vyhradené zvláštnym
spôsobom pre Boží kult. Zároveň otec biskup dovolil, aby v
spomínanej kaplnke bola uchovávaná najsvätejšia Eucharistia.
Z poverenia otca biskupa vykonal slávnostné požehnanie
kaplnky a oltára generálny vikár Mons. Anton Tyrol. V závere svätej omše bola ešte požehnaná nová monštrancia
a svätostánok, v ktorom sa bude odteraz uchovávať najsvätejšia Eucharistia.

Farská púť do Krakova
1.3.2016

V prebiehajúcom mimoriadnom svätom roku milosrdenstva sa naši veriaci vybrali na farskú púť do svetového centra úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorým sú Lagiewniki
v Krakowe. Púte sa zúčastnilo zhruba 140 ľudí na troch
autobusoch. Hlavným bodom programu bola svätá omša
v kláštornej kaplnke pri ostatkoch sv. Faustíny, ktorú celebroval náš pán kaplán Lukáš Stolárik. Okrem toho sme
dopoludnia navštívili aj Svätyňu Božieho Milosrdenstva s
našou slovenskou kaplnkou, mali sme možnosť prijať sviatosť zmierenia a tiež spoločne sa pomodliť krížovú cestu a
iné modlitby. Na pravé poludnie sme sa priamo pod tamojšou obrovskou svätou bránou milosrdenstva pomodlili
modlitbu Anjel Pána. Popoludnie sme venovali prehliadke
neďalekej soľnej bane vo Wieliczke, kde sme sa v najhlbšej kaplnke na svete o tretej hodine pomodlili korunku k
Božiemu milosrdenstvu.

Divadlo o Jánovi Vojtaššákovi
21.2.2016

Je tomu už 95 rokov, čo bol za spišského biskupa vysvätený
Ján Vojtaššák. Toto výročie sme si pripomenuli aj v Oravskej Polhore. V nedeľu popoludní sme sa modlili krížovú
cestu s myšlienkami Božieho služobníka Jána a hneď na to
sme si v kultúrnom dome mali možnosť prezrieť divadelné
predstavenie, v ktorom nám ochotníci zo Zákamenného
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Náš duchovný život v Roku
milosrdenstva
Azda niet na svete kresťana, ktorý
by sa nepotešil iniciatíve pápeža Františka vyhlásiť mimoriadny Rok milosrdenstva (8.12.2015 – 20.11. 2016).
Svätý Otec to urobil jednoduchým
a pritom neobyčajne veľkodušným
spôsobom. Samotná téma milosrdenstva poskytuje bohatú inšpiráciu pre
biblický výskum, teologické úvahy a
meditácie na túto tému. Poskytuje
tiež široký priestor pre posvätenie a
pomoc živým aj mŕtvym, keď pre nich
získavame plnomocné odpustky. Svätý
Otec myslel aj na chorých a dokonca
na väzňov, ba aj na odlúčených veriacich kresťanov. Všetkým otvára pokladnicu odpustenia a zásluh Pána Ježiša,
Panny Márie a svätých, a to v neobyčajne štedrej miere. Toto sú hlavné
smery a možnosti zúžitkovania tohto
mimoriadne významného obdobia,
ktoré práve prežívame.

Milosrdenstvo v
Starom zákone
Na vyjadrenie pojmu milosrdenstvo
používajú hebrejské texty Písma dva
výrazy, medzi ktorými je určitý rozdiel.
Je to predovšetkým slovo chesed,
ktoré znamená vnútorný cit dobroty.
Keď medzi dvoma ľuďmi vznikne táto
dobrota, sú k sebe nielen dobroprajní, ale súčasne aj navzájom verní na
základe určitého vnútorného záväzku,
teda na základe vernosti voči sebe
samým. V Starom zákone vystupuje
Pán Boh vždy ako verný zmluve, ktorú
uzavrel so Židmi pod Sinajom. Táto
zmluva bola zo strany Boha darom a
milosťou pre Izrael. Na túto zmluvu sa
mohol odvolávať aj národ, najmä keď
prežíval nejakú kritickú situáciu. Tak
sa stalo, že slovo chesed nadobudlo
určitý právnický význam. Predstavovalo totiž určité dobrá, ku ktorým sa Boh
zaviazal voči národu. Záchrana národa
potom znamenala prejav tohto milosrdenstva (chesed). Na druhej strane,
keď zmluvu porušil Izrael a neplnil
jej podmienky, práve vtedy sa Boh v
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zmysle chesed prejavuje ako darujúca sa láska, ako láska, ktorá je silnejšia
než zrada, ako milosť, ktorá je mocnejšia než hriech. Takýto obsah Božieho
milosrdenstva prinášajú nasledovné
biblické texty: Ex 34,6; 2Sam 2,6; Ž
25,10; 85,11; 138,2 a mnohé ďalšie.
Druhé slovo, ktoré sa v reči Starého
zákona používa na vyjadrenie milosrdenstva, je rachamim. Trocha sa
odlišuje od významu slova chesed.
Lebo kým chesed znamená vernosť
voči sebe samému a záväznosť konať
v súlade s prijatým záväzkom (sú to
v určitom zmysle mužské vlastnosti), rachamim už svojím spôsobom
označuje materinskú lásku (rechem je
vlastne materské lono). Z hlbokého a
pôvodného zväzku a spojenia matky
s dieťaťom vzniká voči nemu zvláštny vzťah, totiž jedinečná láska. Túto
lásku možno nazvať v každom ohľade
nezištnou a nezaslúženou. Milosrdenstvo v zmysle rachamim vychádza zo
súcitu, je požiadavkou srdca. Je teda
akoby „ženským“ variantom mužskej
vernosti voči sebe a svojim povinnostiam. Na tomto psychologickom
základe nadobúda rachamim rozličné
prejavy, ako sú: dobrota, nežnosť,
trpezlivosť, zhovievavosť, zľutovanie,
t. j. ochotná vôľa odpustiť. (Charakteristika obidvoch pojmov, podľa:
Sv. Ján Pavol II. – Dives in misericordia, poznámka 52). Z bohatých biblických citátov veľmi dobre vystihujú
rachamim napr. texty: Iz 49,15: „Či
zabudne žena na svoje nemluvňa a
nemá zľutovania nad plodom svojho
lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba” a iné.

Boh vo vzťahu k nám
a naša identita
Jestvujú aj mnohé novozákonné tex-

ty hovoriace o Božom milosrdenstve.
V gréckom jazyku sa zväčša používa
výraz eleos, čo znamená milosrdenstvo ako také. Používame ho aj v latinských textoch, keď na začiatku sv.

omše prosíme o odpustenie: Kyrie
eleison, Pane, zmiluj sa... Totiž v textoch Svätého písma sa nemusíme
príliš namáhať s rozlišovaním, o aké
milosrdenstvo v tom-ktorom prípade
ide, pretože všetko je vlastne súcitný prístup Boha k človeku. Aj to, že
sa Boh zaviazal preukazovať nám
milosrdenstvo na základe vernosti
(chesed), je vlastne súcit s nami (rachamim), ktorý Boh dokázal toľkokrát
v Starom zákone a vrcholným spôsobom dokázal vo vtelení Božieho
Syna a našom vykúpení. Ale rozlišovanie milosrdenstva u Boha nám má
poslúžiť na pochopenie „psychológie“
Boha: ako si nás Pán Boh cení, ako túži
po našej blízkosti, po našej láske!
V tomto sa nám ukazuje aj naša identita tak, ako ju vidí Boh. Prorokovi Jeremiášovi povedal: „Skôr, než som ťa
utvoril v matkinom lone, poznal som
ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil
som ťa...” (Jer 1,5). Keď takto Boh
myslel na Jeremiáša, celkom iste mys-

Rok milosrdenstva
lel na každého človeka, veď on je Boh
a miluje každého. Pápež František v 2.
bode dokumentu Misericordiae vultus (MV) napísal: „Milosrdenstvo je
posledný a najvyšší akt, ktorým nám
Boh ide v ústrety.“ Sme teda predmetom Božej lásky. To je naša identita.

Čo máme robiť?
Na túto otázku výstižne odpovedá
pápežská bula Svätého Otca Františka: „Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva.“(MV 2).
Znamená to, že v tomto mimoriadnom
Svätom roku milosrdenstva máme
jedinečnú príležitosť hlbšie spoznať
Boží vzťah k nám ľuďom a zároveň
plnšie pochopiť aj našu situáciu pred
Bohom. Zo strany Boha je to vzťah
túžby Boha po človeku. Výstižne to
vyjadril náš diecézny kňaz Ján Piatak,
ktorý z misií napísal citujúc tamojšieho biskupa: „Boh túži po našom srdci.
Boh otvára svoju náruč. Ak nie sme pri
ňom, tak mu veľmi chýbame a hľadá
nás ako pastier ovečku. Chýbame mu,
ako rodičom chýbajú deti, ktoré nie
sú doma, lebo chýba kúsok z nich.
Sme Božie deti, sme stvorení na jeho
obraz, sme akoby jeho kúskom, a tak
je nespokojný, kým nie sme pri ňom.“
Je to krásne vyjadrenie Božieho vzťahu k nám. Zároveň je v tejto hlbokej
pravde vyjadrená naša pozícia pred
Bohom. Takto nás Pán Boh chápe a
takto po nás túži. Rozmýšľať (kontemplovať) o tejto túžbe Boha po nás
znamená nájsť cestu k nebývalej ra-

dosti, vyrovnanosti a pokoju v duši.
Druhým smerom našej činnosti popri kontemplácii Božieho milosrdenstva je preukazovať milosrdenstvo. Ľahko sa preukazuje milosrdenstvo, ak
dokážeme objaviť spomenutú Božiu
lásku k nám. Buďme teda milosrdní
ako Otec. To je presný význam aj toho
hesla, ktoré sa nachádza na logu mimoriadneho Roka milosrdenstva: Misericordes sicut Pater...(Milosrdní ako
Otec). Potvrdzuje to aj názov, ktorý
tomuto mimoriadnemu roku dal Svätý
Otec. V ustanovujúcom dokumente,
najmä v jeho názve, sa nehovorí, že
slávime rok Božieho milosrdenstva,
ale všeobecne mimoriadny rok milosrdenstva. Teda obidve ťažiská – najprv
Božie milosrdenstvo a potom naše milosrdenstvo – je tu dôležité a obidva
smery milosrdenstva sa majú navzájom prelínať. Pripomeňme si Ježišov
výrok: „Blahoslavení milosrdní, lebo
oni dosiahnu milosrdenstvo.”(Mt
5,7). Veľmi sa odporúča zopakovať si
alebo sa naučiť naspamäť skutky telesného a duchovného milosrdenstva
(7+7 skutkov podľa starších katechizmov alebo Katechizmus Kat. cirkvi,
bod 2447) a snažiť sa ich uplatňovať v
sile poznania Božej lásky k nám.
Ak sa o to budeme usilovať, potom
vydávanie svedectva nás veriacich vo
svete bude radostnejšie a pre ostatných ľudí účinnejšie a zrozumiteľnejšie.
Mons. Anton Tyrol

generálny vikár

Obyčajná veta
Pozri na kríž.
Vykúpil na ňom všetkých
hriešnikov.
(Ježiš?)
Viem, stala sa z toho už len fráza.
Obyčajná veta.
Hľaď,
keď mu pľuješ do tváre
a opíjaš sa v rozkošiach,
keď hľadáš útechu v dušiach,
ktoré ti ju nikdy nedajú,
vtedy za TEBA zomiera Spasiteľ
sveta.
(Obyčajná veta?)
Za tých, ktorí denne zabíjajú.
Za tých, ktorí sa k modlám utiekajú
a keď ohovárajú,
spôsobujú rany v srdci.
I za tých, ktorí majú hlavu všetkého
iného,
len nie Jeho.
(I za nich?)
I za nich.
I za TEBA.
A keď zbadáš pod tým krížom
stonať ženu,
takú tichúčku, celkom nemú,
skús jej povedať, že je to len fráza.
Jednoduchá veta.
Ona ti ODPUSTÍ.
Lebo ten Baránok sveta
je jej Syn.
Pozriem na kríž.
Ježiš,
vykúpil si na ňom všetkých
hriešnikov.
Spomeň si na mňa vo svojom
kráľovstve.
Ja som ten lotor pribitý vedľa Teba,
Majstre.
/Vera Ionica/
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„Bol som vo väzení a prišli
ste ku mne...“
(Mt 25,36)
1/ Začiatkom decembra 2015,
na
sviatok
Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, sme začali v Cirkvi sláviť Svätý rok Milosrdenstva s témou Milosrdný ako
Otec. Otec Juraj, vy ako salezián
pôsobíte v službe väzenského kaplána v Ústave pre výkon trestu
odňatia slobody pre mladistvých v
Sučanoch, kde prejavujete skutky
telesného aj duchovného milosrdenstva. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu pracovať s odsúdenými?
Svoju
túžbu
pracovať
s
odsúdenými som predkladal Bohu
asi 20 rokov. Keď prišiel deň, keď
mi ponúkli prácu vo väznici, veľmi
som sa potešil a zároveň som mal
pred touto prácou bázeň. Tak tomu
bolo aj vtedy, keď som prvýkrát prechádzal dverami väznice. Prechádzal

prvý predstavil svoje dievča, neskôr som tento pár
zosobášil a pokrstil im dieťa.
2/ Keď sa vysloví slovo
„väzeň“ ,či slovo „väznica“,
väčšinou sa človeku vybaví slovo
„zlý“ a „zlo“. Vo väzeniach sú tí,
ktorí urobili viditeľné zlo, za ktoré
ich spoločnosť musela izolovať
od ostatných ľudí. Ako by ste Vy z
pohľadu Vašej skúsenosti charakterizovali odsúdených? Nie je nesprávne kategorizovať týchto ľudí
do skupiny „zlých“?
Väznice nie sú pre tých horších.
Prečo chodí Sv. otec František do
väzníc? On pri návšteve väzníc opakuje: „Prečo oni áno a ja nie? Veď
do väznice sa ide za zlo a to pácham
aj ja. Ak tam nie som, môžem ďakovať len Bohu.“ Koľkí z nás by tam
sedeli, keby sa prišlo na to, čo všetko sme urobili. Všetci sme hriešni a
slabí, ty aj ja. Poviete si: „Prečo nám
zbožným chce niekto hovoriť, že

som toľkými prehliadkami, kontrolami, ja som si vtedy v duchu povedal:
„Čo sú tam vnútri za ľudia, za zveri,
keď sú za toľkými dverami?“ A tak
som len prosil: „Bože, Panna Mária,
pomáhajte mi, ako sa týmto ľuďom
prihovoriť.“ A keď väzni nastúpili v
rovnošatách a dozorca im povedal,
že ak sa chce niekto rozprávať s kňazom, som im k dispozícií, jeden z nich
ako prvý povedal: „Ja som neveriaci
a ja tu farára nechcem.“ A ja som len
vtedy odpovedal: „Vidíš a práve pre
takých som tu prišiel.“ Zaujímavé
je, že práve tento odsúdený mi ako

sme bezbožní? Len aby som nebol
taký ako tí, na ktorých sa ukazuje prstom?” Ale ty si odpovedz, či nežiješ
sám pre seba, podľa seba. Vo väzení
sú práve takíto. A napokon Božie
slovo hovorí: „Ak nebudeme robiť
pokánie, všetci zahyniete.“
3/Sv. Vincent, nasledujúc Ježiša
Krista, prichádzal medzi galejníkov, odsúdených a prikovaných k
veslu, aby im sprostredkoval Božiu
lásku. On hovorí: „Kresťanská láska k väzňom je neporovnateľnou
zásluhou pred Bohom.“ Čo je poslaním duchovnej služby vo väznici,

8

ktorá je často skrytá a nenápadná?
Vykonávate ju jednotlivo alebo skupinovo? Máte presne určený čas
pre väzňov?
Ľudia nevyhnutne potrebujú,
aby ich niekto vypočul, potrebná
je nevyhnutne komunikácia. To je
prvý prostriedok: počúvať ich. Viete, povedal som si: „Bože, keby som
oslovil aspoň 2 ľudí za mesiac, to je
24 ľudí ročne. Za 10 rokov by to bolo
240 ľudí.” Je pravda, mená všetkých
väzňov si nepamätám, volám ich
šintrami, ale často ich len počúvam
a počúvam. Oni potrebujú rozhovor, vypočuť, potrebujú pocítiť, že sa
nebojíš prisadnúť si k nim. Keď sa
ma aj dookola ráno pýtajú otázku:
„Ako sa máte, pán farár?“, poviem:
„Výborne, dnes som sa dobre pomodlil. To znamená, čoho sa báť“.
4/ Čomu sa venujú odsúdení
vo väznici počas jednotlivých dní,
týždňov, rokov? Aký majú režim
dňa?
Odsúdení sa venujú všetkému
podstatnému, čo človek v živote potrebuje, s tým rozdielom, že sa to
väzňom nariaďuje a nerobia to slobodne.
5/ Zosnulý básnik Milan Rúfus
napísal: „Prázdno je Bože, chýbaš
nám. Prázdny je priestor – tu i
tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je Bože bez Teba.“ Prejavujú
odsúdení záujem o Boha, o duchovné veci? O akých témach s nimi vy
ako kňaz najčastejšie debatujete?
Odsúdení potrebujú počuť, že to,
že Boh sa o nich zaujíma, stále trvá.
Hovorím im o tom, že našou základnou úlohou je oslavovať Boha. Boha
neoslavujeme len v kostole, ale v
každodennom živote, jednoduchou
svojou prácou, ako ju robíme. Nič
čo dostávam od Boha, nedostávam
pre seba, ale pre tých, ktorí sú okolo.
Robíme tak aj my?
6/ Koľko odsúdených mladistvých je v súčasnosti v ÚVTOS v
Sučanoch? Tento počet klesá alebo
stúpa?
Za jeden rok sa vystrieda u nás
1000 odsúdených, dvadsiati v priebehu mesiaca odídu a v tom istom
mesiaci ďalší dvadsiati prídu. No je

Rok milosrdenstva
pravda, že nie o všetkých, čo by mali
byť vo väznici, vieme.
7/ Čo je najčastejšou príčinou
kriminálnej činnosti u mladistvých?
Prejavujú mladí väzni ľútosť nad
tým, čo spáchali?
Jednoznačne rodina – nielen
pokrvná, ale aj tá ďalšia rodina,
ktorou je farnosť, spoločenstvo,
školy, priatelia. Ak zlyháva jeden z
našich bratov, všetci zlyhávame. Ak
niekto musí žobrať, či my ostatní to
nevidíme? Či sa nás to azda netýka?
Prečo spoločnosť nepomáha? Lebo
si myslí, že nie je hriešna. Ak si Svätý
otec František uvedomuje svoju
hriešnosť, kto sme my, že sa cítime
takí dobrí?
8/ Prvý svätý vyhlásený Cirkvou
bol vlastne väzeň. Väzeň odsúdený
na smrť. Sám Kristus povedal:
„Dnes budeš so mnou v raji.“ Pri
stretnutí s väzňami v Nápravnom ústave vo Philadelphii pápež
František pripomenul, že keď Boh
odpúšťa, aj zabúda. A ak Boh zabúda, kto som ja, aby som nezabúdal
a pripomínal hriechy osobe, ktorá
pykala za svoj čin a požiadala
spoločnosť o odpustenie? Neboja
sa väzni toho, ako ich po prepustení príjme spoločnosť, blízki, susedia? Aké sú najväčšie obavy, strachy väzňov?
Väzni sa najviac boja po prepustení slobody. Boja sa, ako budú žiť
svoju slobodu. Jedného 17-ročného
odsúdeného väzňa prišla navštíviť
vo väznici vlastná matka (väčšinou
prichádzajú na návštevy iba matky). Tentokrát neprišla matka sama,
ale s mužom. Skôr, ako by pristúpil
k chlapcovi muž, matka sa syna
opýtala: „Chceš vidieť otca?“ A syn
matke na to odpovedal: „A ktorého?
Prvého, druhého alebo tretieho?
Ja už na otcov neverím.“ Je ľahké
takémuto chlapcovi povedať, že
Boh je milujúci Otec? A ako máme
prijímať takýchto ľudí po návrate?
Ako prekonať strach z nich? Áno,
môžeme sa týchto ľudí obávať, veď
aj ja som sa ich bál, ale modlil som
sa a Boh mi ukázal, čo mám hovoriť,
čo robiť. Ale aká je moja modlitba?
Čo znamená pre mňa modlitba?

Verím Bohu, že ma v modlitbe počúva? Každý z nás má skutočne dôvod
prosiť o Božie milosrdenstvo. Prečo
si máme opäť pripomínať v tomto
roku tému Božieho milosrdenstva? To nie je nič nové, milosrdenstvo je predsa stála Božia vlastnosť,
ale problém je v tom, že sme túto
vlastnosť neprijali a zanechali. Celé
milosrdenstvo sa dá nazvať láskou
s veľkým „L“. Každé dvere vo väznici sú ako Svätá brána milosrdenstva. Ale je to naozaj o tých dverách?
Nie je to o mne, o tebe? Vo veľkej
úcte mám každého človeka, ktorý sa
namáha a ide s Bohom. A ak je Boh
s tebou trpezlivý, buď aj ty trpezlivý.
Prečo chceš vytínať, ako chceli vyťať
figovník, ktorý už nerodil? Modli sa
za väzňov, obetuj sa. Ak Boh dáva
šancu, prečo ho my ľudia obmedzujeme v Jeho láske?
9/ Nie je riskantné slúžiť väzňom?
Nepôsobí to na vašu psychiku? Čo
je najťažšie na tejto službe?
Neviem, či to nepoznačí moju psychiku. Všetko, čo robíme, nás istým
spôsobom poznačuje. Ale Boh nám
hovorí: „Zoberte si Božiu výstroj,
Božie svetlo, nie seba, ale Jeho.” Viete, mám kolegu, ktorý má dvoch
postihnutých synov a tiež manželku
so zhubným nádorom. Býval v práci
nervózny, ale nikdy negatívne nepristupoval k väzňom. Či to poznačilo jeho psychiku, či moju psychiku?
Pýtam sa: „Bože, čo mi tým všetkým
chceš povedať? Chceš, aby som
bol blízko pri týchto odsúdených?
Ak áno, daj mi silu. Ak mám pritom

zošalieť, tak zošaliem, ak to Ty chceš.“ S Bohom sa nemusíme ničoho
báť.
10/ Ako by sa podľa Vás dalo
predchádzať takým negatívnym
javom ako je kriminalita? Aké preventívne aktivity by mohli pomôcť?
Čím by mohla pomôcť spoločnosť,
rodiny, školy, farnosti, jednotlivec?
Chcem povzbudiť rodiny, aby prosili Boha o milosť pri výchove detí,
aby sa ako rodičia nikdy neunavili darovať deťom lásku, prijatie,
odpustenie, ale nielen deťom, ale
aj bratom a sestrám zo širšej farskej
rodiny, za ktorých máme tiež zodpovednosť. Jedna dievčina raz prišla so žiadosťou, že chce pracovať s
mladistvými odsúdenými. Určite
to nečakala, ale ja som jej poradil,
aby namiesto služby s mladistvými
väzňami, venovala čas modlitbe
za týchto odsúdených. Bola prekvapená. Verila dievčina sile modlitby? Veríš jej ty sám? Veríš, že môžeš
pomôcť blížnemu svojou modlitbou?
Na záver Vás chcem požiadať:
ži svoj život zodpovedne pred Bohom, v tom stave, v ktorom sa nachádzaš, urobíš tým veľa a zároveň
vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí
sa skutky milosrdenstva neučia len
naspamäť, ale sa ich učia žiť a praktizovať vo svojom živote.
Za čas a rozhovor so saleziánom
Jurajom Malým SDB
ďakuje Mgr. Eva Murínová
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O láske, hriechu a
odpúšťaní
Mnohokrát sa bojíme nechať sa
milovať niekým druhým, pretože to
so sebou prináša pochybnosť: Čo
ak nás ten druhý sklame? Čo ak nás
podvedie, prestane mať rád, nájde
si niekoho iného? Poviem ti na to
jednoduchú odpoveď: Áno, sklame
ťa a veľakrát. Lebo ten druhý je len
človek a človek je hriešny. Máme to v
sebe. Avšak len preto sa nemôžeme
vzdať lásky. Máme v sebe totiž aj
niečo iné: Boli sme stvorení na obraz
Boží. A na to nesmieme zabúdať.
Tie najkrajšie veci sa rodia z bolesti
a teda láska akoby šla ruka v ruke s
bolesťou. Platí to i v medziľudských
vzťahoch i vo vzťahu k Bohu. Preto
ťa pozývam dennodenne vstupovať
do takýchto vzťahov, ktoré so sebou
prinášajú toto riziko.
Ako prvý vstúpil do takého vzťahu
Ježiš. On sa nepýtal: „Čo ak ma zradia? Čo ak ma opustia? Čo ak ma tam
nechajú samého?“ Ježiš vedel, že ho
zradia, že ho opustia, i že ho nechajú samého. Prečo to teda urobil?
Existuje len jedna jediná odpoveď:
Lebo je Láska. A láska sa dáva a chce
dávať bez ohľadu na to, akú bolesť
podstúpi. Láska nechce zostať zatvorená sama v sebe. Pekne to vidieť
na manželstvách, ktorých plodmi
lásky sú deti. Išiel by si do takého
vzťahu, v ktorom máš zaručené, že
ťa ten druhý bude zrádzať? Ježiš do
takéhoto vzťahu vstúpil. Je to vzťah
s Tebou. Aj keď si naňho nespomenieš celý deň, on ťa miluje. Aj keď ho
dávaš na posledné miesto v tvojom
živote, on ťa miluje. Aj keď ho zapieraš ako Peter, on ťa i vtedy miluje.
Vidíš? Aj jeho to bolí. Je to zvláštne,
ba priam až bláznovstvo. Kto z nás
by to dokázal? Odpúšťať nie raz,
dvakrát, ale miliónkrát s vedomím,
že keď padnem, už ma bude čakať s
otvorenou náručou. Mnohí svätí tvrdia, že keby sme vedeli, ako nás Boh
miluje, umreli by sme od toľkej lásky.
Predstav si ako ťa miluje tvoj manžel,
manželka, tvoj priateľ, priateľka,
deti, kamaráti, rodičia... A Boh ťa
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miluje nespočetnekrát viac ako oni.
Vieš si to predstaviť? Ja nie. Preto sa
nebojme vrátiť sa k nemu, keď padneme. Svätí neboli tí, ktorí boli bezhriešni. Filmy nám ich častokrát tak
vykresľujú, ale mnohí svätí boli veľkí
hriešnici. Svätí bolí tí, ktorí padli (aj
tisíckrát), ale potom aj tisíckrát vstali
a išli ďalej. A preto aj ty, keď padneš,
hoc aj tisíckrát, postav sa na nohy a
bež k svojmu milovanému Otcovi a
pros ho o odpustenie. Boha nikdy
neunaví odpúšťať nám. To skôr nás
unaví prosiť o milosrdenstvo. Povieš
si: „Čo ak Boha znova zradím?” Hovorím Ti opäť to isté: Áno, zradíš ho. A
veľakrát a možno veľmi hlboko. Či už
osobne alebo cez blížneho Ale vtedy
k nemu bež ako budeš vládať a pros
ho o odpustenie. On ti odpustí, lebo
je tvoj Otec. Neuvedomujeme si túto
skutočnosť, že Boh ti hovorí: „Ty si
milovaný syn, moja milovaná dcéra.“
Povieš si: „Ako už len mňa Boh môže
milovať? Veď som taký zlý.” Boh

práve TEBE hovorí: „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ty
si moja milovaná dcéra.“ Bezpodmienečne – bez ohľadu na to, čo
spravíš a aký si. Hovor si túto vetu
každý deň a budeš žiť úplne iný život. Možno o tom vieš roumom, ale
musíš to zakúsiť aj srdcom.
A preto sa nebojme vstupovať
do vzťahov. Do vzťahov s ľuďmi, i
do vzťahu s Bohom. Áno, bude to
bolieť. Ale bude to bolesť, ktorá
rodí lásku. Bude to o láske, hriechu a odpúšťaní. Stále dookola to
isté. Lebo sme ľudia. A tak buďme
„k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajme, ako aj
nám odpustil Boh v Kristovi.“ Aby
sme aj my raz mohli počuť Ježišove
slová: „(Ján, Lukáš... – môj milovaný
syn, Janka, Lucia... – moja milovaná dcéra), odpúšťajú sa ti mnohé
hriechy, lebo veľmi miluješ.“
Veronika Grižáková
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Čo pre vás znamená
milosrdenstvo ?
Ida

-Milosrdenstvo pre mňa
znamená odpustenie a radosť.

Helena

-Milosrdenstvo pre mňa

znamená odpustenie aj napriek krivdám.

Sisa

- Milosrdenstvo pre mňa

znamená to, že je jedno ako
zhrešíme , Boh nám vždy odpustí.

Bibiána

- Milosrdenstvo pre mňa

znamená pomáhanie druhým od
srdca.

Mária

alebo od ľudí.

Jolana

všade okolo nás, ale ľudia si to neuvedomujú.

- Milosrdenstvo pre mňa
znamená moc odpúšťať.
- Boh nám vždy odpustí aj
keď spáchame hriech a prosíme o
odpustenie.

Monika - Milosrdenstvo pre mňa
znamená veľa.

Jozef

- Milosrdenstvo pre mňa

znamená odpustiť nie 7-ráz , ale 77ráz.

Marián

- Milosrdenstvo pre mňa

znamená uvedomenie si , že som
slabý a preto potrebujem pomoc od
Boha. Len namyslený človek nepotrebuje milosrdenstvo či už od Boha

Litánie k
B. Milosrdenstvu
Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona,
dôverujeme Ti.
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo
Milosrdenstvo Božie, prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským
ani anjelským rozumom
Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a
šťastie
Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov
Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír
Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe
vteleného Slova
Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany
Ježišovho Srdca
Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci
pre nás a zvlášť pre hriešnikov
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze
Ježiša Krista
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným

Dominika

- Milosrdenstvo je

Ľudovít

- Milosrdenstvo pre mňa
znamená odpustenie, požehnanie a
lásku.

Katka - Myslím si ,že to je najväčší

dar pre človeka ,aký môže získať a
skvelé je na tom to, že Ježiš nám
dáva neustále šancu na zmenu.

Veronika - Milosrdenstvo je, keď
prídeš do spovedelnice špinavý, smradľavý, v roztrhaných šatách a Boh
ti povie: „Milujem Ťa.”.

životom
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom
okamihu života
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným
ohňom
Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých
hriešnikov
Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si
nepochopiteľné pre svätých
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích
tajomstvách
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu
Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk
Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel
Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší
Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred
pochybností
Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší
Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad
nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad
nami.
K: Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.
Ľ: Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať
naveky.

Modlime sa:

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a
pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a
rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých
chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou
dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a
Milosrdenstvom samým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Rok milosrdenstva
PROGRAM SDM
Program Svetových dní mládeže zahŕňa dni stretnutia mládeže so Svätým Otcom (hlavný program), ako aj sprievodné
udalosti duchovného a kultúrneho charakteru, akými sú: sväté omše, katechézy, stretnutia so známymi spoločenstvami
a hnutiami pracujúcimi po celom svete, tiež koncerty a predstavenia.

HLAVNÝ PROGRAM
Hlavnú časť tvoria najdôležitejšie udalosti Svätových dní mládeže, počas
ktorých všetci mladí pútnici spoločne prežívajú veľké svetlo viery. V Krakove
budú prebiehať nasledovne:

Utorok 26. júla 2016, Otváracia svätá omša
Svetové dni mládeže v Krakove sa oficiálne začnú otváracou svätou omšou,
ktorej hlavným predsedajúcim bude biskup mesta Krakova - kardinál Stanisław
Dziwisz. Je to okamih, v ktorom bude zdôraznený medzinárodný charakter udalosti a tiež predstavený hostiteľ SDM v
Krakove - Poľsko. Otváracia svätá omša v utorok 26. júna vyzýva všetkých, ktorí ešte váhajú, k účasti na SDM.

Štvrtok 28. júla 2016, Privítanie Svätého Otca
Dôležitým momentom je prvé stretnutie so Svätým Otcom - uvítací ceremoniál, ktorý je časom osobitnej radosti z
prítomnosti Kristovho námestníka a spoločnej modlitby s ním, počúvania Božieho slova a prvého príhovoru Svätého
Otca. Ceremónia má medzinárodný charakter. Počas SDM v Krakove v roku 2016 sa prvý raz stretneme s pápežm
Františkom vo štvrtok 28. júla. Privítania Svätého otca vždy podnecuje mladých ludí z hostiteľskej krajiny pripojiť sa k
účasníkom z iných krajín sveta.
Piatok 29. júla 2016, Krížová cesta so Svätým Otcom
V piatok sa bude konať Krížová cesta, ktorá zdôrazňuje kajúci rozmer SDM. V procesii sa obvykle nesie kríž SDM a
mladí idú vyznačenou trasou, vydávajúc tak svedectvo svojej viery (niekedy sa obrad Krížovej cesty odhráva naraz v
rôznych častiach mesta). Stretnutie s ukrižovaným Kristom v Krakove cez obrad Krížovej cesty spojí mládež z celého
sveta 29. júla.
Sobota 30. júla 2016, Bdenie so Svätým Otcom
Najosobnejším momentom je bdenie so Svätým Otcom. Je to zvlášť intenzívny čas modlitby a stretnutia s Kristom,
plný sústredenia a radosti, pričom zdôrazňuje mládežnícky charakter SDM. Učasníci SDM v Krakove sa budú spolu so
Svätým Otcom modliť pred Sviatosťou oltárnou v sobotu večer 30. júla.
Nedeľa 31. júla 2016, Svätá omša vyslania
Posledná udalosť Hlavného programu sa uskutoční v nedeľu 31. júla. Je to svätá omša, ktorú bude celebrovať Svätý
Otec. Bude slávnostým zakončením SDM - momentom vyvrcholenia všetkých stretnutí. Počas tejto Eucharistie pápež
„posiela mladých do celého sveta”. Na záver bohoslužby, počas modlitby Anjel Pána, Svätý Otec František - ako
tradične - vyhlási miesto a dátum nasledujúcich Svätových dní mládeže.
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Rok milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdentva (3.4.2016)
Krakow - Lagiewniki:
10,00 - sv. omša (J.Em. Stanislav kardinál Dziwisz)
Farský kostol v Or. Polhore:
8,00; 10,00; 17,00 - sv. omše
15,00 - pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Púť Námestovského a Zakamenského dekanátu
do svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch
Sobota 16. apríla 2016 o 18,00 - svätá omša s priamym
prenosom do rádia Lumen

Deň milosrdenstva

Diecézne stretnutie mládeže - VYKROČ
Smižany 2.4. 2016
PROGRAM
ZŠ na ul. Komenského v Smižanoch
9.30 registrácia (registračný príspevok je 1 € =
obed a balíček pre účastníka)
10.00 otvorenie stretnutia, milosrdenstvo vo
vzťahoch, svedectvá, pozvanie na Svetové dni
mládeže v Krakove 2016, hudobné pásmo Áno
za rodinu – Poetica Musica, katechéza vdp. Janka Buca
13.00 obed pre účastníkov v jedálni ZŠ
Svätyňa Božieho milosrdenstva
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá
omša (Mons. Štefan Sečka, spišský biskup)

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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Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania
v našej farnosti
V tomto roku bude v našej farnosti 1. mája vysluhovaná sviatosť
birmovania. Naši birmovanci sa momentálne intenzívne pripravujú na
jej prijatie. Tak tomu bolo aj v minulosti aj keď určite v iných historických
súvislostiach. Pre porovnanie vám
preto ponúkame spomienku na birmovku od dvoch pamätníkov, ktorí
ju prijímali ešte od biskupa Jána
Vojtaššáka resp. kapitulného vikára
Jozefa Ligoša. Na druhej strane vám
prinášame pohľad na prijatie tejto
sviatosti od našich súčasných birmovancov, ktorým prajeme, aby aj oni
mali raz na ňu také pekné spomienky
ako ich starí otcovia a mamy.

„Po birmovke sme sa mali
stať Kristovými bojovníkmi“
Bola to pre nás ako pre deti veľká
radosť. Rozprávali sme sa o tom aj
v škole. Náboženstvo nás učili páni
kapláni z Rabče – Doranský a Irha a
aj pán farár Kecera. Oni nás aj pripravovali na birmovku a my ako také
deti sme sa veľmi tešili. Ja som mal
vtedy 12 rokov a tiež som sa veľmi
tešil, bola to pre nás radosť. Bolo to
v roku 1948. Zvlášť sme sa tešili na
príchod pána biskupa Vojtaššáka.
Prišiel na aute. Mal čierny „úbor“, tak
sa mi zdá, no taký tmavší. Naši chlapi na koňoch ho boli vítať, išli popri
ňom na koňoch. Najviac si pamätám
otca Mons. Antona Tyrola, lebo on
išiel tak akosi prvý. Niesol zástavu,
nepamätám už v ktorej ruke, ale
bola to žltá zástava, čo znamenalo,
že ide biskup. Keď prišiel pán biskup do kostola, slúžila sa svätá omša.
Omša bola naozaj dlhá, kázeň bola
aj viac ako polhodiny a hovorila sa
z hlavy. Po svätej omši sa išlo už na
tú birmovku. Bolo nás veľa. Birmovka sa začala, počas birmovania sme
kľačali. Birmovali nás poza kostol,
okolo celého kostola ešte aj po cintoríne. Ja som mal birmovné meno
Jozef. Po birmovke sme sa mali stať
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Kristovými bojovníkmi, mali sme bojovať za katolícku vieru a v prípade
nutnosti aj život položiť za túto vieru
katolícku. Tak sme boli učení v škole.
Samozrejme boli sme aj v tom, že
sa staneme šíriteľmi katolíckej viery
a budeme ju chrániť a žiť podľa nej.
Pán biskup nám kázal vždy sa modliť
a dával nám aj obrázky s modlitbami. Vojtaššák mal Oravu naozaj rád...
Okolo roku 1950 sme boli týždeň
na výlete na Spiši. Bolo nás 32 a učitelia nás zobrali aj na Spišskú Kapitulu k pánu biskupovi Vojtaššákovi.
Povedali sme mu, že sme z Oravy.
Všetkým nám dal po ruženčeku - v
tom čase to bola vzácnosť, lebo to
nebolo kde kúpiť. Prijal nás veľmi
pekne. Aj v Poprade
sme boli vtedy dva
dni. Prišiel tam kaplán Irha a hovoril,
že bol po pastiersky
list na biskupskom
úrade. Ešte sa tam
mal aj futbal hrať:
Rabča proti Popradu. (Pozn. šéfredaktora: Na základe
tohto údaju sa dá

predpokladať, že išlo o pastiersky list slovenských biskupov tzv.
Hlas biskupov a ordinárov v hodine
veľkej skúšky, ktorý bol vydaný 15.
júna 1949. Mnohí kňazi , ktorí ho
čítali napriek štátnemu zákazu, boli
uväznení. ŠtB zaistila Františka Irhu v
novembri 1949 a bol obvinený z inšpirácie vzbury veriacich v Rabči 26.
júna 1949.)
Potom začalo prenasledovanie.
Kaplán Irha bol prepustený, ale
schovával sa po šopách, búdach,
aby ho nenašli a nezatvorili. Kňazi
ako on mali zakázanú činnosť, robili
normálnu prácu ako normálni ľudia.
Nemohli slúžiť svätú omšu.
Ján Kvasňák

Sviatosť birmovania
„Noc pred birmovkou sa
ťažko zaspávalo mnohým birmovancom“
Už niekoľko týždňov sa naša
mládež pripravuje na prijatie sviatosti birmovania. Zvykli sme si, že
každé dva roky prežíva naša farnosť
spolu s mladými birmovancami túto
slávnosť. Nie vždy však bolo vysluhovanie tejto sviatosti takou samozrejmosťou. Pozrime sa do histórie, s
akými problémami museli zápasiť
naši veriaci predkovia, vďaka ktorým
dnes máme svoju farnosť.
Neľahkej pastoračnej úlohy sa v
roku 1967 ujal plný elánu vdp. František Zibrin. Začiatky pastoračnej
práce boli zložité a ťažké. Veď viac
ako rok pastoroval sám, bez pomoci. Neskôr mu pri práci pomáhali kapláni.
Duchovný život sa rozbehol
naplno. Bolo to radosti, keď pán
farár oznámil, že 26.-27. júla 1969
sa po dlhých 21 rokoch komunistického útlaku uskutoční birmovka.
Predchádzajúca birmovka sa konala
17.6.1948. Sviatosť birmovania vtedy 1220 birmovancom udelil biskup
Mons. Ján Vojtaššák. Keďže na pri-

jatie sviatosti birmovania je potrebná príprava, pán farár v rámci prípravy vypracoval otázky z katechizmu.
Bola to ťažká úloha. Veď na birmovku sa prihlásilo 4127 birmovancov. Bolo treba brať do úvahy nízku
náboženskú gramotnosť, vzhľadom
na nedostatočnú výučbu náboženstva, ako aj skutočnosť, že birmovanci
boli širokého vekového záberu. Na

birmovku sa prihlásili žiaci, no aj dospelí do 30 rokov. V mnohých prípadoch šli na birmovanie z rodiny 2
generácie. Nezanedbateľný fakt bol
aj nedostatok duchovných. Po ťažkej
a dlhej príprave konečne prišiel deň
„D“. Za príjemného slnečného počasia sa birmovanci zhromaždili okolo
kostola. Sviatosť birmovania udelil
vikár ThDr. Jozef Ligoš, v priebehu
soboty a nedele. Po skončení birmovania v popoludňajších hodinách sa
ThDr. Ligoš spolu s kňazmi z okolitých
dedín v slávnostnom sprievode na
konskom záprahu viezol do Oravskej
Polhory. Cieľom návštevy bola posviacka základného kameňa k stavbe
kostola. Na mieste, kde bol kameň
položený, dnes stojí oltár. Slávnosť
sa ukončila sv. omšou.
Pre úplné pochopenie prežívania
dní sviatosti birmovania uvediem aspoň krátko osobné pocity.
Keďže som bol už dospelý (ženatý,
otec jednej dcéry), myslím si, že môj
prístup k sviatosti bol dostatočne
uvedomelý. Výnimočnosť tejto chvíle bola o to väčšia, že táto slávnosť
sa konala po mnohých rokoch, a
vo vtedajšom režime to bolo niečo
zvláštne.
Prvým krokom k prijatiu sviatosti bol pohovor s Vdp. Františkom
Zibrinom. Bola to obdoba skúšok
dnešných birmovancov.
Náročné bolo vysluhovanie sviatosti zmierenia. Birmovancov a ostatných kajúcnikov, ktorí sa chceli
vyspovedať, bolo približne 8 500.
Spovedníkov bolo málo, preto bol
vypracovaný harmonogram spovedania. Nebolo jednoduché ho pripraviť, pretože medzi kajúcnikmi bolo
veľa súkromných roľníkov, ktorí sa
práve naplno venovali poľnohospodárskym prácam. Všetko sa však
zvládlo, harmonogram sa striktne
dodržiaval, ľudia boli ohľaduplní,
vedomí si vážnosti nastávajúcej slávnosti.
Samozrejme, okrem duchovnej
prípravy sme riešili aj hmotné starosti: kúpu obleku, prípravu slávnostného obeda a tiež výber birmovného
otca. Mimochodom, okrem toho,
že sám som bol birmovancom, bol

som zároveň birmovným otcom
iným dvom birmovancom. Ako som
spomínal, bol som dospelý, preto v popredí bol úprimný záujem
o prijatie sviatosti, neprekrylo ho
očakávanie mobilu, bicykla, tabletu,
či iných darov .

Verím, že noc pred birmovkou sa
ťažko zaspávalo mnohým birmovancom. Isto to spôsobilo očakávanie
tohto veľkého dňa, radosť i pocit zodpovednosti.
Slávnostnú atmosféru sviatočnej
nedele umocnila prítomnosť kapitulného vikára ThDr. Jozefa Ligoša, ale
aj ďalšia slávnosť, ktorá nasledovala
po birmovke, a to posviacka základného kameňa na stavbu kostola, po
ktorom dlho túžili veriaci z Oravskej
Polhory.
Svojim príspevkom chcem osloviť súčasných birmovancov, aby si
uvedomili, že vo sviatosti birmovania dostávajú „znak pečate Ducha
Svätého“. Duch Svätý vám dá osobitnú silu, aby ste ako praví Kristovi
svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby ste odvážne
vyznávali Kristovo meno a nikdy sa
nehanbili za kríž.
Milan Štraus
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Sviatosť birmovania
PREČO CHCEM PRIJAŤ SVIATOSŤ
BIRMOVANIA?
Keď prijmeme sviatosť birmovania, sme akoby o „pár
schodíkov“ bližšie k Bohu. Keď som bola mladšia, vôbec
som nevnímala Boha tak ako teraz. Môže to znieť neuveriteľne, ale keď sa na mňa začali kopiť problémy, či už
s rodičmi alebo kamarátmi,.. vtedy nastal nejaký zvrat
v mojom vzťahu k Bohu. Pochopila som, že sa na Neho
môžeme kedykoľvek obrátiť, či sme zranení,ponížení,.. a
On sa nám neotočí chrbtom, ale nám pomôže. Áno,birmovka je veľký dar, tak ako všetko ostatné od Boha.
Samozrejme, aj život je veľmi veľký dar, a preto keď prídu

problémy, nemali by sme ho hneď ukončiť, ale sa postaviť
problémom, bojovať s nimi. Ako hovorí jeden citát: „Nehovor Bohu o svojich problémoch. Povedz problémom,
akého veľkého máš Boha.“ A preto tak ako je život veľkým
darom, birmovka je ďalší veľký dar od Boha. Smutné je
ale to, keď chodia birmovanci do kostola kvôli podpisom,.. neuvedomujú si, že cez svätú omšu sú spojení s
Bohom. Boh je tak blízko, ale ľudská nepozornosť nám ho
neumožňuje vidieť. Boh obetoval Svojho jediného Syna
za nás. Boh vie všetko. Vie, čo sa stane zajtra, čo sa stane
o tridsať rokov. Jednoducho vie všetko a to je našou ľudskou mysľou nepochopiteľné. Nepochopiteľné a zároveň
úžasné, pretože sa stane všetko, čo sa má stať, treba Mu
len veriť.
Aby Duch Svätý na mňa zostúpil a viedol moje kroky
každodenným životom. Zodpovednejšie sa učiť, vybrať
si správnu školu, viesť sa Duchom Svätým k správnemu
rozhodnutiu. Každý deň vo svojom okolí zodpovedne
načúvať druhým. Vedieť pomáhať aj slabým a nevládnym ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Viac sa
zapájať do duchovného života farnosti. Duch Svätý nech
ma zaleje veselosťou, aby som bola veselá a šťastná. Aby
som sa stala plnohodnotným kresťanom. Chcem byť dobrým príkladom pre svojich spolužiakov.
Magdaléna Jaššáková 9.A

Od začiatku školského roka sa pripravujeme na prijatie
sviatosti birmovania, na prijatie Ducha Svätého, čím sa
stávame duchovne dospelými kresťanmi. Pri sviatosti
birmovania si vyberáme svoju birmovnú patrónku, ktorú
chceme nasledovať v prežívaní života s Bohom a ľuďmi .
Animátori nás v skupinkách pripravujú na šírenie viery
v kresťanskom živote . Pri sviatosti birmovania chcem
získať osobitnú silu Ducha Svätého, aby som ako Kristova
svedkyňa slovom i skutkom bránila a šírila vieru. Chcem
prijať Krista do svojej duše , aby som dostala ten nezmazateľný Kristov znak . Chcem sa vnútorne i duševne posilniť ku konaniu dobra vo svete . Chcela by som prijať dar
Sviatosť birmovania chcem prijať nielen preto, aby som
prijala Ducha Svätého ale aj preto, aby som sa stala
dospelým kresťanom. Chcem pokračovať vo svojom
kresťanskom živote, ktorý sa začal krstom. Chcem prijať
Ducha Svätého, aby štedro dával pozor na mňa i v tých
najťažších chvíľach a dokázať mu, že môžem byť múdra,
rozumná, zbožná. Ak chceme prijať sviatosť birmovania, musíme si uvedomiť, že sviatosť birmovania to nie
sú žiadne hodinky, zlatá retiazka či horský bicykel. Je to
záväzok, že budem žiť ako dospelý člen Cirkvi a budem
využívať všetky práva ale aj povinnosti, ktoré z toho
plynú. To sa mi však podarí až vtedy, keď budem prosiť
Ducha Svätého o jeho dary. Sviatosť birmovania je ďalší
krok, ako sa dostať blišie k Bohu. Ďalším dôvodom je, že
v budúcnosti chcem prijať sviatosť manželstva a založiť si
rodinu, byť im príkladom.
Patrícia Barčáková 9.A
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múdrosti , aby som lepšie spoznávala Boha a jeho dokonalosť, dar rozumu, aby som lepšie spoznávala tajomstva
našej svätej viery, dar rady, aby som vo všetkom hľadala
radu u Krista a stále ju nachádzala, dar sily a odvahy, aby
žiadne obavy, starosti a záujmy ma od Boha neodlúčili,
dar poznania, aby som sa v živote vedela riadiť zásadami
našej svätej viery, dar nábožnosti ,aby som slúžila Božskej
vznešenosti so synovskou láskou, dar bázne Božej aby
som sa bála hriechu, ktorý Boha uráža . Toto sú moje
dôvody k prijatiu sviatosti birmovania.
Andrea Brišákova 9.C.

Sviatosť birmovania
Ako malé dieťa ma priviedli rodičia a krstní rodičia do
kostola, kde som prijala sviatosť krstu. Nepamätám si to.
No prvé sväté prijímanie, kde som prijala sviatosť Oltárnu si pamätám a viem, že teraz nastal čas, kedy by som
sa chcela posunúť vo viere ďalej a prijať sviatosť birmovania, keďže je to aj sviatosť kresťanskej dospelosti. Chcem dokázať nielen sebe, ale aj okoliu, že sa zo mňa stáva človek potrebný a užitočný nielen pre rodičov, ale aj
pre Cirkev a spoločnosť. Od sviatosti birmovania očakávam, že ma Duch Svätý upevní vo viere. Ako povedala
Matka Tereza: „Najväčším nebezpečenstvom pre nás je
nedostatok modlitby. Bez nej strácame nielen vieru, ale
aj ľudskosť.“ Nech mi je modlitba životom a život modlitbou, aby som sa aj ja podobala tým, ktorých mená sme
si vybrali ako birmovné.
Lenka Košútová 9.A
K Bohu ma odmalička viedli moji rodičia a starí rodičia.
Od detstva som chodila do kostola, učila sa modlitby,
poznávala postupne Boha v škole na náboženstve a to
všetko prispelo k tomu, že chcem prijať túto sviatosť- sviatosť birmovania. Tak ako aj krst a prvé sväté prijímanie,
aj sviatosť birmovania pre mňa niečo znamená. Sviatosť
birmovania patrí k siedmim sviatostiam, preto ju beriem
za dôležitú. Verím, že sviatosťou birmovania sa môj život
naruší a zmení sa k lepšiemu, tak ako aj ja. Sviatosťou birmovania nám sám Duch Svätý udeľuje sedem darov. Dary
Ducha Svätého sú dôležité, ale záleží najmä od toho, či

Je to pre mňa prijatie Ducha Svätého
a keď prijmem Jeho, tak prijmem aj
Jeho dary, ktoré mi budú pomáhať
v kresťanskom živote. Cez sväté prijímanie som získal Pána Ježiša, ale
vtedy to asi nik z nás nebral tak vážne
ako teraz birmovku. Pred tým to bolo
u mňa skôr také, že som nechodil
často do kostola, ale teraz je to všetko obšírnejšie, chápem viacerým
veciam, aj ohľadne omše - čo sa tam
deje. Chcem prijať birmovku, pretože
mi Boh už dosť pomáha a s Duchom
Svätým a jeho darmi si budem vedieť ešte lepšie poradiť či už so školou, rodinou a tiež s priateľstvom.
V ťažkých chvíľach mi vždy pomohol Boh a tak som zistil, že ho stačí
o niečo požiadať a on mi to splní. To
je kúzlo viery. Pretože my sme Boha
sklamali veľakrát, ale on nás nikdy nesklamal, vždy
sa po nás vrátil. Tí, čo neprijali birmovku, to majú podľa
mňa ťažké. Alebo tí, ktorí vlastne vôbec neveria, veď aký
je potom zmysel ich života? Blúdia po zemi a stále niečo
hľadajú a pritom to majú rovno pod nosom. Božia láska
je pod nosom, rovno v srdci a stačí jej len dovoliť, aby

chceme sviatosť birmovania prijať sami, nie pretože
musíme. Ja môžem s istotou povedať, že túto sviatosť
prijať CHCEM. Možno sa to nedá zdôvodniť slovami, je
to ukryté niekde v hĺbke môjho srdca. Niektorí mladí po
sviatosti birmovania Boha opúšťajú, nechodia do kostola, podliehajú radšej alkoholu alebo cigaretám so svojou
partiou. A to všetko uprednostňujú pred Bohom, pred
tým ktorý im dal život. Dúfam že moji spolužiaci, ktorí
pristúpia k sviatosti birmovania, nepodľahnú týmto zlým
veciam, ale ostanú verní tomu, kto ich skutočne milujesám Pán Ježiš. <3
Tatiana Fernezová 9.A

ťa naplnila a hneď si šťastný. Pri príprave na birmovku
veľa zažiješ, ja som spoznal veľa nových ľudí, či dospelých
alebo mladých a preto nevidím dôvod, prečo neísť na
birmovku, skôr vidím dôvod, prečo ísť. Preto, lebo byť
naplnený Božou láskou je úžastné.

Tonko Štefaňák 8.B
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Veda

Dokáže veda
nahradiť Boha ?
2. časť

A ako to vyzerá s „vedeckosťou“
u ostatných vedných odborov alebo prírodných vied, ktoré opisujú
prírodné zákony, ktoré platia na
Zemi alebo aj v okolí našej Zeme?
Zoberme si napríklad na mušku
astronómiu a spolu s ňou fyziku a
matematiku, ktoré ju sprevádzajú. Zaiste, tieto oblasti prírodných
vied sú spoľahlivé a nesmierne nám
pomáhajú. To im nemožno uprieť.
Ale naše poznanie o prírodných
zákonoch, ktoré sme objavili, má
tiež svoje limity. Pokiaľ by sme s
nimi však chceli pracovať na úrovni
atómu, nedá sa. Jednoducho tam
platia úplne iné pravidlá, úplne iná
matematika a logika. Preto aj vznikla na tejto úrovni úplne nová teória
– kvantová mechanika. Pomocou
nej môžeme nahliadnuť do sveta
atómov, vnútorného sveta častíc a
vzťahov medzi nimi. Napriek tomu,
že atóm zvnútra nikto nikdy nevidel
a v dohľadnej dobe ani nikto nikdy
neuvidí. A ak to niekto tvrdí, klame.
Aj táto teória je zatiaľ iba teóriou. Avšak na rozdiel od evolučnej
oveľa oveľa serióznejšou, viac prepracovanejšou, s väčšou dávkou
sebareflexie. Aj tu však vidieť ako
ľudské poznanie tápe, ako si musí vypomáhať rôznymi pomocnými teóriami. A to všetko preto, aby človek
získaval poznanie a chápal svet. A
čo sa týka vesmíru ako takého? Svet
mikrokozmu, ktorý zahŕňa atómy a
molekuly je veľmi úzko prepojený
so svetom makrokozmu – vesmíru,
hoci sa to na prvý pohľad nezdá. A
aké máme poznanie v tejto oblasti?
Nechám za seba hovoriť popredného slovenského astronóma Milana Rybanského. V časopise Kozmos v článku Je toto ešte veda?
sa zamýšľa nad tým ako ďaleko až
siaha ľudské myslenie a poznanie
vo svete astronómie a fyziky bez
hraníc. O astronómii hovorí, že sú
dve časti astronómie. Do jednej čas-
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ti patria tzv. robotníci vedy. To sú tí,
ktorí sa snažia získavať nové a nové
poznatky serióznym osvedčeným
spôsobom, takzvaným štandardným postupom empirických vied.
Druhú časť by sme mohli nazvať
exotickou, ktoré tvoria rôzne vývojové, najmä kozmologické hypotézy,
sú to však skôr nápady, ktoré je
dnes zvykom pokladať za platné
teórie. Pracovníkov tejto časti astronómie nazýva vizionármi. Ale čo
je paradoxné je, že tieto hypotézy
vyučujú študentov na univerzitách a
ešte ich z nich dokonca aj skúšajú,
a to aj napriek tomu, že neexistuje
dostatok alternatívnych hypotéz.
Autor článku si potom uvedomil, že
ako sa vyberá tá „správna“ hypotéza a že je to okrem iného spojená s
financovaním. Keď to preložíme aj
do našich slovenských podmienok,
tento postup sa používa dokonca
aj na „odpílenie“ konkurencie od
grantových peňazí. „Napriek tomu
všetkému”, hovorí autor článku,
„sú tieto témy atraktívne, nielen
pre verejnosť, ale pre teoretických
fyzikov.” Toľko autor článku. Čo
k tomu dodať? Tu vidieť ako sa
niekedy vyberá tá „správna teória“
pre verejnosť napriek tomu, že
toľko serióznych a poctivých ľudí
pracuje na poznaní, ktoré nám nielen svet spríjemňuje, ale aj pomáha.
Čo z toho vyplýva?

Nie všetko, čo má nálepku
„vedecké“, je automatický
správne a dokonca vedecké.
Mali by sme sa naučiť rozlišovať.
Prívlastok „vedecký“, „vedecké“ sa
aj dnes dosť často zneužíva. Len tak
na okraj, v nedávnej minulosti aj komunizmus si privlastnil nálepku „vedecký“. A vznikol z toho – vedecký
komunizmus. A stačí sa pozrieť kam
to dotiahol. Veselo obmedzoval,
zneužíval a kántril nielen mysle
ľudí žijúcich v tej dobe, ale navyše,
keď to nešlo „po dobrom“ , šlo to
„prevýchovou“. Najskôr v kancelárii príslušníkov Štb alebo KGB rôznymi „vedeckými“ metódami ako
je napríklad obušok a poriadna

bitka, a neskôr v pracovných táboroch. Tým by sa skôr zišiel prívlastok
„koncentračný“. Príkladom vo „vedeckosti“ uplatňovania vedeckého
komunizmu našej krajine nám bol
náš „veľký brat“, dokonca na „večné
časy“, Sovietsky zväz, v ktorom
princíp uplatňovania vedeckosti
dosiahol najvyšší level. Až taký, že
táto krajina sa z tejto demoralizácie
veľmi dlho spamätávala, možno sa
ešte spamätáva.
Týmto však nechcem haniť pracovníkov vedy. My si ani nevieme
predstaviť koľko úsilia, koľko energie a aké nákladne sú samotné
vynálezy, technológie alebo najnovšie technické výdobytky. Ľudia,
ktorí pracujú v tejto oblasti, sú
poväčšine skromní, pretože vedia,
že ich výsledky sú závisle nielen na
materiálnom vybavení, ale hlavne
na ich tvorivej energii, ktorá je závislá od ich duchovného sveta. A takto
sa náš materiálny technologický a
technický svet stáva závislým na ich
tvorivom duchu, ktorý dokáže vytvárať aj niečo „vedecké“.
Avšak človek, ktorý sa dostane
k najnovším technológiám bez
akéhokoľvek úsilia, pre neho sa
tento svet stáva niečím úžasným.
Ale rýchlo si zvykne a očakáva,
vzhľadom na dnešný vývoj technológií a techniky, ďalšiu a ďalšiu
úžasnú vec. Napokon považuje za
samozrejmé, že sa chrlia nové a
nové technológie. Nevie však, koľko
energie, koľko ľudskej práce, koľko
ľudskej otrockej práce a koľko vydrancovanej prírody to stojí. Navyše
ako konzument sa stáva závislým.
Závislým na mobilnom telefóne, internete, televízií, kvalitnej doprave,
rýchlom prísune informácií, štandarde. Na strane jednej považuje
tieto veci za samozrejmé, na strane
druhej však vzhľadom na závislosť,
ktorú si od nich ani neuvedomuje,
ich začína preceňovať. Začína im
príliš veriť. Neuvedomuje si, že si z
nich začína vytvárať kult. Až tak, ako
Darwin vytvoril kult zo svojej teórie.
Až tak, že odkladá Boha. Až tak, že
odkladá Boha možno na posledné miesto vo svojom živote. Nech-

Veda
Vedieť, kam patrím. Komu
patrím. V tom spočíva
krása bytia.

Boh vs. veda
cem Darwina súdiť, no možno jeho
pohľad na smrteľnej posteli sa zmenil, napokon Božie milosrdenstvo
má také záludné cestičky k človeku,
že ani my netušíme koho v nebi nájdeme. Ale pre nás je to zdvihnutý
prst, že ani tie najmodernejšie technológie ešte neznamenajú, že sme
predbehli Boha v poznaní.
Týmto chcem ukázať ako sa
niekedy preceňujú a vyzdvihujú
výdobytky vedy, techniky a technológií, ale aj ako im príliš veríme.
Tak ako „vedeckosti“ rôznych teórii,
ktoré sa nám podsúvajú. Ako sa z
nich stávajú dogmy a ako človek
dokázal z najnovších technológii a
techniky si urobiť uctievané zlaté
teľatá. Tiež ako človek chce vedou
nahradiť aj Stvoriteľa, avšak popritom koľko bielych miest a medzier je v našom poznaní, o ktorom
si myslíme, aké je pokrokové, „vedecké“, a tiež dokonca, aj moderné.
Súčasne ako pojem moderný sa
dnes podvedomé spája s pojmom
vedecký.
A človek chce byť moderný. Dnes
sa neustále omieľa, aký je človek
moderný. Ak chce byť moderný,
musí byť in. In znamená mať najmodernejší telefón vyrobený podľa
najnovších technológií a ... byť
neustále na linke. Mať profil na facebooku a ... zapísať do neho každú
udalosť zo života. Mať doma televíziu a satelit ... na zábavu a trávenie,
a tiež na krátenie voľného času, v
garáži moderné auto ... na skrátenie času. Pekný dom alebo byt, v

ňom najmodernejšie elektrospotrebiče a nábytok, a ďalšie vybavenie ...
pre pohodlie a súkromie. Pokosený
trávnik pred domom ... lebo sa to
nosí. Toto je pre moderného človeka dnes štandard. Byť in.

Byť in, rovná sa, byť závislým.
A koľko materiálneho vybavenia do toho treba. Koľko vlastného
úsilia. Koľko vlastného času. Ale
čo v skutočnosti znamená ešte pojem moderný v súčasnom svete?
Prestíž oproti minulosti? Znamená
to, že sme iní oproti minulosti? V
čom sme iní? To, že máme vyspelejšie technológie? Ale človek je stále
rovnaký. Taký aký bol pred dvetisíc
rokmi, taký je aj dnes. Rozdiel je iba
v materiálnom a technologickom
vybavení. Nevidím teda rozdiel, že
by bol človek iný v tej dobe ako je aj
dnes. Prečo si teda nárokuje na to,
že je moderný? Obráťme sa okolo
nás a poobzerajme sa, čo je stále, a
napriek tomu - moderné. Obráťme
svoju pozornosť na prírodu. Je
príroda moderná? Predovšetkým
je stále rovnaká. Aká bola pred
dvetisíc rokmi alebo pred päťtisíc
rokmi? Je stále rovnaká. A neustále
inšpirujúca a úchvatná. Tak prečo
je stále inšpirujúca? Lebo inšpirujúci znamená moderný? Asi preto,
a ešte pre niečo viac. Preto, lebo
je pokojná, má čas, a je ... neustále
krásna. V tom spočíva modernosť.
Zastaviť sa. Mať pokoj. Byť vyrovnaný.

Dnes prijímame a dostávame
množstvo informácii a poznatkov,
ktoré sa len tak sypú z každej strany. Aj „vedeckých“, aj „menej vedeckých“ . Aj pravdivých, aj menej
pravdivých. Na strane jednej človek
ako taký sa v podstate už ani nezamýšľa, alebo skôr ani nemá čas
zamýšľať sa nad tým, čo pravdivé
je, alebo čo pravdivé nie je. Na
strane druhej ho k tomu núti nielen
málo času pre seba a pre ticho, ale
aj vlastné pohodlie spojené s lenivosťou, ktoré ho dokonale uspáva,
aj z myslenia. Také sú výsledky konzumu. A potom je človek poslušný
prijať to, čo sa mu podsunie. Keď sa
mu podsunie tovar, hoci nie kvalitný, ale lacný, príjme ho. Dokonca
zaň zaplatí. Keďže je zaneprázdnený
prácou a následne svojím štandardom, nerozmýšľa nad tým. Keď sa
mu podsúva pozrieť si najnovšie
informácie na internete, použiť mobilný telefón, pozrieť si správy alebo
dobrý film na dobrom kanáli, príjme
to ako zábavu. Na odreagovanie
sa. Keďže opäť je zaneprázdnený
prácou a následne svojím štandardom, opäť nad tým nerozmýšľa. A je
po dni. Už nezostáva čas na dobrú
knihu, alebo si sadnúť s rodinou,
alebo si sadnúť do ticha. Alebo na
tichú modlitbu, alebo na modlitbu s
rodinou. Preto, lebo si to vyžaduje
niečo viac. Zapojiť do činnosti svoj
rozum, svoje myslenie, svoje ja. To,
ktoré predtým použil v práci.
Lenivosť uvádza do pohybu aj ľahostajnosť.

„Prosme Pána o milosť
plakať nad našou
ľahostajnosťou, v nás ...”
Hovorí svätý otec František v jednej
zo svojich homílií.
O čo tu vlastne ide? Dnes až príliš
veríme tomu, čo sa nám podsúva
na internete a facebooku, v televí-
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Veda, Svedectvo
zii alebo iných médiách, možno aj
v škole. Školopovinné deti dnes
vyrastajú s mobilom prilepeným na
uchu a počítač vedia zapnúť skôr ako
používať nočník. Pre nás dospelých
platí, že ak sa niekde objaví nálepka „vedecký“, „vedecké“, stiahneme
chvost medzi nohy, poprípade všetko zhltneme aj s navijakom, a ďalej
sa už nepýtame. Považujeme to automaticky za správne. A tak sme sa
všetci prestali pýtať, skúmať, pátrať.

Mladý človek by si mal začať
klásť otázky a pátrať po
pravde.
Mal by byť aktívny vo svojom duchovnom živote a hľadať odpovede
na otázky. Aj na ťažké otázky, ale
aj na veľmi ťažké otázky. Akou je
napríklad otázka Božej existencie,
Božej prítomnosti alebo zmyslu
života. Aj napriek tomu, že sú to
ťažké otázky, netreba sa ich báť.
Jednoducho im venujeme málo
času. Dnes viac poznáme pomaly
životopisy a rôzne podrobnosti zo
života celebrít, filmových hrdinov
a spevákov, poprípade politikov ako
podrobnosti zo života Ježiša, jeho
matky Márie alebo apoštolov, alebo aj iné príbehy a podrobnosti zo
Starého zákona. Lepšie poznáme
prostredie hypermarketov ako prostredie kostola. Ak sa teda pýtame,
je to aj preto, aby človek takto uspokojil nielen svoju zvedavosť, ale

Sám by som to nikdy
nedokázal...
Volám sa Miro, mám 52 rokov.
Pochádzam zo Smrdák, mám
ukončené vzdelanie SOU. Pracoval
som ako robotník u Slovenskej správy
ciest. Ak by som si mal spomenúť na
nejaký radostný úsek môjho života,
bola by to mladosť, lebo som mal
dobrých rodičov a súrodencov. Bol
som vedený k slušnosti, pracovitosti a k viere. Keďže budem hovoriť
o veľmi zlej etape môjho života, o
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aj svoj vnútorný hlad, ale aj hlas
po poznaní - Boha. Prečo by sme
sa teda mali báť klásť si aj tieto
otázky: Bože, kde si?, Bože, kto si?,
Bože, odkiaľ si a prečo si?, Bože,
kam mám ísť?, Bože, kde ma chceš
mať?, Bože, ako a kde mám plniť
tvoju vôľu?, Aký je zmysel môjho
života?, Bože, čo mám robiť, aby
môj život mal zmysel?, Bože kde
Ťa mám hľadať?, Bože, v kom Ťa
mám hľadať? ... . Boha samozrejme
svojím malým rozumom a svojím
poznaním nemôžeme úplne poznať
a pochopiť, ale sám Ježiš nám dal
odpoveď: „Kto hľadá, nájde, a kto
klope, tomu sa otvorí.“ Dnes sme sa

však dostali až tak ďaleko, že vlastníctvo mobilného telefónu a prístup
na internet, poprípade iné aktivity
spojené so zarábaním peňazí, sú pre
nás mnohokrát dôležitejšie. Asi si
myslíme, že keď Boha nevidíme, On
nás asi tiež nevidí. Podvedome sme
sa takto stali väzňami našich technických výdobytkov napriek tomu,
že sú užitočné. A tak sme asi zabudli, že sú to len súčasti technológií,
ktoré bez aktívneho prístupu človeka sú mŕtve a slúžia iba na prenos
informácií. Sú to len informácie, ale
že našou najdôležitejšou informáciu
nech pre nás je BOH.
Jozef Ďubek

mojej závislosti na alkohole, spomeniem, kde táto závislosť začala. Prejavila sa v malej miere na Základnej
vojenskej službe. A to som ešte ani
nevedel, o čom je závislosť, čo môže
s človekom spraviť. Až neskôr som
to pochopil, keď už bolo so mnou
veľmi zle. Prešiel som strašným peklom, bol to akoby čierny tunel, ktorý
ma stále viedol viac a viac do nešťastia. Moje nazvem to „alkoholické“
dni, týždne, roky boli stále tie isté.
Prespával som v horách, dokonca v
márnici a pod stromami, vtedy mi
však bolo všetko jedno. Rodičia sa za

mňa v dedine hanbili, brat so sestrou
ma obchádzali zďaleka. Ale mňa to
vôbec nezaujímalo, netrápilo ma to.
Žil som v tomto pekle a to bol môj
život. Zrazu som prichádzal o všetko,
život sa mi rútil ako domček z karát.
Naháňali ma párkrát aj policajti a
mne už bolo jedno, či ma zatknú alebo čo bude so mnou. Prišiel som do
takých stavov, že som sa pokúšal o to
najhoršie. Ale najhoršie bolo, že som
pomoc nehľadal. A stále som šiel len
a len do zúfalstva. Ľudia v dedine sa
predo mnou zamykali, ďalšie zúfalstvo. Stupňovala sa vo mne samozre-

Svedectvo
jme agresivita a to som bol často až
nepríčetný voči ľuďom. Začal som aj
ľudí nenávidieť, zvlášť tých, ktorí mi
dohovárali, to bol oheň na streche.
Všetci mi boli ukradnutí. Nachvíľu
ma zastavilo súdom určené protialkoholické liečenie. Ale len na chvíľu. Potom som bol na liečení ešte
asi osemkrát. Moje liečby boli žiaľ
neúspešné, neporadili si so mnou,
ani raz som nedokázal abstinovať.
Niekedy som totiž absolvoval liečenie, lebo sa mi vyhrážali najbližší –
manželka, že sa so mnou rozvedie
a ja aby som jej zalepil oči, šiel som
na liečenie a vždy sa to takto opakovalo. Ako to hovoria alkoholici, my
sme sa išli len schovať na liečenie, to
bolo naša výhra. A ako to, že teraz
dlhé roky abstinujem? Sám by som
to nikdy nedokázal, bol som taký
namočený do bahna a zúfalý. Teraz

som vďačný predovšetkým Bohu a
kňazovi, ktorý ma
vyslobodil z pekla,
ktoré som žil a pomohol mi nájsť späť
cestu k rodičom a
súrodencom. Táto
cesta išla pomaly, akoby po veľmi
malých schodíkoch,
nie žiadnym výťahom. A či sa dá žiť bez alkoholu? Dá.
Teraz, keď pozerám ako človek okolo
seba, zisťujem, aký je život celkom
iný. Nemusím sa schovávať, môžem
sa pozrieť druhým priamo do očí.
Ale opäť opakujem, človek sa zo
závislosti nedostane sám, je nutné
mať v niekom oporu a nejaké zázemie. Nemôžem nikomu radiť, moja
závislosť bola veľmi ťažká. Mal som

šťastie, že som sa dostal do Božích
rúk, niekto mi to určite vyprosil. A
to, že abstinujem už viac ako 6 rokov,
za to veľmi ďakujem Bohu, kňazovi,
ktorý ma k sebe do zariadenia Dobrý
Pastier určeného pre závislých prijal
a mojej rodine, že ma nanovo prijali
a prijímajú, vždy keď ich navštívim.
spracovala Mgr. Eva Murínová
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Príroda

Možno v prírode
vidieť Boha?
Naša oravská príroda ponúka
množstvo krás. Je jedinečná a vzácna. Mnoho ľudí je ochotných precestovať stovky kilometrov, aby ju
mohli zazrieť na vlastné oči. My, Oravčania, sme ju dostali od Boha ako
dar. Je tu pre nás stále, bola tu pre
našich predkov, no bude tu aj pre
našich následníkov? Je iba na nás,
ako bude vyzerať potom, keď my
odídeme.
Každý obyvateľ Oravskej Polhory sa
vie pochváliť krásou Babej hory, či

ledných desaťročiach strácajú svoju
tvár. Máme sa o ňu starať, s úctou a
rozumom využívať. V súčasnosti na
to mnohokrát zabúdame.
Už od nepamäti sa odpad vyhadzoval k vode, tá ho vždy vďačne
odniesla preč. Žiaľ, dnešná doba
nám okrem nespočetných výhod doniesla aj mnoho starostí a povinností. Odpad je dnes neporovnateľne
nebezpečnejší a rôznorodejší ako v
minulosti. Chemikálie, plasty, kov,
či sklo v nedávnej histórii neexistovali, alebo boli tak vzácne, že sa
nevyhadzovali. V okolí Polhoranky
vidieť množstvo odpadkov a neporiadku. Ten sa však nestratí, ostane

je detstvo pri čistom a bezpečnom
potoku plnom rýb a rakov. Prírodu
Boh nestvoril pre náš materiálny zisk
a obohacovanie. Dávno už vieme,
že nielen z chleba žije človek. Krásu
prírody a duchovné načerpanie síl
potrebuje človek rovnako ako každodenné raňajky.
Nechajme rieky žiť svojím životom.
Neprideľujme im naše chápanie
dokonalosti. Neupravujme na náš
obraz ich brehy a dná. V múdrych
knihách sa píše: „Pre slovo Boh neexistuje dokonalejšie synonymum
než Krása.“ Pokiaľ zachováme časti krajiny, kde nebudeme prírode
diktovať ako má vyzerať, budú to v

Pilska. Sú to miesta, na ktoré sme
právom hrdí. Príroda nám však ponúka omnoho viac. Sú to nádherné,
z jari rozkvitnuté lúky, drsné, no
očarujúce rašeliniská a prirodzene
sa vlniace riečky a potoky.
Jednou z takýchto riečok je
prirodzene ešte stále aj naša Polhoranka. Pramení tu u nás, na chladnom severe Slovenska, uprostred
hlbokých lesov a hájov Oravských
Beskýd. Prináša život do celej doliny, až kým sa na konci svojej púte
nevleje do Oravskej priehrady. Boh
už pradávno zveril prírodu do našich
rúk. Jej ľúbezné zákutia však v pos-

tu aj pre deti našich detí. Často ide
o nebezpečný odpad vo forme autobatérií, tabletiek, starej výpočtovej
techniky, či azbestu. Sme v situácii,
kedy sa nemáme na koho vyhovoriť,
ničiteľmi tohto prírodného chrámu
sme my sami. Ľudia, vyznávači
pustošivého materializmu, ktorí v
mnohých prípadoch úplne opovrhujú prírodou. A tak vieru v Boha a
svojich predkov, ktorí nám toto nádherné miesto na zemi zanechali v
dokonalej harmónii, vymeníme za
„pár drobných“, ktoré by sme dali za
odvoz odpadu. Zabúdame na to, že aj
naše deti, či vnúčatá chcú prežiť svo-

skutku prenádherné miesta. Bude to
príroda, ktorú vytvoril Boh, a v ktorej
možno vidieť Boha.
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(autor je odborník v oblasti prírody)

Choč 1611m n.m.

Príroda

Tip na výlet -CHOČ
Jedným z najkrajších slovenských
vrcholov je Veľký Choč, ležiaci na
hranici medzi Liptovom a Oravou pri
Dolnom Kubíne. Je jedným zo symbolov Oravy, pričom jeho dvojvrchol,
viditeľný z Dolného Kubína, je opticky jedným z najkrajších, ak vôbec
nie je najkrajší na Slovensku. Tiež
patrí medzi vrcholy s najkrajším
celokruhovým výhľadom – z neho je
vidieť prakticky celé severozápadné
Slovensko a aj časť Poľska.
Výstup naň sa teda určite vyplatí. V
lete je možné vidieť aj endemit – fialku chočskú, ktorá rastie iba tu, na
Choči.
Výstup na tento kopec nie je
obtiažny- vedie tam niekoľko
značených trás s rôznym stupňom
obtiažnosti; je teda vhodný pre všetky vekové skupiny. Najpohodlnejšia trasa výstupu, značená zelenou
farbou, vedie z obce Vyšný Kubín
po miestnej komunikácii, idúcej popri historickom kostolíku južným
smerom k miestu zvanom Zásadce,
kde je umiestnený smerovník, lebo
tam sa smer postupu prudko mení –
z poľnej cesty odbočujeme doľava a
tu začína aj trocha väčšie stúpanie.
Tento lesný chodník nás dovedie na
poľanu z miestnym názvom Drapáč,
kde je križovatka turistických ciest:
máme možnosť pokračovať ďalej po
zelenom chodníku na Strednú Poľanu a odtiaľ, ideme stále po zelenej,
na vrchol. Len na okraj, toto je najstaršia značená trasa na Choč. Alebo z Drapáča pôjdeme po červenej
značke priamo na vrchol. Časovo sú
obidve verzie zhruba rovnocenné.
Na vrchole sa pokocháme kruhovým

výhľadom – je tu umiestnená ružica s názvami kopcov, ktoré odtiaľ
vidíme. Zostup je možný po trase
výstupu, alebo ak nie sme viazaní dopravným prostriedkom, zostúpime
po zelenej značke na Strednú Poľanu, kde narazíme na modroznačený,
trocha strmší chodník vedúci do
Valaskej Dubovej, kde môžeme na

záver posedieť v miestnej krčme,
ktorá podľa povesti je jednou z troch
krčiem, kde zlapali Jánošíka. Ďalšia je
v Klenovci a ďalšia pod Strečnom –
návštevník si môže vybrať. Celá trasa
sa dá zvládnuť zhruba za šesť hodín
– výstup tri a pol hodiny, zostup dve
a pol hodiny. Treba si ale rezervovať
viac času, ide o celodenný výlet a
nie vždy je ideálne počasie. A treba si aj oddýchnuť. Hlavne na jar je
tu záplava rôznych kvietkov – ide o
vápencový kopec. Je teda prečo sem
isť! Vrchol je navštevovaný aj v zime
– dolnokubínski turisti sem chodia
na Silvestra vítať Nový rok. Vtedy sa
tu schádza aj tisícka návštevníkov zo
Slovenska a aj Česka a novšie ho objavili aj Poliaci.
Štefan Janotík, predseda N-KST
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Tradície

Veľkonočné zvyky a obyčaje
Typickým znakom zimného obdobia je väčšia príležitosť obyčajových zvykov ako v letnom období. V lete
obyvatelia museli vykonávať práce na poliach, aby zabezpečili výživu rodín.

jú pomazanie popolom, aby aj takto verejne deklarovali
začiatok pokánia. K osobnému polepšeniu by mali prispieť sebazaprenia – nepiť, nefajčiť, nejesť mäsité pokrmy
( v piatok) - pri príprave pokrmov sa namiesto bravčovej
masti používal ľanový olej. Hoci tieto zvyky sa zachovávajú dodnes, v minulosti sa dodržiavali omnoho prísnejšie.
Deň Gregora (12. 03.)
Tento deň si starší pamätajú ako deň žiackych obchôdzok. Účelom obchôdzok bolo vyberanie naturálií
(domáckych produktov) pre učiteľov – obyčajne vajíčka,
slanina.

Kvetná nedeľa
Dlhé zimné večery počas pôstneho obdobia sa
využívali na nácvik pašií na kvetnú nedeľu. Pašie spievalo 10-15 osôb. Okrem spievania pašií na Kvetnú nedeľu
bolo aj svätenie bahniatok, ktoré sa potom používali predovšetkým na ochranu domácností pre bleskom.

K obdobiam bohatším na ľudové a kresťanské zvyky a
tradície patria Fašiangy, Popolcová streda a Veľká noc.
Fašiangy – ostatky, je obdobie od Troch kráľov do
Popolcovej stredy. Najmä posledné tri dni pred Popolcovou stredou sa prežívajú intenzívnejšie. Obyčaje a
zvyky na severnej Orave, teda aj v Oravskej Polhore,
neboli také pestré ako v iných oblastiach Slovenska. V
podstate šlo o tradičné formy zábavy. Fašiangové zábavy
vždy končili najneskôr v utorok o 24.00 h - úderom tejto
hodiny začalo (a platí to dodnes) obdobie veľkého pôstu.
V kostoloch bola k verejnej poklone vystavená Sviatosť
oltárna už od nedele obeda do utorka večer.

Popolcová streda
V tento deň je prísny pôst a veriaci v kostole prijíma-
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Zelený štvrtok
V tento deň sa duchovní diecézy zúčastňovali, tak ako
aj v súčasnosti, na svätej omši v biskupskom chráme. Pri
svätej omši sa svätil olej a obnovovali sa kňazské sľuby.
Večer sa svätá omša slúžila vo farnosti, pri nej si aj dnes
pripomíname ustanovenie Sviatosti oltárnej a Sviatosti
kňazstva. Pri začatí chválospevu (anjelská pieseň – Glória)
hrá orgán, rozozvučia sa zvony, ktoré potom zmĺknu až
do veľkonočnej vigílie. Vo svätej omši nasleduje zvyk
umývania nôh dvanástim mužom, na pamiatku umývania nôh samým Pánom Ježišom. U nás bol tento zvyk
zavedený v osemdesiatych rokoch minulého storočia,
vykonáva sa i v súčasnosti. Po svätej omši sa Najsvätejšia
sviatosť prenesie do bočného svätostánku. Po uschovaní
Najsvätejšej sviatosti nasleduje obnaženie oltára. Má
nám pripomenúť Kristovu opustenosť. Veriaci zotrvávajú
v poklone Kristovi až do hlbokej noci.

Tradície
Veľký piatok
Deň umučenia a smrť Pána. Spievajú sa pašie, nasledujú modlitby veriacich a poklona svätému krížu, sväté
prijímanie. V minulosti veriaci k svätému prijímaniu v
tento deň nemohli pristupovať. V občianskom živote
sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do rieky, alebo
si vodu prinášali domov. Naberali ju do šechtárov pred
východom slnka. Údajne bola liečivá. Na Veľký piatok je
prikázaný prísny pôst.

(šmigoř). Mládenci rovno zo zábavy okolo polnoci začali s
oblievačkou dievčat.
Oblievačka trvala do poludňajšej svätej omše, po
ktorej sa už kúpať nesmelo. Teraz popri oblievačke je aj
šibačka. Chlapci ako výslužku už častejšie dostávajú peniaze, predtým to boli maľované alebo čokoládové vajíčka.
Mnohé ženy a dievčatá ešte aj dnes zdobia veľkonočné
kraslice. Sviatočná veľkonočná atmosféra trvala v minulosti až do Bielej nedele, dnes nedeľa Božieho milosrdenstva.

Biela sobota
V minulosti sa kresanie ohňa, požehnanie veľkonočnej
sviece, čítanie Písma konalo ráno, vrátane svätenia krstnej vody a obnovy krstných sľubov.
Slávnosť vzkriesenia bývala o 16.00 h. Procesia bola od
kostola hlavnou cestou a späť do kostola. Do dnešných
čias z úcty ku Kristovi sa v tento deň nekonzumuje mäsité
jedlo, i keď už pôst nie je. Pôst sa končí slávnostným spevom Aleluja.

Veľkonočná nedeľa / pondelok
Mala rovnaký charakter ako Božie narodenie, čo sa týka
spôsobu slávenia. Bol to sviatok rodiny. Neodporúčali sa
návštevy až do večernej zábavy, ktorá bola ponímaná ako
súčasť Veľkonočného pondelka, kedy začína oblievačka

V Oravskej Polhore bola tradícia divadelnej činnosti. Miestni ochotníci odohrali 2 – 3 predstavenia ročne
(na Vianoce, Veľkú noc a príležitostne) za účasti veľkého
počtu divákov. Divadelné hry boli prevažne s náboženskou tematikou. Veľkým divadelníkom bol pán farár A. Doranský. S miestnymi ochotníkmi nacvičil „Pašiové hry“.
Po ukončení náboženského útlaku divadelní ochotníci
pokračovali v divadelnej činnosti. Pod réžiou pána farára
Zibrina obnovili „Pašiové hry“ a s veľkým úspechom
navštívili i okolité obce.
Takmer všetky z uvedených zvykov a tradícií s menšími,
či väčšími obmenami, sa tradujú dodnes. Prelínajú sa v
nich prvky ľudové i kresťanské a niektoré majú korene
v pohanskej kultúre. Ľudia ich dodržiavajú pre spestrenie každodenného hektického života a stereotypu. Sú
dôvodom stretávania sa a upevňovania medziľudských
vzťahov, ale predovšetkým smerujú k oslave a k chvále
zmŕtvychvstalého Krista.
Milan Štraus

25

Udalosť

Príhovor predsedu DHZ-Or. Polhora k 90.výročiu založenia
hasičského zboru
Vážení členovia Dobrovoľného hasičského zboru, milí rodáci!
Oslava založenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci pripadla na 22.5.2016 a bude dôvodom stretnutia sa
hasičov a to v slávnostnej atmosfére. Tento sviatok je dôvodom na vyjadrenie vďaky a úcty za obetavú a veľmi potrebnú službu, ktorú zbor vykonáva pre dobro ľudí ohrozených živlami ohňa či vody, ale i pre tých, ktorých postihlo
nešťastie. Do našej snahy pomôcť ohrozenému blížnemu dnes zapájame nielen svoju dobrú vôľu a fyzickú zdatnosť,
ale aj vysokú profesionalitu, špeciálnu techniku – a to všetko s cieľom, aby naša pomoc mohla byť čo najúčinnejšia. Tu
by bola na mieste otázka, prečo to robíme, prečo nasadzujeme svoje zdravie a svoje životy, aby sme pomohli druhým,
prečo sa stále zdokonaľujeme vo svojej odbornosti? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať dostačujúcou odpoveďou, že
predsa je to náš koníček, pre ktorý sme ochotní riskovať naše zdravie, ba dokonca aj riziko úrazu, a preto ho musíme
čo najkvalitnejšie plniť. Niektorí z nás by povedali, že v tejto organizácii nachádzame uplatnenie svojich schopností a
svojho záujmu pomáhať druhým, že nás to jednoducho vnútorne napĺňa a uspokojuje. Tieto motívy sú pravdivé, ale
nie sú dosť silné na to, aby niekto dlhodobo a s rastúcim nasadením túto prácu vykonával.
Teraz sme tu na oslavách 90.výročia založenia DHZ- Or. Polhora a musím spomenúť nášho patróna sv. Floriána – kresťana a mučeníka, ktorého relikviu aj sochu náš zbor daroval občanom našej farnosti. Mohli by sme sa opýtať, či naše úsilie prináša nejaké silnejšie dôvody pre takúto obetavú pomoc blížnym v núdzi. Dobrovoľná pomoc nás predovšetkým
učí aktívnej solidarite s trpiacim blížnym, a to z viacerých dôvodov. Ako ľudia vytvárame jednu rodinu a máme si navzájom pomáhať. V tom druhom, ktorý je ohrozený, máme vidieť svojho blížneho a správať sa ku nemu tak, ako by sme to
očakávali my sami, keby sme boli v jeho položení. Ďalší dôvod je v tom, čo sa nám hovorí v podobenstve o Poslednom
súde: „Čo ste urobili jednému z týchto najmenších bratoch, to ste mne urobili – alebo neurobili“. Takže každý z nás,
ktorý pomáha v núdzi a trpiacemu človeku, pomáha a stotožňuje sa s mottom: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc .
Sv. Florián položil život za svoju vernosť kresťanskej viere, za vernosť Bohu. Ale aj v našej dobe je potrebné pomáhať
ľuďom v ťažkých chvíľach, hlavne pri živelných pohromách ako sú oheň, voda a ostatné katastrofy, ktorými je ohrozený
náš každodenný život . Ale aj dnes si niekedy vyžadujeme hrdinské činy – a takými sú najmä skutky obetavej zachraňujúcej pomoci voči blížnemu v núdzi. Veď napokon, čo môže byť odmenou za našu prácu, za riziká, ktoré podstupujeme? Ani peniaze, ani ľudská pochvala nemôžu primerane odmeniť naše nasadenie a vašu obetu. Svätý Florián
dokázal za vernosť obetovať svoj život, lebo veril, že Boh mu ho vo večnosti vráti a aj ho odmení. Viera v Božiu odmenu
vo večnosti, ktorá sa opiera o Kristovo zmŕtvychvstanie, o Jeho prísľuby, môže byť jedine dostatočným motívom pre
plné nasadenie sa do služby ohrozeným blížnym.
Vážení hasiči, nech Vám svätý Florián vyprosuje Božiu pomoc a ochranu pri Vašej práci a pevnú vieru, aby ste mali vždy
dosť hlbokých dôvodov pre uplatňovanie obetavej lásky voči blížnym.
Autor: Predseda zboru František Plevják
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Prianie k narodeninám našej mamke, babke a prababke Žofii Ďubekovej
Dňa 10.mája 2016 oslávi naša mamka, babka a prababka 86 rokov svojho pozemského života. Preto celá
naša rozrastená rodinka Vám chce popriať ešte veľa zdravia, aj napriek tomu, že je také chatrné, šťastia,
aj napriek tomu že je také vrtkavé a Božieho požehnania, ktoré jediné je stále. Ešte prajeme ruke pevný
stisk a pokoj do srdca. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju
môže čítať iba raz. Vaše krásne jubileum je malým zastavením sa pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti
čítali s láskou. Všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach najbližších a budete môcť povedať, že Váš život stál za to,
pretože ste ho žili pre ostatných. Sme tu s Vami všetci, ktorých máte rada.

Recept na zdravý život od mojej manželky.

Len tak s Bohom

Pórkový šalát
4 ks póru
700g diétnej salámy
200g nastrúhaného tvrdého syra
1ks sklenenej fľaštičky s obsahom 400 ml tatárskej omáčky
Postup: Pór narežeme na menšie kúsky alebo na kolieska. Salámu narežeme
na tenké rezance alebo na malé kocky. To všetko zmiešame dokopy, pridáme
nastrúhaný tvrdý syr a premiešame. Osolíme podľa chuti a opäť to všetko
ešte raz premiešame, tentokrát už aj spolu s tatárskou omáčkou. Takto pripravený pórkový šalát môžeme podávať pri rôznych príležitostiach ako predjedlo
samostatne, alebo spolu s rožkom, či iným pečivom. Môže sa podávať aj pri
rôznych slávnostiach ako doplnok k hlavným jedlám, prípadne na švédske stoly.
Pór je veľmi zdravý, nahrádza cibuľku, pretože neštípe a je jemnejší. Pri konzumácii tohto šalátu Vám prajeme dobrú chuť.

Stavba veže

/Vera Ionica/

Čo to bolo?

HRYPomôcky:

Pomôcky :
1, kocky z detskej
		
stavebnice - cca 15ks
		
2, šatka
Na stôl pripravíme kocky z detskej stavebnice. Prvý hráč
začne ukladať poslepiačky kocku za kockou a stavať z
nej vežu. Rozhodca meria čas. Hráč stavia vežu, kým
nepoužije všetky kocky. Aj neopatrný pohyb znamená
katastrofu – hľadajte rozkotúľané kocky hmatom, či už
na zemi alebo na stole a pokračujte v stavbe ďalej.
Kto z vás vybuduje vežu najrýchlejšie?

Program
veľkonočných
bohoslužieb

Chcelo by to prechádzku.
Ku bútľavej vŕbe.
Ruka v ruke,
srdce na srdci.
--A úsmev.
Tak obyčajne jednoduchý.
a.....dokonalý západ slnka.
Zaspať v Jeho náručí.
--On ťa Láske naučí.

1, písacie potreby
		
2, rôzne predmety
Hráči sa posadia tak, aby nevideli na vedúceho. Pripravia si pero a papier a pozorne
počúvajú. Majú poznať rôzne zvuky –trhanie
papiera alebo plátna, škrtnutie zápalky, smrkanie, cinknutie lyžičky, lusknutie prstov, atď. Keď vedúci
dokončí sériu zvukov, hráči začnú písať po poradí, aké
zvuky poznajú a zapamätali si. Čim sú hráči starší, tým
môže byť väčší počet zvukov a rafinovanejšie zvuky.
Kristian Šturek

Zelený štvrtok

- 18:30 svätá omša

Veľký piatok

- 15:00 obrady
- 20:00 krížová cesta
- adorácia sviatosti oltárnej až do 7:00
- 7:00 ranne chvály
- 9:00 - 17:30 eucharistická poklona v
Božom hrobe
- 18:30 veľkonočná vigília

(24.3.)
(25.3.)

Biela sobota
(26.3.)

Veľkonočná nedeľa
(27.3.)

Veľkonočný Pondelok
(28.3.)

- 6:30 svätá omša
- 8:00 svätá omša
- 10:00 svätá omša
- 8:00 svätá omša
- 10:00 svätá omša
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