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Editoriál

Milí Polhorci!
S blížiacim sa záverom roka si opäť môžete prečítať náš farský časopis Srdce. Na konci kalendárneho
roka zvykneme bilancovať. Uvedomujeme si koľko
veľa sme z Božej dobroty dostali, ale aj čo sme v našom živote stratili. Mnohé udalosti, ktoré sa stali tohto roku v našej farnosti, v rodinách, v Cirkvi, ešte len
čakajú na to, aby raz bol objavený ich zmysel, hoci
ony ho majú už teraz. Nezabúdajme na to, že všetko,
čo sa v tomto roku stalo, bolo ukotvené do rámca
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, či sme si
to uvedomovali alebo nie. Práve Božie milosrdenstvo
je poslednou odpoveďou na všetky naše, na prvý
pohľad nezodpovedané otázky: „Prečo?“ Lebo „milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči
tým, čo sa ho boja.“ (Ž 103,17)
Nepatrí sa aby šéfredaktor verejne komentovalo
hodnotu jednotlivých článkov v časopise. Všetci redaktori a prispievatelia urobili určite maximum, aby
ich práca bola kvalitná. Predsa však si dovolím spraviť jednu výnimku. Najväčším pokladom tohto čísla
je, podľa mňa, článok Ing. arch. Jozefa Obušeka, a
to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že ide o unikátnu,
doteraz nikde nezverejnenú výpoveď človeka, ktorý
projektoval náš kostol. Myslím, že nie len pre mňa
je čítanie týchto riadkov fascinujúce. Náš polhorský
kostol existoval už totiž dávno pred tým, než boli položené jeho základy, a to nie len na výkresoch jeho
architekta...
Druhý dôvod predstavujú okolnosti vzniku tohto
článok. Zrodil sa totiž v mysli pani Moniky Kapičákovej, osoby, ktorá napísala jedinečnú monografiu o
polhorskom kostole. V tej knihe je všetko, čo sa dalo
o našom kostole povedať. Chýbalo len vyjadrenie
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toho, kto tento kostol projektoval. Pani Monike veľmi záležalo, aby pri príležitosti 45. výročia posviacky
kostola sa konečne dostalo slovo aj jeho architektovi.
Posledný odkaz, ktorý som od Moniky dostal v deň
jej smrti znel, že článok je s pánom architektom dohodnutý... Máme nádej, že tá, ktorá do posledného
okamihu života tak veľmi milovala náš kostol, je už
účastná na nebeskej liturgii v tom najkrajšom chráme.
Zvykne sa hovoriť: „Do tretice všetko dobré.“ Toto
je tretie číslo časopisu Srdce. Schválne som nenapísal „nášho“, hoci to tak cítim. Aby mal tento časopis
perspektívu aj do budúcnosti, musí to byť „váš“ časopis, a to nie len redaktorov, ale všetkých veriacich.
Najťažšie je niečo začať... Myslím, že v Polhore je
dosť ľudí, ktorí majú schopnosti, aby toto dielo pokračovalo. Dúfam, že ešte viac je tých, ktorí im budú
pri tom pomáhať a podporovať ich. Nech aj naďalej
Srdce prináša pekné a hodnotné čítanie, ktoré obohatí nás všetkých.
Lukáš Stolárik
kaplán, šéfredaktor
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Kronika života 2016
Krsty
Klára Matušňáková
Tamara Matušňáková
Ján Sivoň		
Tobias Kekeliak		
Patrik Grobarčík		
Jakub Kutliak		
Paulína Košútová		
Adela Skurcoňáková
Nadia Cubinková
Juraj Vajdečka
Dalibor Chromčák		
Mária Brandysová		
Filip Adamčík		
Tomáš Genzor		
Sandra Tarčáková		
Lukáš Koňuch		
Mathias Matušňák
Sebastián Salus		
Aneta Kubašová		
Ema Kovaličková		
Andrej Vrubel		
Timea Brnčíková		
Nina Kozáková		
Sebastián Herud		
Ján Kyseľ		
Tadeáš Juritka		
Matej Plevjak		
Marína Hrubjaková
Jozef Plevjak		
Lenka Tarčáková		
Ema Gluštíková		
Miroslav Bandík		
Diana Vorčáková		
Mária Garajová		
Mathias Rentka		
Boris Gracík		
Tomáš Herud		
Jakub Budzeľ		
Adam Genzor		
Valentína Tarčáková
Karin Fernezová		
Agáta Juchová		
Peter Zoššák		
Amália Vajdečková
Tobias Pienták		
Martin Tarčák		
Antony Anna Zoššáková
Zuzana Štefaňáková

7.január 2016
7.január 2016
7.január 2016
17.január 2016
24.január 2016
24.január 2016
24.január 2016
21.február 2016
21.február 2016
28.február 2016
6.marec 2016
6.marec 2016
13.marec 2016
13.marec 2016
13.marec 2016
27.marec 2016
27.marec 2016
27.marec 2016
27.marec 2016
10.apríl 2016
10.apríl 2016
10.apríl 2016
17.apríl 2016
24.apríl 2016
30.apríl 2016
5.máj 2016
7.máj 2016
22.máj 2016
22.máj 2016
22.máj 2016
29.máj 2016
29.máj 2016
5.jún 2016
12.jún 2016
12.jún 2016
12.jún 2016
12.jún 2016
12.jún 2016
26.jún 2016
26.jún 2016
26.jún 2016
3.júl 2016
10.júl 2016
10.júl 2016
10.júl 2016
17.júl 2016
30.júl 2016
31.júl 2016

Viktória Iglarčíková
Mária Mularčíková
Zuzana Tomková		
Lukáš Dobierka		
Katarína Chromčáková
Lívia Gnidová
Peter Paták
Lukáš Zamborský
Rebeka Bandíková
Lenka Barutíková		
Matej Bango		
Mária Skočíková
Júlia Vnenčáková
Dávid Roland Herud
Martin Pavol Benický
Noel Lukáš Oselský
Martin Žitňák
Jonáš Juričák

14.august 2016
21.august 2016
21.august 2016
28.august 2016
10.september 2016
18.september 2016
24.september 2016
25.september 2016
2.október 2016
9.oktober 2016
9.oktober 2016
16.október 2016
20.november 2016
27.november 2016
4.december 2016
18.december 2016
25.december 2016
25.december.2016

Pohreby
Anna Tarčáková		
Ján Vorčák		
Jozefína Dendysová
Milan Hladík		
Štefan Majerčík		
Pavol Strýček		
Jozefína Rusnáková
Žofia Vorčáková		
Helena Fernezová		
Pavol Hrubjak		
Monika Kapičáková
Anna Rusnáková		
František Balek		
Žofia Ďubeková		
Helena Vargončíková
Cyril Manolov		
Štefan Bandík		
Ján Juritka		
Dušan Ličko		
Anna Herudová		
Ľudovít Vonšák
Ivan Kurjak
Štefan Rusnák
Štefan Juritka
Milan Randják
Ján Marcoňák
Margita Kutláková
Anton Vorčák
Ján Zoššák

Sobášna príprava

14.január 2016
21.január 2016
11.marec 2016
22.marec 2016
5.apríl 2016
6.apríl 2016
8.apríl 2016
9.apríl 2016
22.apríl 2016
11.máj 2016
11.máj 2016
18.máj 2016
4.jún 2016
9.jún 2016
16.jún 2016
23.jún 2016
23.jún 2016
7.júl 2016
26.júl 2016
28.júl 2016
2.september 2016
18.september 2016
12.október 2016
15.október 2016
23.október 2016
28.október 2016
31.október 2016
16.november 2016
11.december 2016

Sobáše
Ivan Šnauko

Darina Hrubjaková
2.apríla 2016
Karol Bejdák
Daniela Teľuchová
9.apríla 2016
Peter Jančát
Veronika Tyrolová
16.apríla 2016
František Klinovský
Eva Vorčáková
7.mája 2016
Dávid Pilarčík		
Jana Kosmeľová
28.mája 2016
Lukáš Oselský
Simona Kubuliaková
18.júna 2016
Andrej Hurák
Jana Nevedelová
25.júna 2016
Martin Kozák
Lucia Trančová
9. júla 2016
Matúš Sobčák
Marcela Juritková
6.augusta 2016
Peter Kázik
Veronika Graciková
27.augusta 2016
Juraj Kojda
Tatiana Teľuchová
3.septembra 2016
Marián Bodorík
Dominika Habláková
17.septembra 2016
Marek Jurčák
Katarína Bernaťáková
17.septembra 2016
Kamil Turac
Lenka Bandíková
24.septembra 2016
Martin Šabík
Katarína Vorčáková
24.septembra 2016
Martin Michalec
Kristína Klenčáková
1.októbra 2016
Pavol Plevjak
Miroslava Bobáková
8.októbra 2016
Lukáš Pečarka
Jana Juhásová
5.novembra 2016
Andrej Vrubel
Mária Grobarčíková
12.novembra 2016
Ľuboš Vrábeľ
Anna Jagelková
19.novembra 2016
Ján Borovka
Iveta Ullíková
11.decembra 2016

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 Rabčiciach, Rabči, Or. Polhore
alebo Sihelnom prebieha formou celodenného kurzu, na ktorý sa treba včas prihlásiť.
V roku 2017 budú kurzy v nasledovných termínoch:
11.3.2017 10.6.2017 30.9.2017
Prezentácia bude od 8:30,začiatok o 9:00 s predpokladaným koncom okolo 17:00. Poplatok 10€ na osobu.
Kurzy budú v Hasičskom dome v Rabči.
Prihlásiť sa je potrebné cez formulár na www.rabcice.fara.sk

(po jeho vyplnení vám vyskočí okienko, v ktorom bude napísané, že ste boli prihlásení, resp., že sa už nedá prihlásiť, ak to
bude už plne obsadené - prosíme, aby ste si to všimli)
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Kronika udalostí
3. apríl 2016

28. máj 2016

V Mimoriadnom svätom roku Božieho milosrdenstva, v nedeľu Božieho
milosrdenstvapútnici z Oravskej Polhory navštívili Svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove. Svätú omšucelebroval kardinál Dziwisz.

Dievčatá, ktoré sa predmodlievajú
v našej farnosti sa vybrali na výlet
do Liptovských Revúc, kde navštívili
nášho bývalého p. farára Milana Holíka.

1. máj 2016

Hlavným celebrantom odpustovej
svätej omše na slávnosť Božského
Srdca bol Ján Kuboš, špirituál v kňazskom seminári.

V našej farnosti biskup Štefan Sečka
vyslúžil sviatosť kresťanskej dospelosti 122 birmovancom.

3. jún 2016

28. august 2016

Ani tento rok nechýbala tradičná
farská akcia „Bodka za prázdninami.“
Celá Bodka sa niesla v téme SVET.
Každé jedno súťažné stanovište
predstavovalo inú krajinu. Novinkou
tohtoročnej Bodky bol maskot Bodkáčik. Vzduchom sa niesla príjemná
vôňa čerstvého langoša či kotlíkového gulášu. Smäd zahnala čapovaná
kofola či pivo.

7. júl 2016

Seniori z našej obce sa zúčastnili
púte do Levoče. Svätú omšu na Mariánskej hore celebroval košický arcibiskup Bernard Bober.

10.-15. júl 2016

8. máj 2016

Žiaci tretieho ročníka prvý krát prijali
Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu.

Pre deti z našej farnosti sa uskutočnil letný tábor na Grúnikách pri
Sihelnom. Deti sa preniesli do čias
prenasledovania kresťanov.

8. október 2016

13.-15. máj 2016

Polhorskí miništranti boli na výlete na Spiši. Navštívili Levoču, Mariánsku horu, Spišský hrad, Spišskú
Kapitulu. V kňazskom seminári, kde
boli ubytovaní si zahrali futbal proti
bohoslovcom. V sobotu večer sa zúčastnili na Turíčnej vigílii v Katedrále
sv. Martina.V nedeľu navštívili Spišskú Novú Ves a Slovenský raj.

6. august 2016

Pri príležitosti sviatku Porcinkuly
sme sa vybrali na púť do našej susednej farnosti Korbieľov v Poľsku,
ktorá je zasvätená Panne Márií Kráľovnej anjelov.

20.august 2016

Na vrchol Babej hory sa uskutočnil
už 20. ročník výstupu. Svätú omšu
tam celebroval Ľudovít Spuchľák.

26.-27. august 2016

20. máj 2016

Tohtoroční birmovanci sa vybrali
do srdca našej diecézy, na Spišskú
Kapitulu. Pozreli si katedrálu, biskupskú rezidenciu, neďalekú Pažicu,
pomodlili sa pri hroboch biskupov
Vojtaššáka a Tondru. V rámci akcie
Spišský Jeruzalem viedli pobožnosť
krížovej cesty.

11. september 2016

V rámci kultúrneho podujatia „Gajdovačka“, pri svätej omši v našom
kostole zaznela tradičná goralská
hudba

Pred koncom prázdnin naši miništranti navštívili v deň Patrónky Poľska, mariánsku svätyňu v
Rychwalde. Zvyšok dňa strávili v najväčšom zábavnom parku v Poľsku
– Energylandia. Na druhý deň mali
možnosť zahrať si v Polhore futbalový turnaj za účasti bohoslovcov zo
spišského seminára.

Podľa Ústavy polhorských miništrantov, ktorú schválili 29.6.2016, sú
okrem biskupa Jána Vojtaššáka ich
hlavnými patrónmi anjeli strážcovia.
Pri príležitosti ich sviatku slávnostne
zložili miništrantský sľub a priali odznaky a prívesky, ktoré im požehnal
don Jozef Luscoň.

26. október 2016

Žiaci z našej ZŠ putovali do svätyne
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Navštívili aj Sanktuárium sv. Jána
Pavla II.

11. november 2016

V Spišskej diecéze sme začali prežívať jubilejný rok sv. Martina.

17. november 2016
Na záver roku milosrdenstva sme sa
opäť vybrali do krakovskej svätyne
Božieho milosrdenstva. Pred tým
sme ešte navštívili soľnú baňu vo
Wieliczke, kde sme slávili aj svätú
omšu.
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Rozhovor

Oravská Polhora navždy zostane mojím
„stredom sveta“
Vo vianočnom vydaní časopisu Srdce sme oslovili nášho
rodáka a zároveň generálneho vikára Spišskej diecézy, aby
nám odpovedal na otázky ohľadom viery a problémov
dnešnej spoločnosti. Samozrejme nielen o tom, ale aj o krásach Vianoc nám porozprával Mons. Anton Tyrol.
1.Keďže dlho študujete teológiu a aj prednášate, určite
Vás niekedy zaskočili alebo
prekvapili nejaké zaujímavosti. Mali ste niekedy aj väčšie
pochybnosti vo viere? Čo by
ste odporučili ľudom, ktorí
mávajú pochybnosti v otázkach viery ?
Tu treba dobre rozlišovať:
jedna vec sú pochybnosti a iná vec
sú nejasnosti vo viere. Ten, kto sa
snaží objasniť si nejasné pravdy, ešte
nemá pochybnosti a nemusí sa preto vo svedomí znepokojovať. Mne sa
to tak javí, že pochybnosti vo viere
má alebo môže mať ten, kto si ich
sám navodí. Viera v Boha má dve roviny: 1) Je to uznanie rozumu, že to,
čo sa nám predkladá uveriť, je pravdivé a rozum to prijíma a uznáva. 2)
Viera je rozhodnutie človeka ísť za
tým alebo podľa toho, čo poznávame vierou.
Prvá rovina nám nedáva možnosť mať pochybnosti, pretože všetky pravdy viery majú v sebe logiku,
prinajmenšom neprotirečia rozumu.
Rozum ich aspoň čiastočne vie pochopiť a prijať aspoň ako pravdepodobné. Druhá rovina má skôr do
činenia s vôľou, teda či obsahy viery
pokladám za hodné nasledovania,
za príťažlivé, za perspektívne atď. a
či chcem za tým ísť. Ak by tu niekto
chcel pochybovať vo viere, musel
by nájsť niečo ešte krajšie, nasledovaniahodnejšie, príťažlivejšie, perspektívnejšie. Nič také však neexistuje. Teda niet žiadneho dôvodu pre
pochybnosti vo viere.

6

Jestvuje ešte jeden dôležitý prvok, a
to je náboženská skúsenosť. Mnoho
vedia o tom napr. deti, ktoré majú
dobrú náboženskú výchovu alebo
ľudia svätého života. My totiž svojou
vierou môžeme intenzívne vnímať
Božiu blízkosť. Teda predmet našej viery nie je abstraktný – nejaká
pravda, poučka, definícia, systém
zásad či právd – ale predmetom našej viery je osobný Boh. Kto sa chce
s ním osobne kontaktovať napr. v
modlitbe, vo sviatostiach, v Božom
slove, toho ani ho nenapadne pochybovať vo viere.
Keďže sa pýtate na to, čo by
som odporučil. Tak na prvom mieste

by to malo byť povedomie, že život
a vieru sme dostali, nie je to naša
zásluha. Je to dar a milosť a máme
byť za to vďační Bohu a rodičom. Potom je to povedomie, že patríme do
tohto projektu života a dejín, v ktorých žijeme a máme sa v nich zasadiť
za čosi dobré a pekné. Vo vzťahu k
Bohu nám treba žiť taktiež s pocitom
vďačnosti a mať „pasiu“ spoznávať
Boha a všetky tajomstvá našej viery.
Vynikajúcou pomôckou je liturgia,
ktorá nám to približuje. Liturgia je
„predsieň neba“ (Benedikt XVI.). Ak
k tomu pridáme každodennú modlitbu a sviatostný život, nemusíme sa
obávať pochybností vo viere. Naša
viera sa tak nebude oslabovať v pochybnostiach, ale bude rásť a upevňovať sa.

2. V čom spočíva problém,
že sa nám vytrácajú duchovné povolania? Myslíte si, že
časom môžu aj nám chýbať
kňazi?
Neviem predpovedať budúcnosť. Ale iste nie sú potrebné nijaké
výnimočné schopnosti pre kladnú
odpoveď. Veď aj pred niekoľkými

Rozhovor
desaťročiami nám tu kňazi chýbali.
Teraz máme na tri farnosti piatich
kňazov, nedávno pre tie isté obce
boli dvaja kňazi v Rabči. Dôvod bol
iný. Kňazov, chvála Bohu, máme, ale
nesmieme to brať ako samozrejmosť.
Teraz o povolaniach: myslím si, že
v súčasnosti povolania neubúdajú,
oni sú. Problémom je však to, že
nie sú zachytené. Pán Boh si volá aj
dnes k zasvätenému životu mladých
ľudí, ale chýba zdravé prostredie, v
ktorom by to povolanie bolo počuté
a ujalo sa. Najvlastnejším prostredím pre rozvinutie povolania je rodina. Ak v nej deti počujú pozitívnu
reč o kňazoch a rehoľníkoch, tam je
celkom pravdepodobné, že sa deti
vyberú touto cestou.
Smieme pritom dúfať, že nás Pán
Boh neopustí a nájde si spôsob ako
sa tie povolania budú rozvíjať. Boh
má viac fantázie ako my ľudia. On sa
o svojich postará.

3. Veľmi veľa mladých ľudí,
ale aj starších, tvrdí, že veria
v Boha, ale neveria v Cirkev,
pričom hovoria, že žijú lepši
život ako veľa tých, čo do kostola chodia. Ako by ste poradili týmto ľuďom? Je naozaj
dôležité chodiť do kostola, ak
chcem byť spasený?

Na toto je ľahká odpoveď. Ak dotyční ľudia čítajú len bulvár a myslia
menej samostatne, potom sa nečudujme. Myslím si, že to nie je s nimi
až také zlé. Chce to len trochu otvorenej diskusie. Tie názory, ktoré si
uviedol, sú charakteristické pre ľudí,
ktorí si predstavujú Cirkev ako samostatnú inštitúciu na spôsob iných
organizácií. Prehliadajú fakt, že Cirkev je jednak vlastníctvom Ježiša
Krista (krásne to vyjadril pápež Benedikt XVI., keď odchádzal z úradu:
povedal, že Cirkev nie je jeho, ale
Kristova), ba ešte viac: Cirkev je Ježišovým tajomným telom! Spoznal
to apoštol Pavol v momente svojho
stretnutia s Ježišom pri Damasku:
Ježiš sa ho pýtal: „Šavol, prečo ma
prenasleduješ?“ (Sk 9,4) Ježiš sa tu
stotožnil s Cirkvou! To isté máme
aj v Mt 25,40: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ To nie
je len morálna jednota, ale oveľa
hlbšia jednota, ktorú poznávame
len vierou. Teda Ježiš sa stotožňuje
so svojou Cirkvou. Ktorá to je, to teraz hádam nemusíme vysvetľovať.
Teda názor „Verím v Krista, v Cirkev
nie“ je logicky nesprávny. Ak sa však
takýto názor niekde objaví, treba ho
brať ako vážny nedostatok miestneho spoločenstva a treba s tým rýchlo
niečo robiť. Nikto by sa v prostredí
kresťanov nemal cítiť zle. Priznajme
si, že srdečnosť, pocit spolupatričnosti, spoločenstvo... nie sú veľmi

silnými stránkami našich komunít.
Usilujme sa o nápravu. Mimoriadny
rok milosrdenstva bol pre to vynikajúcou príležitosťou. Jubilejný rok sv.
Martina môže byť pre nás ďalšou
možnosťou.
Na hlavnú otázku, či je dôležité chodiť do kostola, ak chceme byť spasení, odpovedám, že áno, samozrejme
že je to dôležité. Nikto si nemôže
byť istý svojou spásou, to možno
len pokorne dúfať. Ale stavať si podmienky, že sám chcem byť spasený,
ale nie s druhými, je nedobré a nerozumné. V spásu treba dúfať a usilovať sa o ňu. O ostatné sa postará
Pán.

4.Ako sa cirkev stavia k vešticiam? Je reálne, že to, čo
povedia môže byť naozaj
pravda? Pretože, aj proroci
boli niečo ako veštci - predpovedali budúcnosť.
Zistiť názor Cirkvi na veštenie
si môžete ľahko v Katechizme Katolíckej cirkvi v bodoch 2115-2117
a 2138. Nebudem ich obsah opakovať. Chcem však poukázať na to,
že táto téma veľmi jasne ukazuje,
akú predstavu a aký pojem dôstojnosti človeka presadzuje Cirkev: je
to predovšetkým sloboda človeka
(tým, že absolútne zakazuje snahu
o ovládnutie človeka pomocou mágie a veštenia). Ďalej je to hodnota
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Rozhovor
reálneho života (tým, že zakazuje
utiekať sa k všelijakým temným silám, pomocou ktorých by chcel človek poznať svoju budúcnosť). Aj nosenie rôznych amuletov alebo prax
všelijakých rituálov – hoci aj naoko
nevinných – je hodné odsúdenia,
pretože predstavujú útek človeka od
reality a čestného i priameho života a neraz znamenajú aj určitý sklon
človeka k satanovi. Iste, je to ťažko
dokázať, ale aj jasný rozum nás vedie
k tomu, aby sme podobné praktiky
zásadne odmietali. Pravá sloboda

šie do súvislostí, a to nie nejakými
pochybnými technikami, ale úzkym
životom s Bohom. Prorok vidí hlbšie
predovšetkým mravné skutky svojich súčasníkov, vie ich v sebe spracovať a pozná dynamiku smerovania svojich súčasníkov. Okrem toho
prorok vie aj to, kam táto dynamika
života jeho súčasníkov dôjde. Vie aj
to, že posledné slovo bude mať Boh.
Toto sú proroci. Iste, prorok mohol
poznať aj budúce veci, ale tie majú
vždy vnútorný súvis s prítomnosťou,
v ktorej prorok žije.

tám sa tiež ako sa otec so mnou hral:
postavil ma na svoje kolená a šteklil
ma neoholenou bradou a ja som sa
veľmi smial...:) Niekde v týchto rokoch som prežil aj peknú skúsenosť
pri pohľade na pána farára F. Irhu pri
oltári v Rabči. Vtedy som si pomyslel, že aj ja by som chcel tam byť...
Toto považujem za zvláštny dotyk
Božej milosti volajúcej ma ku kňazstvu. A mnoho ďalších.
Každá doba má svoju krásu, aj tá
naša terajšia. Potrebné je vidieť ju,
vnímať, naplno sa z nej tešiť a vidieť
to všetko v perspektíve Božej priazne, ktorá dnes nie je iná ako pred
rokmi.

6. Čo by ste odkázali a popriali rodákom počas Vianoc a do
nového roka ?

človeka je v postoji, ktorým sa človek
snaží v rámci svojich síl a možností
robiť dobro a vzdorovať zlu.
Ešte pár slov k prirovnaniu veštíc k
prorokom. Toto prirovnanie nie je
namieste. Veštica sa snaží na základe odpovedí klienta a nejakej naučenej a zaužívanej symboliky povedať
niečo o budúcnosti klienta. Vtieravým spôsobom sa snaží získať si jeho
dôveru. Prorok je v biblickom obsahu tohto slova niekde celkom inde:
je to Boží človek, ktorý vystupuje v
Božom mene nie v prvom rade na
to, aby predpovedal budúcnosť, ale
aby osvetľoval prítomnosť. Prorok je
v prvom rade človek, ktorý vidí hlb-
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5. Aké sú vaše najkrajšie spomienky z detstva? Je podľa
Vás dnes čaro Vianoc iné ako
v minulosti ?
Moje detstvo sa úzko viaže
na prostredie Oravskej Polhory, ktorá navždy zostane mojím „stredom
sveta“. Najstaršie či najprvšie spomienky sa viažu práve na Vianoce:
dodnes si živo pamätám na úžas,
ktorý som prežil pri pohľade na
vianočný stromček. Horeli na ňom
skutočné vianočné sviečky! Dodnes
obdivujem odvahu mojich rodičov,
ktorí nám to takto pripravili. Pamä-

Počas Vianoc bývame na chvíľu akísi mäkší a je dobré premyslieť vtedy niečo základné. Mohlo by to byť
napríklad hlboké uvedomenie si
toho, že nič v našom živote nie je
samozrejmé ani automatické. Nie
je samozrejmé ani to, že práve teraz
vytvárame v Polhore spoločenstvo
práve tých a takých ľudí, akí sa v nej
nachádzame. Z toho vyplýva dôležité poslanie. Sme za našu domovinu
zodpovední, máme totiž naše prostredie zachovať, skrášľovať ho, napĺňať hodnotami.
Nedávno sme skončili Mimoriadny
svätý rok milosrdenstva. Teraz ho
máme uvádzať do praxe. Prajem
teda všetkým Polhorcom, aby sme
sa navzájom rešpektovali, boli k sebe
ľudskí a tolerantní. Nech sa v novom
roku 2017 nikto medzi nami necíti
zbytočný alebo zaznávaný. Nech sa
každý cíti v Polhore ako doma medzi
svojimi. Nech sa medzi nami dobre
cíti Ježiš, ktorý prichádza aj k nám.
Pavol Tyrol

Jubilejný rok sv. Martina
LITÁNIE K SV. MARTINOVI

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.
Svätý Martin, oroduj za nás.
Odvážny muž, oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak, oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho, oroduj za nás.
Chudobný darca, oroduj za nás.
Vzor skromnosti, oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu, oroduj za nás.
Víťaz v pokušení, oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných, oroduj za nás.
Povzbudenie utrápených, oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách, oroduj za nás.
Horlivý katechumen, oroduj za nás.
Perla kňazov, oroduj za nás.
Príkladný biskup, oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi, oroduj za nás.
Nositeľ pokoja, oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty, oroduj za nás
Svetlo pravdy pre blúdiacich, oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia, oroduj za nás.

Obhajca apoštolskej viery, oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch, oroduj za nás.
Postrach démonov, oroduj za nás.
Na príhovor svätého Martina ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami,
Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás, svätý Martin.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil
svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, ani život nemohli
odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze nášho
Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije
a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK
SVÄTÉHO MARTINA

Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Martina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si nám
ho za nebeského patróna miestnej Spišskej cirkvi. Na
jeho príhovor milosrdne zhliadni na našu diecézu: na
nášho otca biskupa Štefana, všetkých kňazov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby i na celý Boží
ľud a požehnaj nás, aby sme ustavične pociťovali jeho
mocnú ochranu. Nech nás tento obdivuhodný muž vynikajúcej viery, veľkej nábožnosti a plný milosrdenstva
i ľudskosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuték nebu a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, inšpiruje horlivejšie sa usilovať o svätosť života
a o upevnenie jednoty kresťanského spoločenstva.
Pomáhaj nám podľa jeho príkladu pracovať pre dobro
každého človeka a pri obrane jeho dôstojnosti, a slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi s nerozdeleným srdcom,
podľa jeho slov: „Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať.Nech sa stane tvoja
vôľa.“ Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Minulosť, prítomnosť,
budúcnosť

14. decembra 1968 po telefonickom dohovore s pánom
Tarčákom som prišiel prvýkrát
Príspevok k 45. výročiu posviacky do Polhory. Stretnutie malo
pracovný ráz. Vybral sa pozekostola v Oravskej Polhore
mok na stavbu kostola. Rozhodovali sme o troch miestach.
Keď v rozhlase alebo televízii
Najviac sa nám pozdával vhodný
počujem nejaké informácie o obci
ten, na ktorom stojí biely kostol.
Oravská Polhora, spozorniem a rád
Miesto je dominantné, nad obcou.
si ich vypočujem. Som zvedavý na
Dobrý prístup na pozemok a určitá
všetko, čo sa v obci deje. Táto moja
tradícia z minulosti sa tiež priklonila
zvedavosť trvá už niekoľko rokov.
k tomuto pozemku.
Akoby Oravská Polhora bola mojim
Na tomto pozemku bola stará
druhým rodiskom. Nemám k nej
lipa. Keď sme vyberali pozemok už
príbuzenský vzťah ani kamarátsky
jej nebolo. Na lipe visel zvon. Zvonil
vzťah, ale vzťah, ktorý sa vytvoril
ráno, večer, podľa potreby. Ohľakoncom šesťdesiatych rokov minudom polohy kostola by som chcel
lého storočia. S Oravskou Polhorou
povedať o udalosti, ktorú som sa
ma spojil veľký spoločný cieľ. Jej
dozvedel až počas výstavby kostola.
obyvateľov a mňa dovtedy pre nich
Na pozemok kostola vedie úzka cescudzieho človeka.
Prvýkrát som sa s ľuďmi z
Oravskej Polhory stretol 20. augusta roku 1968. Áno, bolo to deň pred
vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do
Československa. A čo bolo dôvodom nášho stretnutia? V Oravskej
Polhore nemali kostol. Rozhodli sa
ho postaviť a to čím skôr. Skúsenosti ako stavať kostoly zbierali na východnom Slovensku, kde sa postavili
kostoly alebo kde boli rozostavané.
Prišli aj do Košíc a tam sme sa stretli.
Bol to pán Janko Strýček, Štefan
Tarčák, meno tretieho si už nepamätám. Dohodli sme sa, že projekt
na kostol v Polhore im urobím a v
krátkej dobe prídem do Polhory, aby
som videl pozemok a aby sme rozobrali iné podrobnosti okolo projektu
ta medzi malým kostolíkom a dvormi
a výstavby kostola.
rodinných domov. Staršia pani bývaPosledné dva - tri roky pojúca v jednom z domov počas peklitická situácia v Československu
ných dní sedávala na dvore vedľa koprežívala obdobie odmäku. Vzťah k
čiarika s dieťatkom. Poznali sme sa
Cirkvi sa zlepšil a mohlo sa postaviť
len z videnia a vzájomných pozdraaj niekoľko kostolov. Túto politickú
vov, keď som okolo nej prechádzal
situáciu chceli využiť aj obyvatelia
ku kostolu a od kostola. Raz, keď so
Polhory. Lenže naše plány na rýchle
mnou bola v Polhore aj moja manstretnutie v Oravskej Polhore naruželka, stará pani sediaca na dvore a
šili udalosti príchodu cudzích vojsk.
moja manželka sa dali do reči. Viac
Začala sa meniť politická situácia. Aj
hovorila stará pani. Manželka počúkeď udalosti z 21. augusta a ďalších
vala. Medzi rôznymi zaujímavosťami
dní pribrzdili prípravu na stavbu koszo svojho života vyrozprávala aj tentola v Oravskej Polhore, ale už ju neto príbeh: Zvonárom, ktorý zvonil
zastavili.
ráno a večer na zvone visiacom na
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lipe bol jej manžel. Po jednom takom večernom zvonení, keď prišiel
domov, povedal jej: “Pod lipou stála žena, bielo oblečená a povedala tu raz bude stáť kostol -.” Pri kopaní
základov v mieste budúceho oltára
sa našli korene po lipe. Lipu Nemci
vyhodili do vzduchu počas II. svetovej vojny. S odstupom času som bol
rád, že miesto pre kostol je na mieste lipy. Kostol sa začal stavať v máji
roku 1969. Nebolo ešte preň vydané
stavebné povolenie. Robili sa práce,
ktoré neporušovali žiadne zákony.
Stavebné povolenie bolo vydané v
júni 1969. Pre obec Oravskú Polhoru
to bola mimoriadna udalosť. Ľudia
sa zomkli do jednej myšlienky s cieľom postaviť kostol za každú cenu.
Cieľ bol tak jasný, že ho bolo cítiť
všade, pri každom stretnutí s kým-

koľvek. Oni, občania najsevernejšej
obce Slovenska, budú mať vlastný
kostol. Svoju hrdosť a rovnocennosť
so susednými obcami.
Kostol sa postavil za dva roky.
Nie všade na Slovensku, kde začali
pripravovať alebo stavať kostol ho
aj dokončili. Boli prípady, že sa im
to splnilo o dvadsať rokov neskôr.
Keď píšem tieto riadky je máj, rok
2016. Pred niekoľkými dňami mi
zazvonil mobil. Ozvala sa mi v ňom
pani Ing. Monika Kapičáková z Oravskej Polhory. Potešilo ma to, tak,
ako vždy ma poteší aj drobná informácia o Polhore. Dôvod telefonátu

Výročie
bol ešte zaujímavejší a znel: “tohto
roku oslávime štyridsiate piate výročie posviacky kostola, pri tejto
príležitosti vydáme časopis a chceli
by sme váš príspevok do časopisu.”
“Áno,” odpovedal som. Keď sme rozhovor skončili, položil som si otázku,
čo môžem napísať, aby som upútal
svojimi myšlienkami Polhorcov, veď
oni budú prijímateľmi mojich slov v
článku, ktoré im v časopise predložím. Rozhodol som sa, že nebudem
opisovať výstavbu kostola. Tú opísala
veľmi pekne a podrobne Ing. Kapičáková v knihe vydanej pri príležitosti
štyridsiateho výročia kostola. Obsahuje všetky potrebné informácie a
bohatú fotografickú dokumentáciu.
Na fotografiách je dobre zachytená výstavba kostola, nadšenie
ľudí. Cítiť atmosféru radosti nad realizovaným dielom. Ale cítiť aj únavu
z namáhavej práce chlapov, žien ale
aj chlapcov a dievčat. Z chlapcov a
dievčat sa po štyridsiatich piatich rokoch stali zdatní chlapi a ženy v najlepších rokoch. Z chlapov a žien po
štyridsiatich piatich rokoch sa stali
dedova a babičky. Neúprosný čas.
Ale mnohí nás už opustili navždy.
Pri posviacke kostola nad
kostolom bola roľa. Dnes je tam háj
s vysokými stromami, ktoré keď na
jar rozkvitnú do kvetov, možno na
nás z každého kvetu pozerajú tí, čo
odišli. Ale určite nesmútia. Skôr nás
čakajú. Sú hrdí, že žili v dobe, keď
mohli vytvoriť taký honosný pamätník nie len pre Oravskú Polhoru, ale
pre celú hornú Oravu. Pozerajú sa na
“biely kostol” taký prívlastok dostal
od prvých dní. Biely kostol ako loď
na morskej vlne, stojí na zvlnenom
svahu horských polí a lúk.
Dostal som myšlienku v tomto článku opísať dobu, keď sa kostol
v Polhore staval. Ale aj dobu pred výstavbou kostola, keď Polhorci už prichádzali s myšlienkou postaviť vlastný kostol. Boli to roky šesťdesiate
minulého storočia. Roky veľmi ťažké
pre Cirkev, ale aj roky, keď štátna
moc stráca na sile. Ako ľad daný do
teplej miestnosti. Topí sa. Zaujímavé
je sledovať niektoré udalosti a súvislosti, ktoré sa v krátkom čase objavili.

Chcem, aby sme si my starší tie udalosti v skratke pripomenuli a mladší,
aby sa dozvedeli niektoré zaujímavé
skutočnosti, s ktorými sme žili, sledovali ich a niektoré aj sami posunuli až do dnešných dní. Niekedy ani
netušíme, kde majú korene. Po roku
1948 sa na Slovensku prestali stavať
kostoly. Cirkev bola prenasledovaná štátnou mocou. Mnoho kňazov

spišského biskupa. Z popukaného
ľadu vyteká čistá voda a mení politické ovzdušie na Slovensku.
V susednom Poľsku bol vzťah
štátnej moci k Cirkvi podobný ako
na Slovensku. Informácií o dianí v
Poľsku bolo málo. Rozhlas a televízia prinášali len “pozitívne správy”.
Jediný poľský časopis, ktorý prichádzal na Slovensko bol Tygodnik

a biskupov bolo uväznených. Medzi uväznenými kňazmi a biskupmi
bol aj spišský biskup Ján Vojtaššák.
Väznený bol od roku 1950 - 1963. Po
prepustení z väzenia, sa mu ale nedostáva plnej slobody. Tri týždne žije
na Orave, v Oravskej Lesnej u príbuzných. Bol rád, že je po dlhých rokoch
nepredstaviteľného
ponižovania,
strádania a utrpenia medzi svojimi.
Radosť zo slobody na Orave trvala
len tri týždne. Chápadlá štátnej moci
boli kruté a siahali ďalej za svojimi
obeťami. Biskup Ján musel nedobrovoľne odísť z Oravy do Čiech do Charitného domova v Senohraboch pri
Prahe. Na Slovensko sa nesmel vrátiť. Tam bol naďalej pod kontrolou
“na slobode”. Zomiera 4. augusta a
7. augusta ho pochovali v Zákamennom. Ale ľady sa topili aj pričinením

powszechny. Dokonca sa dal voľne
kúpiť v poľskom kultúrnom stredisku
v Bratislave. Na Slovensku podobný
a otvorený časopis v tej dobe nevychádzal. V časopise boli uverejňované veľmi zaujímavé články, informácie a opísané udalosti i zo života
poľskej Cirkvi a veriacich. Na čele
krakovského biskupstva v šesťdesiatych rokoch bol vtedy kardinál Karol
Wojtyla. Na okraji Krakova v tých rokoch bolo vybudované veľké sídlisko,
mestská časť Nová Huta. Tak, ako iné
sídliská, ktoré sa budovali či v Poľsku, Ukrajine, Maďarsku a Čechách
nemali kostoly. V Krakovskej diecéze
sa rozhodli postaviť kostol v Novej
Hute. Kardinál Wojtyla bojoval s veriacimi proti odporu štátnej moci. Tá
nechcela pripustiť, aby sa v socialistickom sídlisku takáto stavba obja-
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Výročie

vila. Štátna moc bola prelomená. V
októbri roku 1967 kardinál Wojtyla
po rannej svätej omši prvý zakopáva
do zeme, kde vyrastie kostol.
Do základov kostola vkladajú uholný kameň. Kameň, ktorý do
Krakowa doniesol kardinál Wojtyla.
Po skončení Druhého vatikánskeho
koncilu na audiencii u pápeža Pavla VI. dostáva do daru kus kameňa
odobratého od hrobu svätého Petra
so slovami: “Zoberte tento kameň
do Poľska, nech bude kameňom
uholným v Kostole Kráľovnej Poľska
v Novej Hute.”
V roku 1977 bol kostol v Novej Hute konsekrovaný kardinálom
Wojtylom. Pre vykreslenie doby v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia uvádzam krátke výseky zo živo-

Kaplica je 90 ročná
Podľa dostupných záznamov sa v
roku 1925 až v roku 1926 začalo so
stavbou kaplnky- kaplice, ktorá bola
murovaná zo skál zbieraných v riečišti Polhoranky a čiastočne v lome v
skalnatých brehoch rieky Polhoranky. Tu sa ťažil aj piesok. Vápno bolo
kúpené v Liesku, kde ho mnohí pálili
a predávali po okolitých dedinách.
Drevo, lešenie, šindeľ dodal miestny urbársky spolok. Všetok materiál
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ta dvoch veľkých biskupov. Životný
príbeh spišského biskupa Jána, mučeníka a životný príbeh biskupa Karola. Budúceho pápeža. V roku 1965
pochovávajú biskupa Jána v Zákamennom. Nikto by v tej dobe nebol
ani pomyslel, že na hornej Orave v
Oravskej Polhore v roku 1969 začnú
stavať kostol. Nepredstaviteľné. Prešli tri roky. Studené ľady sa topili. Tak
málo kilometrov od hrobu spišského
biskupa. Kostol v Novej Hute sa staval v tom istom čase ako kostol polhorský.
Vplyv dvoch veľkých biskupov je tak veľmi viditeľný na hornej
Orave, ale aj na celom Slovensku.
Kardinál Wojtyla a Babia hora a jeho
výstupy sa stali neodmysliteľnou
súčasťou augustových výstupov zo
slovenskej a poľskej strany na Babiu horu. Už nie, že tam vystupoval
krakovský kardinál, ale už ako pápež
Ján Pavol II. On, veľký pápež, už nie
je prítomný len v soche pred kostolom v Polhore. Prišiel k vám. Relikvie
svätcov a svätíc vo vstupe do vášho
kostola pribúdajú. Je to veľké bohatstvo. Verím, že raz prídem ako účastník výstupu na Babiu horu do polhorského bieleho kostola. Neviem,
ktorý to bude ročník a možno na
Babiu horu nevyjdem, ale verím, že
vo vstupe do bieleho kostola nájdem
medzi relikviami svätých aj relikviu
spišského biskupa Jána. Nezabudnite mu rezervovať miesto. Raz príde
medzi vás.
Doslov: Bol to sen. Obyčajný ľudský
sen. Istý človek v osemdesiatych
na stavbu nosili Polhorci vlastniaci
konské záprahy zadarmo. Vedúci
stavby bol Pavol Marlenga. Stavba
sa uskutočnila za pôsobenia Vdp.
Jozefa Murdžáka, kanonika v Rabči,
do tejto farnosti Polhora patrila. Iniciátorom stavby kaplice bol cirkevný
kurátor Pavol Mularčík z Or. Polhory.
Spomeňme si v týchto dňoch s vďakou na našich predkov, ktorí sa o výstavbu kaplnky, dodnes nám slúžiacej, pričinili.
Milan Šťraus

rokoch minulého storočia vstúpil
do polhorského kostola. Kostol bol
prázdny. Len socha, ktorá stála pri
oltári, bola to socha svätého Petra,
tá ktorá je v Chráme svätého Petra
v Ríme. Trocha bola pootočená na
sever. Bol to len sen. Na sen nevedel
zabudnúť. Ten istý človek vstúpil do
bieleho kostola po rokoch. Na mieste, kde stála socha svätého Petra pri
oltári je relikvia svätého Jána Pavla II.
Nie sen. Skutočnosť!
					

Ing. arch. Jozef Obušek,
architekt kostola v Oravskej Polhore

Výročie
Herud vedel, že
Ján Pavol ll. bol
veľkým milovníkom prírody a že
Babiu horu viackrát navštívil. Myšlienka zaujala aj Antona Tyrola, terajšieho generálneho vikára Spišskej
diecézy, ktorý neváhal a v roku 1995

20. výročie výstupu k pamätníku
Jána Pavla ll. na vrchol Babej hory
Tento rok 2016 sme si pripomenuli 20. výročie pamätníka úcty
od občanov k osobnosti svätého
Jána Pavla ll. na vrchole Babej hory
v katastrálnom území obce Oravská
Polhora.
Babia hora – kráľovná oravských Beskýd – očaruje zmysly človeka a jej krásy a tajomné zákutia
pôsobia na dušu človeka ako balzam
a poskytujú priestor pre meditáciu
a oddych. Túto skutočnosť rovnako
vnímal aj Náš už svätý Ján Pavol ll.
Zámerne oslovujem „Náš“, lebo tento človek je hlboko zakorenený v srdciach polhorčanov, ale aj v srdciach
ľudí žijúcich v okolitých obciach pod
Babou horou.
Ján Pavol ll. patrí v novodobých dedinách medzi najvýznamnejšie osobnosti a zanechal aj u nás v
Oravskej Polhore nezmazateľnú stopu. Jeho život, myšlienky a činy sú
pre nás obrovským zdrojom energie,
ktorá sa pretavuje do vďaky, ktorú
sme už vyjadrili rôznym spôsobom a
snáď ešte aj v budúcnosti nám bude
dovolené pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré budú slúžiť na česť svätého Jána Pavla ll.
Po nežnej revolúcii tunajší
horár Anton Herud, ktorému Babia
Hora spadala do lesného obvodu,
prišiel s myšlienkou postaviť na počesť Jána Pavla ll. na vrchole Babej
hory pamätnú tabuľu, pri ktorej by
sa každý rok mohli stretávať ľudia z
okolitých obcí, ale i z Poľska. Anton

napísal list do Vatikánu, v ktorom
uviedol plány veriacich s prosbou,
či je možné postaviť na Babej hore
pamätník Jána Pavla ll. . Túto agendu
vybavoval súčasný kardinál Stanislav
Diwisz, ktorý potvrdil, že Ján Pavol
ll. ako biskup a kardinál bol na Babej hore viackrát, a to aj na lyžiach v
zime. Poprial nám, aby nám Pán Boh
pomáhal pri realizácii našich plánov
a v šírení dobrého mena Jána Pavla
ll. do celého sveta.
Po tejto skvelej správe obyvatelia obce spolu s organizátormi a

ďalšími zainteresovanými občanmi
v rámci vlastnej pomoci začali s výstavbou pamätníka. V auguste roku
1996, pred dvadsiatimi rokmi prebehlo na vrchole Babej hory vysvätenie pamätnej tabule spojené so sv.
omšou, ktorú celebroval už nebohý
spišský biskup František Tondra spolu s poľským biskupom z Bielsko-Bialej. Pamätná tabuľa bola venovaná
od občanov okolitých obci – Oravská
Polhora, Rabča, Rabčice a Sihelné.
Na tabuli je uvedený citát Jána Pavla
ll. slovenskému národu: „Chcem privinúť celý slovenský národ k svojmu
srdcu jediným veľkým objatím.“
Výstup na Babiu horu každý
rok organizuje obec Oravská Polhora, farský úrad, združenie obcí Babia
hora a nadácia Jána Pavla ll. a dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora.
Pri organizovaní výstupov k pamätníku pozitívne vnímajú záujem mladých ľudí o toto podujatie.
Chodník, po ktorom sa stúpa
na Babiu horu, bol taktiež pomenovaný práve po svätom Jánovi Pavlovi
ll.. Požehnal ho v roku 2012 pomocný biskup Andrej Imrich.
Záverom mi nedá, aby som
nepripomenul, že sa nedajú detailne
opísať vnútorné pocity, ktoré prežívame pri spomienkach na svätosť
Jána Pavla ll.. Jedno je však isté, že
všetko čo robíme, robíme z vďačnosti a úcty k nášmu milovanému a
uznávanému svätému pápežovi Jánovi Pavlovi ll.
NEZABÚDAJME...
Ing. Peter Horváth
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Udalosť
stávalo tvojím, a aby bolo tvojím
„kompasom“ na cestách života!“
“Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo”

Boli sme pritom
Krakow 2016
V roku milosrdenstva sa konali 31.
SDM (Svetové dni mládeže) symbolicky práve v meste, z ktorého sa posolstvo o Božom milosrdenstve rozšírilo do celého sveta. Ako už viete,
dejiskom SDM 2016 bolo najkrajšie
mesto Poľska na rieke Visla- Krakow.
Srdce Poľska, sídlo poľských kráľov,
kolíska poľskej štátnosti a poľskej
kultúry sa v letných júlových dňoch
(26.7. – 31. 7.) stalo srdcom mladých, srdcom bijúcim dynamickým
rytmom. Verte, či neverte v tomto
prípade nešlo o mladých “na predčasnom dôchodku“. Vzhľadom na
geografickú blízkosť sa týchto SDM
zúčastnilo doteraz najviac Slovákov, oficiálne štatistiky uvádzajú
počet 4000. Aj mladí našej farnosti nezostali bokom a boli pritom.
Tieto nevšednou atmosférou nabité dni majú svoje dozvuky nielen na
sociálnych sieťach, ale i v mysliach,
srdciach i životoch mladých. Mozaika výpovedí niekoľkých mladých
z našej farnosti, ktorí sa ich osobne zúčastnili, nám napovie viac.
Monika L.: Ja som SDM odmietnuť
nemohla, pobyt na SDM som dostala ako darček a takýto dar sa odmietnuť nedá. Pred odchodom som
sa veľmi bála, všade boli reči o atentátoch, teroristických útokoch, no aj
napriek tomu som sa rozhodla ísť.
V Skawine nás privítala veľmi milá a
láskavá rodina, kde sme bývali. Nakoniec cítila som sa bezpečne, lebo
na každom kroku boli policajti, záchranári... bolo vidieť, že veľmi dbajú o našu bezpečnosť. Boh nás všade
sprevádzal, veľakrát sme sa aj stratili, vždy sa však našiel niekto, kto nám
ukázal správnu cestu. Páčilo sa mi, že
nás bolo veľmi veľa a všetci sme šli za

14

jedným cieľom - byť bližšie BOHU a
stretnúť osobne, vidieť Sv. Otca. Svätý Otec nás počas celých Svetových
dni mládeže neustále povzbudzoval:
„...neprišli sme na tento svet, aby
sme tu “vegetovali” a spravili z našich životov pohodlný gauč, na ktorom zaspíme. Nie, prišli sme z iného
dôvodu: aby sme tu zanechali stopu.“
Tiež ma oslovilo, keď sa nám prihováral:
„Milí mladí, nehanbite sa priniesť
Bohu všetko, zvlášť slabosti, námahy a hriechy v spovedi: On vás
dokáže prekvapiť svojím odpustením a svojím pokojom. Nemajte
strach povedať mu „áno“ celým
srdcom, odpovedať mu veľkodušne, nasledovať ho! Nenechajte si
uspať dušu, lež upriamujte sa na
cieľ krásnej lásky, ktorá vyžaduje aj
zriekanie a silné „nie“ dopingu úspechu za každú cenu a droge myslenia
iba na seba a na svoje pohodlie.“
Vcelku moje pocity z Krakowa možno vyjadriť týmito myšlienkami pápeža Františka:
„Svetový deň mládeže mohli by sme
povedať, začína dnes a pokračuje
zajtra, doma, pretože tam ťa chce
odteraz stretať Ježiš. Pán nechce zostať iba v tomto peknom meste alebo
v milých spomienkach, ale túži prísť
do tvojho domu, prebývať v tvojom
každodennom živote: v štúdiu a prvých rokoch v zamestnaní, v priateľstvách a citoch, v plánoch a snoch.
Ako je mu milé, keď mu v modlitbe
toto všetko prinášame! Ako dúfa, že
medzi všetkými kontaktmi a mailmi
každého dňa bude na prvom mieste zlatá niť modlitby! Ako túži, aby
sa jeho Slovo prihováralo každému
tvojmu dňu, aby sa jeho evanjelium

Zdenka K.: Na svetový deň mládeže
(SDM) som sa rozhodla ísť hneď, ako
som niekde na facebooku zazrela, že
sa budúce SDM organizujú v Krakove, čo je z Oravy na skok. V tej chvíli
som si Krakow poznačila do kalendára, lajkla všetky možné skupiny na
sociálnej sieti a rok som sledovala
prípravy, novinky a doslova striehla
na deň registrácie. Veď ak Boh dá,
tak si ma tam predsa už len privedie.
A veru! Priviedol! V mojom srdci zanechal nádej na lepšiu budúcnosť.
Takú budúcnosť ako sme videli v
Krakove. Hoci preplnený mladými
ľuďmi, ale ľuďmi veselými, ohľaduplnými, priateľskými, čistotnými,
radostnými v srdci, v myšlienkach i
skutkoch. Akoby to boli všetci anjeli, ktorí sa zleteli na jednom mieste,
aby oslavovali Boha. Tu nikto nepocítil pocit samoty, obavy z krádeže,
znásilnenia či z odsúdenia. Ľudia na
uliciach si vzájomné mávali, rozdávali úsmev, objatie i rôzne predmety
z ich rodnej krajiny, spievali piesne,
tancovali, pochodovali modliac sa
ruženec, zriekli sa obeda v prospech
svojho kamaráta, podelili s nápojom,
či pomohli chorému. A veru – aj my
máme byť takými anjelmi, pomáhajúci iným, bez nároku na odmenu.
Lebo tá najväčšia odmena v nebi nás
ešte len čaká.
Ako mi povedala moja kamarátka na
SDM: „To je tak, keď nepočúvaš hlas
Ducha Svätého, potom máš výčitky
svedomia“. Prosme Boha, aby sme
rozpoznali Jeho hlas a učili sa dobrým skutkom a sebazapieraniu v plnej dôvere, že On sa postará. Len to
nás naplní pokojom a radosťou, akú
sme zažili na SDM.
Evka K.: Byť na SDM bol oddávna
môj sen. Vždy som bola očarená
atmosférou, ktorú bolo cítiť aj zo
záznamov z predchádzajúcich SDM.
Poväčšine však boli dosť ďaleko. Keď

Udalosť
som sa dozvedela, že tento rok budú
v Krakove, bolo rozhodnuté, zúčastním sa... Úplne zbytočné bolo zastrašovanie pútnikov z teroristických
útokov. Mnohí sa nakoniec nezúčastnili aj pre tieto hrozby... V Krakove som sa cítila ako doma. Bolo nás
tam síce okolo 2miliónov, no bolo to
úplne bezpečné miesto, cítila som
sa s každým ako so svojím bratom či
sestrou, miestni boli veľmi pohostinní. O milosrdenstve sa nielen hovorilo, ono sa aj žilo.
Dokonca aj Sv. Otca sa mi podarilo vidieť zblízka - zhruba z 30m, pri
príchode na krížovú cestu ... Raz
prišiel na takom malom obyčajnom
autíčku, inokedy cestoval vlakom s
chorými... František nám dáva lekcie zo skromnosti, pokory, no hlavne
z lásky...
Na SDM je fascinujúca univerzálnosť cirkvi. Mladí ľudia rôznych
národov, rás spoločne chvália jedného Boha. Pri čakaní na železničnom
priecestí vznikali veselé situácie,
kde sa jednotlivé národy častovali
svojimi najznámejšími popevkami.
Miesto, kde sa stretla Amerika s
Ukrajinou a s Francúzskom...tentokrát vrie radosťou. Cestička smeru-

júca od svätyne Božieho milosrdenstva v Krakowe, spoznali by ste ju?
Vozičkárka Dominika K. „sa
zúčatnila“ SDM na diaľku, duchovným spôsobom, vďaka súčasným výdobytkom techniky a prenosom TV
LUX a TV NOE, rádia Lumen, sprevádzala mladých svojimi modlitbami.
Hoci som SDM sledovala len cez
televízne a rozhlasové prenosy, bol
to silný emotívny zážitok, bol tam

kopec mladých ľudí. Modlila som
sa za nich. Páčili sa mi super katechézy, pekné náboženské piesne
i vyjadrenie svätého otca „Nebuďte
ako mladí na dôchodku“, moderátor
Pavol Danko zareagoval „Chcel som
vykríknuť z davu, tu nie sú mladí na
dôchodku. Tu máme mladých, ktorí

žijú.“ Dostalo ma aj to, že stretnutia s
mladými moderátor začínal modlitbou s inšpiráciami z Denníčka svätej
sestry Faustíny.
Páčil sa mi erb SDM. Kríž, z
ktorého vystupovali lúče krvi a vody
Krista, symboly božieho milosrdenstva. Pri stretnutí, ktoré viedol otec
biskup Jozef Haľko si navzájom dávali mladí kamene odpustenia. Moderátor Pavol Danko vyzval, nehádžte
kamene do ľudí, ale objímte sa a
dajte si kameň odpustenia, vzápätí
urobil názornú ukážku, vymenil si
kameň s otcom biskupom Jozefom
Haľkom. Povedal, že ak nie je daný
človek prítomný tam, ktorému ste
vy ublížili, alebo on vám, zoberte domov slovenské kamene a odpusťte si
navzájom.
Neobvyklé bolo, keď pápež zobral
mladých do svojho papamobilu a
previezol sa s nimi na priestranstvo
pole Misericordia. Taktiež sa mi
páčilo, keď spolu s mladými prešiel
bránou milosrdenstva, či keď svätý otec žehnal relikviami poľských
svätých sv. sestry Faustíny a sv. Jána
Pavla II.. , rovnako keď pri návšteve
Osvienčimu pápež prežíval chvíle
uzobranosti v cele sv. Maximiliána
Mária Kolbeho, v tichu, sám.
Pápež venoval čas aj zasväteným osobám, odkiaľ pochádzala aj
rozširovateľka úcty k Božiemu milosrdenstvu sestra Faustína - Helena
Kovalská. Zážitok bola adorácia, keď
sa pápež spolu s mladými v tichu
modlil, tiež, keď jednotlivé krajiny

predstavovali svojich patrónov, svojich svätých.
To sa nedá opísať, to sú zážitky, ktoré nezabudnem nikdy, hoci
som sa ich nezúčastnila fyzicky. Tešila som sa na každý ďaľší prenos.
Môžem byť vďačná médiám, vďaka.

Božie milosrdenstvo nás duchovne
omladzuje. V apríli 2016, na nedeľu Božieho milosrdenstva kardinál
Dziwisz pozýval na SDM do Krakowa
všetkých, nezaváhali sme a pripojili sme sa k zástupom mladých. „So
mnou nikdy nezostárneš“ alebo
„Mladosť je stav ducha“, dôkazom je
i cyklopúť Oravská Polhora - Krakov
a späť, ktorej cieľom bolo stretnutie
s pápežom Františkom. Polhorsko
- trnavskú zostavu neodradilo ani
nepriaznivé počasie, cestou sa povzbudzovali pokrikom: „My sa dažďa
nebojíme!“

Naozaj, boli sme dobre chránení. Nie
vždy je možnosť vidieť toľko armády
a policajtov pokope, ďakujeme.
Deň otvorenia SDM, 26.7. 2016,
Francúzskom i Európou otriasla tragická správa o brutálnom teroristickom čine, kde počas slávenia svätej
omše zavraždili kňaza Jacquesa Hamela, napriek všetkému mladí spolu
s pápežom Františkom do Krakowa
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prišli, aby naplno (často s deficitom
spánku, zato dostatkom nadšenia
a radosti)prežívali rušné spoločné
dni. Pápež František po príchode do
Poľska povzbudzoval mladých, aby
sa nenechali znechutiť a žili aktívny
život, ktorý nepodľahne gaučovej
kultúre, život, v ktorom zanechajú
„stopy“.Mnohé podnetné myšlienky
i naliehavé výzvy pápeža Františka,
ktoré odzneli počas jeho príhovorov
na SDM mladí žijú a mnohé čakajú
na naplnenie, je to náročný program,
ale to (nám)mladým „sedí“,
„oživujme teda v sebe Ježišov hlas,
ktorý nás volá po mene“
v každodennom stretaní sa s „Bohom, ktorý je až zanovito plný nádeje. S Bohom, ktorý nám vždy verí, že
môžeme znovu vstať a nevzdáva sa,
keď nás vidí vyhasnutých a bez radosti.“ Ako tu už odznelo, ,Ježiš nám
adresuje pozvanie (ako Zachejovi):
„Dnes musím zostať v tvojom
dome“

SDM, mohli by sme povedať, začína dnes a pokračuje zajtra, doma,
pretože tam ťa chce odteraz stretať
Ježiš.
Ďalšie SDM sa konajú v roku 2019,
hosťujúcou krajinou je Panama, tematicky zameriavajú pozornosť na
našu nebeskú matku, Pannu Máriu.
Dovidenia v Paname.

„Túžba a sen: dve slová, ktoré
nám môžu pomôcť...“

že ich blízki bojujúci so
závislosťami, kedysi žijúci na ulici, pod mostom, dostali príležitosť
(pápež František - JUBILEUM CHUDOBNÝCH
navštíviť Rím a preto si
11-13.11.2016
túto správu overovali
aj u nášho zriaďovateChcela by som sa podeliť
ľa,
pána
farára
Vladimíra Masláka,
o zážitok z púte do Ríma na záver
ktorý
mal
v
priebehu
cesty niekoľko
Svätého Roku Milosrdenstva. Išlo
vďačných telefonátov. Vďaka darcoo trojdňové Jubileum chudobných,
vi, ktorý sponzoroval cestu na túto
ktoré vyvrcholilo slávnostnou svätou
púť, prešli niektorí pútnici z nášho
omšou, ktorej predsedal Sv. Otec
zariadenia Svätými bránami pápežFrantišek 13.novembra 2016, v Baziských bazilík už druhýkrát v Jubilejlike Sv. Petra vo Vatikáne, na ktorej
nom roku milosrdenstva.
sme boli prítomní.
Aby púť nebola finančne náV tie dni dostali osobitné poročná, stravu sme zabezpečili forzvanie do Vatikánu zo strany Sv. Otca
Františka ľudia na okraji spoločnosti,
ľudia závislí, chudobní na tele alebo
na duši. Z občianskeho združenia,
v ktorom pracujem v Kláštore pod
Znievom, sa tejto púte zúčastnilo 41
mužov. Takmer všetci navštívili Rím
po prvýkrát. Muži telefonovali svojim príbuzným, že cestujú do Ríma.
Príbuzní však neverili, neverili tomu,
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Nevešajte hlavu, ak ste sa z rôznych
dôvodov, príčin týchto podnetných
dní nezúčastnili , inšpiráciu ešte stále môžete načerpať na:
www.svetovednimladeze.sk
Spracovala Mária Ďubeková

mou “švédskych stolov“ v kufri autobusu – fašírky, buchtičky, ovocie,
voda, chlieb, konzervy – vlastná výroba zariadenia. Dve noci sme strávili cestovaním v autobuse, jednu
noc nám poskytli „prístrešie“ sestry
Božského Vykupiteľa na Generaláte
v Ríme, kde sme ochutnali výbornú
taliansku polievku či šťavnaté talianske hrozno. Každý z mužov dostal
do ruky hotovosť 10 EUR. Nie je to
bežné a je to prejav veľkej dôvery,
pretože peniaze majú muži počas
pobytu v zariadení starostlivo uschované a nemajú k nim ľahký prístup.
Bolo úžasné zažiť, ako mnohí muži z
toho mála, ktoré dostali, kúpili darčeky pre blízkych. Naozaj sa čoraz
častejšie presviedčam, že práve od
jednoduchých ľudí sa človek veľmi
veľa učí.
Rada by som citovala z listu,
ktorý som nečakane dostala od jedného z chlapcov už na ceste domov,
vracajúc sa z Ríma. Ide o výpoveď
31.ročného chlapca, ktorý mal pred

Udalosť
púťou rôzne narážky na Boha, na
Cirkev, na druhých a on sám sa lieči z
pút závislosti:
„Ja vlastne v Pána Boha verím a
vždy som veril. Vieš, keď som vyšiel
z basy, odišiel som do Čiech, aby
som zabudol a nikoho nestretol. Keď
som bol v base, zomrela moja bývalá
priateľka. Nikdy neverila v Boha, ale
ja viem, že je v nebi a raz príde ten
čas, kedy sa stretneme. No môj útek
preč za hranice a zabúdanie, nešiel
ľahko, ako som si myslel. Jeden večer
som sa vybral do mesta, áno, už som
to nezvládal – samota, výčitky atď.,
každý jeden človek je zraniteľný viac,
ako si myslí a viac ako sa robí. Áno,
rozhodol som sa v ten večer robiť zle,

je mu jedno ako čo skončí. A ešte Ti
napíšem iný príbeh? Keď som mal
raz v nedeľu voľno, išiel som predsa
do kostola. Keď som vychádzal, stála tam zhrbená starenka, zastavila
ma, či mám pár drobných. Bohužiaľ
alebo našťastie som nemal. Povedal
som jej, že ma to moc mrzí, ale že
ju môžem z lásky objať. Plakala od
šťastia. Mne slza vybehla tiež, keď
som si predstavil, čo je za jej príbehom. Povedala, že nezažila, žeby ju
niekto len tak objal, bohužiaľ ďalšiu
nedeľu už tam nebola. Ja sa niekedy
hrám na drsného, aby som si nepúšťal ľudí k telu, vždy sa väčšinou
sklamem. Vy ste okolo mňa, moja
rodina, moja svorka. Život je veľmi

chcel som byť zlý a hneval som sa na
Boha. Celý čas v base, som sa modlil
iba za dve veci: aby sa mojej priateľke a nikomu z mojej rodiny nič zlé
nestalo, nie za seba som prosil. Keď
som v ten večer bol vonku, kúpil som
si fľašu a pil som. Chcel som ísť do
kostola za farárom, nikto tam však
nebol a kostol bol zavretý. Tak som
pil pred kostolom. Pýtal som sa tam
Boha, prečo moja priateľka musela
zomrieť a nie ja. Pustil som si hudbu,
skákal som do ľudí atď. Ako som sedel pred kostolom, za mnou bol kríž s
Ježišom, plakal som. Išla okolo pani,
na ktorú nikdy nezabudnem. Zavolal
som na ňu, či má chvíľu čas, spýtal
som sa jej, či verí v Boha. Povedala,
že nie, lebo má syna narkomana. Ja
som jej povedal svoj príbeh a dodal
som, že jej syn hoc má to mrzí, si
vybral túto cestu sám, ale že jej prajem a verím, že to dopadne dobre.
Objali sme sa. Bral som ju vtedy ako
Anjela, odišiel som v pokoji domov.
Vieš, človek, ktorý nemá čo stratiť,

pestrofarebný, ale hlavne nám dáva
ľudí ako skúšku, ale aj ľudí, ktorí sú
našimi učiteľmi“.
(Michal)
Ovocím Roka milosrdenstva je podľa
slov nášho zriaďovateľa, pána farára
Vladimíra Masláka aj kňaz František
Gálik, ktorý sa po štyridsiatich rokoch vrátil opäť ku kňazskej službe
a v súčasnosti sa venuje chudobným

práve v útulku v Kláštore pod Znievom. On v čase púte do Ríma povedal:
„V živote sa stávajú veci, ktoré vyznievajú priam neskutočne. Ja by
som nikdy nepovedal, že budem bezdomovec a že budem potom slúžiť
ja sám tým najbiednejším. Bol som
už na pokraji, musel som sa vrátiť k
Pánu Bohu. Človek, keď žije v určitých sférach, on ani nepozná termín
„milosrdenstvo“. Až zrazu sa dostane
do úzkych, kde potrebuje milosrdenstvo, potrebuje ľudí, ktorí sú milí srdcom, ktorí mu s radosťou poskytnú
pomoc, či už materiálnu alebo duchovnú“.
Počas svätej omše v nedeľu
13.11.2016 v Bazilike Sv. Petra v
Ríme, na ktorej sme sa všetci s radosťou zúčastnili, nám Sv. Otec adresoval niekoľko myšlienok, ktorými
by som chcela ukončiť moje zápisky
z púte:
„Ktorým smerom sa uberá môj život, na čo sa zameriava moje srdce?
Na Pána života alebo na veci, ktoré
plynú a nedokážu uspokojiť?“
„Ježiš neústupne pozýva nemať
strach pred katastrofami každej
doby, ani pred tými najťažšími a
nespravodlivými skúškami, ktoré sa
dejú jeho učeníkom. Žiada, aby sme
vytrvali v dobre a vložili plnú dôveru
do Boha, ktorý nesklame: «Ani vlas
sa vám z hlavy nestratí» (Lk 21,18)“.
S vďačnosťou Eva Murínová
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Prvé sväté prijímanie

Ako ďalej po prvom svätom
prijímaní
Pán Ježiš počas svojho pozemského života prejavoval osobitnú
lásku voči deťom. Príkladom je evanjeliový príbeh, keď si zavolal dieťa,
postavil ho medzi učeníkov a dal im
ho za vzor. Povedal: „ Veru hovorím
Vám: ak sa neobrátite a nebudete
ako deti, nevojdete do nebeského
kráľovstva. Kto prijme jedno takého
dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“
Katolícka cirkev inšpirovaná Ježišom Kristom už od svojich počiatkov sa snažila deti s ním zbližovať
sviatostným prijímaním, ktoré im
podávala už hneď po krste a birmovaní. Tieto tri sviatosti sa udeľovali
malým deťom naraz. Vo východných cirkvách je tomu tak doteraz.

V západnej cirkvi počas stredoveku z obáv pred zneuctením
sviatosti sa ustúpilo od podávania
eucharistie so zdôvodnením: deťom,
ktoré ešte nemohli zhrešiť pre nedostatok rozumu, pre spásu stačí posväcujúca milosť prijatá v krste. Štvrtý lateránsky koncil roku 1215 zrušil
podávanie eucharistie malým deťom a vyhradil ho iba tým, ktoré dosiahli vek používania rozumu. Tak sa
stalo, že deti išli na sväté prijímanie
v 10 – 14 rokoch, alebo ešte neskôr.
Zmenu tejto praxe znamenal
dekrét pápeža Pia X. Quam singulari
z 8.8. 1910. Dekrét určuje smerodajné zásady pre prvé sv. prijímanie.
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Pre prvú spoveď a prvé sv. prijímanie určuje vek okolo siedmeho roku,
keď dieťa začína používať rozum.
Zbor ordinárov Slovenska 28. 11.
1983 prijal uznesenie, podľa ktorého
k prvej spovedi a prvému sv. prijímaniu u nás majú pristupovať deti z 3.
ročníka základnej školy, aby bol čas na
dostatčnú prípravu na tieto sviatosti.
Príprava detí na prvé sv. prijímanie sa najčastejšie uskutočňuje na náboženskej výchove v škole.
Prípravu zabezpečujú kňazi alebo
katechéti. Príprava má byť primeraná veku tak, aby si deti podľa stupňa
svojej chápavosti osvojili základné
pravdy cirkvi. Nápomocní majú byť
rodičia, ktorí sa pri krste zaviazali, že
svoje dieťa budú po kresťansky vychovávať. Vo farnosti sa organizuje
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí, cieľom je účinnejšie zapojenie
rodičov do prípravy na prvé sv. prijímanie, uvedomenie si najvzácnejšieho daru, ktorý predstavuje prvé
sv. prijímanie ako slávnosť rodiny i
farnosti. Na takúto príležitosť treba i
vhodné oblečenie, jednoduché biele pre chlapcov i dievčatá. U nás vo
farnosti takéto habity máme, všetky
deti sú rovnako oblečené. Toto riešenie zohľadňuje aj sociálnu situáciu
rodín, ktoré si nemôžu dovoliť požičať šaty z požičovne za vysoké ceny.
Pohostením a darmi prvoprijímajúcich detí sa nekončia povinnosti ro-

dičov viesť deti k eucharistii a vychovávať ich k viere. Každý veriaci, ktorý
už bol na prvom sv. prijímaní, podľa
cirkevného zákonníka je povinný
aspoň raz do roka vo veľkonočnom
období ísť na sv. prijímanie. Eucharistia má moc chrániť deti i nás pred
hriechom. Vzorom prvoprijímajúcim
je blahoslavená Imelda, patrónka
prvoprijímajúcich. Zomrela z lásky k
Pánu Ježišovi po prvom sv. prijímaní
r. 1333. Pápež Lev XIII. ju ustanovil
za patrónku prvoprijímajúcich detí.
Blahoslavená Imelda je vzorom lásky k Pánu Ježišovi a túžby po ňom.
Veľkým príkladom pre prvoprijímajúce deti je aj svätý Dominik Savio, ktorý už ako sedemročný
pristúpil k svätému prijímaniu, vtedy si zapísal aj svoje predsavzatia:
•
časté sväté prijímanie,
•
moji priatelia Ježiš a Mária,
•
radšej smrť ako hriech.
Tieto predsavzatia sú nasledovaniahodné aj v našich časoch a nemali
by sme na ne zabúdať. Mali by sme
sa sa zamyslieť nad tým, že na naše
pomery je na svätej omši, hlavne
vo všedné dni, prítomných veľmi
málo detí. Osobitne aj v tomto roku,
kedy naši mladí prijali aj sviatosť
birmovania. Veľmi sa preto žiada
obnoviť prax častého svätého prijímania ato zvlášť medzi mládežou.
Milan Štraus

Esej

Príbeh o rýchlosti alebo ako zrýchliť zrýchlené
Z hľadiska fyziky je rýchlosť
označená fyzikálnou veličinou, písmenkom „v“ z anglického velocity,
a definovaná ako prejdená vzdialenosť alebo dráha za príslušný čas v
dohodnutých merných jednotkách.
To znamená, že rýchlosť ako takú v
skutočnosti nepoznáme, vieme ju
len opísať prostredníctvom iných
parametrov. Toľko hovorí fyzika.
V našich životoch našu životnú&&&&&&&&& rýchlosť na našej
životnej púti sa tiež snažíme opísať
našimi inými životnými parametrami
– našimi výkonmi. Začnime napríklad
našim pracovným dňom. Ráno vstaneme. Prvé čo urobíme, aby sme sa
vôbec mohli pohybovať je nastaviť si
našu patričnú telesnú rýchlosť. Alebo ako hovoria vodiči pri
rozjazde, zaradíme si nejaký ten qualt. V tomto
okamihu sa rozhodujeme
akú rýchlosť pridelíme
našej telesnej pohybovej
aktivite. Prekvapujúce je,
že drvivá väčšina z nás
sa spontánne rozhodne zrýchliť svoj pohyb a
- začneme sa spontánne
ponáhľať. Prečo práve
zrýchlime a prečo sa začneme ponáhľať, to buď
nevie nikto, alebo to vieme všetci - prečo. Túto
filozofickú úvahu však
nechajme na filozofov a my sa teraz
skôr venujme praktickej činnosti po
zvolení našej raňajšej rýchlosti pohybu, po našom naštartovaní sa po
prebudení. Najskôr sa začneme ponáhľať s rannou hygienou. To preto,
aby sme stíhali urobiť si nejaké tie raňajky, kávu alebo čaj. Keď to stihneme, ponáhľame sa ich zjesť. Keď ich
zjeme, ponáhľame sa obliecť do práce. Keď sa oblečieme, ponáhľame sa
do práce. Cestou, ak si spomenieme
a stíhame, „aj“ sa pomodlíme. V práci sa ponáhľame zvládnuť svoju prácu, aby sme zvládli nároky, ktoré sú
na nás kladené. Po uponáhľanej práci sa ponáhľame domov, aby sme sa

stihli venovať svojej domácej práci.
Doma sa ponáhľame urobiť si prácu,
ktorú zväčša považujeme za neodkladnú, aby sme dosiahli podvedome všeobecne zaužívaný štandard,
a tak zabezpečili rodine pohodlie.
Domácu prácu sa ponáhľame urobiť
čo najskôr aj preto, aby sme sa mohli
venovať rodine, deťom, stretnúť sa s
nimi za okrúhlym stolom, porozprávať sa s nimi, a tiež ešte stihnúť zjesť
nejakú tú poriadnu večeru, aby sme
neumreli od hladu v prípade, ak sme
sa cez deň poriadne nestihli najesť.
Neskôr pomodliť sa, aj s rodinou,
ak stíhame. Ak sme to všetko stihli,
ešte sa ponáhľame, aby sme stihli film, deti, počítač. Po tejto činnosti
sa ponáhľame ešte prečítať si nejaké

tie noviny, v lepšom prípade čítame
knihu. Keď to všetko stihneme, ponáhľame sa ísť spať, lebo je už veľa
hodín. Musíme sa ponáhľať ísť sa vyspať, aby sme skoro ráno opäť vstali
a opäť začali celý cyklus pracovného
dňa nanovo. V čase víkendu sa musíme ponáhľať ešte rýchlejšie, aby
sme to, čo sme zameškali, dobehli.
Hlavne doma. Trápia nás výčitky svedomia, keď nestihneme to, čo sme
chceli.
Dokonca aj v nedeľu sa ponáhľame,
ponáhľame sa do kostola , potom v
kostole sa ponáhľame prešľapovaním z jednej nohy na druhú a naopak, poniektorí sa ešte pozrú na

hodinky alebo do mobilu, koľko je
hodín, a len čo kňaz dá posledné
požehnanie na svätej omši a povie
„Iďte v mene Božom“, na päte sa
otáčame a utekáme z kostola. Opäť
sa ponáhľame. Možno až poobede si vydýchneme. Konečne. Pokiaľ
však k nám nepríde domov rodinná
návšteva. Vtedy sa už ponáhľame zabávať sa alebo riešiť nielen domáce
rodinné situácie alebo nezhody, ale
možno aj politiku, voľby, utečencov,
Cirkev. V zime zakúriť, aby bolo teplo, a už je tu tma a večer, a koniec
voľného dňa.
A tak stále dookola sa ponáhľame.
Ponáhľajú sa birmovanci na večerných stretnutiach - aby sa ešte po
večeri stihli čo najviac naučiť na nasledujúci deň do školy, ponáhľajú sa
pacienti čakajúci v čakárni v rade u
lekára- vyliečiť sa a ísť do práce zarobiť čo najviac peňazí, ponáhľa
sa lekár v ordinácii vyšetriť
čo najviac pacientov – aby
boli zdraví a aby mohli ísť do
práce – ponáhľať sa, ponáhľa sa úradník v úrade vybaviť čo najviac klientov – aby
nasledujúci deň nemal toho
veľa, ponáhľa sa politik pred
voľbami nasľubovať čo najviac sľubov – aby si potom
nemusel hľadať novú prácu,
ponáhľa sa aj kňaz v spovednici vyspovedať čo najviac
nás nedokonalých ľudí? Domnievam sa, že len asi vtedy,
keď je to skutočne potrebné a
opodstatnene. A možno ani vtedy. Aj
v ostatných predchádzajúcich prípadoch je to tak?
Našli sme sa v týchto príbehoch?
Alebo aspoň v niektorých jeho častiach? Vieme aj v ktorých? Pokiaľ
áno, sme schopní to zmeniť? Ale je
vôbec možné dnes neponáhľať sa?
Vzdať sa tejto výsady, ktorá umožňuje byť vpredu? Kto nás núti klásť si
také vysoké normy? A prečo sa tak
vlastne - ponáhľame? Kde chceme
utiecť - a aký to má vlastne zmysel,
stále utekať, respektíve ponáhľať sa?
Prečo si sami cielene dvíhame svoje normy tak, aby následne sme sa
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mohli sťažovať, ako nemáme čas a
aký sme uťahaní? Je to kvôli pocitu z dobre vykonanej práce alebo
odmene za dobre vykonanú prácu
alebo kvôli adrenalínu, lebo to berieme ako adrenalínoví šport? Alebo kvôli štandardu?
Keď z predchádzajúcich príbehov
vynecháme slovíčko „ponáhľať sa“
a ešte raz si tieto texty pozorne
prečítame, prekvapí nás jedná vec
– prestaneme sa ponáhľať. Objavili
sme ako Kolumbus, z ničoho nič, „
Ameriku“.
Bill Hybels vo svojej knihe „Dopraj si
prepych modlitby“ v časti o „Bolesti
z nevypočutej modlitby“ uvažuje a
hovorí o svojich skúsenostiach s veriacimi v súvislosti s modlitbou. Píše
konkrétne tieto slová: „Žijeme v
instantnej spoločnosti.“ Na vysvet-

ďalej pokračuje: „Vysvetľuje to, to,
čo mi hovoria ľudia: Neviem, čo si
mám o tom myslieť. Už tri dni sa
modlím za jednu vec, no Boh nepohol ani prstom.“ Koniec citátu.
Dokonca aj vo vzťahu k Bohu a k
modlitbe sa správame rýchlo. Tak,
že nútime Boha, - aby sa ponáhľal
– vypočuť si našu modlitbu. Je v
tom opäť adrenalín? Alebo niečo
iné? Túžba niečo rýchlo mať? Alebo
nahrádza náš život rýchlosť - rýchlo
niečo vybaviť? Rýchlo niečo zažiť?
Pokračujme ďalej.
Možno mnohí z Vás ste si iste všimli
ako sa dodržiava v našej dedinke
v rámci pravidiel cestnej premávky najvyššie povolená respektíve
obmedzená rýchlosť na cestách
v obci. Stačí, keď si ktorýkoľvek z
nás v ktorýkoľvek deň sadnete za

lenie - instantný znamená rýchlo
pripraviť z polotovarov, predstavte
si to pod pojmom ako keď si kúpite
instantnú polievku – polotovar, ktorý zalejete horúcou vodou a máte
rýchlo hotový produkt. Práve tento
moment je veľmi dôležitý. Rýchlo!,
pripravený!, produkt!. Ďalej pokračuje: “Všetko sa snažíme urobiť
rýchlejšie. Diaľnice a supermarkety
majú expresné jazdné pruhy, filmy
a televízne show k nám prichádzajú „na požiadanie“. Myslíme si, že
naše počítače potrebujú upgrade,
ak im nejaká operácia trvá päť sekúnd.“ Na vysvetlenie - upgrade je
operácia, ktorá zrýchli spracovanie
informácií cez vynechané nepoužívané programy alebo cez skratky. A

volant auta, alebo sa veziete ako
cestujúci v aute, a cestujete, alebo
opäť sa veziete, z našej dedinky do
nášho okresného mestečka. Samozrejme, že pritom dodržiavate najvyššie povolenú rýchlosť v obci. Tá
definovaná v zmysle našej poznanej
fyziky v spojení s našou legislatívou
je stanovená hranicou päťdesiatich
kilometrov za jednu hodinu. Keď to
preložím do ľudskej reči, znamená
to, že môžem za jednu hodinu, to
je ten príslušne stanovený časový
úsek, prejsť vzdialenosť alebo trasu
maximálne päťdesiatich kilometrov. Prečo to rozmieňam na drobné?
Čuduj sa svete, ak budete cestovať
v takom aute, ktoré bude dodržiavať takto stanovené pravidlo, toto
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iba jedno nariadenie z mnohých
iných ďalších nariadení vypísaných
v pravidlách našej cestnej premávky, zistíte, že po veľmi krátkom časovom úseku len čo ste vyrazili zo
svojho dvora rodinného domu, sa
za Vami budú vytvárať kolóny áut,
v ktorých sedia nervózni vodiči,
nervózni mladí ľudia, nervózni zrelí
ľudia, ale aj nervózne slečny, či nervózne ženy. Z čoho sú nervózni? Z
nedostatku času? Ponáhľajú sa? Asi
áno. Sú v časovej tiesni? Podľa toho
ako sa prejavujú, asi áno. Kam, sa
ponáhľajú? Aby stihli? – plánovanú
činnosť alebo plánovaný výkon, vytvorený v ich mysli, veľmi dôležitý,
s veľmi vysokou prioritou? Navyše,
toto pravidelné prekračovanie rýchlosti už asi ani nepovažujeme za nejaký priestupok, za žiaden „cestný
hriech“, je to už niečo celkom normálne. Zlo sa stalo dobrom. Hriech
sa stal dobrým skutkom. Pretože
máme dôvod. Ponáhľame sa. A
vtedy to je dovolené. A dovolené
potiera priestupok. A kto to dovolil? Nedostatok času a túžba mať,
a to všetko spojené s túžbou stihnúť to. Ako náhle sa však na ceste
objavia ochrancovia pravidiel, aj tí
najarogantnejší sa menia na krotkých baránkov. Čím je to? Žeby dostali strach?! ... že im niekto vyčistí
peňaženku? Žeby motívom boli
peniaze, a nie samotný strach? Ach
ako len milujeme tie peniaze. Koľko
pozornosti sa im venuje. Každý deň
v centre pozornosti. Ani Bohu toľko
pozornosti nevenujeme.
Len tak mimochodom. Niekedy
sa dokonca ponáhľame až tak, že
pri nakupovaní necháme na parkovisku alebo na okraji cesty pred
obchodom alebo nákupným centrom bežať motor v aute, auto bez
vodiča, celkom prázdne s kľučikmi
v spínacej skrinke, otvorené, s dokladmi alebo inými zaujímavosťami
na zadnom sedadle, navyše zapnuté rádio . Opäť niečo nestíhame?
Alebo, žeby ako darček pre niekoho, ktoré sa ponúka a hovorí – na
vezmi si ma?
Čo by sa však stalo keby sme okrem
maximálne povolenej rýchlosti v

Esej
obci nedodržiavali ešte aj iné pravidlá v cestnej premávke. Keby sme
tak ľahkovážne porušovali ako porušujeme obmedzenie rýchlosti v obci
porušovali ešte aj také pravidlá na
ceste ako napríklad danie prednosti v jazde, vyhadzovanie smeroviek,
alebo dokonca obiehanie na označenej križovatke, čo je u nás už celkom
bežná vec, napriek tomu, že je to v
pravidlách výslovne zakázané. Čím je
to dané? Individualizmom? Neznalosťou? Nepozornosťou? Ľahostajnosťou? Frajerinou?
Ako potom môžeme byť dobrými
kresťanmi a dodržiavať celkom bežné pravidlá kresťanského života, keď
už len čo sadneme do auta za volant
a po dedine si to šibujeme viac ako
je povolené? Niekedy dokonca podstatne viac ako je to dovolené. Keď
takto nedokážeme dodržiavať úplne
bežné fundamentálne pravidlá nášho úplne bežného každodenného
života, celkom obyčajné maličkos-

stupne nedodržiavali a prekračovali
aj pravidlá nášho obyčajného bežného kresťanského života. Pretože aj
ponáhľanie sa, silové chcenie niečo
dosiahnuť, či už v materiálnej alebo
aj v duchovnej oblasti, núti človeka
prekračovať a porušovať pravidlá,
aj tie kresťanské. Asi nás k tomu
núti túžba mať alebo túžba byť na
nejakom mieste spojená s túžbou
stihnúť to. A tak si vytvárame umelo vytvorenú časovú tieseň. A tak sa
dostávame úplne pod jej kontrolu.
Nemožno všetkých samozrejme hádzať do jedného vreca, sú aj výnimky. Výnimky, kedy sa človek môže
ponáhľať oprávnene. Nielen za volantom. A sú tiež samozrejme ľudia,
pre ktorých je dodržiavanie pravidiel samozrejmou samozrejmosťou.
Nech sú kdekoľvek. Koľko však takých je?
Naše staré mamy a dedovia, tí, ktorí
myslím žili oveľa pokojnejším životom napriek tomu, že mali tak veľa

ti, ako potom môžeme chcieť od
iných, aby dodržiavali tieto bežné
fundamentálne pravidlá na ktorých
nám záleží, alebo na ktorých by nám
malo záležať?
Ako potom my kresťania môžeme
týmto správaním dávať príklad iným,
práve tým, čo napríklad váhajú vo
viere, alebo tým čo majú pochybnosti, alebo dokonca neveria. Aj v
našej dedinke. Hlavne tým mladším.
Hlavne tým mladším ľahostajným.
Napokon tým, že nedodržiavame
obyčajné správne bežné pravidlá v
našom obyčajnom bežnom živote,
je už len krôčik k tomu, aby sme po-

práce na poli, si myslia, že náš život
sa nezrýchlil, ale že v skutočnosti sa
skrátil deň. Podľa ich mienky v súčasnosti deň už netrvá dvadsaťštyri
hodín, ale oveľa, oveľa menej. Preto
vraj tak mladí nestíhajú, preto tak
tento náš svet nestíha. Celkom logická úvaha, nemyslíte? V ich časoch
kone boli pomalšie ako autá, počas
jazdy nútili človeka – popremýšľať, aj
zamyslieť sa. Pretože mali čas, ktorý
nám tak chýba.
Dokonca Vianoce, v obave, že v tej
našej životnej rýchlosti ich nezaregistrujeme a z tohto titulu nebodaj
nestihneme, naša moderná a pokro-

ková spoločnosť ich začína oslavovať
a propagovať už dva mesiace pred
samotnými vianočnými sviatkami.
Prvé reklamy sa objavujú začiatkom
novembra, a to rovno na dušičky. Pre
istotu. Alebo hlavne preto, aby ľudia
nezabudli, ale hlavne stihli – kúpiť a
nakúpiť – nech je to čokoľvek a kdekoľvek, ale predovšetkým akýkoľvek
darček pod vianočný stromček. Ako
to nazvať? (Po)Stihnutá ekonomika?
Možno sa radi ponáhľame, len tak,
lebo už sme zvyknutí. Možno sa radi
ponáhľame kvôli prestíži, možno
kvôli štandardu. Asi sa cítime modernejší, keď sme rýchlejší a uponáhľanejší - v radostnom opojení a
v obklopení medzi našimi najnovšími výdobytkami našich najnovších
technológií. Možno sa ani nechceme
tak ponáhľať, ale keď to robia iný, robíme to aj my. Necháme sa – radšej
- strhnúť. Neodporujeme, stisneme
zuby a – ponáhľame sa aj my, spolu s
našimi priateľmi, kolegami, rodinou.
Ale na druhej strane možno aj preto
radi šliapeme na plyn života, aby nás
nič nepredbehlo a nič nedobehlo,
chceme byť jednoducho prví. Možno sa tiež radi ponáhľame preto,
lebo si myslíme, že nás to súčasne
obohatí, keď stihneme všetko čo sa
len dá. Dôležité pritom je, nič neponechať na náhodu. Možno sa ponáhľame aj preto, aby sme sa poponáhľali ešte si aj popritom niečo, alebo
čo najviac, užiť. Kým je ešte čas. Aby
sme to vôbec stihli – kým ešte žijeme. Však napokon život je krátky, a
stres dnes ešte viac skracuje náš život. Tak prečo sa neponáhľať, ešte
viac. Takto sa dostávame do akejsi
pomyselnej špirály ponáhľania sa.
Čím je to dané, že neustále zrýchľujeme? Oproti časom našich dedov
a starých mám sme zvýšili rýchlosť minimálne dvakrát. Predstavte si, čo
sa stane, keď naše deti zvýšia rýchlosť svojho života oproti nám tiež
dvakrát. Namiesto dvoch televízorov
doma budú mať štyri, namiesto jedného telefónu budú mať dva, v každej ruke jeden, a tak budú mať plné
ruky práce. Myslím, že poniektorí
mladí ľudia majú plné ruky práce už
dnes. Už dnes predbehli dobu. Ďa-
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lej namiesto dnešných „pomalých“
áut budú ešte rýchlejšie, dvakrát
rýchlejšie. Na tachometri už nebude
maximálna rýchlosť stoosemdesiat
alebo dvestodvadsať kilometrov za
hodinu, ale tristošesťdesiat, alebo
rovno cez štyristo. Alebo ďaleko
ešte viac. Budú rýchlejší ako lietadlo na vzletovej dráhe. To len bude
adrenalín. Ďalej namiesto počtu
detí, ktoré mali naši dedovia a staré
mamy, budú chcieť mať dvakrát toľko detí. ... Á, ...hm, niečo mi tu nesedí, nepomýlil som sa? Viac? Alebo
snáď - menej? Dvakrát menej? Teraz
som akýsi zmätený. Koľko teda? ... K
čomu ich teda privedie náš sklon k
rýchlosti a k ponáhľaniu sa? K tomu
, aby mali radi fyziku alebo matematiku? Alebo aby stihli všetko len to,
čo považujú za dobré len pre seba, a
také deti - odsunú nabok? Spýtajme
sa ich teda na to. Máme čas na to spýtať sa ich?
Keď sme sa už pustili do tej pôrodnosti, skúsme teda z hľadiska tejto
problematiky preniesť sa z úrovne
lokálnej aj do úrovne globálnej alebo
inak povedané celosvetovej. Takto
zistíme, že nato aby sme vôbec do-

náš ďalší blahobyt?
Myslím, že naša Zem nám dáva tuto
odpoveď. Naša Zem nepomýšľa
ponáhľať sa, zvýšiť rýchlosť, zvýšiť
rýchlosť otáčania sa okolo svojej
osi, alebo nebodaj okolo samotného Slnka, len preto, aby kvôli nám
zrýchlila ročné obdobia a tak zároveň urýchlila rast, ako rast rastlín
tak aj živočíchov alebo rast iných
surovín pre našu spotrebu. Rýchlosť rotácie Zeme okolo osi sa spomaľuje, ako aj rýchlosť rotácie okolo Slnka. Nie žeby bola unavená. To
nie. Ale pretože je múdra. Pretože
Boh je múdry a cez svoje stvorenia
sa k nám takto prihovára a hovorí:
„Spomaľte.“ Možno poniektorí ľudia
na Zemi, hlavne tí čo sú z bohatých
častí a u ktorých túžba všetko stihnúť je neovládateľná, by síce radi
zväčšili našu zemeguľu a spolu s ňou
aj zväčšili počty ľudských zdrojov, len
aby mali odkiaľ brať, hlavne len nech
dáva, ale ešte šťastie, že je tu niekto, kto dal nášmu svetu a vesmíru
limity – ako pre rýchlosť, tak aj pre
túžbu mať alebo pre túžbu všetko
stihnúť. Napokon človek je tvor vynachádzavý a skôr či neskôr pojem

finovať rýchlosť z fyzikálno-prírodného prostredia do nášho života. Urobme z nej rovnicu, v ktorej veličina
označená ako rýchlosť sa bude rovnať počtu vykonaných prác a úkonov
vykonaných človekom za príslušný
časový úsek – jeden rok. Je nepopierateľným faktom, že v našom živote sa počet vykonaných úkonov za
časovú dĺžku jedného roka z roka na
rok zvyšuje. Pri takomto neustálom
zvyšovaní výkonov treba očakávať vo
veľmi blízkej budúcnosti, v priebehu
pár rokov, že táto naša životná rýchlosť sa postupne priblíži k rýchlosti
svetla. Vo svete súčasnej fyziky sa
rýchlosť svetla považuje za rýchlosť
konečnú, absolútnu. Vyššiu už dosiahnuť nemožno. To hovorí teória.
V rámci teórie v prípade dosiahnutia
tejto rýchlosti svetla sa čas môže až
zastaviť, poprípade umožní cestovanie v čase, čo znamená možnosť sa
vrátiť do minulosti, alebo dokonca
cestovať v čase do budúcnosti. Možno aj my neustále zvyšujeme svoju
životnú rýchlosť nášho žitia, lebo dúfame, že asi zastavíme čas a – konečne si poriadne oddýchneme, poprípade si zaspomíname na časy pekné

kázali pokryť neutíchajúce a zrýchlené potreby jednej tretiny ľudstva na
Zemi, ktorej je dopriate byť bohatými a do ktorej patríme aj my, bude
potrebné tie dve zostávajúce tretiny
ľudstva, ktoré sú chudobné a z ktorých profituje práve tá naša bohatá
tretina ľudstva, zväčšiť ešte aspoň o
polovicu. Prečo? Pretože naše zrýchlené rastúce „potreby“ zákonite vyvolávajú priamo úmerne rastúce dopyty - po akýchkoľvek zdrojoch, ako
surovinových tak aj ľudských. Každý
jeden z nás má na tom svoj podiel.
Odkiaľ však vziať ďalšie zdroje pre

drancovanie aj tak pretransformuje
alebo premenuje na pojem akútna
potreba.
Svätý Ján z Kríža povedal jednu zaujímavú vetu - a to, že na súmraku
života budeme súdený z lásky. Mám
však niekedy pocit, že asi mnohí z
nás sa domnievajú, že na súmraku
svojho života nebudú súdení z lásky, ale z počtu nachodených alebo
najazdených kilometrov, alebo z
počtu vykonaných alebo stihnutých
úkonov. Možno preto sa tak ponáhľame. Aby sme stihli čo najviac.
A teraz, na záver skúsme ešte prede-

a minulé, poprípade si naplánujeme
budúcnosť – v pokoji a v kľude. To je
sen predsa nás všetkých. Mať trvalý
pokoj. Vnútorný pokoj. Byť vyrovnaný. A ako to dosiahnuť?
Neustálym zvyšovaním rýchlosti.
Preto Vám prajem do budúcich dní,
aby ste túto rýchlosť neustále zvyšovali, a tak konečne dosiahli Vami
požadovanú rýchlosť-na to aby ste si
oddýchli, ale treba si dávať pozor na
to, aby ste to neprepískli - a - nevydýchli (naposledy).
Alebo. Tomáš Kempenský vo svojej
malej knižočke Nasledovanie Kris-
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ta vtipne poznamenáva: „Ježiš má
teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľovstvá“ – hlavne vtedy,
keď nám všetko vychádza, a ďalej
pokračuje – „ale medzi nimi je málo
takých, čo by radi niesli jeho kríž“.
Ďalej pokračuje: „Všetci sa chcú s
ním radovať, ale máloktorí chcú pre
neho trpieť“ a na inom mieste zasa
hovorí: “Mnohí obdivujú jeho zázraky“ - len tak na okraj, čo poviete,

tie by nám fakt pomohli, a ďalej pokračuje- „ ale nie je mnoho tých, čo
sú ochotní znášať potupu kríža“. Aj
spomaliť, hoci len trošku, znamená
niesť kríž, alebo trpieť, alebo znášať
potupu kríža. Pretože spomaliť znamená nielen pribrzdiť, ale aj zriecť
sa, uskromniť sa, byť druhým v poradí, dodržiavať pravidlá (aj na ceste),
nájsť si čas – aj na modlitbu. Aj to
môže byť jedna z odpovedí.

Typ na dobrú knihu:
Pomaly ďalej zájdeš

Ján Košturiak, Miroslav Saniga:
Vydavateľstvo: Alfa a Omega, rok 2016, strán 192

A napokon, celkom nedávno po Slovensku putovali relikvie sv. Terézie
z Lisieux, ktorá povedala: Keby ste
vedeli, akú hodnotu má v Ježišových
očiach malé zrieknutie, usilovali by
ste sa oň ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.
Jozef Ďubek

Slovo o autoroch:
Ján Košturiak 1961 – žije vo Varíne, s manželkou, s
ktorou majú 3 deti. Má rád turistiku, horskú cyklistiku,
prírodu, ticho kláštora. Založil pred 15 rokmi spoločnosť
IPA Slovakia Žilina, v ktorej dodnes pracuje.
Miroslav Saniga 1964 – vedecký pracovník a milovník
prírody, pracoviskom mu je výskumná stanica Staré
Hory.
Úryvky z knihy:
Stretávam ich každý deň. Ľudí, ktorí sa niekam ženú a
tvrdia: „Nemám čas.“ Táto veta nedáva zmysel, pretože
každý deň máme 24 hodín tak, ako každý človek, a je len
na nás, čo v tomto čase urobíme. Niekedy bežíme za
vzdialenými cieľmi, ktoré sa nám po dosiahnutí napokon
zdajú bezcenné. Ja sám som sa takto hnal a niekedy
ma zastavili buď vážna choroba mojej malej dcérky,
nehoda alebo iný životný pád. Na väčšine vecí nezáleží.
Byť zaneprázdnený je forma lenivosti - lenivosti myslieť
a premyslene konať. Byť zavalený a ochromený prácou
je rovnako neproduktívne ako nerobiť nič. Príroda sa
neponáhľa a napriek tomu všetko stihne. Nesnažme
sa byť bezchybní a dôležití, buďme takí, akí sme, neporovnávajme sa, nekopírujme druhých – buďme autentický originál. Naučme sa povedať: „Mám dosť“. Verme
plánom Stvoriteľa. Veď koľko darov sme dostali – život,
lásku Boha a ľudí okolo nás, zdravie, prírodu, v ktorej
je všetko na to, aby sme mohli spokojne žiť a tešiť sa
z každého dňa. Snaha o perfektný výkon a spokojnosť
všetkých účastníkov nás zväzuje – nie si dokonalý a všetci nemusia byť spokojný, stačí, keď do toho, čo robíš,
dáš zo srdca to najlepšie a budeš úprimný. Autori tejto
inšpiratívnej knihy nás pozývajú na novú cestu hľadania,
na cestu hľadania zmyslu a pokoja v živote, objavovania
krásy v každej minúte. Zároveň nám kniha môže pomôcť
posilniť to dobré, čo v sebe máme, a naučiť nás, ako sa
vyhnúť veciam, ktoré nás oslabujú.
Murínová Eva
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Betlehem, betlehemy,
betlehemci
Ľudová zbožnosť v advente
venuje tiež pozornosť Panne Márii, o
čom svedčia i rôzne nábožné pobožnosti, medzi inými i predvianočný
deviatnik 15. XII.- 23. XII. Deviatnik je
o hľadaní prístrešia pre svätú rodinu,
pred Ježišovým narodením, pre ktorú nebolo miesta na prenocovanie v
Betleheme.
Mestečko Betlehem je južne
od Jeruzalemu vzdialené 8 km. Jeho
starší názov bol Efrata. Čoskoro po
obsadení územia Izraelitmi dostal
názov Betlehem, čo znamená Dom
chleba. Nad jaskyňou narodenia
Pána stojí dnes päťloďová Bazilika
Narodenia Pána. Na mieste narodenia Pána Ježiša je vsadená štrnásťcípová strieborná hviezda symbolizujúca štrnásť rodov z kmeňa
Ježišovho podľa evanjelia podľa sv.
Matúša. Evanjelistami opísané narodenie Pána Ježiša dalo podnet sv.
Františkovi z Assisi, aby postavil prvý
betlehem znázorňujúci túto udalosť.
Bolo to na štedrovečernú noc v roku
1223 na vrchu Greccio v severnom
Taliansku. Pri jednoduchých jasličkách boli vtedy aj dve živé zvieratá.

V nasledujúcich rokoch sa jasličky
dopĺňali o živé postavy Panny Márie
a sv. Jozefa, anjelov, pastierov, troch
kráľov a ďalšie postavy. Tento zvyk sa
z Talianska sa dostal na územie Slovenska už v 13. storočí. Šíreniu jasličiek a betlehemov napomáhali cirkevné hry, ktoré okrem kostolov sa
hrávali i na námestiach. Nová etapa
v dejinách betlehemov nastala v 18.
storočí, keď cisár Jozef II. zakázal stavanie betlehemov v kostoloch. Ľudia
si ich začali zhotovovať v domácnostiach. Ľudoví rezbári ich vytesávali
z dreva, tak sa domácnosti zaplnili
betlehemami.

Po skončení jozefínskej doby
sa betlehemy vrátili od kostolov. I
dnes sú vystavené k verejnej úcte
veriacich vo vianočnom období
do sviatku krstu Krista Pána. Aj náš
kostol vo vianočnom období zdobí
krásny betlehem zhotovený rukami
miestneho rodáka- rezbára pána
Martina Štepaniaka a jeho syna. Ich
betlehemy sú aj v mnohých iných
farnostiach na Orave i v širšom okolí.
Vo vianočnom období chodili
po domoch vinšovníci- betlehemci,
z ktorých jeden nosil na popruhoch
betlehem, spievali vianočné koledy,
recitovali príležitostné vinše. Ľudia
im za odmenu dávali jablká, hrušky,
koláče, niekde dostali aj drobné peniaze. Nástupom komunistického
režimu boli potláčané vonkajšie náboženské prejavy, aj táto tradícia na
istý čas zanikla. Vďaka koledníckej
akcii detí znovu ožila ako Dobrá Novina.
Vidieť jasličky, do ktorých bol uložený Ježiš po svojom narodení, nie je
nereálne. Vzácne relikvie- päť kusov
častí týchto jasličiek, sú uložené v
striebornej urne v Bazilike Panny
Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore) v Ríme.
Podľa direktória o ľudovej zbožnosti
a liturgii spracoval Milan Štraus
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Vianoce pre Ježiška
Čo považuješ za najkrajší darček? Sú to hračky, šperky, voňavky?
Alebo je to nieč , čo možno v danej
chvíli neviem presne pomenovať,
ale v človeku to zanechá hlbokú stopu v podobe spomienky na niekoho
blízkeho, na bosk, na vľúdne slovo či
na radosť v detských očiach.
Často sa upíname na nejaké hmotné a hmatateľné predmety, no práve
to, čo je ,, viditeľné len ľudským srdcom“, to nás zasiahne a ovplyvní na
celý život. Tieto príbehy sa síce odohrali počas Vianoc, no zároveň sa v
nich poukazuje na to, že ,,zázraky“
sa nedejú len počas najkrajších dní v
roku, ale môžu svoje naplnenie nájsť
každý deň. Nerobme si Vianoce len
v decembri, ale nesme si v srdci svoje Vianoce a zázrak narodenia Ježiša
Krista po celý rok. Nechajme svoje
kroky viesť jeho prítomnosťou.

so šalátom. No tu sa tá klasika končí. V ten večer sme všetci dostali ten
najkrajší darček aký sme mohli.
Po večeri sme sedeli len tak za stolom ešte pred tým ako sme si rozbalili darčeky sme sa rozprávali.
Uprostred veľkého hluku zahlásila
mamička : ,,Mám pre vás nádhernú
novinku.“ Všetci sme stíchli. V dome
nastalo hrobové ticho. Mamička
pokračovala : ,,Ak nám Pán Boh dá
zdravia a sily dožiť sa všetkým ďalších Vianoc, tak tu bude s nami ďalší
braček alebo sestrička.“ Nesmierne
sme sa všetci potešili a nedočkavo
sme pribehli ku stromčeku a začali
rozbaľovať darčeky. No žiaden nebol
taký, ako ten ktorý som už dostala.
To bol môj najkrajší darček. Prišiel k
nám sám Ježiško v podobe malého
dieťaťa - mojej ďalšej sestričky.

Najkrajšia kniha
Nový súrodenec

Vonku už bola tma. Cez okná
prerážalo svetlo z balkónovej výzdoby rodinných domov v okolí. Vôňa
Štedrej večere napĺňala celý dom.
Všetci sme sa zišli pri jedálenskom
stole.
Krátko sme sa poďakovali za minulý
rok a pomodlili pred jedlom. Pustili
sme sa do večere, bola vynikajúca.
Mali sme klasickú kapustnicu a ryby

Pod stromčekom bola kopa
darčekov. Kde sú moje? Kniha! To
snáď nie. Hodil som ju do kúta. Ani
ma nezaujímalo aká bola. Prešiel
som ďalej. Bolo tam zopár počítačových hier, tričko, čiapka a slúchadla.
Aspoň niečo. No tá kniha mi stále
nedala pokoja. Zodvihol som ju zo
zeme a rozbalil. Bola to Biblia do
vrecka. Poriadne ma to zarazilo. Kedysi som už o tej knihe počul. Otvoril som na prvej strane a začal čítať.
Veľmi ma ta kniha zaujala. Bola nád-

herná. Ešte v ten večer som ju prečítal. V tej knihe prišiel sám Ježiš ku
mne. Chcel sa mi prihovoriť a spravil to cez Bibliu. Bol to môj najkrajší
darček k Vianociam aký som kedy
dostal.

Prvé Vianoce

Prestreli sme Štedrovečerný
stôl. Nechýbal tam tanier z ktorého,
ako nám mamička vždy hovorievala,
s nami jedáva Ježiško. Pustili sme sa
do večere. Ako prvé sme jedli vianočné oblátky. Zrazu sa ozval zvonček. Stál tam akýsi starý pán, ktorý
mal otrhané oblečenie a bol veľmi
omrznutý. Prosil nás či by sme mu
nedali niečo na zjedenie. Mamička
ho pozvala dnu. Jedol z taniera, ktorý patril Ježiškovi. Dojedli sme a ten
pán nám povedal : ,,Ďakujem, spravili ste mi skutočne prvé a tie najkrajšie Vianoce.“ Rozplakal sa. Bol veľmi
milý. Postavil sa od stola, všetkých
nás objal, poďakoval sa a odišiel. My
sme sa okamžite pýtali mamičky :
,,Prečo sme toho uja prijali? A prečo
sedel na Ježiškovom mieste?“ ,,Deti
moje, viete čo povedal Pán Ježiš?“
,,Nie .“ Mamička pokračovala: ,,To čo
ste urobili mojím najmenším, mne
ste to urobili. To znamená že Pán
Ježiš je v každom chudobnom, každom dieťati i každom z nás. Preto sa
máme mať všetci radi.“
Výpovede spolužiakov spracovala
Agnesa Rusnáková
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Mamke

Predtým ako začnem plakať, mamka, chcem Ti povedať, ... chýbaš mi,
veľmi mi chýbaš.
Zistila som to až teraz, keď tu ... nie si.
Pamätám si ako ...
keď som prišla na svet ... cítila som tvoju radosť a nadšenie,
keď prvýkrát som plakala ... hladila si moju tvár a utierala slzy,
keď prvýkrát som papkala ... nasýtila sa ma a zaspinkala som,
keď si ma prvýkrát prebaľovala ... nemohla si sa nasýtiť tej vône,
a keď si ma prvýkrát objala ... už som vedela, že si ... moja mamka,
tvoje ruky,
tvoje oči,
tvoje ústa .... boli plné lásky,
keď som už bola o čosi väčšia a ťažšia ... ešte stále si ma nosila,
keď som si bola v niečom neistá ... stačil mi tvoj úsmev,
keď som sa bála ... stačilo tvoje pohladenie,
keď som mala strach ... stačilo tvoje objatie,
keď som nemala odvahu ... dodala si mi ju ... úprimnosťou,
keď som niečo vyviedla ... skryla si ma ... pred otcom,
keď som niečo rozbila ... schovala si ma ... pred výpraskom,
keď som kukala na Teba spod stola ... tvoje oči sa usmievali, ... a celá si žiarila,
keď som sa učila chodiť ... tvoje ruky ma podopierali,
keď som sa učila jesť ... tvoje ruky mi pomáhali,
keď som sa učila písať ... tvoje ruky písali so mnou,
keď som sa učila počítať ... učili sme sa ... spolu násobilku,
keď si mi umývala ruky od piesku ... nehnevala si sa,
keď si mi čistila tvár od čokolády ... nešomrala si,
keď som sa hrala ... hrala si sa ... so mnou,
keď som sa učila hovoriť prvé slova ... smiali sme sa,
a keď mi šli prvé zúbky ... jemne som Ťa pohrýzla.
Ale,
keď som už bola „veľká“ ... chcela som byť ... sama,
keď som už bola „veľká“ ... odmietala som Ťa,
keď som už bola „veľká“ ... hovorila som Ti ... aj tvrdé slová.
Chcela som byť „veľká“ ... a preto som sa prestala chytať tvojej obruby šiat
a
aj napriek tomu si ma ... chránila
a teraz
mi ... veľmi chýbaš.
Už nechcem byť ... sama,
chcem byť ... s tebou,
viem, že som ... s Tebou,
viem, že Ty si ... so mnou,
aj keď ... nie si so mnou,
lebo
Boh nás spojil ... cez Tvoju lásku,
ktorú vidím ... až teraz.
Milovala si ma ... zadarmo,
milovala si ma ... bez podmienok,
milovala si ma ... takú aká som.
Zdá sa to také ... obyčajné.
Koľko krát si mi povedala ... ľúbim Ťa, ... mám Ťa rada,
a zdalo sa mi to také bežné, ... a obyčajné.
Keď som bola už „veľká“ ... chcela som niečo ... neobyčajné,
a myslela som si, že obyčajné je ... malé, nie ma hodné,
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ako veľmi ...

a teraz vidím, že najobyčajnejšie veci,
a
najobyčajnejšia láska - je poklad ... najväčší,
a len v obyčajnom
sa stretne
srdce so srdcom.
Mami, až teraz som zistila,

Mama
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? predsa o mame.
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.
Mama. Tá večná diakonka skromná.
Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná.
No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.
A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.
Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

... Ťa ľúbim.

Prečo to mnohý prineskoro zistí?
Prečo sa stala mnohým privšedná
tak ako breza so šumiacim lístím,
tak ako svetlo každučkého dňa
tak samozrejmé, že ho nevnímame.
A zabúdame zaň i ďakovať.
Ale aj jasný musí zhasnúť plameň
a po lete raz príde inovať.
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú
a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správnu adresu
tým pošli od nás tiché - ĎAKUJEM.
Silvia Kučerková

Malé dieťa
Ako malé dieťa, si ma držala vo svojom náručí,
ako malé dieťa, si ma kolísala vo svojom náručí,
ako malé dieťa, si hľadela do mojich očí,
ako malé dieťa, si ma už nesmierne milovala.
Mami, milujem tvoje ruky,
mami, milujem tvoje dlane,
mami, milujem aj tvoje oči,
a mami milujem tvoju lásku.
Dominika Sučáková

27

Poézia

Mami

Mami ... hľadím na teba
... a vidím tam slzy
ako drobné kamienky z neba
a oči ...
mi vlhnú
a vlhnú.
Mami, si ďaleko ... a zároveň tak blízko.
Mám ťa ... a nemám ťa.
Držím sa ťa ... a nedržím sa ťa.
Mami prečo sa tak hráš s mojim srdcom,
a prečo sa tak hráš s mojou strýznenou dušou?
Mami prečo tu už nie si,
mami, prečo, prečo, prečo
... kričím,
a stále mám pred sebou ... prečo ... si tak rýchlo odišla.
Hoci nepoznám odpoveď ... viem, že si tu
blízko mňa
vedľa mňa,
hoci nepoznám odpoveď ... cítim ťa,
a hoci neviem kde si ... dotýkaš sa môjho zmätku.
Viem, že ešte stále ma máš ... rada
viem, že máš
a nie, že si mala
lebo ... si
pri Bohu
v neustálej prítomnosti
v neustálej nežnosti
v neustálej radosti.

Najkrajšie meno

Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.
Jasavý spev i večná dráma,
keď Pán Boh nový život dá.
Mama, čo večne volala ma.
Anjelská clivosť, dobrota.
Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.
Ostala v duši so mnou sama,
Keď prepadla ju clivota,
až zhorela mi ako slama.
Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.

Drž si ma pod srdcom

Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom,
po láske prahne duša hladná,
po bozku túži horúcom.
Znovu a znovu duša hlad má,
Slniečko hľadá pod slncom.
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A mňa si nechala tu dolu, ... na zemi
v tej zelenej ľudskej vyhni
hnevu a zloby
a iba občasnej radosti
kde každý lakeť je široký
kde každý peniaz je dvojtvárny
kde kvety nedorastajú čisté
a kde čistá voda ... mení sa na bahno.
Mami kým si tu bola
nepoznala som ten svet
lebo ty si bola ... mojim svetom
teraz ... tento svet ... dobiedza do mňa
a moja podlomená duša
pod jeho náporom ... láme sa,
skúša moje srdce i dušu
ruky i telo.
Mami vypros mi tej radosti z neba
vypros mi tej sily
žiť ... ako si ty žila
lebo som sa ešte nestihla naučiť
... milovať.
Mami, moje ruky by ťa chceli ... pohladiť
moje ústa by ťa chceli ... pobozkať
a moje nohy by ťa chceli ... odniesť
nosím túto ilúziu v mysli i srdci
lebo chcem
... milovať.
Mami, a opäť hľadím na teba ... a už tam nevidím slzy ...

Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom.
Keď spravím krôčik, nezavráť ma,
pomáhaj mojim pokusom.
Mamička s dieťatkom sa mazná.
Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom.
Svetloslav Veigl, OFM

Plachá modlitba za mamkino srdce

Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za
mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.
„Kde som ju videl, odkiaľ sme si

známi?“
usmial sa Stvoriteľ,
keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On
jej zverí svojho Syna.

Milan Rúfus

29

Hry vonku na snehu
Meteority

Nazbierajte v lese asi tridsať šišiek a rozhádžte ich bez
svedkov na lúke tak, aby dopadli od Vás do vzdialenosti
10 až 40 metrov do neporušenej snehovej prikrývky. Potom zavolajte ostatných a povedzte: dnes v nočných hodinách preletel nad naším krajom meteorit. Tesne pred
dopadom vybuchol a rozpadol sa na drobné úlomky. Hľadajte ich v snehu. Kto z vás ich nájde najviac?

Kto zasiahne

Dve družstva sa postavia proti sebe vo vzdialenosti 10
metrov. Hráči oboch družstiev sa zoradia do rady asi 3
metre jeden od druhého. Každý hráč si nakreslí okolo
sebe kruh o priemere 50 cm. Organizátor hry dáva znamenie hráčom. Na jeho povel: “Prvý začni!”, si krajný
hráč prvej skupiny urobí snehovú guľu a hodí ju na hráča druhej skupiny, ktorý stojí naproti. Nikto z hráčov nesmie opustiť kruh. Protivník sa môže ľubovoľne uhýbať,
ale v žiadnom prípade nesmie ani jednou nohou šliapnuť mimo kruh. Kto poruší toto pravidlo, vypadáva z hry.
Hneď ako je jasný výsledok prvého hodu, dáva organizátor hry ďalší povel: “Odpovedz!” a prvý hráč druhého
družstva hádže guľou na hráča, ktorý na neho strieľal. Tak
sa vystriedajú všetci. Ti, ktorí boli zasiahnutí, vypadávajú
z hry. Hra trvá tak dlho, pokiaľ v hre nezostanú iba hráči
jedného družstva.

Snehové stĺpy

Kto postaví najvyšší snehový stĺp – súťaž na čas. Šírka základne nerozhoduje, hodnotí sa len výška. Komu sa stavba
zrúti, tak začína od začiatku.

Jednoduchá hra v teple domova

Dieťa nakreslí po celom papieri bodky. Každý z hráčov
bude mať pastelku či fixku inej farby. Hráči sa striedajú
vždy v spájaní dvoch bodiek a ktorý ako posledný uzavrie
trojuholník, napíše do vnútra svoje meno alebo vopred
zvolenú značku, ktorá ho predstavuje počas hry. Hra sa
skončí, keď sa minú všetky bodky na papieri, každý si
spočíta svoje trojuholníky a vyhráva hráč s ich najväčším
počtom.

Streľba na sviečky

Rozdeľte sa na dve družstvá, sviečky sa zapália a postavia
asi na čiaru dvadsať metrov od hráčov a každý triafa guličkami zo snehu na sviečku súpera. Komu skôr zhasne,
ten prehráva.
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