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Editoriál

Milí Polhorci!
V čase Veľkonočných sviatkov vám opäť prinášame
ďalšie číslo nášho farského časopisu Srdce. Keď som
sa dozvedel od pána kaplána, že budem novým
šéfredaktorom nevedel som čo ma celkovo čaká.
Ešte nikdy som niečo takéto nerobil. Mojim cieľom
bolo urobiť lepší a hodnotnejší časopis ako predchádzajúce čísla. S Božou pomocou sa nám podarilo vydať naše ďalšie číslo časopisu Srdce. V časopise sme
sa zamrali na Mariánsku tematiku a rodinu. Klenot
nášho časopisu je rozhovor s naším rodákom a zároveň aj riaditeľom rádia Lumen, Jurajom Spuchľákom. Pútnici z Oravskej Polhory navšvili posvätné
miesto - FATIMA, kde prežili krásne chvíle, z tohto
miesta im zostali nádherné spomienky. Taktiež sme
sa v časopise zamerali na tému Rodina, a všetko čo
patrí k rodine ako je aj Manželstvo a vyjadrili sme
sa na veľký problém dnešnej doby- GENDER IDEOLÓGIU. Trvalo nám určitý čas, kým sme dali články
dokopy, ale nakoniec sme to zvládli. Každý redaktor
vykonal svoju prácu a vďaka nim sa nám podarilo vydať ďalšie číslo časopisu. Veľká vďaka patrí
všetkým redaktorom, fotografom a grafikovi, ktorý
odviedli kus práce. Viem že v našej dedine je dosť
schopných ľudí, ktorí by mohli pomáhať pri tvorbe
tohto časopisu tak naberte odvahu a príďte pomôcť
pri tvorbe ďalšieho čísla časopisu. Nech aj naďalej
Srdce prináša zaujímavé a hodnotné čítanie. Prajem
vám v mene všetkých tvorcov časopisu, požehnané
sviatky a dúfam, že sa Vám časopis bude páčiť .
Dávid Kocúr, šéfredaktor
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Rozhovor

Pán je grant!
Čas Veľkej noci je obdobím, kedy
sa tešíme zo Zmŕtvychstalého Krista
a spolu s veriacimi v kostole sa nám
,,napnú pľúca“ pri radostnom ,,Aleluja“. V nasledujúcich riadkoch nám niečo zo svojho kňazského života povedal
náš rodák a zároveň riaditeľ Rádia
Lumen – doc. ThDr. Juraj Spuchľák,
PhD., ktorý obdobie Veľkej noci rád
trávi v rodnej dedine medzi svojimi
rodákmi.
1. Kto alebo čo Vás motivovalo ku kňazskému povolaniu? Vedeli ste od malička, že Vašim povolaním bude kňazstvo?
Najprv som to nevedel. Postupne sa
stále viac a viac vo mne ozýval hlas. Tichý
hlas, ktorý sa občas ozval. Býval som s
ním rád. Istým spôsobom môžem povedať, že to nebol ani tak hlas, ale túžba. Ku
kňazstvu ma motivovali najmä príklady
kňazov, o ktorých sa rozprávalo u nás v
rodine. Niektorých som neskôr aj stretol.
Dosť ma motivovali aj stretnutia pri Svätom písme a hrách, túrach, ktoré som mal
možnosť tráviť v skupine s terajším Mons.
Antonom Tyrolom, taktiež súrodencami i
kamarátmi a aj s tajným kňazom Ignácom
Matkulčíkom počas môjho štúdia na gymnáziu.

2. Ste už 12 rokov riaditeľom Rádia
Lumen a o tejto práci by sa dalo veľmi
veľa rozprávať. Spomínate si ešte na to,
ako ste sa dostali k príležitosti viesť toto
rádio?
Najprv ma vo farnosti po kaplánke stretli
pozvania pripraviť fungovanie diecézneho
časopisu Slovo zo srdca, ktoré som potom
aj vydával. Zároveň som absolvoval štúdiá
o masmédiách a ohlasovaní evanjelia cez
ne v Ľubline a v Bratislave. Tie slúžili pre
moju službu pre diecézu- jej zastupovanie
pri radách v katolíckych masmédiách. Potom som dostal dve ponuky - do Katolíckych novín a neskôr do Rádia Lumen, ale
odmietol som ich preto, že som predpokladal, že je viac ľudí, ktorí by túto prácu
chceli vykonávať. Na druhú ponuku do
Rádia Lumen a žiadosť otcov biskupov
som počas pobytu v nemocnici odpovedal kladne, s vierou v Božiu pomoc. Rádio potrebovalo pomoc v ťažkostiach. Tak
som šiel.
3. Do kostolov chodí postupom času
stále menej a menej mladých ľudí. V
čom si myslíte, že je problém?
V prioritách rodiny a množstve možností tráviť voľné chvíle pre mladých, ktorí v
rodinách žijú. Sú fascinovaný možnosťami
chatu a iných komunikačných prostriedkov. Hovoríme o hovorení, ale nehovoríme zo srdca. Strácame tak možnosť hovoriť s Bohom. Verím, že je to pre mladých
len časť ich života. Akési roky ,,obzerania
sa“. Potom iste príde túžba hovoriť „k
veci“ a žiť „pre niečo“, čo má hodnotu.
Tých mladých, ktorí v tejto dobe trávia
čas v kostole a modlitbou, veľmi povzbudzujem ku trpezlivosti a vytrvalosti- verte,
ani jedna sekunda v kostole nie vo vašom
živote zbytočná. Aj keď vám to teraz hovoria inak... Pocítite to. Pán je grant!
4. Prečo si myslíte, že ľudia strácajú
vieru v Boha ?
Vieru v Boha nestrácajú. Ale nevedia
ju prejaviť a boja sa. Aj seba a
svojich myšlienok. Nevedia, čo
vplýva na kvalitu a množstvo ich
myšlienok a sú preto vnútri tak
potichu vystrašení. Navonok hrajú silných a vyrovnaných. Lebo
sa boja druhých, že to zbadajú,
posúdia ako slabosť a zneužijú
to pre seba a v ich neprospech.
Ľudia nevedia, že Boh je v nich.
V ich srdci. Ako hovorí aj Starý

zákon - vpíšem i svoj zákon do ich srdca...
Zabúdame, že Boh je Bohom spoločenstva. Preto aj keď ho máme v srdci, odhaliť
nám ho môže niekto pri nás. Kto nám Ho
chce dať. Preto aj ľudia slabej viery prídu
aspoň na sviatky do kostola. Naozaj ich je
tam viac ako inokedy. Lebo túžia po Bohu.
Preto, že vidia ostatných, ako idú do kostola. Dúfajú, že aj oni nájdu, čo hľadajú...
My sami vo svojich rozhovoroch dávame
stále menej miesta nezištnej láske pre
iných a tak zakrývame Boha. Sebe aj iným.
Všetkým Vám ďakujem za povzbudenie
vo viere najmä dobrým príkladom. Úcty
k Bohu. Túžbou osláviť ho. Stavba kostola bola takouto túžbou a ochotou slúžiť
iným. Vidím, že veľa mladých prichádza
vedome s radosťou k Pánovi. To je pekné. Ďakujem aj Polhorcom za posilu mojej
viere. :-)
5. Aký máte vzťah k Panne Márií ?
Kladný. Pestujem si ho a mení sa. Spolieham sa na jej orodovanie. Viac ju vnímam
v neskoršom veku ako pomoc nielen pre
moje potreby, ale najmä preto, že ukazuje cestu k Pánovi. Svojmu Synovi. Je pre
mňa tajomstvom, ale aj príkladom pokory
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Rozhovor
Postupne stále viac sprievod romantiky
zatieňovali vo mne nové tajomstvá a výzvy života, ktoré bolo a je treba posvätiť
obetou Božou aj mojou. A odvtedy rastie
vo mne úcta k Veľkej noci. Lebo sa týka
koreňa a jadra všetkého života. V jarnej
prírode na Veľkú noc vnímam prísľub
večnosti. Záruku trvalosti Božieho prísľubu lásky k ľuďom aj napriek našej slabosti. Stále viac akoby som vnímal „vôňu
Božieho Ježišovho Srdca“... aj cez nášho
patróna kostola. Azda po jeho postavení
a zasvätení Božskému Srdcu stále viac
vnímam Veľkú noc ako Vianoce Božieho
milosrdenstva.

a múdrosti. Pretože pozná cenu obety z
lásky. Stále ukazuje nie na seba, ale na
Boha a svojho Syna, je služobníčkou a nevestou Ducha Svätého. Jemu patrí. To by
sme mali aj my.
6. Čo Vám robí najväčšiu radosť vo vašej kňazskej službe?
Vedomie, že mi Pán Ježiš rozumie a že
mu - aspoň trochu - rozumiem ja. (Snažím
sa. :-)) A že mu patrím ako kňaz. A že pomáham ľudom.

zaujať vašu pozornosť, smejete sa, ale
necítite sa uvoľnený, pretože dávate pozor na tašku - aby neprišiel jeho kamarát
zozadu a neuchmatol vám peňaženku. Ak
vám nič neukradol, len vás mylne považoval za kamaráta, nechcel vás okradnúť.
Ale vedeli ste, že vás mohol okradnúť. Lákavá prítomnosť mágie neškodí hneď. Ale
otupuje myseľ smerom ku nepoctivým
skratkám v živote. A ich používaniu. Viere v ne. A tým sa sám môžem oklamať. V
živote i v duchovnosti. To je účinok mágie vo filmoch. Nie vo všetkých filmoch a
ľudových rozprávkach. Mnoho
z nich o mágii obsahuje príbehy ako zlý príklad ubližovania
ľuďom. Toto je správne miesto
mágie vo filmoch i dnes. Ona
totiž škodí.

9. Čo by ste odkázali rodákom počas
Veľkonočných sviatkov?
Nech sa im všetkým napnú pľúca pri
radostnom speve „Aleluja“, ale nech sa
radostne „nadýchne“ aj ich duša prítomnosti Pána v Eucharistii, modlitbe a veriacom spoločenstve! Všetkých srdečne
pozdravujem. :-)
Damián Spuchľák

8. Aké sú vaše spomienky z
detstva na Veľkú noc ? Prežívali ste Veľkú noc v detstve
inač ako teraz ?
7. Aký ma názor cirkev na filmy a knihy
v ktorých je použitá mágia? Môžu nás
takéto filmy nejako ohroziť?
Ide o to, aké miesto má mágia vo filmoch.Najprv: Boh nás každého povolal
za svojich synov. Jemu patrí všetka moc.
Všetka. Len tá nie, ktorú mu dáme nad
sebou cez hriech a vieru v diablove klamstvá.
Možno ste sa ocitli na trhu, kde ste si
dávali pozor na tašku pred zlodejmi. Všade je veľa ľudí. Keď ku vám príde cudzí
človek a naraz vám chce hovoriť vtipy a

V detstve sa mi viac
spájali sviatky s romantikou. Napríklad odpust v Rabči (keďže v
Polhore kostol nebol) v júli Navštívenie Panny Márie s krásnym
počasím a slávnostnou atmosférou aj radosťou z prác na poliach,
ktorá bola medzi ľuďmi- pamätám
si oduševnený spev ľudí z Polhory,
Sihelného a Rabče... Alebo Vianoce sa spájali s tou tajomnou
atmosférou úcty k Božiemu dieťaťu v kostole, s vôňou vianočného stromčeka, koláčov a najmä
vôňou srdca našich v rodine. Ich
srdce „voňalo“ dobrotou.
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Fatima

Storočnica fatimských
zjavení
V roku 2017 si pripomíname sté výročie
fatimských zjavení. Ide o udalosti, ktoré
presahujú do nasledujúcich desaťročí
dvadsiateho storočia. V máji uplynie presne sto rokov ako Panna Mária prostredníctvom troch chudobných detí odkázala
svetu posolstvo pokoja, počas šiestich
zjavení, ktoré sa opakovali pravidelne 13.
dňa až do októbra. Výnimkou bol mesiac august, kedy sa Matka Božia zjavila
deťom 19., pretože štátne úrady 13.8.
stretnutie znemožnili. Svedkami šiestich
zjavení boli: desaťročná Lucia dos Santos,
súrodenci deväťročný František Marto a
sedemročná Hyacinta Martová.
Nedeľa 13. mája bola ako každý iný deň.
Lucia s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou pásli ovečky v údolí Cova
da Iria. Tu pastierikov aj napriek jasnej
oblohe prekvapil blesk a nad dubom spozorovali krásnu paniu v bielom s ružencom. Najstaršia Lucia sa so zjavením dala
do reči. Pani im prezradila že prichádza z
neba a poprosila, aby sa modlili ruženec a
prinášali obety za obrátenie hriešnikov. V
nasledujúcich zjaveniach sa tajomná pani
predstavila ako Kráľovná ruženca. Predpovedala osud, ktorý postihne ľudstvo ak
sa neobráti k Bohu a zverila deťom postupne tri tajomstvá:
1. obraz pekla,
2. týkalo sa ateizmu šíriaceho sa z
Ruska,
3. ostalo verejnosti dlho skryté, hovorilo
o utrpení pápeža i celej Cirkvi.

Samotná Panna Mária fatimských pastierikov opakovane pozvala predovšetkým
modliť sa. Požadovanou modlitbou mal
byť ruženec. Táto modlitba je aj dnes
nanajvýš inšpiratívna. Pokojné opakovanie slov Zdravasu je veľmi užitočné.
Nejde iba o opakovanie slov, ale o preniknutie do hĺbky ich významu. Z jednotlivých zjavení zistíme, že motívom modlitby by mala byť záchrana duší, z ktorých sa
mnohé zatracujú, lebo sa za ne nikto nemodlí. V tomto duchu sa mali deti modliť
po každom desiatku modlitbu, najprv za
odpustenie svojich hriechov a za vlastnú
záchranu ,,od pekelného ohňa“, potom
vyprosovať nebo ostatným dušiam, najmä tým, ktoré najviac potrebujú jeho
milosrdenstvo. Všetci bez výnimky sme
odkázaní na veľké Božie milosrdenstvo.
Po týchto zjaveniach mali deti ešte niekoľko súkromných zjavení. Tak ako im
predpovedala Matka Božia, súrodenci
František (+1919) a Hyacinta (+1920)
zomreli na následky španielskej chrípky,
Lucia v roku 1978 vstúpila do kláštora v
portugalskej Coimbre. Zomrela priam
symbolicky 13. februára 2005 ako 98
ročná. Jej telesné pozostatky previezli
do Fatimy, uložili v Bazilike Panny Márie
Ružencovej vedľa hrobu blahoslavenej
Hyacinty. Udalosti okolo fatimských zjavení nenechali Cirkev ľahostajnou a pápeži
slová Panny Márie vzali veľmi vážne. V
októbri 1972, uprostred besnenia druhej
svetovej vojny, pápež Pius XII. zveril svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Na 50. výročie zjavení putuje do Fatimy
pápež Pavol VI. , ktorý sa tu 13. mája 1967
modlí za pokoj vo svete a jednotu Cirkvi.
Pápež Ján Pavol II. zasvätil celý svet

nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Sám sa stal obeťou atentátu na Námestí
Sv. Petra 13.5.1981. Po vyliečení v roku
1982 vložil do koruny Panny Márie vo
Fatime guľku, ktorou bol pápež vážne
zranený. O dva roky neskôr obnovil zverenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Fatimské deti Hyacinta a František
boli vyhlásené za blahoslavené 13.5.2000
v prítomnosti vtedy ešte žijúcej sestry
Lucie a bolo zverejnené tretie fatimské
tajomstvo.
Aj po sto rokoch od zjavenia vo Fatime je
posolstvo Panny Márie stále aktuálne. Katolícka Cirkev na Slovensku si bude výročie
šiestich zjavení pripomínať celý rok. Osobitne bude povzbudzovať veriacich na
častú modlitbu ruženca a vykonanie si päť
fatimských sobôt. Naša farnosť v jubilejnom roku organizuje púť do Fatimy. Prvý
kostol na Slovensku zasvätený Panne Márii Fatimskej sa nachádza v Ponickej Huti
vo farnosti Poniky (okres Banská Bystrica),
kde sa oslavy jubilea budú konať celý rok.
Využime aj my veľkú ponuku na lepší život cestou osobného pokánia.
Milan Štraus
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Púť

„Keď žiaril a prekvital 13. máj“
Ako iste viete z príležitosti stého výročia zjavení vo Fatime, naša farnosť
navštívila 20.-24. marca pútnické
miesto Fatima a Santiago de Compostela. Chceli by sme vám priblížiť čo
všetko sme zažili
1.Deň
Do Fatimy sme dorazili vo večerných hodinách. Po tom ako sme sa ubytovali sme
mali sv. omšu v Bazilike Ružencovej Panny Márie Fatimskej. O 22:30 tamojšieho
času, sa pútnici zo všetkých kútov sveta
modlia ruženec pri Kaplnke zjavení.

2.Deň

Po raňajkách sme vyrazili do Coimbrymesto, ktoré uchováva veľa historických
pokladov ale aj mesto, v ktorom zomrela
sestra Lucia. Nasledoval presun do najznámejšieho pútnického miesta- Santiago
de Compostela, kde sme si pozreli katedrálu a čo - to sa dozvedeli o histórií pútí
do tohto miesta. Camino - španielsky znamená cesta a týmto slovom sa označuje
pešia púť ku hrobu sv. Jakuba, ktorého
relikviár sa uchováva v tejto katedrále. Zaujímavosťou je aj obrovské kadidlo, ktoré
sa používa len na významné udalosti.

3.Deň
Ráno sme vyrazili naspäť do Fatimy. Vo
Fatime sme sa zastavili v jednej vinárni, kde sme mali ochutnávku typického
Portského vína. Potom, čo sme si nakúpili
rôzne suveníry sme slávili svätú omšu v
kaplnke anjela z Fatimy.
4. Deň
Hlavným bodom celej púte bola svätá
omša slávená na mieste, kde sa pred sto
rokmi zjavila Panna Mária trom deťom.
Neskôr sme sa dozvedeli, že práve v tom
čase v Ríme pápež František rozhodol
o svätorečení dvoch z nich - Hyacinty a
Františka. Na záver svätej omše sme sa
všetci zasvätili Nepoškvrnému Srdcu Panny Márie. Popoludní nasledovala krížová
cesta, ktorá viedla do dedinky Aljustrel,
kde bývali malí vizionári. Navštívili sme aj
ich príbytky.

5. Deň
Posledný deň našej púte sme začali sv.
omšou. Rozlúčili sme sa s týmto svätým
miestom a vyrazili sme domov.
Každá púť, aj táto, bola posilou viery,
prehĺbením svojho duchovného života
ale taktiež zastavením sa a načerpaním
nových síl do ďalších dní.
Ďakujeme Matke Božej za to, že nás
ochraňovala, sprevádzala a šťastlivo doviedla naspäť do našich domovov.

Púť do Čenstochovej
V pondelok, 27. 2. 2017 sa naša farnosť
vybrala na púť do Čenstochovej- na najväčšie pútnické miesto v Poľsku. Po sv.
omši sme sa odobrali do baziliky na slávnostné odhalenie obrazu Panny Márie
Čenstochovskej. Nasledovala prehliadka
baziliky, klenotnice aj múzea, kde sú uložené veľmi vzácne šaty pre Pannu Máriu,
ktoré každý rok menia. Našu púť sme
ukončili spoločnou modlitbou krížovej
cesty.
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Púť

Interview s našimi
pútnikmi
Na základe čoho ste sa rozhodli ísť na
túto púť?
Chcela som poďakovať Panne Márii a
zároveň ju prosiť aby som ešte žila, pretože som bola veľmi chorá. Prosila som ju
i za mojich 13 vnúčat aby sa neodvrátili
od Boha.
– pútnička Žofka
Chcela som sa stretnúť s našou nebeskou Matkou Máriou.
– pútnička Mária
Vy ste už raz boli vo Fatime. Môžem sa
opýtať kedy a ako tam bolo?
Áno, bola som v roku 2009. Bolo tam
krásne. Vyčítala som z Katolíckych novín,
že majú ešte jedno voľné miesto a to držali pre mňa. Bola som sama z Oravy ostatní boli z Topoľčian a z Bratislavy. Mali
sme takú okružnú cestu- Lurdy, Fatima,
Santiago. Boli sme 11 dní. Najviac sa mi
páčila Fatima. Človek prišiel taký duchovne obohatený z týchto pútnických miest.
Vo Fatime bolo tichučko a veľký priestor
na modlitbu. Aj sa mi ušlo pomodliť sa
desiatok ruženca pri kaplnke Zjavení. Už
som tu nechcela ísť druhýkrát, keďže som
to mala všetko pochodené ale ďakujem
Pánu Bohu, že som tu nakoniec bola.
– pútnička Terezka
Čítali ste nejakú knihu alebo ste pozerali film o Fatime?
Áno, čítala som aj knihu aj som pozerala
film. Teraz som do lesa nechodila takže
som tú knihu prečítala za tri týždne. Film
som ešte pozerala, keď som išla do Međugorja. Mala som čas rozjímať a plne sa oddať čítaniu aj pozeraniu.
– pútnička Anna
Neobávali ste sa takej ďalekej cesty?
Nie. Zle mi nebýva, nebála som sa. Lietadla som sa nebála ale keďže som ešte
nikdy v lietadle nebola tak som si to nevedela predstaviť.
– pútnička Žofia
Išli by ste ešte niekedy do Fatimy?
Išla by som, lebo mám za čo ešte ďakovať. Od samého začiatku som sa utiekala
k Panne Márii. Za všetko som ďakovala a

prosila o pomoc Pannu Máriu a veľmi jej
dôverujem a ďakujem jej za všetko, že ma
doposiaľ ochraňovala a prosím ju aj ešte
o to aby deti moje žili tak ako som ja žilaaby mali vieru v Boha aby ju nestratili a
aby dôverovali Panne Márii aby im pomáhala.
– pútnička Justína

Čo vás najviac zaujalo v Santiagu de
Compostela?

Áno, išla by som ešte raz pretože mi tam
Panna Mária dala silu. Ale najskôr by som
išla do Talianska lebo tam som nebola. A
potom ak mi dá Pán Boh zdravie tak by
som ešte išla do Fatimy.
– pútnička Aška

Išli by ste niekedy do Santiaga de Compostela pešo alebo na bicykli?

Čo sa vám najviac páčilo vo Fatime?
Všetko bolo pekné ale najviac sa mi
páčilo vo štvrtok. Od samého rána sme
mali program čisto vo Fatime. Mali sv.
omšu, krížovú cestu a mali sme naplnený
deň samými milosťami. Navštívili sme aj
domčeky malých vizionárov. Videli sme v
akej biede žili a teraz si to ani porovnať s
tou našou dobou nevieme.
– pútnička Elena

Najviac ma zaujalo to, keď som si uvedomila, že sa svätý Jakub stretával s Božou
Matkou Máriou a že spoločne prežívali
smrť a vzkriesenie Pána Ježiša.
– pútnička Monika

Je to moja túžba no, samozrejme, jedine
na bicykli ale to by mi ho museli požičať
miestni.
– pútnička Vierka
Čo na vás zanechalo najhlbší dojem?
Miesto, kde sa Panna Mária zjavila trom
detičkám- Hyacinte, Lucii a Františkovi.
Vtedy to bola len chudobn á malá dedinka ale teraz je to pekne vybudované sväté
pútnické miesto. Táto púť mi veľmi obohatila môj kresťanský život. Prehĺbil som
si tu vieru ale aj vedomosti. Najviac čo
ma ale obohatilo boli večerné modlitby
ruženca pri kaplnke Zjavení. Odnášam si
odtiaľ lásku k Panne Márii a k ľuďom.
– pútnik Štefan
Spracovala Magdaléna Jaššáková
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Žiacke práce

Môj vzťah k Pannej Márii
Nad mojím vzťahom k Panne Márii som úprimne nikdy nepremýšľala. Ale teraz viem, že zohráva veľmi dôležitú úlohu v mojom živote. Oroduje a prosí za mňa Pána Ježiša keď mám nejaké
problémy alebo za mňa aj ďakuje Pánu Ježišovi za všetko, čo
pre mňa urobil. Pannu Máriu veľmi obdivujem. Veď byť Matkou
Božou , to nie je len tak. Prešla si veľkými siedmimi ranami vo
svojom živote. Podľa mňa, bolo jej najväčšou ranou , keď videla
svojho syna umierať na kríži. Veď pre matku je najhoršie , keď
vidí , ako niekto ubližuje jej dieťaťu. Ale aj túto ranu zvládla a stala sa Kráľovnou v nebi. Som rada, keď sa k nej môžem pomodliť
ruženec. Modlím sa ho hlavne v kostole. Doma sa modlíme ruženec pri adventnom venci , ale aj počas mesiaca Panny Márie. Aj
keď sa ruženec často nemodlím, snažím sa každý deň pomodliť
modlitbu Zdrava´s Mária. Ďakujem ti Panna Mária, že si mojou
mamou, a že na mňa každý deň myslíš, že sa ti každý deň môžem
zveriť so svojimi problémami a ťažkosťami, že ma neodmietneš,
ale vypočuješ moje prosby k tebe.
Danka
,,Ver Marii, ona tu silu má,
Je matkou vždy láskavou,
Ona vie čo mi vyprosiť má,
chcem byť pod jej ochranou.“
Slova tejto pesničky sa mi hĺboko vryli do môjho srdca. Môj vyťah
k Pannej Márii bol a je vždy kladný. Citim že stoji pri mne na mojej
ceste k Bohu. Stále citim, že ma sprevádza. Neviem si cestu k Bohu
bez nej predstaviť. Pvažujem to za milosť – chcem ju milovať, chcem
s ňou žiť, nechať sa s ňou viesť. Má tak milujúce a materinské srdce,
že ten, kto jej lásku aspoň trochu skusil chce ju len počúvať, modliť
sa spolu s ňou a chce, aby ho sprevádzala životom. Aj ja chcem, aby
viedla moje kroky k Bohu, a aby mi ukázala ako správne žiť, konať
dobro a ako dodržiavať Božie príkazy, aby sa aspoň trochu môj život
podobal k jej životu. Chcem si ju uctievať ako moju druhu matku na
Zemi, ktorá sa o mňa stará, miluje ma a pripravuje ma na príchod
jej Syna. Chcem sa jej celá odať, aby ma prijala ako svoju dcéru. Ona
má veľké milujúce srdce, ktoré veľa pretrpí, ale aj opustí, Chcem sa
spolu s ňou tešiť na príchod jej syna Ježiša Krista.
Žaneta

Môj vzťah k Panne Márii je veľmi pozitívny ,keďže moja
babka má ružencové spoločenstvo. Modlitbu k Panne
Márii sa modlím dosť pravidelne. Panna Mária je veľmi
dobrá orodovníčka, keďže je matka Ježiša Krista tak má
veľkú moc vyprosiť pre nás čo potrebujeme. Každý Slovák by mal mať vzťah k Panne Márii keďže je patrónkou
Slovenska. Modlitba k Panne Márii je neodmysliteľnou
súčasťou každého cestovania našej rodiny. Panna Mária
je veľmi milosrdná a milostivá. Už od malička sme boli
vedení k vzťahu a modlitbe k Panne Márii.
Ján
Panna Mária. Vždy dozrie na to, aby sa všetci naokolo mali
dobre a aby im nič nechýbalo. Okrem toho, že ma rozveselí vždy, keď som smutná, vždy ma ochotne vypočuje a
tiež pomôže a poradí. Je mi ako mama. A tak, ako väčšina
mám, aj ona chce pre nás len to najlepšie. Mnohé deti
nepoznajú, čo je to rodičovská láska, a preto ju môžu nájsť
u Panny Márie. Panna Mária vo mne vyvoláva pocit bezpečia, lásky a nehy. Okrem toho, že ju beriem ako mamu,
beriem ju aj ako priateľku. Môžem sa s ňou porozprávať
o čomkoľvek a úplne jej dôverujem. Nech vyvediem čokoľvek, vždy sa mi snaží pomôcť. Podrží ma v ťažkých, ale
aj príjemných, či zábavných situáciách a vždy sa dá na ňu
spoľahnúť. Som veľmi rada, že mám takú dobrú kamarátku. Panna Mária mi nie je len mamou a kamarátkou, je
mi aj vzorom. Je milostiplná, láskavá, má všetky vlastnosti,
ktoré by som chcela mať. Jej veľkosť je v jej pokore. Mária
je cesta, ktorá vedie ku Kristovi a s ňou po boku nemožno
ísť do zatratenia.
Lenka
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Žiacke práce
Panna Mária je naša nebeská matka, ktorú nevidíme. Mnohí
svätý mali vrúcny a blízky vzťah k Panne Márii. Svätý otec Ján Pavol II. si ju vyvolil za svoju matku, zvlášť potom, keď mu zomrela
jeho pozemská matka. Tiež by som chcela mať taký blízky vzťah
k Panne Márii.
Chodievam na púte, ktoré sa mi neskutočne páčia. Zatiaľ som
bola len na Slovensku a v Poľsku. Rada sa modlím ruženec, najmä v kostole. Chodím sa aj predmodlievať a veľmi ma to baví. Ja
si predstavujem Pannu Máriu ako svoju mamu. Stará sa o mňa,
keď som chorá aj zdravá, vypočuje ma a vždy chce pre mňa len
to najlepšie. Chce, aby sme sa všetci dostali do neba, a mali sa
radi, tak ako má rada ona nás. Ja ju mám rada tak ako svoju pozemskú mamu, ktorú nikdy nechcem stratiť.
Martina
Panna Mária je matka Pána Ježiša ale je aj naša matka. S dôverou sa k nej utiekame. Ona je bezpečnou cestou k Bohu. To
potvrdzujú aj jej slova v evanjeliu: „ Urobte všetko, čo vám povie.“ Keď máme ťažkosti, tak sa obrátime na ňu a ona nás vyslyší . Modlitbou k Panne Márii si vyprosujeme veľa milosti pre
seba aj pre iných, ktoré nám vždy láskavo udeľuje. Pomáha nám
prekonávať rôzne pokušenia, ktoré na nás doliehajú, aby sme
si zachovali čistotu duše i tela. Naša Matka - bez hriechu počata
Panna Mária - oroduj za nás , ktorí sa k tebe utiekame.
Nina
nevedel zvládnuť, a z ktorej sa nevedel dostať. A kto nám môže
práve v tejto situácii pomôcť viac ako Panna Mária. Však nik na
tomto svete neprekonal ťažšiu a bolestivejšiu situáciu ako ona.
Často sa zabúda na Máriine skutky a na to, že aj Panna Mária je
tá, ktorej treba poďakovať.
A preto si myslím, že netreba zabúdať práve na Pannu Máriu,
treba si k nej budovať vzťah už len preto, aby sme sa mali na
koho spoľahnúť v ťažkých situáciách.
Dominika

„Obdivuj Máriinu silu pod krížom, pros ju o tú silu, aby si aj ty
vedel stáť pri kríži.“
Ja si myslím, že tento citát vystihuje môj vzťah k Panne Márii
najlepšie. Sila, ktorú mala Mária pri kríži, na ktorom bol prvorodený a jediný syn, bola neopísateľne veľká. Nezlomilo ju to,
že stála pred tou najťažšou a najhoršou situáciou v jej živote.
Uvedomila si, že to nie je len Ježišova obeta, ale aj jej obeta za
všetky naše hriechy. Veď, ktorá matka by dokázala nechať svoje dieťa obetovať sa za všetkých ľudí. Uvedomila si, že to je jej
poslanie, vychovať Spasiteľa a priniesť obetu spolu s ním. Ja pri
každej modlitbe venujem pár minút aj Panne Márii. A podľa mňa
by to mal každý. Veď každý z nás už stál v nejakej situácii, ktorú

Keď si smutný a hľadíš na oblohu plnú hviezd, možno vidíš naozaj len tie hviezdy, ale keď si uvedomíš hodnotu daného okamihu je tam vnútorný pocit, ktorý ti dáva pocítiť nádej pri pohľade
hore, nejaká sila, ktorá ti dáva znamenie, že to trápenie časom
prejde. Ty sa nadýchneš, zavrieš oči a hlavou ti behá nespočetné
množstvo myšlienok. Cítiš sa tak bezmocný, zbytočný, sám.. no
nikdy to tak nie je, pretože Mária je pri tebe. Ona presne vie ako
sa cítiš, zažila ten istý pocit bezmocnosti, keď stála pod krížom,
na ktorom bol jej jediný Syn. Ona presne vie ako sa cítiš, kto iný
prežil väčšiu bolesť?
No zvládla to a teraz je hore pri svojom Synovi, Bohu, všetkých
Svätých, ... a pozerá sa...pozerá na mňa, na teba, na všetkých.
Dnes už viem, že práve Ona je tým úsmevom, nádejou, láskou,
silou v tomto svete. Viem, že nikdy nikto z nás nebude sám, pretože Panna Mária je s nami.
Nebojme sa jej zveriť svoje problémy, starosti, trápenia,... pretože ona nám vždy pomôže, bude za nás orodovať u Boha. Nezabúdajme na modlitby k nej.
Keď sa nabudúce budeš cítiť bezmocný, zbytočný, sám,... Pozri
sa na oblohu plnú hviezd a spomeň si, že práve Panna Mária je
tým vnútorným pocitom, ktorý ti dáva pocítiť nádej pri pohľade
hore, je to sila, ktorá ti dáva znamenie, že to trápenie časom
prejde, že vďaka nej nebudeš nikdy sám.
Simona
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Žiacke práce
Čo pre mňa znamená Panna Mária? Panna Mária pre mňa znamená veľa. Viem, že ma miluje a ochraňuje. A nielen mňa, ale
každého na tomto svete bez rozdielu, či je veriaci alebo neveriaci. Ona ma učí milovať druhých, rozdávať lásku okolo seba.
V každej situácii sa na ňu môžem obrátiť, prosiť o pomoc. Ona
ma vždy vypočuje, pomôže mi a uteší ma. Upokojuje ma to, že
sa s ňou môžem v duchu o všetkom rozprávať a ona to nikomu
nevyzradí. Ona vie, čo potrebujem, čo je pre mňa vždy najlepšie. Nechce mi zobrať veselosť ani priateľstvá. Mária odomňa
nežiada nič, čo je nad moje sily. Očakáva, aby som sa vedela
zriecť hriechu a žila podľa Božích prikázaní. Pretože tam, kde
bude láska a život bez hriechu, kde bude pokoj, dobro, život bez
nenávisti, zloby bude aj ona. Mária je moja najlepšia priateľka.
Lepšiu priateľku nenájdem v žiadnom človeku. Keď sa jej zdôverím, moje tajomstvo si nechá pre seba. Aj keď niekedy vstúpim na cestu hriechu, ona sa odo mňa neodvráti, otvorí náruč
a pomôže mi. Prosí za mňa u svojho syna Ježiša. Keď budem na
dne, som si istá, že ma neopustí, veď je moja Nebeská Matka. A
matka svoje dieťa sprevádza celým životom. Je pre mňa veľkým
vzorom lebo v živote prežila veľa bolesti a utrpenia.
Denisa
Panna Mária prijala zvestovanie, že sa stane Ježišovou matkou.
Stala sa matkou Ježišovou, mojou a všetkých na celej Zemi. Je mi
oporou v ťažkých chvíľach, pomôže v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobodí. Každý večer sa k nej modlím, aby dala
radosť tým, ktorí sú smutní, peniaze tým, ktorí sú chudobní a
rodinu tým, ktorí je nemajú. Potrebujem ju mať vždy pri sebe, či
píšem písomku alebo keď sa pohádam, vždy je pri mne. Je najväčšou oporou a podporou v mojom živote. Je matka a matkou
vždy ostane. Máme ju po našom boku. V živote sa nám lepšie
kráča vtedy, keď je nám mama na blízku. Je našou matkou, ktorá
sa ponáhľa, keď ju potrebujeme.
Natália
Panna Mária je našou milujúcou matkou. Je našou ochrannou
matkou, ktorá nás sprevádza v každom dni, v každom trápení
a dodáva nám silu bojovať. Preto je potrebné každým dňom sa
k nej modliť a obracať sa k nej s našimi ťažkosťami. Má pre nás
pochopenie. Panna Mária je pre mňa príkladom, ako uveriť a
zvládať skúšky spolu s Bohom. Veď aj ona, keď počala z Ducha
svätého, tak bola z tejto skúšky šťastná. Aj keď ju ľudia ohovárali
a osočovali, ona to s Božou pomocou zvládla, a potom mala z
toho obrovskú radosť. Radosť z jej milovaného syna Ježiša. Preto
aj ja, keď mám nejaké ťažkosti, chcem byť ako Panna Mária, prekonať to s ňou a tešiť sa potom z výhry, ktorú spolu dosiahneme.
Panna Mária je nepoškvrnená. Znamená to, že sa narodila bez
dedičného hriechu a počas života žiaden nespáchala. Aj v tomto
by som sa jej chcela podobať. Každý z nás pácha veľa hriechov,
ktoré neskôr ľutuje. Preto si beriem príklad z Panny Márie a
snažím sa žiť životom bez hriechu. Aj keď to nie je celkom možné, keďže každý z nás je hriešny. Ale mali by sme sa o to aspoň
trošičku snažiť. Verím, že keď sa k nej budeme modliť a prosiť ju
o každodennú ochrannú ruku, bude nám po celý čas na blízku a
ochráni nás v každej situácii a pomôže nám prežiť život spolu s
Bohom.
Zuzana
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Žiacke práce
Pýtam sa. Koľko žien je takto silných ako Mária? Mária, žena
silná a s vierou v Boha. Panna Mária Sedembolestná prebodnutá
mečom. Syn jej zabitý rukou kata. Oni sa smiali a ona plakala, nič
nepovedala, len svojho syna v náručí držala. A ja sa znovu pýtam.
Koľko matiek by takto znášalo smrť svojho syna, či dcéry? Koľkí z
nich by mali takú silnú vieru v Boha ako Mária? Ja, keď počujem
meno Panna Mária predstavím si ženu tak slabú a zároveň veľmi
silnú. Prečo sa my ľudia vlastne takto k sebe správame? Zamysleli sme sa niekedy nad životom Panny Márie? Možno naozaj
mala viac utrpenia v živote ako my sami, ale pozrime sa koľko
dobra mala v srdci. Máme ho toľko aj my? Čo môže byť lepšie,
ak nie mať dobro v srdci a vieru v Boha? Mária ju mala a všetko
prekonala. Ona je pre nás veľkým vzorom. A vždy sa budeme
mať čo od nej učiť.
Renáta
Panna Mária je matkou nás všetkých. Často si to ale neuvedomujeme. Ona prosí a neustále za nás oroduje, pretože nás veľmi
miluje. Môžeme jej povedať všetko, ona nás vždy vypočuje. Vždy
nás pochopí. Ona vie o všetkom čo potrebujeme. Ona nám vyprosuje tie najkrajšie milosti, lenže my ich musíme prijať. Ona je
Matka radosti, lebo na svet priviedla Ježiša Krista. Mária si naša
Matička. Chcem Ti za všetko ďakovať. Ty máš obrovskú moc v
nebi, veď Ťa Pán ešte nad anjelov povýšil, ktorí Ti verne slúžia a
klaňajú sa Ti. Aj my Ti chceme takto oddane a verne slúžiť. My
Ťa Panna Mária prosíme, nezabúdaj na nás, vždy za nás pros u
nášho Boha Otca. Ochraňuj nás, od každého nešťastia a nehody,
ty Pomocnica kresťanov. Pomôž nám v ťažkých skúškach, aby
sme ich zvládali posilnení vierou. A ňou aj naplnení, tešili sa z
takýchto skúšok a takto dávali príklad aj druhým. Odovzdajme sa
Panne Márii a zverujme sa jej do ochrany. Odovzdajme sa Bohu
ako sa ona odovzdala Bohu slovami: „ Nech sa mi stane podľa
tvojho slova!“
Agnesa

Panna Mária Lurdská
11.2.2017
V sobotu na svetový deň chorých v tunajšej kaplnke za účasti značného počtu chorých i ostatných veriacich o 1000 celebroval svätú omšu za chorých tunajší pán
kaplán Mgr. Lukáš Slolárik. Sv. omša bola v latinskom jazyku. Po
nej požehnal pán kaplán zázračnú medailu a rozdal ju všetkým
prítomným.
V príhovore nás oboznámil so vznikom zázračnej medaily, keď
v roku 1830 sa zjavila Panna Mária sv. Kataríne Labouré. Počas
seminára v Paríži na Rue du Bac 27.11.1939 sa ukázala zas. O

dva roky neskôr s povolením parížskeho arcibiskupa de Queléna začali raziť medaily. Nedá sa pár vetami opísať, koľko
milostí sprostredkovala medaila Nepoškvrneného počatia.
Nie nadarmo ju ľud nazval Zázračná medaila. Nečakané
uzdravenia, ochrana v nebezpečenstve tela i duše, nápadné
obrátenia dokazujú, že Mária dodržala slovo. Svätá Katarína
strávila celý život v službe starým a chorým v útulku v Enghiene v Paríži. Ku cti jej slúži, že ani jeden človek, ktorým slúžila,
nezomrel bez sviatosti zmierenia, čo ona sama pripisovala
účinkom Zázračnej medaily.
Dôverujme aj my sile Zázračnej medaily, nosme ju pri sebe a
dôverujme, že jej prostredníctvom Mária veľmi pomáha aj zomierajúcim.
Milan Štraus
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Tip
Tip na dobrú knihu:

Joni Eareckson Tada a Joe Musser

JONI Začiatok cesty

Vydavateľstvo: Creativpress, rok 1994, strán 174
Slovo o autorke:
Joni Eareckson Tada – v júni 1967, vo svojich sedemnástich
rokoch prežila tragédiu, ktorá od základu zmenila jej život. Pri
kúpaní v jednom z morských zálivov si poranila chrbticu a telo,
ruky i nohy jej celkom ochrnuli. Koľko vnútorných bojov a bolesti
prežila, kým ju posadili na invalidný vozíček, kým pochopila, že
jej neostáva nič iné, iba ísť životom, ktorý je celkom iný, ako bol
doteraz, ako doterajšie predstavy a sny o budúcnosti. Kniha je
venovaná predovšetkým ľuďom, ktorých trápia otázky: „Prečo
mi bol Boh udelil taký krutý osud? Ako sa s ním mám vyrovnať“?
Joni v súčasnosti píše verše, knihy, kreslí, komponuje, spieva,
boli o nej nakrútené filmy, v ktorých hrala. Najbližším pomocníkom je jej manžel Ken Tada. Spolu s ním navštívili Prahu, Brno,
Bratislavu v júli 1987.
Úryvky z knihy:
V dôsledku môjho zranenia a nezvyčajného stavu som vyžadovala, aby sa svet točil okolo mňa. Od všetkých ľudí som
vyžadovala pozornosť a službu. No neskôr som sa naučila nič
nepovažovať za samozrejmosť – ani svoju rodinu, ani priateľov,
neočakávať, že mi budú posluhovať. Bola som zlomená.
Jackie, ty si mi najbližšia kamarátka zo všetkých ľudí. Ty to vieš.
Často na Teba kričím, zvlášť od toho času, čo nemôžem kričať na
nikoho iného. Niekedy sa hnevám na Pána Boha, na mamu, na
otca i na Dicka. Rozumieš mi, niekedy to na mňa príde a musím
si uľaviť. Ty si jediná, na koho môžem kričať.
V tomto stave ide o jedno – musíme poznať, že nemáme právo
zariadiť si život podľa svojej vôle, ale musíme sa podrobiť Božej
vôli. Aj Pán Ježiš prijal údel otroka, išiel cestou poníženia, popravený bol ako zločinec – nedomáhal sa Božích nárokov. Aj my
musíme byť vyprázdnení, zlomení, ponížení – ak máme byť naplnení charakterom Božieho Syna. Celkom ináč som začala chápať
utrpenie. Už som ho nevidela ako niečo, pre čím by sme mali
utekať, ale ako príležitosť na duchovný rast a zisk.

Keď chce Boh človeka vycvičiť, uchvátiť ho a vyzbrojiť, keď chce
Boh človeka pripraviť na najvznešenejšie poslanie, keď svojim
srdcom zatúži, urobiť ho tak mocným a smelým, že bude žasnúť
celý svet, potom hľaď na jeho spôsoby, hľaď na jeho cesty.
Vo chvíľach utrpenia, keď srdce plače, dvíha človek k Bohu prosiace ruky. A On stále ohýba a ohýba – nikdy však nedolomí. Činí
všetko pre jeho dobro, ako prečudne používa toho, koho si vyvolil. Boh dobre vie, čo činí.

Citáty

Svätý Martin

Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť
je prijímať všetko radostne.
- Matka Tereza

Martin milosrdný, štedrý a pokorný,
a preto si svätý.
Otec Ťa dal na vojnu,
no Ty si bol oddaný Bohu.
Stala sa Ti známa príhoda,
keď si stretol žobráka.
S ním si sa podelil,
v sne sa Ti prisnil.
Ježiš podobu žobráka zobral
a Teba si vybral.
Slávnym si sa stal,
Pán Boh si Ťa do neba vzal.

Láska je schodiskom, po ktorom sa približujeme k Božej podobe.
- Friedrich Schiller
Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj
jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.
- Ján z Kríža
Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.
- Benedikt XVI.

Dominika Sučáková 7.B
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Manželstvo

MANŽELSTVO JE DAR
V prvom liste Korinťanom apoštol Pavol
hovorí o tom, že každý človek má od Boha
dar povolania: jeden tak, druhý inak. Takže manželstvo je „dar“ od Pána pre tých,
ktorý nemajú iné povolanie svätosti.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a
manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh /
Hebr 13,4/. Tento Boží dar zahŕňa aj sexualitu: „Neodopierajte si jeden druhému,
iba ak na čas so vzájomným súhlasom,
aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť
buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre
vašu nezdržanlivosť/1Kor 7,5/.
Ježiš , keď rozpráva o prvotnom pláne
pre ľudský pár, potvrdzuje nerozlučiteľnosť medzi mužom a ženou, aj keď hovorí, že „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho
srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale

od počiatku to nebolo tak.“ /Mt 19,8/.
Nerozlučnosť manželstva („Čo teda Boh
spojil, človek nech nerozlučuje“ Mt 19,6)
sa nemá chápať predovšetkým ako „jarmo“ uvalené na ľudí, ale ako „dar“ pre
osoby spojené v manželstve. Božia zhovievavosť neustále sprevádza ľudské napredovanie, uzdravuje a premieňa zatvrdnuté srdce svojou milosťou, obracia ho

smerom k jeho pôvodu prostredníctvom
cesty kríža.
Ježiš, ktorý v sebe všetko zmieril manželstvo a rodinu vrátil do ich pôvodnej
formy. V evanjeliu sv. Marka sa píše o
nerozlučiteľnosti manželstva „Čo teda
Boh spojil, nech človek nerozlučuje! Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme
si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A
ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za
iného, cudzoloží“/ Mk 10, 9-12/. Rodina
a manželstvo boli vykúpené Kristom „a
podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred
Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi,
lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kris-

tus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.“/Ef 5,
21-23/ obnovené na obraz Najsvätejšej
Trojice, tajomstva, z ktorého vychádza
každá pravá láska – manželstvo a rodina
získavajú milosť potrebnú na vydávanie
svedectva o Bohu a prežívanie života v
spoločenstve.
Ježišov príklad je pre Cirkev vzorom.
Svoje verejné účinkovanie začal znamením, ktoré urobil na svadbe v Káne /Jn
2, 1-11/. Zdieľal každodenné okamihy
priateľstva s rodinou Lazára a jeho dvoch
sestier /Lk 10, 38/ i s Petrovou rodinou /
Mt 8,14/. Vypočul plač rodičov, vrátil život
ich deťom /MK 5,41, Lk 7,14-15/ a ukázal
tak skutočný význam milosrdenstva, ktoré znamená obnovenie zmluvy. To jasne
vidieť pri stretnutiach so Samaritánkou /
Jn 4,1-30/ a s cudzoložnicou /Jn8,1-11/,
pri ktorých Ježišova nezištná láska prebúdza vedomie hriechu.
Vernosť a láska, ktorou žije Svätá nazaretská rodina, osvetľuje princíp, ktorý
dáva formu každej rodine a robí ju schopnou lepšie čeliť premenám života. Na
tomto základe sa každá rodina, napriek
svojej slabosti, môže stať svetlom vo
tmách sveta. „Tu chápeme spôsob života
v rodine. Nazaret nech nám pripomína,
čo je rodina, čo je spoločenstvo lásky, jej
prostú a jednoduchú krásu, jej svätý a neporušiteľný charakter. Nech nám ukáže,
aká krásna a nenahraditeľná je výchova v
rodine, nech nás poučí o jej prirodzenej
funkcii v spoločenskom poriadku“ /Pavol
VI, Príhovor v Nazarete 1964/.
Pápežské dokumenty František Amoris
laetitia
Monika Glovaťáková
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Veda

Rodina a spoločnosť verzus gender ideológia.
Deti a produkty gender ideológie.
V súčasnosti je rodina veľmi ponižovaná a
za vzory vo svete sa kladú ľudia, ktorí pochádzajú z rozložených rodín a navyše oni
sami rozkladajú rodinu. V našej dnešnej,
západnej, civilizovanej a konzumnej spoločnosti sa rodina pokladá za niečo vedľajšie. Produkt vytvorený človekom v
procese jeho evolučného vývoja. A korunu na hlavu tomu nasadila práve gender
ideológia.
Kto by si dnes, takmer tridsať rokov po
nežnej revolúcii pomyslel, že v súvislosti
s rodinou budú myšlienky propagované
gender ideológiou, ktoré rozkladajú rodinu, u nás v našej spoločnosti tak neustále
aktuálne. A že práve
v posledných obdobiach a tiež v súčasnosti sú tieto myšlienky v našom demokratickom, civilizovanom a slobodnom
svete tak násilne a tak totalitne presadzované. V tichosti a bez upútania pozornosti
verejnosti. A tlak na presadenie týchto
myšlienok do našej spoločnosti pomaly
neustále rastie. Pričom presadenie myšlienok zo strany gender ideológie je skoro
tak násilné a tak totalitné ako bolo kedysi
násilné presadenie myšlienok komunizmu v Rusku a neskôr po prevzatí moci
komunistami aj u nás, alebo je skoro tak
násilné a tak totalitné ako bolo kedysi

násilné presadenie myšlienok nacizmu v
tichosti v Nemecku a po prebratí moci valiace sa v čase vojny do okolitých krajín a
neskôr celého sveta ako lavína. Tieto totalitné myšlienky komunizmu a nacizmu sa
neskôr chceli rozbehnúť do celého sveta
podobne ako dnes sa chcú do celého sveta rozbehnúť myšlienky gender ideológie.
Dokonca v niektorých krajinách západného sveta sa tieto myšlienky už takmer
celkom rozbehli.
Gender ideológia je o tom že osoby ľudského pohlavia muž-muž alebo žena-žena
alebo žena-žena-muž alebo rôzne iné im
podobné variácie dokážu vytvoriť na základe rodov komplexnú rodinu, ako biologickú tak aj rodinu s takým sociálnym
zázemím, ktorá dokáže nahradiť pôvodnú prirodzenú klasickú rodinu. Pritom
však do dnešných dní neexistuje na svete ucelený a jednotný doklad, ktorý by
predstavil gender ideológiu ako takú. Jej
predstavy, jej vízie, jej definície. Chýba
o nej akýkoľvek dokument. A tak v podstate do dnešných dní z pohľadu gender
ideológie nie je jasná ani definícia rodiny, pretože všetky tieto definície ak sú a
ak existujú sú prispôsobené povrchným
názorom a sú tak všeobecné, že v rámci
gender ideológie je možné takmer všet-

ko. Je možné vytvoriť rodinu z čohokoľvek a kohokoľvek, možno aj - ale aby som
nepredbiehal domyslíte si neskôr z čoho.
Gender ideológia je súčasne aj o tom, že
všetky tieto rodinné variácie typu mužmuž alebo žena-žena alebo ďalšie im podobné chcú mať aj deti. A robí sa všetko
preto, aby to tak bolo. Preto dokonca
v rámci tejto ideológie je umožnené, že
dieťa môže mať dokonca až troch rodičov, pričom ich prvou argumentáciou sú
zdravotné dôvody. Napríklad potlačenie
a odstránenie dedičných chorôb, ktoré
sa javia ako úspech v medicíne, úspech v
našom poznaní, úspech vôbec také niečo
v praxi vytvoriť. Ináč šľachetná myšlienka,
ale nikto nevie ako sa toto potlačenie prejaví na ďalšej generácií. Takže v podstate
je to experiment na človekovi. Ak nevyjde
zamlčíme ho, ak vyjde bude to argument
v prospech gender ideológie. Tak sa dnes
totiž správa gender, ktorej fandia všetky
média naladené na konzum a rovnako aj
vysoká spoločnosť európskych a tiež aj
mimoeurópskych politikov vo vyspelých
krajinách sveta. Potlačenie alebo odstránenie týchto chorôb touto cestou sa dnes
síce javí ako prvé malé krôčiky úspechov
čo sa ťažko lieči, ale súčasne sú zásterkou
niečoho čo nie je isté, čo nie je dovolené
alebo čo je aj výslovne zakázané. Navyše,
cestou „troch“ rodičov môžu prísť biologickou cestou k „svojím“ pravým nefalšovaným biologickým deťom. Nepripomína
vám to niečo? Niečo také ako experimenty na ľuďoch? Aj nacisti robili najskôr malé
krôčiky v pokusoch na ľuďoch za zavretými dverami. Potom keď mali k dispozícii
voľné ruky a v koncentračných táboroch
veľké množstvo „materiálu“, boli schopný čohokoľvek. Mengele, nacistický pohlavár a povolaním lekár, ktorého úlohou
bolo pomáhať ľuďom vrátiť im ich zdravie,
v koncentračnom tábore dokonca tak pomáhal ľuďom vrátiť im ich vlastné zdravie,
že vyrezával živé deti z brucha tehotnej
ženy tesne pred pôrodom. Hlavne dvojičky. Jednoducho experimentoval a vlastná nacistická spoločnosť mu to dovolila.
Jednoducho nebolo tej sily v tom čase čo
by mu v tomto zabránila. Dvíha sa vám
z toho žalúdok? Ale až tak ďaleko došla
ľudská zvrátenosť v rámci „absolútnej“
slobody bez hraníc u človeka s veľkým a
vysokým poznaním, s veľkými technickými možnosťami. Títo ľudia si vytvorili svoj
vlastný ľudský svet, svet svojich vlastných
pravidiel, svojej vlastnej „etiky“, svojej
vlastnej „morálky“, svet, v ktorom bol
Boh úplne vynechaný, úplne zamietnutý
pod koberec. A tomuto ich svetu sa dnes
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Veda
začína podobať aj svet gender ideológie
vytvorený s vysokou podporou dnešnej
západnej, konzumnej spoločnosti bez
Boha a so svojimi vlastnými „morálnymi“
pravidlami.
Prečo? Pretože gender ideológia chce pozdvihnúť človeka a jeho osobnosť, jeho
duchovný svet a rodinu pod rúškom absolútnej slobody v rámci úplného individualizmu na niečo výnimočné. Ale človek
nie je schopný zvládnuť ani absolútnu
slobodu, ani absolútny individualizmus.
Rozdeľuje telo od ducha, myslenie človeka od tela. A toto rozdelenie spôsobuje,
že človek si môže vybrať pohlavie podľa
toho aké sa mu hodí. Základ jeho identity. Ak sa oddelí základná identita od tela,
zničí aj dušu. A iba diabol rozdeľuje. Preto
gender ideológia týmito krokmi ničí osobnosť človeka, jeho telo, jeho dušu, jeho
duchovný svet, následne rodinu, spoločnosť. Navyše vovádza človeka a celý jeho
vnútorný a vonkajší svet do absolútneho
zmätku čím postupne absolútne deštruu-

možnosť sa o tom presvedčiť neskôr.
Alebo ťažko sa to číta a nemôžete tomu
uveriť? Poďme teda ďalej. Z ďalšieho iného konca z vnútra gender. Pred takmer
tridsiatimi rokmi po nežnej revolúcii nikto
ani len netušil, že dnes bude v západných
krajinách normálne, keď rodinu bude tvoriť muž-muž alebo žena-žena alebo iné im
podobné spojenia aj viacerých ako dvoch
osôb, že tento pár alebo tieto nadpáry
sa budú tešiť zo života ako rodičia, ktorí
si môžu adoptovať dieťa, alebo dokonca
sa im môže „narodiť“. Alebo, že už malé
dieťa sa môže rozhodnúť či bude chlapcom alebo dievčaťom. Alebo, že už v škole
malé deti sa budú musieť povinne prezliekať- chlapci za dievčatká alebo dievčatká za chlapčekov, aby mali bližšie k tomu
pre aké pohlavie sa rozhodnú, ale pokiaľ
rodičia odmietnu takúto výchovu v škole,
tým že odmietnu hoc aj dieťa poslať do
školy kvôli tejto výchove alebo spôsobia
úmyselnú absenciu dieťaťa v tejto veci na
dotyčnej hodine, ľahko sa môže stať, že sa

je jeho normálny, jeho osobnostný vývoj
a táto deštrukcia zasahuje aj jeho rodinu
a prenáša sa aj na spoločnosť. Deštrukciou jedincov trpí celá spoločnosť. Máme
to možnosť vidieť na príklade kriminálnikov alebo skorumpovaných ľudí v spoločnosti, dnes najmä vo vysokej politike,
ako ich deštrukčná činnosť dokáže narušiť
celý spoločenský život. Ale gender ideológia chce niečo oveľa viac. Z deštruovať
povinne všetkých jedincov v spoločnosti.
Násilným nanútením a neskôr po získaní
moci tvrdými represiami, tvrdými trestami. Ešte stále sa to nepodobá na komunizmus alebo nacizmus? Budete mať

ocitnú – vo väzení. Za slobodné rozhodnutie. Toto sa dnes deje v „pokrokovej“ a
„modernej“ západnej Európe. Nepripomína vám to niečo? Staré dobré komunistické časy, keď dokonca aj za názor človek
musel ísť sedieť. A čo keď si to ten chlapček alebo to dievčatko rozmyslí a povie,
že chce byť aj to, aj to. Gender ideológia
chce dať dieťaťu obrovskú a veľmi zodpovednú moc rozhodnúť sa v absurdnej
veci a v čase keď na to nie je absolútne
spôsobilé. Lebo si absolútne neuvedomuje dôsledky svojho konania a svojich
rozhodnutí. Tieto veci by mali byť samozrejme každému. Každému dospelému.

Ale zdá sa, že nie sú. To mi už pripomína
ďalšie obdobie už pokročilého socializmu
v osemdesiatich rokoch minulého storočia, keď už ani sami komunisti neverili
tomu čo hlásali. Preto vymysleli ďalšie
nedosiahnuteľné hypotetické štádium
socializmu – čistý a pravý komunizmus,
ktorý v ďalekej budúcnosti všetko sám za
všetkých vyrieši a v ktorom každý dostane
všetko podľa svojich potrieb. Začali veriť.
Ideálom. Hľa, ako sa človek ľahko stane
veriacim. Podobne aj gender ideológia si
začína vytvárať ideály. Že deti sa sami za
seba už v útlom veku rozhodnú či chcú
byť chlapčekom alebo dievčatkom. Veria
im. Veria, že sa správne rozhodnú. Že to
dokážu. Hľa, akú majú silnú vieru v človeka. Veria tomuto svojmu vytvorenému
ideálu. Ale to, že z toho tieto deti až budú
raz dospelí môžu skončiť až na psychiatrii
to už nikoho nezaujíma. Však v západnom
„civilizovanom“ svete je dnes už celkom
normálne, že každý druhý dospelý človek
má svojho psychoterapeuta. Vieme, kde
skončil ideál komunizmu. A v podobnej
stoke skončí aj ideál gender ideológie.
Ak však zostaneme pasívny, ak my so
zdravým rozumom nebudeme nič proti
tomu podnikať a dovolíme gender ideológii, aby vstúpila do našej spoločnosti,
do našich životov a dovolíme, aby takéto
myšlienky v našej krajine zapustili korene, o takých nasledujúcich ďalších tridsať
rokov trvania našej „demokracie“ možno
očakávať, že tu bude tak posunutá morálka a tak posunutá etika a tak posunutí a
tak naladení ľudia v rámci myšlienok gender, že sa možno budú chcieť dozvedieť
čo všetko je schopný zvládnuť druh homo-sapiens v rámci „rodiny“, a to takým
spôsobom, že sa možno rozhodnú, dovolím si povedať, prepojiť ľudský biologický
svet s iným svetom. Možno aj so svetom
zvierat. A v tomto duchu myslenia gender
ideológie možno budú dokonca schopní
vložiť do zvieracieho samičieho vajíčka
ľudskú mužskú pohlavnú bunku alebo
naopak. Vložiť do vajíčka ženy zvieraciu
samčiu pohlavnú bunku, a takto sa pokúsia vytvoriť nového jedinca – poločloveka, polozviera. Ale ... odváži sa niekto na
takéto niečo? Urobiť takýto experiment
na človekovi? A bude takýto experiment
možný aj po morálnej a etickej stránke?
Alebo sa posunieme ešte ďalej. Môže
sa také niečo stať v našej západnej spoločnosti aj niečím celkom normálnym,
celkom bežným? Ťažké otázky, ale ľahké
odpovede.
O takých ďalších tridsať rokov v budúcnosti v našej spoločnosti bude možné
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Veda
aj jedno aj druhé. Prečo? Však posúďte
sami. Sami si vytvorte záver.
Pred takmer tridsiatimi rokmi sa považovalo za absurdné, aby rodinu tvorili
muž-muž alebo žena-žena alebo dokonca
si adoptovali dieťa. Dnes sa to považuje za pokrokové, moderné a absolútne
slobodné. Dnes začína byť normálne, že
dieťa môže mať troch rodičov. Opäť sa to
považuje za pokrokové. Hlavne, že je to
technicky možné. Mať „vlastné“ biologické dieťa. Prečo teda nevyužiť poznanie.
Prečo teda nevyužiť poznanie aj na preoperovanie muža na ženu a naopak. Toto
všetko sa dnes začína považovať za in. Za
absolútne slobodné. Dnes dokonca byť
gayom alebo lesbou je už in. Mnohých
táto myšlienka vzrušuje. Byť iným. Je to
túžba a zvedavosť zároveň a ak je podmienená poznaním a dostupnou technikou ľahko sa prechádza k činom. Hoc aj
neuváženým, ale na tom nezáleží, pretože je to vzrušenie, ktoré človeka poháňa
dopredu, a nedbá na následky. Je to aj
zvedavosť ako z nového poznania tak aj
zo zážitku čo sa stane ak také niečo nové
vytvoríme. Dnes nové rodiny, nové deti,
zajtra nové deti len zo skúmavky, pozajtra skúsme ešte niečo iné, niečo nové.
Skúsme vytvoriť niečo senzačné. Niečo
fantastické. Stačí len raz. Čo tak – poločloveka, polozviera. To bude peňazí. Z
popularity. To bude slávy. Z historického
okamihu. A čo v tomto prípade morálne
alebo etické pravidlá alebo iné podob-

né zábrany? Čo s nimi? Ten jediný raz
urobíme výnimku. Takto uvažuje človek,
ktorý zo svojho myslenia a života odstránil Boha, pretože si myslí, že ho už nepotrebuje. Nahradil ho niečím iným. Vytvorením si svojich vlastných morálnych a
etických pravidiel – gender ideológiou.
Navyše nekontrolovaná podvedomá fantázia má v prostredí, ktoré dovolí všetko
vrátane technickej dostupnosti neobmedzené možnosti. Aj v skutočnom živote. V
súčasnosti sa množstvo ľudí inšpiruje príbehmi z kín alebo z filmov, v ktorých po
obrazovke behajú a skáču rôzny fantazijní
ľudia v rôznych zvieracích podobách a
obmenách. Fantázií sa medze nekladú. A
konzumní ľudia v západnej časti sveta ich
majú vo veľkej obľube, preto si nimi často
krát nahrádzajú svoj duchovný svet, svoj
zmysel života. Preto potom v budúcnosti
o ďalších možno vyše tridsať rokov sa veľmi ľahko môže stať, a bude to celkom normálne, že jeden z rodičov môže byť zviera
napríklad krava, prasa, kôň alebo to môže
byť celkom iné exotické zviera, podľa toho
koho si človek zvolí ako „partnera“ alebo
podľa toho „koho“ bude preferovať. V
tom čase to už môže byť in. A byť in je
veľmi dôležité. Však už dnes sa v dokladoch kde je kolónka o rodičoch nahrádza
názov otec a matka názvom rodič jeden a
rodič dva. Už dnes sa myslí na túto svetlú
budúcnosť, keď si tam budeme môcť dopísať aj iných rodičov – napríklad žirafa,
nosorožec, možno niekto si zvolí aj leva,

alebo niekto si tam dopíše - poriadny vôl.
Teda o vyše tridsať rokov možno ľahko
očakávať, že sa budú sobášiť žena s capom alebo muž s kozou. Bude to možno
celkom bežné. Dokonca sa ľahko môže
stať, že sa bude požadovať od úradu vlády
alebo parlamentu, aby prikázali, aby takéto sobáše prebiehali - v kostole.
Zdá sa vám to smiešne? Na začiatku som
spomínal, že rodinu v gender ideológií
možno vytvoriť z čohokoľvek alebo kohokoľvek. Hľa, predložil som dôkaz, že to tak
môže byť.
Gender ideológia je príkladom toho ako
totálny konzum a úplný blahobyt dokáže
vyprodukovať také produkty a také nezmysly v myslení človeka , ktoré nie sú
absolútne zlučiteľné s prirodzeným poriadkom, s prirodzenou disciplínou života
alebo s prirodzeným vzájomným rešpektom všetkého živého okolo nás. Vyplýva
to už len zo samotnej logiky rozumu spolu
so zdravým úsudkom. Aj napriek tomu, že
tieto výtvory akou je gender ideológia sú
čisto proti ľudskému rozumu a Božiemu
poriadku, súčasný „slobodný“ človek je
schopný tvrdiť, že zodpovedajú pravde a
sú schopné prežiť.
Čo k tomu dodať. Len to, že nás čaká svetlá budúcnosť. Toto bol veľmi častý výrok
komunistov, lebo verili na lepšie časy ako
tie v ktorých žili a z ktorých zostali veľmi
sklamaní. A preto verím, že svetlá budúcnosť gender ideológie sa nebude konať,
pretože my ľudia sa dokážeme poučiť z

17

Casopis4_FINAL.indd 17

9.4.2017 23:51:29

minulosti. A keď nie, tak aspoň verím, že
zostaneme pri zdravom rozume.
Ale zostať len pri zdravom rozume si myslím nestačí. Treba aj za ten zdravý rozum
bojovať, postaviť sa proti, pretože „každý človek, ktorý je prítomný tam, kde sa
deje krivda a nezdvihne ani len ruku, aby
jej zabránil, je rovnako vinný ako ten, kto
sa páchania krivdy dopúšťa“. Tieto slová
povedal Geronimo, posledný vodca indiánskeho odporu proti vláde Spojených
štátov, ktorý celý čas bojoval
za základné právo svojho národa, ktorým bolo prežitie
indiánskeho národa v časoch
genocídy na vlastnom území. Vedel veľmi dobre o čom
hovoril, pretože aj v prípade
gender ideológie ide v našom prípade o naše vlastné
prežitie na našom vlastnom
území. Gender ideológia totiž
napáda a rozkladá okrem rodiny aj osobnosť človeka v jej
samotných ako biologických
tak sociálnych základoch. Vymyslela ju naša „vyspelá“ západná spoločnosť. Bez účasti Boha. A rozklad osobnosti
človeka a rodiny spôsobuje rozklad mravných a morálnych hodnôt. A nekontrolovateľný rozklad človeka a rodiny v spoločnosti spôsobuje rozklad tejto spoločnosti
– rakovinu. Takže nekontrolovateľné šírenie gender ideológie v našej spoločnosti

môže napokon spôsobiť postupný zánik
našej „pokrokovej“ spoločnosti. Až genocídu. Kto z nás by už len chcel zánik alebo
by pripustil genocídu tejto našej tak nádhernej spoločnosti, našej modernej spoločnosti blahobytu napriek tomu, že z nej
vyháňame Boha, morálnu oporu našej
spoločnosti? Asi nik. A preto treba priložiť ruku k dielu. Tak ako hovorí Geronimo.
Vinný je každý kto sa len nečinne prizerá.
A priložiť ruku k dielu znamená byť čin-

ným. Aj tým, že pozvem do rodinného,
ale aj svojho osobného života Boha. Ale aj
takým spôsobom, že keď vypĺňam doklad,
kde v kolónke namiesto otec alebo matka
sú rodič jeden alebo rodič dva, škrtnem
rodič jeden, rodič dva a napíšem tam otec
alebo matka. Aj toto je protest.
Pri vzniku takých totalít ako komunizmus

alebo nacizmus ľudia spočiatku verili ich
ideálom. Zbadali sa až vtedy keď ideály
týchto totalít v tomto svete týchto ľudí už
uväznili. Ale to už bolo neskoro. My však
ešte stále máme možnosť zabrániť ďalšej
absurdnej totalite.
Nás v tejto našej malej dedinke zdá sa
gender nepostihuje. Ale budeme prekvapený ak jedného dňa prídu k nám naše
deti domov a povedia nám, že majú v škole novú úlohu. Budú sa prezliekať. Dievčatká za chlapčekov a chlapci
za dievčatká. Alebo dostanú
nariadené, že dovtedy a dovtedy sa musia rozhodnúť pre
aké pohlavie sa rozhodli. Šok?
Nie. Realita. O týchto veciach
sa rozhoduje v tichosti o nás
bez nás. Stačí k tomu naša
lojálnosť k gender. Pasivita,
ľahostajnosť, nevšímavosť,
kresťanská vlažnosť, vzdanie
sa zodpovednosti tým že nepristúpim k urnám.
Alebo zdvihneme v čase keď
to bude treba ruku proti nezmyslom aké nám chce nanútiť naša súčasná „moderná“, „pokroková“, alebo
dokonca „vedecká“ západná spoločnosť
– tak ako sa ona sama rada tituluje, a
ktorá chce opustiť Boha kvôli blahobytu a
takzvanej absolútnej „slobode“ a chce ho
nahradiť nezmyslami typu gender.
Jozef Ďubek

Aj takíto sú utečenci

pretože tieto mamy nemali možnosť chodiť do jazykovej školy, nakoľko majú malé
deti (ktoré sa narodili už tu na Slovensku).
Sandra má okrem toho aj dve deti na prvom stupni ZŠ, ktorým občas pomáham
s domácimi úlohami (je to „sranda“ vysvetľovať takýmto deťom vybrané slová,
alebo čo je to priesmyk, či popisovať časti
bicykla...). Začiatky s mamami boli veľmi
ťažké, dohovárali sme sa rukami-nohami.
(Deti vedeli už pekne po slovensky, lebo
navštevovali intenzívne kurzy SJ.) Sandra
vie trošku po anglicky, tak keď sa inak nedalo, snažila som sa jej niečo vysvetliť po
anglicky a ona to potom pretlmočila Rane
do ich jazyka. Ich štátnym jazykom je arabčina, ale kresťania sa rozprávajú medzi
sebou aramejsky. Aramejsky hovoria len
kresťania, ostatní obyvatelia Iraku nie. Je
to krásny jazyk a patrí medzi jeden z najťažších na svete. Písmo majú vlastné (nie
také ako my ). Píšu sprava doľava a vyzerá
to napr. takto: زوفب ينبجع يش رثكا
 ةنولشرب. Takže nič jednoduché... Mamy
sú neskutočne vďačné za tento čas. Často

ma ponúknu ich irackým jedlom a ja im
zase na oplátku prinesiem to naše slovenské. Majú veľmi radi paradajkové omáčky
a zbožňujú čierny čaj s cukrom. Myslím si,
že tu nejde len o učenie cudzieho jazyka,
ale hlavne o to, že vidia, že ich my Slováci
akceptujeme a snažíme sa im pomôcť. Postupne sa mi začali mamičky zdôverovať s
ich ťažkým životom. Jedného dňa mi Rana
ukázala video, ktoré jej poslal jej príbuzný
z Iraku. „Toto bol môj dom,“ povedala. V
tej chvíli sa mi vynorili slová zo Svätého
Písma: „Prídu chvíle, keď z toho, čo vidíte,
neostane kameň na kameni, všetko bude
zničené.“ Hovorím si, veď to sa už deje...
A naozaj, dom bol od základov úplne zničený, akoby naň hodili bombu... Opýtala
som sa Sandry, či aj jej dom takto vyzerá.
Povedala: „Neviem, nemáme žiadne informácie.“ O týždeň sme už spolu s deťmi
pozerali video ich zničeného domu. Deti
mi ukazovali: „Toto bola moja izba, toto
naša kuchyňa...“ V pozadí bolo vidno ešte
ich hračky, ruksaky... Povedala som: „Musíme sa modliť za mier.“ Sandra odpove-

Uvedomujem si, že téma utečenci je
ťažká téma. Uvedomujem si, že je mnoho
ekonomických utečencov, ktorí odchádzajú z krajiny, aby využili finančné výhody inej krajiny... Viem o mnohých videách,
ktoré kolujú internetom a ukazujú nám,
aký neporiadok nechávajú utečenci na
diaľniciach, v táboroch... Ale osobne poznám aj utečencov, ktorí sú obyčajní ľudia, tvoria krásne rodiny, a o nich by som
vám chcela trošku napísať...
Možno ste zachytili správu, že na jar
2016 prišlo do Nitry 149 asýrskych kresťanov. V polovici septembra som sa s nimi
zoznámila a začala som učiť dve iracké
mamy Sandru a Ranu slovenský jazyk.
Očakávania boli v mnohom ovplyvnené
médiami a spočiatku som mala strach,
keď som videla mužov (ich manželov),
ktorí mi pripomínali teroristov. Vďaka
Bohu, opäť som mala možnosť zistiť, že
zdanie klame, a že to nie sú vôbec nebezpeční ľudia. Učiť som začala v ich dome,
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dala: „Je to ťažké, brat môjho manžela
zomrel v tejto vojne...“ Pochopila som,
že mojou úlohou nie je len naučiť ich slovenčinu, ale hlavne ich vypočuť a byť im
oporou. Neskôr som začala pomáhať aj
Ranimu (15-ročnému chlapcovi) s matematikou. Na začiatku som bola prekvapená, koľko základných vecí nevie. Až neskôr
sa mi priznal: „Zabudol som. Kvôli vojne
som 2 roky nechodil do školy.“ Až ma zamrazilo, keď som si predstavila situáciu v
táboroch, koľko detí nechodí po tak dlhý
čas to školy... A v čase, keď utekajú pred
nebezpečenstvom, ich určite nezaujímajú
nejaké zlomky alebo záporné čísla...
Mladí ľudia sú plní elánu a chuti do života. Krásne sa zapájajú do rôznych aktivít. Sú takí istí ako naši mladí z Oravskej
Polhory. Viem si ich dokonale predstaviť,
ako by mohli u nás pomáhali na Bodke,
či letnom tábore. Vďaka tomu, že trávia
v slovenských školách takmer 2/3 dňa,
vedia rozprávať plynule po slovensky a to
len s pár chybami. Rozumejú vám všetko, o čom hovoríte. Sú veľmi talentovaní,
hlavne čo sa týka športu a hudby. Niektorí mali dokonca na vysvedčení len jednu
alebo dve dvojky (a to ich známkujú ako
slovenské deti, neprihliadajú na to, že
majú medzery v ovládaní jazyka). Každú
nedeľu majú irackú svätú omšu, kde im
(podľa možností) pomáhame so spevom.
Je to veľmi krásne, keď my ich učíme naše
slovenské piesne a oni nás ich iracké.
Niektoré piesne spievame dokonca dvojjazyčne, najskôr po slovensky, a potom
po arabsky. Po arabsky je to samozrejme
trošku ťažšie, pretože najskôr nám ju musia mladí prepísať do nášho písma. Veľa
sa pri tom nasmejeme a naučíme. Tu je
pár slovíčok (samozrejme, prepísaných v
našom písme): š´kran (ďakujem), mechaľf
(nevadí), čumendi (nič), s´sta dabúna
(lienka), aľuadžb aľbeity (domáca úloha).

Aj pri učení s mamami sa veľa nasmejeme. Raz som sa opýtala Sandry, čo rada
robí. Povedala, že rada hrá hrach (čo mal
byť šach). Alebo keď som chcela vedieť,
ako sa volá žena, ktorá u nich bola, povedali, že Kačka (Katka ).
Mnoho z týchto ľudí sa však nedokázalo prispôsobiť našej kultúre a preto sa
rozhodli vrátiť naspäť do Iraku (do časti, ktorá je už oslobodená a bezpečnejšia). Možno si niektorí povediete, že čo
tu môžu mať ťažké, že môžu byť radi, že
utiekli pred vojnou... Áno, sú radi, že sú
v bezpečí. Ale chcú sa adaptovať do normálneho života a nie každému sa to dá.
Rozdiel medzi našou a ich kultúrou je taký
obrovský, že hlavne pre starších je to veľmi ťažké. Poznám jednu rodinu, kde sú rodičia niečo po 50-tke a nedokážu si nájsť
prácu (hlavne kvôli jazyku, ktorý je pre
starších veľmi ťažké sa naučiť). Viem, že
aj Slováci si v takomto veku ťažko hľadajú prácu, ale predstavte si, že ste v cudzej
krajine (a nie niekde v Nemecku alebo
v Anglicku) a celý váš budúci život bude
len o tom, že budete sedieť doma, spať
a pozerať do okna. V krajine, v ktorej je
totálne odlišná kultúra, jazyk, správanie...
Našťastie mnoho mladých mužov už začalo pracovať (napr. v stolárstve). Niektoré
ženy pomáhajú v škôlke, jedna dokonca
začala vyučovať Slovákov arabčinu. Sú to
veľmi vzdelaní a múdri ľudia. Irak bol vďaka rope veľmi bohatou krajinou. Oni mali
všetko, veľa áut, obchodov, majetky...
A mladí vám povedia: „My sme nemali
problém hrať sa s moslimami. My sme
nemali problém byť s nimi v jednej triede,
mať ich ako susedov... Nik s nimi nemal
problém, my sme nezapríčinili tú vojnu,
to tí zhora...“
Keď mi oznámila jedna z mojich blízkych
rodín, že sa chcú pokúsiť odísť do Austrálie za lepším životom, začala som si

uvedomovať, že nikdy som nebola Bohu
vďačná za to, že v našej krajine je mier.
„Vieš, možno sa tam vôbec nedostaneme. Najskôr musíme odísť do Iraku, potom budeme čakať v Jordánsku na to, aby
sme získali povolenie odísť do Austrálie.
Budeme čakať možno pol roka, rok, dva...
Nik nevie. V Austrálii máme syna, ktorý by
nám mohol pomôcť. Ale nie je to vôbec
isté, či sa tam dostaneme...“ A ich 24-ročný syn, ktorý začal študovať na univerzite
prekladateľstvo angličtiny a slovenčiny,
mi na to so smútkom povedal: „Taký je život...“ Trošku ich aj chápem, pretože Slovensko ich podporuje 20-timi eurami na
dieťa za mesiac (ostatná podpora je iba od
organizácie Pokoj a dobro) a v iných krajinách im štát dáva každý mesiac stovky
eur. Nie, nechceme z nich spraviť Rómov,
oni sú ochotní pracovať, ale v takýchto
podmienkach sa boja o svoju budúcnosť,
keď vidia, že práca je v nedohľadne. A tak,
keď čítate tento článok (pravdepodobne
doma, na gauči) skúste poďakovať Bohu
za to, že máte domov, že možno aj keď sú
vaše deti preč, vždy sa majú kam vrátiť.
Pokladáme to za samozrejmosť, ale nie
všetci túto samozrejmosť majú... Keď
som bola malá, často som počula o vojne
v Iraku, o Sadámovi Husajnovi..., ale nikdy
som si nemyslela, že budem s týmito ľuďmi, ktorí toto zažili, v kontakte. A až teraz,
keď som ich spoznala a keď mi prirástli k
srdcu, som si uvedomila, že takáto vojna
mohla byť aj tu, že aj my sme mohli takto
dopadnúť, aj ja som mohla byť niekde v
cudzine s myšlienkou, že sa už nemám
kam vrátiť, pretože všetko je zničené...
Som veľmi vďačná za to, že som mohla
spoznať týchto ľudí. S to ľudia s obrovským srdcom a veľmi im prajem, aby tu
našli „druhý domov“.
Napriek tomu, že stratili domov, rodinu a
priateľov, nestratili nádej a vieru v Boha. A
preto sú pre nás veľkým vzorom. Ak máte
čas a chuť, nájdite si na internete krátky
dokument: Slzy a nádej v Iraku (stojí za to
si ho pozrieť) a mnoho ľudí, ktorí v ňom
vystupujú, býva v Nitre. Na záver už len
malé povzbudenie. Fady, 24-ročný mladý muž, zverejnil na facebooku fotky ich
totálne zničeného domu s takýmto popisom: „Čo mám povedať? Takto vyzerá náš
dom po útoku islamského štátu. Odteraz
budem žiť bez akýchkoľvek zdokumentovaných (doložených) spomienok, ktoré
v ňom ostali. Vďaka ti, Bože za všetko.
Vďaka, pretože si nás uchránil od niečoho
oveľa horšieho. Prosím, odpusť im.“
Mgr. Veronika Grižáková
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Kto hľadá Ukrižovaného,
toho nájde Vzkriesený.
Dňom 1.3. sme vstúpili do Pôstneho obdobia, ktoré trvá štyridsať dní. Doba trvania je určená podľa príkladu Pána Ježiša,
ktorý sa štyridsať dní postil na púšti. Do
toho času sa nezapočítavajú nedele, pretože v prvotnej Cirkvi bola nedeľa sviatočným dňom. Pán Ježiš nás príhodne vyzýva, aby sme ho nasledovali na ceste kríža:
,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Čo máme konkrétne urobiť? Uznať svoju
hriešnosť a prijať ponuku na zmierenie s
Bohom, pristúpiť k veľkonočnej spovedi,
ktorá je darom Zmŕtvychvstalého na odpustenie hriechov. ,,Robte pokánie, lebo
sa priblížilo nebeské kráľovstvo“. Mali by
sme viac čítať Sväté písmo, viac sa modliť
a oslavovať Boha, viac sa zúčastňovať aj
na nepovinných svätých omšiach, zlepšovať vzťahy k iným ľuďom.
Ľudová zbožnosť vo veľkopôstnom období sústreďuje svoju pozornosť na utrpenie a smrť Pána Ježiša.

Spoveď a sväté prijímanie

Cirkevné prikázanie kladie na veriacich požiadavku aspoň raz do roka
sa vyspovedať zo smrteľných hriechov a prijať oltárnu sviatosť prednostne
vo veľkonočnom období. Od popolcovej
stredy do sviatku najsvätejšej Trojice.
Uctievanie ukrižovaného Krista
Piatok
Už od najstaršej kresťanskej tradície je
piatok deň spomienky na utrpenie Krista
Pána. Veriaci upriamujú svoju zbožnosť
na tajomstvo kríža, čím ľahšie chápu význam Ježišovej bolesti za spásu človeka,
ako aj hodnotu jeho lásky a vykupiteľskej
obety. Každý piatok v pôstom období je
pobožnosť krížovej cesty.
Prejav úcty k Ukrižovanému
Ľudová zbožnosť na základe evanjeliových opisov Ježišovho utrpenia vytvorila
osobitné pobožnosti, napríklad k Ježišovým ranám, k rane v boku, k nástrojom
umučenia. Aby sa vyhlo prílišnému drobeniu tajomstva Ježišovho utrpenia, je
vhodnejšie komplexné uvažovanie o ňom.
Krížová cesta
Jej súčasná forma má štrnásť zastavení.
Rozšíril ju svätý Leonard de Porto Mauritio. Podnet ku vzniku Krížovej cesty dal
Duch Svätý. Je vhodné ukončiť krížovú
cestu spomienkou na Ježišovo zmŕtvychvstanie. Textov pre krížovú cestu je niekoľko. Voľba textu má zohľadniť situáciu
účastníkov pobožnosti. Pobožnosť Krížovej cesty sa koná každý piatok a nedeľu.

Popolcová streda

Cesta bolestnej Matky

Začiatok obdobia pôstu sa predstavuje
jednoduchým symbolom ,,popolca“. Poznačenie popolom pochádza z dávneho
obradu, vyjadruje uznanie vlastnej krehkosti a smrteľnosti, ktorá potrebuje vykúpenie Božím milosrdenstvom. Nie je to
len vonkajšie gesto, ale začiatok obrátenia kajúceho srdca a jeho úsilia o obnovu.

Ako je Kristus ,,muž bolesti“, tak aj Panna Mária ako účastníčka jeho utrpenia
je ,,žena bolesti“. Podľa vzoru Krížovej
cesty Pána vznikla cesta bolestnej Matky. Schválil ju pápež Lev XIII. v roku 1884.
Cesta bolestnej Matky dobre zapadá do
veľkopôstneho obdobia. V našej farnosti
doteraz táto pobožnosť nie je zaužívaná.

Požiadavky štyridsaťdňového pôstu

Veľký týždeň

Počas pôstu sa vyžaduje od kresťanov
dôsledný život podľa evanjelia: dobré
skutky, zriekanie sa zbytočných a nepotrebných vecí, prejavy solidárnosti s trpiacimi a núdznymi.

ktoré boli požehnané a niesli sa v sprievode. Sú predovšetkým svedectvom viery v
Krista a v jeho veľkonočné víťazstvo.
Zelený štvrtok
Po večernej svätej omši sa skromným
obradom uloží Pánovo telo určené pre sv.
prijímanie na Veľký piatok a pre pokrm na
cestu do večnosti chorým. Miesto uloženia sa nemá volať Boží hrob a ani nemá
mať vzhľad hrobu.
Veľký piatok
Cirkev v tento deň slávi Kristovu
spásonosnú smrť. V popoludňajších hodinách rozjíma o Ježišovom utrpení, prosí
za spásu sveta, skláňa sa pred krížom a
pripomína si vlastný počiatok z otvoreného boku Spasiteľa. Procesia s ,,mŕtvym
Kristom“ predstavuje skupinu Ježišových
priateľov a učeníkov, ktorí jeho telo po
zložení z kríža preniesli do hrobu. Táto
procesia sa koná v tichosti a v modlitbe.
Biela sobota
Cirkev sa na Bielu sobotu zastavuje pri
Ježišovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení
a smrti, o jeho zostúpení k zosnulým a v
modlitbe a pôste očakáva jeho zmŕtvychvstanie.
Podľa Direktória o ľudovej zbožnosti a
liturgii spracoval Milan Štraus.

Kvetná nedeľa

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou,
ktorá spája Kristov Kráľovský triumf a zvestovanie jeho utrpenia. Veriaci uchovávajú
vo svojich príbytkoch ratolesti stromov,
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Je to „účasť na svätej omši“ alebo „chodenie
poza kostol“ ?
Nechávam každému na výber. Nech rozlíši a rozhodne.
Sme kresťania a chodíme do kostola.
Chodíme tam kvôli Bohu. Kostol je chrámom Božím, lebo v ňom fyzicky a telesne prebýva Ježiš. Je to veľký dom v našej
malej dedinke, v ktorom má svoje trvalé
bydlisko Boh. On sa ponížil a stal sa obyvateľom našej dedinky tak ako každý jeden z nás. Kvôli nám sa stal väzňom lásky
v tomto chráme. Tento dom Boží má svoje
číslo domu, má svoje pevné základy, má
priestory na bývanie pre Ježiša - Bohostánok, má priestory na obetu, na oslavu, má
spoločné priestory - pre všetkých. A tieto
priestory sú zatiaľ dostatočné veľké pre
všetkých ľudí, ktorí do tohto nášho chrámu Božieho prídu. Bohoslužby sú rozdelené tak, aby počas nich nikto nemusel
ostať stáť pred kostolom alebo mimo
neho. Alebo dokonca v aute pri kostole,
alebo schovaní na záchodoch za kostolom, alebo na cintoríne, alebo schovaní za
farou. Hlavne v nedeľu. Je zaujímavé, že
aj napriek dostatočne veľkému priestoru
v kostole sa veľké množstvo ľudí, našich
veriacich, počas slávenia svätej omše, na
ktorú sú všetci bez výnimky pozvaní, čoraz
viac združuje pred vchodom na schodoch
do chrámu kostola alebo okolo kostola. Je
až neuveriteľné ako sa ich počty zväčšujú. Najmä v letnom období, keď je vonku
teplo. Ale aj v chladnejšom období keď je
vonka už teplejšie a pekné počasie. Ale v
zimnom období si to poniektorí rozmyslia
a idú dnu, lebo vonku je fakt zima. Ale aj
napriek tomu v tomto zimnom období sa
predsa len nájdu skalní, ktorí aj napriek
chladu a zime stoja vonku a trasú sa pred
dverami kostola, alebo schúlení a stočení
do klbka sa krčia pred týmito zatvorenými
ale odomknutými dverami chrámu Božieho počas slávenia svätej omše.
Otázka znie. Prečo? Hnevajú sa na Pána
Boha? Majú voči nemu výhrady alebo
nie sú s ním spokojní? Alebo veria len
v Boha a v Cirkev neveria? Čo ich trápi
tak silno, že nemajú odvahu vojsť do
chrámu Božieho napriek voľnému vstupu? Je to ich hanblivosť? Ľahostajnosť?
Alebo šli do kostola lebo im doma rozkázali?
Veľa z tých čo stoja vonka pred vchodom do kostola je mladých ľudí. Dievčat, ktoré sa pekne obliekli a chcú sa
ukázať. A ony ostávajú vonka. Sú tam
partie mladých chalanov, ktorí vytvárajú

kruhy a zhluky. Mladých chlapcov, ktorí
vynaložili námahu aby sa upravili a šli do kostola. Kvôli čomu a prečo zostávajú
stáť práve na prahu kostola a nejdú ďalej? Chcú tým snáď niečo vyjadriť? Svoje
sebavedomie? Chcú tým povedať aj niečo iné? Vyjadriť svoj protest voči ľuďom
a aj voči Bohu? Alebo len voči ľuďom,
alebo len voči Bohu? Alebo majú na to
aj ďalšie iné dôvody? Niektorí sú tam
dokonca aj postarší. Chcú ísť príkladom
tým mladším ako stáť vonka pred kostolom počas svätej omše? Ešte stále sa im
tam páči?

V tom kostole je – Niekto. A ten Niekto
má silu a moc väčšiu ako všetci králi a
prezidenti sveta dokopy. Dokonca podľa
jeho pravidiel funguje náš svet a celý vesmír. Ešte neukázal svoju skutočnú moc
a silu. Pardon, pomýlil som sa. Už ukázal
svoju skutočnú moc. Moc lásky. Nebolo
by teda vhodné, aby aj tí čo stoja vonka
pred kostolom ukázali svoju moc lásky,
pokorili sa a šli k tomu do domu, kto je
Pánom života a smrti a vzdali mu úctu
v Jeho chráme aspoň svojou prítomnosťou, aj keď svojou mysľou sú úplne niekde inde? Aspoň takto by prejavili úctu
ako voči Bohu tak aj voči našim dedom
a starým mamám, otcom a mamám,
ktorí tento Boží chrám stavali. Lebo našim dedom a starým mamám, otcom a
mamám keď stavali tento kostol šlo tiež
o o to, aby aj ich nasledujúce generácie
nestratili vieru v Boha. Lebo oni ho sta-

vali preto, aby Boh v srdciach ich detí
nezomrel.
Takmer každú sobotu v našej dedinke
v našom kultúrnom dome je svadba.
Napriek tomu som nepostrehol, že by
poniektorí svadobný hostia v čase svadobnej hostiny zostali stáť vonka na
schodoch pred vchodom do kultúrneho
domu alebo zostali stáť na prahu dverí,
tam si rozprestreli stoly, doniesli jedlo
a koláče, tam mali hostinu, tam oslavovali a strieľali šampanské, a tam na
parkovisku pred kultúrnym domom im
hrala hudba a tancovali. A ešte ani raz
som nepostrehol, že ak či už starší alebo
mladí ľudia idú oslavovať akúkoľvek inú
oslavu alebo sa idú zabávať napríklad na
ples, že by zostali stáť na prahu budovy,
v ktorej sa uskutočňuje oslava.
Ale úplne niečo opačné sa deje počas
slávenia svätej omše v kostole v obci
Oravská Polhora. Mnoho ľudí ostáva počas Božej oslavy a hostiny vonka,
pred vchodom na schodoch kostola
alebo mimo neho. Myslím si, že pred
vchodom do kostola, mimo neho alebo
okolo kostola, by mali zostať iba tí ľudia,
ktorý majú dôvod na to aby zostali vonka. Kvôli zdravotným problémom, kvôli
deťom ak sú veľmi aktívne a vyrušujú
ostatných pri bohoslužbách, alebo kvôli
preplnenému kostolu, alebo kvôli rôznym iným dôvodom, ktoré oprávňujú
človeka zostať vonka pred vchodom. Ale
každý dospelý človek alebo dospievajúci
už predsa vie rozlíšiť, ktoré sú to dôvody. Alebo žeby v Oravskej Polhore bolo
tak veľa nevedomých ľudí čo nevedia v
tomto rozlišovať?
Predstavte si teraz, že by tí, ktorí pravidelne ostávajú počas slávenia svätej
omše vonka pred kostolom a ktorí počas
bohoslužieb odmietajú chodiť do vnútra kostola, že by sa chceli sobášiť a kňaz
by im teraz povedal, že ich bude sobášiť vonku na schodoch pred kostolom a
do vnútra kostola by ich nevpustil. Keď
sa im teda nechce vojsť do vnútra budovy kostola, nemusia sa teda unúvať
a tak sa môže sobáš uskutočniť vonka
na schodoch pred vchodom do kostola. Alebo si predstavte ako by asi títo
ľudia reagovali keby sa im teraz povedalo, že prvé sväté prijímanie alebo
sviatosť birmovania ich deťom im kňaz
alebo pán biskup tiež udelí na schodoch
pred vchodom do kostola, poprípade na
asfaltovom povrchu pred týmto vchodom do kostola. Alebo sviatosť krstu by
bola udelená ich deťom v plienočkách
tiež niekde mimo kostola. Po spoločnej

21

Casopis4_FINAL.indd 21

9.4.2017 23:51:40

dohode by to mohlo byť aj niekde za rohom kostola. Súhlasili by s týmto? Alebo
by bolo z toho veľa kriku a nesúhlasili by
a protestovali by? Myslím si, že v tomto
prípade by takýto ľudia mali najviac námietok, najviac protestov a z ich úst by
sa asi vysypalo najviac urážok a ohováraní. Samozrejme česť výnimkám, ktorí
si priznajú svoj omyl. Ale pokračujme
ďalej. Možno že u niektorých týchto ľudí
došlo ešte k väčšej zámene hodnôt v ich
duchovnom svete ako si vieme predstaviť, pretože možno kostol, kňazov a
Boha považujú za službu ako keď čašníka požiadame, aby nám doniesol rezeň
alebo pizzu na stôl a zaplatíme si za to a
služba je vybavená. A tak čochvíľa požiadajú kňaza, kostol alebo dokonca Boha,
aby im na požiadanie vyslúžili sviatosti a
na mieste o ktoré si požiadajú bez toho,
aby plnili podmienky kresťanského života, prijímali sviatosti alebo sa zúčastňovali vôbec akýchkoľvek slávení a boho-

neveriaci alebo aj hľadajúci pokiaľ nerezignuje zatiahne na hlbinu a predbehne
vo svojom myslení všetkých tých, ktorý
bezdôvodne stoja vonka pred kostolom
počas slávenia Eucharistie. A takto je
podstatne bližšie k Bohu ako všetci tí čo
ostali bezdôvodne stáť vonka a akože sa
„zúčastňujú“ slávenia.
Títo všetci ľudia by si sami sebe mali položiť otázku: „Prečo som zostal stáť pred
prahom neba?“
Futbalista, ktorý je futbalistom a nevstúpi na ihrisko, ale zostane stáť pred
ihriskom, na ktorom má hrať futbal, ako
sa asi budeme dívať na takéhoto futbalistu. Neviem si predstaviť, že by Messi
hral futbal mimo ihriska alebo by odmietal vstúpiť na futbalové ihrisko hrať
futbal tak ako poniektorí kresťania v našej dedinke odmietajú vstúpiť do chrámu kostola na slávenie svätej omše.
Napokon pokrstených a pobirmovaných
kresťanov považujeme za zaručených

detí, alebo svoj sobáš v kostole, predsa
len zostávajú stáť pred chrámom Božím.
Uvažujú o tom či tam vôbec vstúpiť.
Prečo teda nevstúpia do kostola? Aká
prekážka im v tom bráni?
Aj napriek tomu všetkému má Boh stále
pre všetkých neustále a dokorán otvorenú náruč, pre každého jedného z nás.
Vie, že sme krehkí a ľahko padneme.
Ale to ešte neznamená, že tieto naše
vlastnosti a postoje sa nedajú meniť.
Všetci Tí, ktorí odmietajú prekročiť prah
kostola, porozmýšľajte či sa neoplatí ísť
radšej do vnútra chrámu Božieho za Ježišom ako radšej zostať stáť pred jeho
domom, pred prahom dverí Jeho Srdca.
Aj toto zlyhanie sa dá zmeniť. Pokorou,
priznaním viny a účasťou – v chráme Božom. A táto pokora nezahanbuje, ale povyšuje. Nie je umenie padnúť, ale vstať.
Preto všetci čo sa skutočne zúčastňujeme slávenia svätej omše Vás prosíme,
aby ste takto nezanedbávali účasť na

služieb, či už prikázaných alebo iných.
Napokon, keď veriaci kresťan stojí počas
bohoslužieb pred kostolom bez toho, že
by mal na to zjavný dôvod a doslova čaká
kedy sa svätá omša už konečne skončí,
je to na pohoršenie pre všetkých. Ako
pre všetkých veriacich, tak hlavne pre
deti a dospievajúcu mládež. Ale aj pre
všetkých okolo idúcich. Navyše aj pre
všetkých neveriacich alebo nerozhodných a hľadajúcich prechádzajúcich v
tom čase okolo kostola. Ľudia, ktorí vidia
takéto konanie kresťanov asi ťažko uveria, že je to úprimné kresťanstvo. Nerozhodného a hľadajúceho také niečo
určite odradí. Ateista pokiaľ také niečo
uvidí, sám seba by sa pýtal prečo by mal
v tomto prípade svojou prítomnosťou
strácať čas niečím takým povrchným,
keď môže tento čas využiť na niečo rozumnejšie a hlavne oveľa hlbšie. Už len
takýmto svojím uvažovaním samotný

kresťanov. Vedia, kde majú byť, keď sa
slávi svätá omša. Futbalista vie kde má
hrať futbal a murár vie kde má murovať stenu. Lebo ináč futbalista nebude
futbalistom alebo murár murárom. Je
to jasné ako facka. Prečo teda pokrstení a pobirmovaní kresťania nevedia kde
majú byť počas svätej omše?
Ale tento futbalista Messi ako aj všetci ostatní futbalisti milujú svoj šport, a
preto na ihrisko nastúpia. Murár má rád
svoju prácu preto muruje múr podľa
plánu na svojom mieste. Futbalisti ani
o tom neuvažujú, že by na ihrisko nenastúpili. Murár ani neuvažuje o tom
že by múr muroval niekde na zelenej
lúke. Ale všetci Tí čo zostávajú stáť vonka pred vchodom alebo mimo kostola
počas slávenia svätej omše, všetci Tí
pokrstení a pobirmovaní, všetci Tí čo
chcú mať krst alebo prvé sväté prijímanie, alebo sviatosť birmovania svojich

svätej omši, ale aby ste prijali toto naše
pozvanie do chrámu Božieho a mali tak
účasť na slávení svätej omše, tej skutočnej Pánovej hostine. Vopred Vám všetci
za to veľmi pekne ďakujeme, lebo nám
všetkým na Vás záleží.
Preto neodmietajte stáť pred prahom
neba.
Je čas Veľkej Noci, čas najkrajších sviatkov v roku, lebo v tom čase Ježiš zvíťazil
nad smrťou a otvoril človeku cestu do
sveta skutočne nielen duchovného, ale
aj skutočne fyzického raja - neba. Urobme mu teda radosť tým, že si dáme do
ďalších dni predsavzatie, že už nebudeme zostávať stáť predo dvermi kostola
bez zjavného dôvodu alebo niekde inde
mimo neho, ale prijmeme Jeho pozvanie do kostola, do Jeho chrámu Božieho.
Polhorský pozorovateľ
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Hľadať či tvrdiť?
Môj drahý čitateľ, skôr ako začneš čítať, chcem Ťa úctivo poprosiť, aby si Ty
sám upriamil pozornosť na nadpis tohto
skromného článku a čítal vytrvalo do konca, pretože odpoveď na nadpis sa ponecháva každému čitateľovi po svojom uvážení. Skúsme sa teda spoločne zamyslieť.
Čo hľadať? Alebo. Čo tvrdiť? A vlastne
prečo sa zamýšľať? Preto...
1.Pohyb a objav.
Určite mi dáte za pravdu a sami ste si
všimli, že jedným z výdobytkov pokroku je
pohyb. Prostredníctvom techniky, zrýchlený pohyb. Pohyb spôsobil a zároveň
otvoril, otvára a neustále bude otvárať
nové horizonty objavov, poznania. Áno
objavy, poznanie, skracovanie vzdialeností, stretávanie sa, porozumenia i nedorozumenia. Objavili sme rozdielnosti
a krásy iných kontinentov dá sa povedať
až po samý kraj sveta. Ale pohyb priniesol
nielen to. Pohyb nám pomohol spoznať,
že máme jednu planétu Zem a na tejto
planéte sme my ľudia. Ľudstvo rovnaké
a zároveň nerovnaké. Ľudstvo, kde si donedávna sídlil každý vo svojom domčeku.
Domčeku svojho kontinentu, svojho národa, svojho mestečka či dediny. Jednoducho bezpečne doma. Pohyb spôsobil, že
máme možnosť akýmsi spôsobom nahliadnuť do domovov iných kontinentov,
iných národov, iných miest a dedín. Pohyb
priniesol naozaj možnosť stretnutia sa s
ľuďmi spoza hraníc, ale aj z konca sveta.
Priniesol možnosť nahliadnuť do zmýšľania, konania, správania sa iných kultúr.
Pohyb nám priniesol možnosť zakúsiť, že
sme jedno ľudstvo, ale zároveň také rozmanité, že to spôsobuje ťažkosti. Pohyb
nám poskytol objavy a poznanie, porozumenia i nedorozumenia. Stretnutia i
ignoranciu. Pohyb nám pripravil mnohé
otázky. Pohyb nám priniesol mnohé výzvy. Sme ochotní?
2. Pohyb a globalizácia.
Ľudstvo sa pohlo. Áno ľudstvo sa pohlo,
ale pohlo sa rýchlejšie, než kedykoľvek
pred tým. Cestovanie je dnes také časté
a dôležité, že sa čoraz viac javí ako nevyhnutne potrebné k prežitiu. Či tento fenomén cestovania bude trvať naďalej, to
uvidíme, no všetko nasvedčuje tomu, že
cestovanie je neodmysliteľná skutočnosť
budúcnosti k prežitiu človeka. Vyvstávajú
tu tri otázky, ktoré sa nielenže hlásia o rie-

šenie, ale ich riešenie sa už ani nedá odkladať. Čo s prírodou, ktorá na cestovanie
nie je až taká zvyknutá? A čo s ľudstvom,
ktoré nie je zvyknuté na taký rýchly a intenzívny pohyb jednotlivcov, národov a
kultúr? Čo s toľkými bohmi, ktorí sa nám
dnes toľkí natískajú? Môžeme tieto otázky len tak ľahko zmiesť zo stola? Skúsme
to a uvidíme akú daň budeme musieť zaplatiť. Skúsme sa zamyslieť postupne nad
každou otázkou.
lanéta Zem. Čo teda s našou planétou, s
naším životným prostredím? Otázka planéty, pevne verím je na dobrej ceste. V
podstate jej riešenie nemusí byť ani také
ťažké ako vyzerá. Stačí, aby dal človek do
pohybu svoje najvzácnejšie schopnosti.

tovať. Pri devastovaní vnášame do poriadku neporiadok a do zmyslu nezmysel.
Potom sa čudujeme, že príroda sa správa
nezvyčajne a túto nezvyčajnosť pociťujeme na vlastnej koži. Áno, príroda má svoj
zmysel s človekom, ale má človek zmysel
len s prírodou? Stačí človeku len príroda,
zvieratká a iní ľudia? Akýmsi spôsobom
„globalizujeme vesmír a našu planétu
Zem“. Vzdialené časti vesmíru a Zeme si
približujeme prostredníctvom poznania.
Prostredníctvom poznania nám naša planéta už nepríde taká vzdialená a záhadná.
Ba naopak krajšia a obdivuhodnejšia. No
v prípade človeka, zdá sa, to tak neplatí. Z
dejín a prítomnosti vidíme, že pri poznávaní a stretnutí sa civilizácií a kultúr, ľudia

Sú to rozum, slobodná dobrá vôľa a cit.
Jednoducho povedané, stačí nám začať
rozmýšľať, ochotu chcieť niečo zmeniť a
prírodu milovať. Príroda sa bude snažiť
s nami. Všimnime si múdrosť našej planéty. Aj naša matka Zem je celé milióny
rokov v akejsi „globalizácií vesmíru“. Je v
obrovskom vesmíre a dokáže fungovať na
„milimeter“ presne. Naša Zem je „prijatá“
vesmírom, ale aj ona sama „prijíma“ vesmír. Poriadok vo vesmíre nie je náhoda.
Kto pracuje s náhodou pracuje s absurditou. Poďme ďalej. Pozrime sa akú globalizáciu má naša planéta v sebe samej.
Naša Zem má zmysel, a tento zmysel sa
volá človek. Celý vesmír funguje tak, aby
človek mohol žiť.
Človek. Áno vesmír a Zem sú tu pre
človeka. Aký dôvod by sme mohli prisúdiť existencii vesmíru ak by nebolo človeka? Zvieratá by mohli Zem užívať, ale
nie spravovať. Človek môže Zem užívať,
spravovať, objavovať a zveľaďovať. Sme
ale svedkami, že Zem môžeme aj devas-

sa nezbližovali, ale vzďaľovali. Vzďaľujú
je ešte dobré slovo. Máme skúsenosť,
že ľudia sa snažia ovládnuť druhých ľudí,
ba dokonca zabíjať sa navzájom. Nikde v
prírode to nenájdeme. Zvieratá zaútočia
na seba v prípade prežitia, no žiadne zviera nechce ovládať iné. Prečo ľudia chcú
ovládať iných ľudí? Hoci sú potenciálne
inteligentnejšie od zvierat.
A čo Boh? Globalizácia prináša v tejto oblasti opak. Nie jednotu, ale akúsi
mnohosť a nadradenosť toho či tamtoho
boha, tej či onej kultúry.
3. Pohyb smerovania.
Medzi ľudstvom vždy existoval boj o pravého boha. A nielen boj o pravého boha,
ale aj boj o nadradenú kultúru a nadradenú rasu. Nadradenosť rasy. Absurdné!
Vieme si ale predstaviť čo môžu spôsobiť
boje o pravého boha, o pravú kultúru a
pravú rasu? V dnešnej modernej globalizácii? Uvedomujeme si vôbec aké silne
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Veda, tip
zbrane dnes máme pri hľadaní „pravej
pravdy“? Sme schopní vôbec vnímať ako
rýchlo sa dnešné zbrane dajú použiť?
Akú silu dnes majú tieto „presvedčovacie
prostriedky“? Jedným presvedčovacím
prostriedkom a zárukou mieru je aj atómová bomba. Táto bomba môže
paradoxne naozaj priniesť akúsi
rovnosť. Atómová bomba môže
priniesť „rovnosť našej planéte“,
a to takým spôsobom, že planétu
Zem zrovná so zemou. Zem bude
rovná a dymiaca. Áno, atómová
bomba môže naozaj nastoliť jednu kultúru, a to kultúru smrti! A
dokonca atómová bomba môže
veľmi rýchlo vyriešiť otázku nadradenosti rasy. A pýtate sa, ktorej
rasy? Žiadnej rasy. Áno, keď sa
všetci vyzabíjame a nebude na
tejto Zemi človeka, vyzerá to tak,
že až vtedy si budeme všetci rovní! Atómová bomba, ale nevzniká
v laboratóriu. Ona vzniká v ľudskom srdci. Áno v ľudskom srdci. Atómová
bomba je len zhlukom zla ľudských sŕdc!
Vrcholom a centrom hlúposti, k akej mohol človek modernej doby dospieť. Každý
človek je povinný dennodenne nazerať do
svojho srdca, či tam nezostavuje bombu.
Existuje východisko? Áno. Môže nastať situácia, že atómovú bombu nikto
nebude chcieť použiť, ba dokonca, že ju
budeme chcieť zneškodniť. Globalizáciu
nemožno zastaviť alebo obmedziť, ako
nemožno obmedziť slobodu človeka. Ale
je možné zastaviť násilie, ktoré globalizáciu sprevádza. Ako?

Prostredníctvom pravdy! Pravdy, ktorú
máme dennodenne pod nosom, no treba
ju hľadať. Nástroje, pomocou ktorých ju
treba hľadať, sú úprimnosť, ochota, rešpekt, trpezlivosť. Pravde sa má učiť každý
človek. Rešpekt nech nesieme ku každé-

mu ku komu ideme, a rešpekt nech nesie
každý kto prichádza k nám. Prostredníctvom pravdy, úprimnosti, hľadania, úcty,
rešpektu, vzájomnej pomoci sa globalizácia môže stať bezpečná a obohacujúca. Pomocou pravdy môžeme zistiť, že
Zem nepatrí len niektorým ľuďom, ale
všetkým ľuďom. Že zodpovednosť za planétu Zem nepatrí len niektorým ľuďom,
ale každému jednému človeku. Pomocou
pravdy môžeme zistiť, že ľudský rod je
jeden, nie pre vládnutie jeden druhému,
ale pre službu a vzájomnú pomoc.
A pravosť náboženstva? Tá stará a tak

náročná téma! Ale prostredníctvom pravdy sa táto téma môže stať ľahšou, ba dokonca riešiteľnou.
Vyzerá to tak, ak je jeden svet, tak je jedno ľudstvo.
Vyzerá to tak, ak je jedno ľudstvo, existuje nie 7 miliárd právd, ale jedna
pravda.
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, v ktorom je plnosť
dobra.
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, v ktorom je plnosť
lásky.
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, v ktorom je plnosť
pravdy .
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, kde sú si ľudia bratmi a
sestrami.
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, ktoré spoznáva v človeku Boží obraz.
Vyzerá to tak, že pravé náboženstvo je to, kde nie človek hľadá Boha, ale
Boh hľadá človeka.
Vyzerá to tak, že globalizácia je znamením čias.
Vyzerá to tak, že tento čas je tu, aby jedno ľudstvo spoznalo Jedného Boha, ktorý
má jedno Meno.
Vyzerá to tak, že ak nám nepomôže sám
Boh, nedáme si rady.
Vyzerá to tak, že sa nám treba vydať na
cestu úprimného hľadania pravdy ako
jedna ľudská rodina.
Nech nám sám Boh pomôže nájsť pravdu o nás i o ňom.
Richard Balek

„CHCEM TI BYŤ OTCOM...“

Seminár OTCOVO SRDCE – FATHER´S HEART
Pred mesiacom, v mesiaci marec 2017
som sa zúčastnila na seminári Otcovo srdce. Seminár sa konal v SOŠ Slanická Osada. V programe boli prednášky, chvály,
modlitby, svätá omša, svedectvá. Už dávnejšie som o tomto seminári počula, ale
nenabrala som skôr odvahu prihlásiť sa
naň. Celý seminár vedie kňaz, manželia
Vicky a Robert de Hoxar z Anglicka a tím
mladých. Seminár je postavený na základnej pravde, aby sme stavali našu vieru na
vzťahu s Bohom, nielen na pravidlách.
Chcela by som sa s Vami podeliť o pár
myšlienok. Možno Vás niektorá myšlienka
povzbudí.

Naše srdce je motivované,
aby sme sa vyhli riziku a
problémom.
Božie srdce je motivované
láskou. Zabúdame na základné pravdy. Neustále počúvame, že autority sa máme báť,
avšak Boh je vždy dobrý, vždy.
On nám pripomína cez Božie
slovo: „Chcem byť tvojím Otcom“. Láska si zlé veci nezaznamenáva. Láska vždy ochraňuje. Láska
všetko vydrží a nikdy sa nevzdáva. Toto je
Otcova Božia láska. Otcova láska nás chce
ochrániť. Hymnus na lásku hovorí pravdu

o Božej láske k nám. My takúto lásku nedosiahneme, môžeme k nej len smerovať.
Zlé veci sa dejú pre nepriateľa, ktorý je vo
svete.
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Tip, osobnosť
„Nenechám Vás ako siroty, prídem k
vám“ (Jn 14,18).
Často máme správanie nie ako Božie
deti, ale ako siroty. Sirota často hovorí
pri pohľade na iných: „To nie je fér“. Tiež
akákoľvek väčšia zmena je pre „sirotu“
problémom, svoju hodnotu vidí v tom,
keď niečo robí, nevie sa zbaviť strachu, v
strachu hovorí veci, ktoré by nepovedala
v ovzduší lásky, izoluje sa, veci si zle pamätá, celá pamäť je vtedy akási zlá.
Kde je tá cesta z otroctva k synovstvu?
Mnohí sme počuli, že Boh je krutý. Božie
slovo však hovorí: „Vy sa budete modliť
takto: „Otče náš..“. Boh nám je Otcom a to
sa nemení. Ak sa opäť nestaneme deťmi,
nebudeme schopní dôverovať. A ako nám

Michal Štang
Dňa 19. januára 2006 tragicky zahynulo 43 slovenských vojakov vracajúcich sa
z mierovej misie KFOR v Kosove pri páde
lietadla AN 24. Týmto dňom ordinariát
OS a OZ SR stratil obetavého Kristovho
služobníka, vynikajúceho duchovného
pastiera, organizátora, športovca, turistu,
priateľa a jedného z prvých vojenských
kaplánov novozaloženej duchovnej služby v Ozbrojených silách SR od roku 1995.
Svet prišiel o osobnosť Michala Štanga.
DETSTVO
Michal Štang sa narodil 5. augusta 1960
v deň posvätenia mariánskej baziliky Santa Mária Maggiore, Panny Márie Veľkej
alebo Snežnej. Narodil sa do rodiny tvorenej otcom baníkom, matkou a starším
bratom. Sviatosti krstu a prvého svätého
prijímania prijal vo farskom Kostole Povýšenia svätého Kríža v Hnilčíku. Sviatosť
birmovania prijal vo svojich desiatich rokoch ThDr. Ligošom.
Jedného dňa na hodine náboženstva
pán farár Madaraši opisoval veľkosť Ježišových zázrakov. Odvtedy bol Michal
Štang presvedčený, že je len na vôli Pána
Ježiša, kedy premení drevený stôl v triede
na perníkový. „Veril som tomu tak silno, že
som cítil jeho vôňu a chuť.“ O niekoľko dní
nato sa Michal stal miništrantom.
Raz pán farár požičal Michalovej matke dve vtedy zakázané knihy, Za svetlom
a Posolstvo, so slovami v zmysle, že jej
mladší syn pritiahne staršieho k oltáru.
Nechápajúc týmto slovám Michal pokračoval v štúdiu zo ZŠ na Gymnáziu kpt.
Jána Nálepku v Spišskej Novej Vsi. Brat už
dávno nebol doma. Chodil na učňovskú

zmenu svojho charakteru. V Božom kráľovstve budeme rásť cez zlyhania, ale budeme v bezpečí. Nepriateľ už len tým, že
sa rozprával s Adamom a Evou, spôsobil
v nich pochybnosti. Ak láska vstúpi do
srdca, demóni sami odídu. Tak uver, že si
milovaný, milovaná.
To nie je o tom, čo robíš, je to o tom,
aby si vedel, kto si.

dá Boh poznať, že nie sme samy? Tým, že
nám vytvorí situácie, v ktorých budeme
samy. Cez ťažkosti mení Boh charakter
človeka. Nie je to príjemné, ale uvidíme

školu a potom na SPTŠ do Michaloviec.
V tých dňoch Michala oslovil Fabišík zo
štátnej bezpečnosti žiadajúc o informácie
o živote v seminári. Odmenou za poskytnuté informácie malo byť štúdium v tomto seminári. Keď sa o tom dozvedel pán
farár Filipek, veľmi sa nahneval. Bol totiž
prenasledovaný a do Hnilčíka poslaný za
trest.
ŠTÚDIUM
Michal Štang vo svojich osemnástich
rokoch navštevoval gymnázium na novo
kúpenej škodovke. V triede ich bolo 38
vrátane štyroch chlapcov. Študoval veľmi
skoro ráno, kedy sa mu učilo lepšie ako
večer.
Počas štúdia na gymnáziu robil politického referenta. Keď si podal prihlášku na
štúdium teológie, pán riaditeľ mu dal na
výber medzi maturitou alebo stiahnutím
prihlášky. Skončilo to trojkou z dejepisu
na maturite, čím osemnásťročný Michal
Štang zmaturoval.
Počas dvoch rokov vojenskej základnej
služby v rokoch l979 – 1981 bol Michal
Štang zdravotníkom a montérom spojkujúcim diaľkové telefónne káble. Na vojenčine po dlhých rokoch stretol brata Vladka. Michal svojou nedisciplinovanosťou
poznával čierne vychádzky či plesy. Netrvalo dlho a bol odvelený z kasární v Moravskej Novej Vsi do Zábřehu na Morave.
Po vojenčine sa Michal Štang venoval divadlu. Po piatich rokoch štúdia v seminári
sa stal diakonom Mons. Júliusom Gábrišom v Dóme svätého Martina v Bratislave.
4. júna l987 prijal sviatosť kňazstva spolu
s ďalšími štyrmi spolubratmi v Nitre biskupom ThDr. Janom Pásztorom.

Iz 49: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho
lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem
na teba. Hľa do dlaní som si ťa vryl .(Iz 49)
Viac info: www.seminarotcovosrdce.sk
Eva Murínová

Od 1. júla 1987 pôsobil ako kaplán v
Rabči a rok a sedem mesiacov v Námestove. V rokoch 1991 – 1996 bol mladým
a prísnym kňazom pôsobiacim už ako
farár v Liptovských Kľačanoch. Náboženstvo, sväté omše, krsty, sobáše, pohreby,
stretnutia s deťmi, detské tábory, výlety,
rozjímania, návšteva chorých , štyri kostoly, futbal, púte. To všetko sa stalo poslaním a životným údelom vojenského duchovného Michala Štanga.
Ako prvý z vojenských kaplánov sa zo
slovenskými vojakmi pravidelne zapájal
do púte mladých z Muráňa do Levoče.
Viackrát absolvoval medzinárodnú vojenskú pešiu púť z Varšavy do Čenstochovej v
Poľsku. Jeho osobnosť ostane navždy spojená s vojenskou kaplnkou svätého Michala archanjela pri Veliteľstve vzdušných
síl SR vo Zvolene, ktorú vlastnoručne vybudoval, zariadil a sprevádzkoval. Profesionálny vojak v hodnosti podplukovníka na
funkcii náčelníka vojenského dekanátu na
Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene aj napriek tragickej smrti zanechal kúsok seba.
Svedčí o tom aj memoriál Michala Štanga každoročne organizovaný vo viacerých
obciach na Slovensku vrátane Oravskej
Polhory.
Kristína Ďubeková
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Zelený štvrtok

- 18:30 svätá omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký piatok

- 15:00 obrady na pamiatku Pánovho umučenia
- 20:00 krížová cesta
- adorácia sviatosti oltárnej až do 7:00
- 9:00 ranne chvály
- 9:00 - 17:00 eucharistická poklona v Božom hrobe
- 17:00 vešpery
- 19:30 veľkonočná vigília

(13.4.)

(14.4.)
Prísny pôst

Biela sobota
(15.4.)

Veľkonočná nedeľa
(16.4.)

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

Tajnička

1.
Ako sa volal vrch, na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš?
2.
Aké obdobie momentálne prežívame?
3.
Kto podal Ježišovi šatku na krížovej ceste?
4.
Ktoré obdobie sme teraz naposledy prežívali? (40 dní)
5.
Kto súdil Pána Ježiša? (Poncius...)
6.
Ako sa volal väzeň, ktorého prepustil pilát namiesto
Pána Ježiša?
7.
Čo si hodili vojaci o Ježišov odev?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Koho vzkriesil Pán Ježiš?
Ako sa volá Ježišova matka?
Čo dali Ježišovi na hlavu?
Odkiaľ bol Jozef, ktorý požiadal piláta o Ježišovo telo?
Čo kázal hlásať Ježiš?
Odkiaľ bol Šimon, ktorý pomáhal niesť Ježišovi kríž?
Čo sa mení na Ježišovo telo pri sv. omši?
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