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Editoriál

Milí Polhorci!

Oddávna považujem Veľkonočné obdobie za najkrajšiu časť
liturgického roka. Tieto sviatky mi pripomínajú najväčší zázrak,
ktorý Ježiš urobil z lásky k nám. Všetko, čo vytrpel, jeho umučenie, smrť a víťazstvo nad ňou svedčia o tom, ako veľmi nás má
rád. Spoločne s radou časopisu vám chceme ponúknuť náš pohľad na tieto udalosti, a preto vám prinášame ďalšie číslo nášho
farského časopisu Srdce.
Nájdete v ňom napríklad úvahu o Veľkonočnom trojdní, ktorá
určite zaujme a osloví každého z nás. Druhá Veľkonočná nedeľa
je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Veľkou šíriteľkou Božieho
milosrdenstva je sv. Faustína Kowalská, ktorej relikviu máme v
našom kostole, a preto vám chceme priblížiť jej život. V rubrike
VEDA – pokračujeme v predstavení gender ideológie, ktorá je
spájaná s Istanbulským dohovorom. Na svoje si prídu aj mladší:
nájdu tu svedectvo, ktoré ich môže inšpirovať, alebo sa dozvedia čosi viac o sviatosti manželstva. Samozrejme, nesmieme
vynechať i deti, ktoré sa môžu zabaviť v rubrike SRDIEČKO. Toto
a veľa iných zaujímavých článkov vás čaká v našom farskom
časopise. Všetci redaktori urobili veľký kus práce za čo im veľmi
pekne ďakujem. Moja vďaka patrí i p. Jendreasovi, bez ktorého
by titulka nebola taká pekná.
Prajem Vám všetkým príjemné a požehnané sviatky, aby ste
skutočne prežili tajomstvo Veľkej noci a prijali nový život, ktorý
nám Ježiš získal svojou smrťou na kríži. Dúfam, že sa vám časopis bude páčiť.
Dávid Kocúr, šéfredaktor
Srdce
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Rozhovor

Pozdrav z Ríma
Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. A tam vedie aj tá moja. Tak
vás teda srdečne pozdravujem z tohto krásneho mesta, ktoré dýcha
bohatou históriou a ktoré sa stalo na rok a pol mojím novým domovom.
Mníška či rehoľná sestra?

Často sa pousmejem nad tým, keď
počujem otázku: „Ty si šla za mníšku?“ Rozhovor sa väčšinou uberá
týmto smerom: „Nie, nešla som za
mníšku, šla som za rehoľnú sestru.“
„A v tom je nejaký rozdiel?“ Tak
teda, nemiešajme dojmy s pojmami a poďme si to vysvetliť.
V čom sa odlišuje mníška od rehoľnej sestry? Najjednoduchšie povedané: Mníšku zvyčajne nestretnete
na ulici, na ulici stretnete len rehoľnú sestru. Prečo? Pretože existujú
dva typy rehôľ: 1. kontemplatívna
– tu patria mnísi a mníšky, ktorí sú
viazaní na jedno miesto (kláštor),
nevychádzajú odtiaľ, iba keď je to
naozaj nevyhnutné, nemajú žiadne
vonkajšie apoštoláty, typická je pre
nich kontemplatívna modlitba.
2. činná – rehoľníci - bratia, kňazi a
sestry, ktorí môžu chodiť von medzi ľudí a tak teda aj pracovať v rôznych oblastiach. Počkať... pracovať??? Mníšky, resp. rehoľné sestry
aj pracujú? Nekľačia náhodou celý
deň na kolenách a nemodlia sa?
Nie....

Spiritualita a charizma

Každá rehoľa má svoju spiritualitu
(duchovnosť) a charizmu. Spiritualita je viditeľný spôsob života
pod vedením Ducha. Charizma je
spôsob, ktorým sa žije spirituali-

ta. Jednoducho povedané, je to
oblasť, ktorej sa rehoľníci venujú,
napr. zdravotníctvo, školstvo (školské sestry), deti a mladí (saleziáni),
zomierajúci... Každá rehoľa, ktorá
bola založená, bola založená ako
odpoveď na výzvy a potreby doby
(napr. po svetových vojnách boli
zakladané rehole, ktoré sa venovali ošetrovaniu ľudí; v oblastiach,
kde bolo veľa sirôt boli založené
rehole, ktoré sa venovali výchove
detí a mládeže a pod.). Rehoľné
sestry (okrem toho, že sa modlia)
sú bežne zamestnané v školách,
nemocniciach alebo na iných pracoviskách. Dokonca aj „mníšky“ a
„mnísi“, ktorí sú v kontemplatívnych kláštoroch, pracujú – napr.
zdobia ornáty pre kňazov, pracujú
v záhrade, predávajú rôzne veci,
ktoré vyrábajú atď. Obe povolania
sú veľmi cenné a človek by mal rozlíšiť, kam ho Pán volá.
Ja som vstúpila do misijnej rehole
(oficiálny názov: Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého,
ľudovo: verbistky alebo misijné
sestry). Naša rehoľa je špecifická v
tom, že je medzinárodná – a teda v
komunite na Slovensku nestretnete len Slovenky alebo v komunite
v Nemecku len Nemky, ale sestry z
rôznych kútov sveta. Náš zakladateľ – sv. Arnold Janssen – založil 3
rehole. Najskôr Spoločnosť Božie-

ho Slova, ľudovo: verbistov - to sú
kňazi a bratia, ktorí pôsobia na misiách. Potom však sv. Arnold zistil,
že nie v každej kultúre majú muži
možnosť dostať sa k ľuďom bližšie
(a to z rôznych dôvodov), ale ženy
by mali (pretože ich by niektoré
kultúry akceptovali viac ako mužov
- misionárov) a tak teda založil nás
– misijné sestry, čo je činná rehoľa.
Nakoniec – aby obidve činné rehole boli podporované modlitbami
- boli založené Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého ustavičnej
poklony – čo je kontemplatívna
rehoľa – sestry, ktoré sa modlia za
všetkých misionárov a misionárky. A predstavte si, napriek tomu,
že nemôžu vychádzať z kláštora a
teda by sme ich nazvali mníškami,
volajú sa „misionárky na kolenách“
a tento názov si právom zaslúžia.
Čo robia také misijné sestry? (Čo
je ich charizmou?) Všetko, čo je na
misiách potrebné robiť. Keď som
prišla prvýkrát do kláštora, sestry
mi povedali, že ako misionárky
pracujú v školách, nemocniciach,
na univerzitách, ak je to potrebné
študujú, sú medzi ľuďmi, iné z nich
sú ekonómky, kuchárky, farmaceutky... proste nájdete tu asi každé
povolanie. Dokonca jedna naša
sestra je filmárka. Snažíme sa odpovedať na požiadavky doby, v ktorej žijeme a preto môžeme robiť
všetko a nešpecifikujeme sa len na
jednu oblasť. Aktuálne sú pre nás
veľkou výzvou migranti. Je však potrebné si uvedomiť, že nie sme len
misionárky, ale aj misionárky a aj
rehoľné sestry zároveň a nemôžeme zabudnúť ani na jedno, ani na
druhé. Naša spiritualita je trojičná.
Našim heslom je: „Nech žije svätý
trojjediný Boh v našich srdciach a v
srdciach všetkých ľudí.“

Noviciát

Tak to by bolo zopár základných
pojmov na úvod (spiritualita a charizma by si pre hlbšie pochopenie
zasluhovala osobitný článok, ale o
tom možno nabudúce). A čo teda
robím teraz v Ríme? Odpoveď:
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Rozhovor
Som v noviciáte. Čo to znamená?
Tak ako seminaristi majú určitú prípravu, kým sa z nich stanú kňazi,
podobne to majú aj rehoľné sestry.
Noviciát je čas, v ktorom si človek
prehlbuje vzťah s Bohom (je to akési zájdenie na hlbinu svojho srdca a
tak spoznávanie seba, Boha i Jeho
vôle). Človek tiež hlbšie spoznáva
rehoľu, do ktorej vstúpil (jej charizmu a spiritualitu), či je to to, čo chce
žiť, alebo ho Boh volá niekam inam,
do inej rehole. Ak spozná, že to nie
je spôsob života, ktorý by chcel žiť,
môže spokojne odísť – je to ako
keď mladí spolu chodia a zistia, že
ten druhý nie je ten pravý. Noviciát býva zvyčajne v krajine, v ktorej

je kláštor a trvá dva roky. Lenže ten
náš noviciát sa uskutočňuje v Ríme
a to z dvoch dôvodov: 1. malý počet
povolaní – je lepšie spojiť sa a tak
mať formáciu v skupine, 2. tým, že
sme medzinárodná kongregácia, je
dobré hneď na začiatku zistiť, či si
taký život viem predstaviť alebo nie
– pretože je to úplne niečo iné, keď
ste len v slovenskej skupine alebo
keď ste v medzinárodnej skupine.
Keď človek žije s ľuďmi z inej kultúry, dostane úplne iný pohľad na
svet. Začne si oveľa viac vážiť kultúru druhých, ale v prvom rade tú svoju, prostredie, z ktorého pochádza a
ľudí, cez ktorých mu bol sprostredkovaný dar viery. Samozrejme, nie
vždy je to ľahké a treba si prejsť aj
určitými kultúrnymi šokmi, ale je to
veľmi obohacujúce. A tak teda celá
Európa má spoločný noviciát, kde
dorozumievacím jazykom je angličtina. Noviciát je veľmi intenzívny čas
– preto je to jediný čas, kedy sestra
nemôže oficiálne pracovať. V tomto
čase si človek potrebuje poriadne

vybudovať základy svojho povolania. Je to ako keď sa v Písme píše, že
dvaja muži si postavili domy, prišla
búrka, jeden bol rozmetaný a druhý
ostal stáť. Rozdiel bol v základoch.
Sila víchrice, ktorá útočila, bola rovnaká, ale rozdiel bol v základoch. A
o toto ide v noviciáte – budovať základy, aby sme mohli potom obstáť
v búrkach, ktoré určite prídu. Čo sa
týka programu, okrem praktických
vecí ako je upratovanie, varenie, nakupovanie a pod. je tu aj veľa času
na modlitbu, rozjímanie, duchovné
rozhovory so sestrou (novicmajsterkou), ktorá nás týmto časom
sprevádza a ktorá nám pomáha
dozrievať v rôznych oblastiach.
Ďalej máme rôzne
prednášky, či už tu
v kláštore alebo na
univerzite a apoštolát (konkrétne s deťmi utečencov z rôznych krajín sveta).
Je to duchovne veľmi obohacujúci, ale
zároveň i náročný
čas, pretože človek
sa borí častokrát so sebou, svojou
povahou a s Božími plánmi...

Ďalšia formácia

A ako to funguje ďalej? Po noviciáte
nasledujú prvé sľuby, ktoré sa obnovujú každý rok po dobu 6 rokov
(sestra dostane habit a kríž). Aj tu
má sestra ešte čas na rozlišovanie
a keď cíti, že to nie je cesta pre ňu,
môže po ukončení roka odísť. Je to
obdobie, počas ktorého je sestra už
zamestnaná a v našej reholi môže
požiadať aj o misijnú skúsenosť v
inej krajine (takéto sestry sa volajú
juniorky). Po šiestich rokoch skladá sestra večné sľuby – a to je už
na celý život (samozrejme, už prvé
sľuby sa skladajú s úmyslom na celý
život). My, ako misijné sestry, si pri
večných sľuboch píšeme tri krajiny,
v ktorých by sme chceli pôsobiť a
potom nám je vybraná jedna, ktorá
sa stane našou misiou (počas života môže mať človek takýchto misií
viac).
Je mnoho „mýtov“ o rehoľnom ži-

vote, ktoré stále vládnu v spoločnosti a ktoré nie sú pravdivé. Jedným z nich je myslieť si, že sestry
majú nejakú „formičku“, do ktorej
chcú napasovať každú kandidátku.
A to volajú formácia. Ale to vôbec
nie je pravda. Keby som mala opísať
formáciu, použila by som nasledovný príklad: je to ako keď v záhrade
rastú rôzne stromy – hrušky, jablone, slivky. Bolo by hlúpe chcieť od
jablone, aby sa stala hruškou, pretože to je nemožné. Čo však môžeme urobiť, je pracovať na tom, aby
sa z jablone stala krásna jabloň – nie
nejaká divoká, ktorá bude rodiť len
plánky. A preto je potrebné kde-tu
odstrihnúť konárik, dať jej potrebné
živiny, atď. To isté môžeme urobiť
aj so slivkou či hruškou, ale nikdy
nemôžeme dosiahnuť to, že zo slivky sa stane hruška. Túto analógiu
môžeme preniesť aj na formáciu.
Len to, čo do mňa vložil Boh, to aká
som, s tým môžem pracovať a „odrezávať konáre“, prípadne pracovať
na raste druhých. Ale nikdy sa zo
mňa nestane úplne odlišný človek,
vždy ostanem Veronikou (ako jabloň ostane vždy jabloňou).
Je to pre mňa poriadne dobrodružstvo a každým dňom sa teším, čo
nové o sebe a o Bohu objavím a čo
má pre mňa pripravené. Na tejto
ceste vás prosím o modlitby. Tento
rok bol pre mňa prvým rokom, kedy
som strávila Vianoce mimo rodiny.
Podobne to bude aj na Veľkú noc.
Keď som bola doma, v našej Oravskej Polhore, najviac som sa počas
veľkonočných sviatkov tešila na liturgiu Bielej soboty, ktorú sme mali
vždy krásne pripravenú. Tento rok
ju budem mať možnosť sláviť v Bazilike sv. Petra spolu so Sv. Otcom a s
ostanými veriacimi. Aj z tohto miesta vám všetkým budem vyprosovať
hojnosť Božích milostí a Božie požehnanie, nech z celého srdca spievame Bohu radostné Aleluja, ktoré
je v každom jazyku rovnaké.		
V láske Ducha Svätého sr. Veronika
Grižáková
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Téma: Veľká noc

Veľkonočné trojdnie
Veľkonočné trojdnie je najvýznamnejším sviatkom kresťanov. Slávime
počas neho umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša, čo je najväčšia pravda
našej viery. V živote každého kresťana, by práve tento čas mal byť časom najprv síce nesmierneho smútku a utrpenia, ale potom najväčšej
radosti a šťastia, pretože to, čo sa
na Veľkú noc stalo, bolo jasné a definitívne víťazstvo, ktoré Ježiš získal
pre nás. Čo sa počas veľkonočného
trojdnia deje a ako by sme ho mali
prežívať?
Prvým dňom v tomto trojdní je Zelený štvrtok. V tento deň Ježiš ustanovil
sviatosť oltárnu a tiež kňazstvo. Čo sa
týka obradov, tie zahŕňajú napríklad
posväcovanie olejov (krizma, olej katechumenov a olej chorých). Pri večernej omši sa koná umývanie nôh,
čo má odkázať na to, že Ježiš neváha vykonať pre svojich verných
akúkoľvek službu, aj takú, ktorá by sa mohla na prvý pohľad
zdať ponižujúca. Ale pre Ježiša
to nie je žiadny problém. My,
by sme si podľa mňa, mali položiť otázku: Akú službu môžem urobiť
svojim blížnym ja? Aj my sa pokúsme
vsituovať do roly Ježiša a urobiť pre
druhých niečo, čo od nás budú potrebovať. Dostali sme príklad, podľa
ktorého by sme mali aj my konať.
Ďalšou veľkou vecou Zeleného štvrtka je ustanovenie sviatosti oltárnej.
Eucharistia je základom každej svätej
omše, na ktorej sa zúčastníme. Čo
by z nej bolo, keby sa počas nej Ježiš nezprítomňoval prostredníctvom
chleba a vína? Myslím, že by bola
dramaticky ochudobnená. Pri eucharistii sa nám ponúka dôkaz, že Ježiš je
všade tam, kde sú ľudia zhromaždení
v jeho mene a on tam ostane, nikdy
neodíde. Ani keby malo byť veľmi zle.
Vždy tam bude pre nás. Buďme tam
aj my preňho!
Ďalším dňom je Veľký piatok. Tu si
pripomíname niečo, čo sa nám ľuďom môže zdať ako prehra. Ježiša
potupia, ukrižujú a nakoniec aj pochovávajú. Môžeme si pomyslieť.
„On, Boží Syn, skončil takto škaredo.“
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Ale On tak skončiť chcel. Keby
nechcel, určite by sa nič z toho
nestalo. Dobrovoľne sa rozhodol
zomrieť, aby sme my mohli prísť k
nemu do raja. Vylial za nás svoju krv.
Nevylial ju len za tých alebo tých,
urobil to za všetkých. Ježiš nerobí
rozdiely. Každému ponúka možnosť
prísť do raja a byť tam s ním vo večnej radosti a blaženosti. Smutné je,
že my rozdiely robíme často. Nevieme byť ako on. Vytvárame si predsudky, odsudzujeme druhých len
kvôli tomu, že sú iní ako my. Vôbec
nemusia byť vinní. Sú len iní. Robíme
to presne tak, ako to sudcovia urobili
s Ježišom. On takisto nebol vinný. Len
ľuďom ukazoval, že veci sa dajú robiť
aj inak. Že sa dá šíriť pokoj a nenásilie. Ale im to nestačilo a ukrižovali ho.
Skúsme nebyť takí ako títo sudcovia.
Dá sa to. Máme to pred očami. Ježiš
nám to celý čas hovorí, celý čas nám
dáva návod na to, ako máme konať.

Je len na nás, či si to všimneme, alebo nie. Keď sa opäť pozastavím pri
formálnej stránke, môžem spomenúť, že v tento deň dodržiavame veľmi prísny pôst. „Nuž, smola pre nás,
ktorí máme radi mäso,“ - aj takto sa
na to môže niekto pozrieť. Ale tento
pôst má veľké opodstatnenie. Aj Ježiš zažil chvíle, keď sa musel niečoho
zrieknuť. Musel sa zrieknuť slobody,
úcty - právom mu patriacej, dokonca
aj svojho života. Ale on to urobil. Keď
si predstavíme, že urobil niečo také,
o čo ľahšie je potom pre nás jeden
deň sa postiť? Omnoho!
Vrcholom celého trojdnia je Biela
sobota. Dnes je ten čas, kedy sa zrodí to veľkolepé víťazstvo, ktoré som
spomínal vyššie. Smrť, tá, ktorá pred
tým mala moc navždy človeka uvrhnúť do temnoty, teraz padá Ježišovi
k nohám. Rodí sa najväčší triumf v
histórii ľudstva. Zlo je porazené na
celej čiare. Musí sa skloniť pred tým,
ktorý je všemocný a teda preňho
nič nie je nemožné. Ježiš nám tým-

to víťazstvom prináša svetlo. Lepšie
povedané, on je tým svetlom, ktoré
prichádza. Svetlom, ktoré rozžiarilo
temnoty hriechu a zatratenia a ktoré už nikdy nezhasne. Ani smrť, ani
nič iné ho k tomu nedokáže prinútiť.
Odbúravajú sa tým všetky bariéry,
ktoré nám bránia v oslavovaní a velebení Boha aj po smrti. Mali by sme
toto privilégium, keby to všetko Ježiš pre nás neurobil? Nemali. Takže
mu máme byť za čo vďační. A keby
sme sa akokoľvek snažili mu to splatiť, nikdy by sme to nedokázali. Ale
jemu nejde o to. On, by to pre nás
pokojne urobil ešte raz a potom ešte
raz a donekonečna. Ide mu o to, aby
sme to, čo počúvame v kostoloch a
čítame vo Svätom písme, dokázali aj
žiť. Čo máme z toho, keď sedávame v
chráme v prvom rade, počúvame Božie slovo a horlivo sa tam modlíme,
ak vyjdeme von a to všetko necháme
tam, vo vnútri? Toto od nás Boh nežiada. Ak to spravíme, stratí
Božie slovo účinok, ktorý má
mať. Máme ho totiž preniesť
do praxe a žiť podľa neho.
Ak sa chceme snažiť šíriť
našu vieru ďalej, pôjde to
len tým, že ju budeme žiť. Inak sa to
nepodarí. A práve k tomuto nás Ježiš aj prostredníctvom svojej smrti a
zmŕtvychvstania, ale aj v celom evanjeliu nabáda. Jasne nám dáva príklad,
podľa ktorého by sme mali žiť. Násilie nie je cesta. Rovnako cestou nie sú
ani predsudky a pokrytectvo. Mier,
láska k blížnym, život podľa Božieho
slova, to je ten recept na šťastie a
spásu. Inak to nedokážeme. A Ježiš je
tu. On nám s tým pomôže. Ale neurobí to za nás. My sme tí, ktorí musia
chcieť. Ježiš už našu záchranu začal.
Práve tým, že za nás na kríži zomrel
a potom premohol smrť. Ukázal nám
cestu, po ktorej sa môžeme vydať.
Ukazuje nám ju, ale nezdvihne za nás
nohu a nevykročí. Musíme to urobiť
my. Môžeme si však na to vziať silu.
Ježišovo zmŕtvychvstanie nám ju
dáva. Tak ju využime a aj my v sebe
urobme také malé zmŕtvychvstanie.
Zmŕtvychvstanie vôle a sily na to, aby
sme po tejto ceste vykročili!
Maxim Kutliak

Téma: Veľká noc

Nedeľa Božieho Milosrdenstva
Druhá Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho Milosrdenstva sa
má podľa priania Pána Ježiša sláviť
v prvú nedeľu po Veľkej noci, čím sa
poukazuje na úzke spojenie veľkonočného tajomstva vykúpenia s týmto sviatkom. Sviatok Milosrdenstva
nemá byť len dňom všeobecného
uctievania Boha v tomto tajomstve,
ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí
a zvlášť pre hriešnikov. Lebo Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké prisľúbenia. Najväčšie je spojené so sv.
prijímaním prijatým v tento deň – je
to prisľúbenie ,,úplného odpustenia
vín a trestov“, čiže je to taká milosť,
akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v
tom, že všetci, dokonca aj tí, ktorí sa
iba v tento deň obracajú si môžu vyprosiť každú milosť, ak je to v zhode
s Božou vôľou. ,,Čím viac mi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré
mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa
veľkou radosťou. Teším sa, že žiadajú
veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa,
veľmi veľa.“ (Postoj lásky). Pre úplné
dosiahnutie týchto veľkých milostí aj
my musíme preukázať milosrdenstvo
voči svojim blížnym, tomu sa nemôžeme vyhnúť, ani sa od toho oslobodiť,
lebo milosrdenstvo môžeme preukázať vždy a všade. Milosrdenstvo môžeme prejaviť:
		
skutkom
		
slovom
		
modlitbou
V týchto troch stupňoch je dosiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne.
Takto duša oslavuje jeho milosrdenstvo a vzdáva mu česť. Pán Ježiš túži
po tom, aby jeho ctitelia vykonali
každý deň aspoň jeden skutok milosrdenstva a takto si zhromažďoval večné poklady.
Obraz Božieho Milosrdenstva
Jeho vznik je spojený s videním,
ktoré mala sestra Faustína v Plocku
22.februára1931, počas ktorého Kris-

tus vyslovil želanie aby namaľovala
štetcom obraz a dolu dala nápis: ,,Ježišu, dôverujem v Teba“.
Obraz znázorňuje zmŕtvychvstalého Krista, ktorý na rukách a nohách
má stopy ukrižovania. Z prebodnutého Srdca, na obraze neviditeľného,
vychádzajú dva lúče, červený a svetlý.
Význam obrazu Pán Ježiš sv. Faustíne
vysvetlil takto: ,,Svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše,
červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Obraz znázorňuje veľké
Božie milosrdenstvo, má plniť úlohu
nádoby na čerpanie milostí a pripomínať veriacim potrebu dôvery v Boha a
jeho milosrdenstva“. Pán Ježiš vyslovil
aj želanie, aby obraz bol slávnostne
posvätený na prvú nedeľu po Veľkej
noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva. ,,Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol z môjho vnútra pre
potešenie celého sveta a je potvrdený
v hlbinách môjho zľutovania“. Sviatok
Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev
ustanovil Ján Pavol II. 30. apríla 2000.
Prípravou k tomuto sviatku má byť
novéna, počas ktorej sa odrieka korunka k Božiemu Milosrdenstvu, trvá
9 dní od Veľkého piatku. Pápež Ján
Pavol II. v Krakove 27. augusta 2002
slávnostne zasvätil svet Božiemu Milosrdenstvu s túžbou, aby sa posolstvo o Božej láske ohlásené prostred-

níctvom sestry Faustíny dostalo ku
všetkým obyvateľom zeme. Aj pápež
František, poznajúc biedu dnešného
človeka, vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, lebo milosrdenstvo nás spája s
Bohom. Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva začal 8. decembra 2015. Trval do 20. novembra 2016, do sviatku
Krista Kráľa. V našom živote by nemal
končiť, máme i naďalej pokračovať na
ceste za Ježišom.
Aj v bežnom praktickom živote si uctievame Božie milosrdenstvo - okrem
pravidelnej dennej modlitby Korunky
o 15:00 hod. i návštevou chrámov
zasvätených Božiemu milosrdenstvu.
Na Slovensku ich je niekoľko: prvá
sakrálna stavba zasvätená Božiemu
milosrdenstvu je v Spišskom Bystrom.
Kaplnku posvätil biskup Andrej Imrich 21. decembra 1997. V roku 2004
otec biskup František Tondra vyhlásil kaplnku Božieho milosrdenstva za
druhé centrum úcty v Spišskom biskupstve.
Kostol Božieho milosrdenstva je aj
v Smižanoch.
Aj na Orave máme kaplnky zasvätené Božiemu milosrdenstvu- v
Istebnom od roku 2003 a Božiemu
milosrdenstvu je zasvätený aj Domov
sociálnych služieb v Novoti.
Na druhú Veľkonočnú nedeľu budeme sláviť Sviatok Božieho Milosrdenstva. Dajme sa preniknúť Božou
láskou a prijmime podmienky odpustenia. Nech naše obrátenie je trvalé,
aby viedlo ku zmene života.
Milan Štraus
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Relikvie svätých v našej farnosti
SV. MÁRIA FAUSTÍNA KOWALSKÁ

SV. MÁRIA FAUSTÍNA
KOWALSKÁ
(SVIATOK 5. OKTÓBER)

„SEKRETÁRKA MÔJHO MILOSRDENSTVA, PÍŠ, HOVOR DUŠIAM O
MOJOM VEĽKOM MILOSRDENSTVE,
LEBO STRAŠNÝ DEŇ, DEŇ MOJEJ
SPRAVODLIVOSTI, JE BLÍZKO“
(Denníček, 965)
HODNOTA SKUTKU SA MERIA
TEPLOMEROM LÁSKY: „LÁSKA MÁ
HODNOTU A ONA ČINÍ NAŠE SKUTKY VEĽKÝMI. HOCI NAŠE SKUTKY SÚ
MALÉ A OBYČAJNÉ SAMÉ OSEBE,
SKRZE LÁSKU SA VŠAK STÁVAJÚ
VEĽKÉ A MOCNÉ PRED BOHOM,
SKRZE LÁSKU.“
(Denníček 889)
Niektoré životné udalosti Sv. Márie
Faustíny Kowalskej (rodným menom
Heleny Kowalskej):
• narodila sa v roku 1905 v malej dedinke v Poľsku ako tretie dieťa z desiatich súrodencov;
• jej rodičia boli veľmi chudobní, žili
ako rodina na hranici núdze, často sa
kvôli chudobe ako dieťa v škole stávala terčom zlých urážok;
• už ako 8 ročné dieťa začula osobné
Božie volanie k rehoľnému životu; keď
to oznámila svojim rodičom, rodičia
boli zásadne proti;
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• snažila sa toto Božie pozvanie prehlušiť, chodila tancovať, zabávať sa až
dovtedy, kým na tanečnom parkete
nevidela Krista obnaženého a pokrytého ranami, ktorý je povedal: „Ako
dlho to mám znášať, dokedy ma budeš klamať?“; od tejto chvíle sa chcela definitívne zasvätiť iba Ježišovi;
• ako dospievajúce dievča opustila rodinný dom, aby na službe u zámožných rodín v Alexandrove, Lodži
a Ostrovku, mohla zarobiť na vlastný
príjem a pomoc pre rodičov;
• ako 20 – ročná vstúpila do Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva vo Varšave;
• v roku 1928 skladá prvé rehoľné
sľuby, v roku 1933 večné rehoľné
sľuby;
• najdlhšie pôsobila v kongregačnom
dome v Krakove, pracovala v kuchyni,
v záhrade, v pekárni, v obchode s pečivom, na vrátnici;
• v tridsiatich rokoch dostala sestra
Faustína prostredníctvom nadprirodzených videní od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k
Božiemu milosrdenstvu, mala hlásať
plán záchrany pre celý svet;
• obetovala sa v skrytosti za hriešni-

kov a zvlášť za tie duše, ktoré stratili
dôveru v Božie milosrdenstvo, písala
a trpela v tajnosti, iba jej duchovná
nadriadená a pár zasvätených osôb
vedelo o jej utrpení;
• zomrela v roku 1938 ako 33 ročná
v Krakove na tuberkulózu v povesti
svätosti;
• v roku 1993 ju Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú a v roku
2000 za svätú;
• jej pozostatky spočívajú v sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove
- Lagievnikach.

Denníček Sv. Faustíny:
Ide o zápisky, ktoré viedla sestra
Faustína na výslovnú žiadosť Pána
Ježiša a spovedníkov. Verne v ňom zaznamenávala všetky slová Pána Ježiša
a taktiež opísala stretnutia svojej duše
s Ním. „Tajomníčka Môjho najhlbšieho
tajomstva“ – hovoril jej Pán Ježiš –
„tvojou úlohou je napísať všetko to,
čo ti dám spoznať o Mojom milosrdenstve pre pôžitok duší, ktoré čítajúc toto písmo získajú potešenie v duši
a naberú odvahu priblížiť sa ku Mne“
(Denníček 1693).

Téma: Veľká noc
V r. 1934 namaľoval maliar E. Kazimierovský obraz podľa pokynov sestry
Faustíny. Ježiš k obrazu povedal: „Veľkosť tohto obrazu nie je ani v kráse
farieb, ani v ťahoch štetca, ale v mojej milosti.“

Nedeľa Božieho Milosrdenstva – prvá nedeľa po Veľkej
noci
Pán Ježiš povedal Faustíne: „Prajem
si sviatok milosrdenstva… Prvá nedeľa po Veľkej noci má byť slávená ako
sviatok milosrdenstva. V ten deň vylejem more milostí na tie duše, ktoré
sa priblížia k prameňu milosrdenstva.
Duša, ktorá sa vyspovedá a pristúpi
k sviatosti prijímania, dostane úplné
odpustky svojich vín a trestov… Nijaká
duša nesmie pociťovať strach priblížiť
sa ku Mne.“
Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval
sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň
prekvapil celý svet zavedením Nedele
Božieho Milosrdenstva ( sviatok spojený s posolstvom ), ako sviatok pre
celú Cirkev. Tento sviatok sa slávi v
prvú nedeľu po Veľkej noci.
O tomto dni Ján Pavol II. povedal:
„Toto je najšťastnejší deň môjho života“ .

Svätyňa Božieho Milosrdenstva v Krakove
V roku 2002 pápež Ján Pavol II. zveril
celý svet do Božieho Milosrdenstva,
keď posvätil svätyňu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, na predmestí
Krakova v Poľsku. To je miesto, kde sú
uložené telesné pozostatky Sv. Faustíny.

Napíš to kvôli utrápeným
dušiam...

„Keď duša uvidí a spozná ťarchu svojich hriechov, keď sa jej pred očami
zjaví celá priepasť biedy, do ktorej je
ponorená, nech nezúfa, ale nech sa
s dôverou vrhne do náručia môjho
milosrdenstva, ako dieťa do objatia
milovanej matky. Tieto duše majú
prednosť v mojom ľútostivom srdci,
ony majú väčší nárok na moje milosrdenstvo. Povedz, že žiadna duša,
ktorá vzývala moje milosrdenstvo, sa
nesklamala, ani nebola zahanbená.
Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá
dôveruje mojej dobrotivosti“ (Denníček 1541).

„Najmilšia modlitba pre mňa je
modlitba za obrátenie hriešnych duší.
Vedz, dcéra moja, že tá modlitba je
vždy vyslyšaná“. (Denníček 1397).

Ruženec Božieho
milosrdenstva
Na začiatku modlitby ruženca Božieho milosrdenstva
sa modlí: Otčenáš, Zdravas‘,
Mária, Verím v Boha. Potom
nasleduje na veľkých zrnkách
ruženca: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna
a nášho Pána Ježiša Krista,
na odčinenie našich hriechov
i hriechov celého sveta. Na malých
zrnkách ruženca: Pre Jeho bolestné
umučenie, maj milosrdenstvo s nami
i s celým svetom.
Na konci celého ruženca sa modlí:

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3x).
Modlitbu ruženca nájdeš aj v podobe
MP3 na youtube - Božie milosrdenstvo – korunka.
„Keď sa túto korunku budú modliť
pri zomierajúcich, postavím sa medzi Otca a zomierajúcu dušu nie ako
spravodlivý sudca, ale ako milosrdný
spasiteľ“ (1541).
„Keď sa ju budú modliť tvrdošijní
hriešnici, naplním ich duše pokojom
a hodina ich smrti bude šťastlivá“
(Denníček 1541).
Mgr. Eva Murínová
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Téma: Veľká noc

Svetlo nádeje
Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a
videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo,
jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol,
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu
Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto
povedal. (Jn 20, 11 – 20)
Ako začína Jánovo evanjelium - „V
ňom bol život a život bol svetlom
ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy
ho neprijali.“ (Jn 1, 4 – 5) - tu sa napĺňajú slová Jánovho prológu.
Ježiš – Svetlo sveta, skrze ktorého je
život – žije. Porazil smrť, vstal z mŕtvych. A prináša svetlo do našich dní.
Najprv Mária Magdaléna dostáva
svetlo do očí – spoznáva Ježiša. A potom svetlo do života. Svetlo nádeje.
Skúsme sa do toho vcítiť: predstav
si, že blúdiš v tme. Povedzme – si v
nejakej jaskyni. Nevidíš ani na krok,
nevieš, kam sa pohnúť. Môžeš ľahko
spadnúť, naraziť, nehovoriac o tom,
že sa stratíš. Čas plynie. Začínaš rozmýšľať, čo sa s tebou stane. Ako sa
dostaneš domov? Kam sa podeješ? A
čo s rodinou? Keď zrazu v najhlbšej
tme, zbadáš malé svetielko. Svetlo vidia najprv oči – ako Mária videla najprv Ježiša, spoznala ho. Druhé svetlo
sa zapáli v srdci. Je to nádej - „dostanem sa domov – som zachránený.“
Nádej sprevádza radosť a šťastie. Nakoniec sa pohneš smerom k svetlu,
ktoré symbolizuje tvoju záchranu.
Prenesme si tento obraz na evanjelium: Na začiatku tohto úryvku vidíme Máriu Magdalénu zúfalú, plačúcu. Vidí veľkú krivdu a neprávosť,
ktorú spravili jej Majstrovi (Ježišovi).
Nevie, ako ďalej. Nevie pochopiť, ako
môže byť niekto taký krutý. Ani mŕtvemu nedajú pokoj. Cíti sa stratená –
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rovnako ako ten, čo blúdi v tme.
Vidí anjelov, no nediví sa, nie
je prekvapená, ani zaskočená. V plači
im vraví, že odniesli Ježiša, ale nečaká
na ich odpoveď. Tu môžeme vidieť, v
akom je šoku. Vyústi to do toho, že
ani Ježiša nespoznáva. Naozaj, akoby
bola v tme života.
A prichádza zlom! Ježiš ju osloví:
„Mária!“
Tu si môžeme dosadiť svoje meno.
Ježiš oslovuje TEBA. Zatvor oči a
predstav si, ako Ježiš vyslovuje tvoje
meno. Je to, ako by škrtol zápalkou v
tme. Ježiš spoznáva Máriu a ona spoznáva Ježiša. Spoznáva teba, aby si ty
spoznal Jeho.
Všimnime si tú radosť, s akou Mária
oslovuje Ježiša: „Rabbuni!“ (Učiteľ!)
Koľko šťastia a nádeje je v tom jednom slove. Radosť, s ktorou to hovorí, má nakaziť aj nás. Nakoniec i ju to
má pohnúť v činnosti – nasledovať
svetlo. Má ísť k učeníkom a odovzdať
Ježišov odkaz. Už nie je stratená, už
vie, kam má ísť a čo má robiť.

Čo si z toho evanjelia môžeme vziať
a ako ho aplikovať?
-Zvlášť v týchto dňoch, keď prežívame Veľkonočné sviatky, keď pri sv.
omši pozrieme na sochu zmŕtvychvstalého Krista, uvedomme si, že Ježiš vyslovuje naše mená a volá nás
tak, ako Máriu Magdalénu. Ježiš vstal
zmŕtvych kvôli nám. Skúsme si hlbšie
uvedomiť aká je to sila.
-Nech nás naplní radosť z toho, že
Ježiš je tu, že jeho láska k tebe bola
silnejšia ako smrť. Táto radosť nás
má naplniť svetlom nádeje a dôvery
v Božie milosrdenstvo.
-Pamätajme, že Pán aj nás posiela
svedčiť. Máme veľkú úlohu ako Mária
Magdaléna – ohlásiť ukrižovaného a
vzkrieseného Krista. (Ako hovorí sv.
Pavol: „my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie,
pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista
– Božiu moc a Božiu múdrosť. 1 Kor
1, 23 – 24)

Vladimír Malec

Téma: Veľká noc

Veľká Noc vo svete
Vajíčka a zajačiky sa stali univerzálnym symbolom Veľkej noci po celom
svete. Zvyky a tradície sa však od
krajiny ku krajine menia. Čím sú tieto
sviatky výnimočné v Brazílii, Francúzsku či v Etiópii?
Veľkonočný karneval v Brazílii
Deň pred Popolcovou stredou sa
končí obdobie fašiangov. Práve v tento deň na Fašiangový utorok sa v Rio
de Janeiro usporadúva obrovský festival na počesť začínajúceho pôstu. Už
niekoľko dní pred Fašiangovým utorkom sú ulice plné ľudí, ktorí pochodujú v sprievodoch, tancujú sambu a
spievajú. Obliekajú sa do exotických
kostýmov najrôznejších farieb a často
si vyrábajú veľké drôtené konštrukcie, v ktorých vyzerajú ako obrovské
motýle či vtáky. Karneval v Riu má
250-ročnú tradíciu. Do Brazílie ho
priniesli portugalskí kolonizátori. Pôvodne sa oslavoval tak, že po sebe ľudia na uliciach hádzali múku a vodu.
Karneval „entrudo“, ako ho Portugalci
nazývali bol čoraz násilnejší, a mnoho
ľudí sa zranilo, preto tento zvyk v roku
1856 zrušili. Odvtedy sa začiatok pôstu oslavoval spevom a tancom a v 20.
storočí k sprievodom pribudli aj alegorické vozy a karnevalové lode.
Etiópsku bohoslužbu dopĺňa zvuk
bubnov
Počas pôstu Kresťania v Etiópii nejedia ani nekupujú žiadne zvieracie
produkty ako sú mäso, vajíčka, maslo, mlieko, jogurty, smotanu či syr. Na
Kvetnú nedeľu nosia čelenky a prstene z palmových listov, na ktorých sú
vyobrazené kríže. Za prvý veľkonočný
deň sa považuje Biela sobota, ktorá
začína o ôsmej hodine večer a trvá
do tretej hodiny ráno Veľkonočnej
nedele. Počas tohto obdobia majú
oblečené svoje najlepšie oblečenie,
najčastejšie bielej farby. Majú so sebou sviečky vyrobené z bavlny a vosku
s názvom Twaf.
O desiatej večer začnú bubeníci hrať
na bubnoch, čím sprevádzajú kňaza
pri modlitbe Geez. Po bohoslužbe sa

ľudia vracajú do svojich domovov,
kde si na počesť ukončenia pôstu
dajú spoločné raňajky. Tradične
ide o Dabo, kysnutý chlieb odrezaný kňazom prípadne mužom stojacim na čele rodiny. Hlavným jedlom,
ktoré etiópski Kresťania konzumujú
poobede sú palacinky z kysnutého
cesta Injera s baraním alebo jahňacím
gulášom Beg Wot.
Vo Francúzsku nesmú pred Veľkonočnou nedeľou znieť zvony
Veľkonočná nedeľa je vo Francúzsku
oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ľudia chodia na bohoslužby, jedia
sviatočné pokrmy a hľadajú v záhradách veľkonočné vajíčka. Kostolné
zvony počas Veľkého piatku ani počas
Bielej soboty nezvonia na znak smútku. Naopak v priebehu Veľkonočnej

nedele zvonia Veľkonočné zvony dlho
pred bohoslužbou i po nej. Mnoho
Francúzov trávi
Veľkonočnú nedeľu v kruhu rodiny
a priateľov a jedia spolu slávnostné
jedlá. Medzi najobľúbenejšie patrí
pečené jahňacie mäso s jarnými fazuľkami či inou čerstvo zozbieranou
zeleninou, pestrofarebné varené vajcia a omelety. Deťom sa ako darček
dávajú čokoládové vajíčka alebo cukríky, pričom im dospelí hovoria, že
tieto darčeky priniesli
veľkonoční zajačikovia,
králiky alebo Veľkonočné zvony.
K tradičným symbolom
Veľkej noci vo Francúzsku patrí aj Osterlammele, suchý koláč jedený v Alsaskom regióne.
Sú pečené v hlinenej
forme a majú tvar jahniatka sediaceho na

zemi. Tradične sa dávali deťom po
bohoslužbe na Veľkonočný pondelok.
V dnešnej dobe ich pekári predávajú
ozdobené stuhou a papierovými menovkami.
Nemecko, Grécko a Taliansko v znamení bohoslužby
V Nemecku sa kňaz na bohoslužbu
na Kvetnú nedeľu niekedy privezie na
somárovi. V Portugalsku na Veľký piatok ľudia robia veľkú vartu, do ktorej
neskôr hádžu bábiky zo slamy, ktoré
vyzerajú ako Judáš.
V gréckych ortodoxných kostoloch
sú počas bohoslužby na Veľký piatok
často hroby umiestňované priamo
v strede kostola. Ľudia vykonávajú
bohoslužbu, akoby išli na pohreb.
Bohoslužba na Bielu sobotu sa koná
tesne pred polnocou. Kňaz dáva ľuďom sviečky, ktoré spoločne o polnoci zapália. Niekedy sa používajú aj
ohňostroje, ktoré sú signálom, že sa
začala Veľká noc. Na Veľkú noc sa podáva polievka z jahňacích žalúdkov,
ktorá sa niekedy jedáva už na raňajky. Zvyšná časť jahniatka sa pečie ako
hlavné jedlo. Tradičný grécky veľkonočný koláč sa vyrába z pomarančov
a mandlí. Podáva sa so korenistou pomarančovou polevou.
Veľkonočný pondelok v Taliansku je
známy najmä obrovskou bohoslužbou
na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Táto bohoslužba sa prenáša prostredníctvom televízie i rádia do celého
sveta. Pápež udelí tradičné požehnanie Urbi et Orbi (mestu i svetu). Na
Kvetnú nedeľu pápež požehnáva olivové nie palmové ratolesti. Na začiatok pôstu sa v Benátkach uskutočňuje
festival podobne ako v Rio de Janeiro.
Monika Glovaťáková
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Dopad Istanbulského dohovoru a agendy gender ideológie
na deti, mládež a školstvo.
V tejto časti seriálu o odhaľovaní
pravej tváre ideológie gender si niečo povieme o predstavách ideológie
gender v súvislosti so sexuálnou gender výchovou a vzdelávaním detí na
školách, predstavíme učebné osnovy
a povieme si tiež niečo o dopadoch
tohto podivného vzdelávania na neplnoleté deti a školskú mládež vôbec.
Ale pozor, tento príbeh je skutočný,
nie vymyslený.
Najskôr si však z hľadiska pochopenia vzťahov, aj právnych, musíme
stručne vysvetliť pojmy - Istanbulský
dohovor a agenda gender ideológie.
Aký právny vzťah medzi nimi je a o
čo vlastne ide? Istanbulský dohovor
je medzinárodný dohovor po ratifikácii právne záväzný, zatiaľ čo agenda
gender ideológie je vysvetľujúci materiál k Istanbulskému dohovoru vo
forme agendy, ktorá môže mať aj iné
rôzne formy alebo odnože, ale ktorá
nie je právne záväzná. Paradoxom je,
že Istanbulský dohovor je iba malou,
nepatrnou súčasťou agendy gender
ideológie, ale zato najdôležitejšou.
Úlohou Istanbulského dohovoru je zabezpečiť priechodnosť agendy gender
ideológie, hlavne z hľadiska práva, do
národných legislatív príslušných štátov. Prečo o tom hovoríme? Po prvé,
je to preto, lebo všetko to, čo agenda
gender ideológie začne uplatňovať v
praxi po prijatí, respektíve ratifikácii
Istanbulského dohovoru v príslušnej
krajine, je použité z neprávoplatnej
vysvetľovacej časti agendy gender
ideológie, a po druhé, Istanbulský
dohovor týmto spôsobom v agende
gender ideológie plní iba funkciu prerážajúceho klina, alebo legislatívneho
baranidla, do právnych sústav jednotlivých národných štátov, aby následne neprávoplatná vysvetľovacia časť
agendy gender ideológie roztiahla v
týchto národných legislatívach svoje
chápadlá svojvoľného vykladania morálneho práva, premiešané s mixom
univerzálnych ľudských práv, podľa
jej videnia a chápania. Svedčia o tom

12

aj ďalšie spôsoby a prostriedky akými vysvetľovacia časť agendy gender
ideológie chce v bežnom praktickom
živote bežného človeka uplatňovať
svoje zámery, napríklad aj v súvislosti so sexuálnou gender výchovou detí
a ich rodovom scitlivení, o ktorých si
dnes budeme hovoriť. V Istanbulskom
dohovore totiž nie je jednoznačne
uvedené akým spôsobom sa má vzdelávanie a výchova detí viesť. Sú uvedené iba formou významovo všeobecne
široko koncipovaných „právnych“ fráz.
A práve toto vysvetľovacia časť agendy gender ideológie v „spolupráci“ s
Istanbulským dohovorom využíva a
zneužíva k tomu, aby sexuálnu gender výchovu a vzdelávanie detí a ich
rodové scitlivenie v školách viedla
spôsobom, v ktorom neexistujú žiadne morálne hranice alebo pravidlá.
Posúva výchovu a vzdelávanie detí do

sexuálnej oblasti. Nanešťastie, právne texty v Istanbulskom dohovore
sú postavené tak, že umožňujú túto
„právnu“ priechodnosť do sexuálnej
výchovy. A týmto spôsobom súčasne
v oblasti vzdelávania a výchovy môže
obchádzať, a aj obchádza zákony príslušnej krajiny. Bližšie o tom a ešte všeličom inom sa budete môcť presvedčiť v tomto seriáli.
Prvé čo agenda gender ideológie
po ratifikácii Istanbulského dohovoru
urobí v našej krajine je, že sa doslova
vrhne na školstvo a mládež.
Keby zástancom Istanbulského dohovoru a agendy gender ideológie
naozaj šlo, ako tvrdia, o odstraňovanie násilia páchaného na žene vo
všetkých jeho formách, alebo o rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi
tak, ako to verejne deklarujú, nepodsúvali by tento problém do škôl spolu s „rodom“, ktorý v zmysle agendy
ideológie gender pozerá na telo člo-

veka ako na kus mäsa so zvolenou
sexuálnou orientáciou. Ale, keďže do
spoločnosti a hlavne školstva sa spolu
s odstraňovaním násilia páchaného
na žene spolu so zrovnoprávnením
žien s mužmi podsúva aj „rod“, je zrejmé a evidentné, že tu nejde o žiadnu
skutočnú snahu odstraňovať násilie
páchané na žene alebo o snahu zrovnoprávniť ženy s mužmi, ale o tiché
a podprahové zavedenie „rodov“ do
spoločnosti a škôl - ako dôvod pre sexuálnu výchovu a vzdelávanie detí. Na
vysvetlenie: Podľa teórie gender sa
totiž človek nenarodí ako muž a žena,
ale ako rod s vyvíjajúcou sa sexuálnou
orientáciou, ktorú si v neskorších štádiách svojho života „volí.“ Hlavne počas obdobia dieťaťa. Preto toto dieťa
treba „usmerniť“ sexuálnou výchovou
a vzdelaním, aby si mohlo „správne“
vybrať svoju sexuálnu orientáciu.
Preto ten zvýšený záujem o sexuálnu
výchovu detí zo strany ideológie gender. A tak, pod rúškom rozoznávania
a rozlišovania sexuálnej orientácie
alebo pohlavnej identity v súvislosti s
„rodom“, ďalej pod rúškom odstraňovania stereotypných rodových rolí a
sexuálnych rozdielov medzi pohlaviami ženy a muža, pod rúškom rodového scitlivenia detí na „rody“, pohlavia,
sexuálne odlišnosti a na iné sexuálne
menšiny, je agenda gender ideológie
„oprávnená“ a „povinná“ zaviesť do
škôl „opodstatnenú“ sexuálnu gender
výchovu a vzdelávanie.
Odstraňovanie násilia páchaného na
žene, alebo zrovnoprávnenie žien s
mužmi, alebo snaha o akceptovanie
homosexuálnych manželstiev, sa tak
stáva iba zúrivou nálepkou agendy
gender ideológie snažiacou sa zakryť
svoje skutočné zámery. Na vysvetlenie: Gender ideológia chápe odstránenie stereotypných rodových rolí
medzi mužom a ženou, odstránenie
sexuálnych rozdielov medzi pohlaviami a rodové scitlivenie detí v prostredí
sexuálnej výchovy v školách, ako odstránenie násilia páchaného na žene
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vo všetkých jeho formách a jej zrovnoprávnenie sa s mužom. Podivuhodné chápanie.
Teda, zo strany agendy ideológie
gender a stúpencov Istanbulského dohovoru tu ide, pokiaľ neustále hovoria
a spájajú Istanbulský dohovor iba s
odstraňovaním bežného a klasického
násilia páchaného na žene, o zavádzanie, klamstvo, až podvod páchaný na
všetkých ľuďoch, lebo toto odstraňovanie je v skutočnosti posunuté do
úplne inej roviny – sexuálno-rodovej.
Z toho všetkého vyplýva, že „právne“ zavedenie „rodu“ do spoločnosti
agendou ideológie gender, prostredníctvom Istanbulského dohovoru a
jeho „poznanie“, zákonite posúva
vzdelávanie a výchovu detí a mladých
ľudí do najintímnejšej oblasti ľudského života človeka - do sexuálnej oblasti. Toto sú dôsledky zavedenia „rodu“
pod rúškom odstraňovania násilia páchaného na žene agendou ideológie
gender prostredníctvom ratifikácie
Istanbulského dohovoru. Inými slovami povedané, že to, čo na školách už v
iných krajinách, v ktorých Istanbulský
dohovor bol ratifikovaný, agenda gender ideológie vyučuje, a to, čo chce
agenda ideológie gender po akceptovaní Istanbulského dohovoru vyučovať v školách aj u nás je – sexualizácia
detí. Avšak, ideológia gender tomu
hovorí „zavádzanie univerzálnych
ľudských práv“ alebo „ľudsko-právna
prevýchova.“ Pozoruhodné.
Tu, v tomto momente, sa človek
pýta, prečo sa gender ideológia tak

silno viaže na deti? Musíme si však
uvedomiť, že deti sú vstupnou bránou
do života novej spoločnosti, vstupnou
bránou na vytvorenie novej generácie
ľudí úplne inej a odlišnej oproti pôvodnej. Generácia, ktorá ak sa „správne“ sexuálne usmerní a nastaví, je
schopná v priebehu jedného pokolenia vytvoriť úplne nové a iné tradície
a hodnoty. Preto ideológia gender tak
zúrivo siaha po deťoch a škole, dokonca aj po deťoch v predškolskom veku
v materských škôlkach alebo jasliach.
Neváha na ne siahnuť svojou tvrdou
ideologickou sexuálnou rukou. Pretože týmto krokom chce a plánuje od
základu zmeniť spoločnosť, v ktorej
sex a porno podľa jej učebných osnov už nebude sexom a pornom, ale
slobodou prejavu a súčasne „zdravou“ a „normálnou“ súčasťou života
spoločnosti, spoločnosti, v ktorej aj
deti budú môcť mať verejne pohlavný
styk, ako medzi sebou, tak aj s dospelými, samozrejme ako ináč – „dobrovoľne“ a „bez nátlaku“. Ďalej, v tejto
spoločnosti sa masturbácia stane
právom na zdravie, sodómia alebo sado-masochizmus sa stanú právom na
manželstvo, a potrat sa bude nazývať
ľudským právom. A toto sa majú učiť
deti v škole. Práve k tomu, ako uvidíme neskôr, smeruje sexuálna gender
výchova. A súčasne v tejto spoločnosti sa stereotypní katolíci stanú extrémistami, pretože ich postoje podľa
definícii v trestnom zákone „smerujú
k potláčaniu ľudských práv a slobôd“...
vitajte vo svete gender divov ideoló-

gie gender.
Preto ideológia gender chce od základu meniť budúcu spoločnosť cez
prevýchovu detí na školách, prostredníctvom svojho nového programu
- sexuálnej gender výchovy detí a takzvaného rodového scitlivenia, ktorý
pomenovali a schovali pod ušľachtilý
názov – Výchova k zdraviu.
Ale nejdeme chodiť okolo horúcej
kaše. Lepšie je raz „vidieť“ ako stokrát
počuť. Na konkrétnom praktickom
príklade jednej z krajín, konkrétne
Chorvátska, si ukážeme aké konkrétne učebné osnovy sexuálnej gender
výchovy a rodového scitlivenia detí
do škôl agenda gender ideológie pripravuje, a aké ďalšie smerovanie v
tomto smere možno od nej očakávať.
Na tomto konkrétnom a praktickom
príklade tiež budete môcť vidieť, ako
to môže po ratifikácii Istanbulského
dohovoru neskôr v školstve vyzerať
aj u nás. Takto nahliadneme do skutočného zákulisia učebných osnov, určených pre základné, ale aj stredné a
vysoké školy, v prípade ak gender ideológia preberie moc aj v našej krajine.
Akceptovanie agendy gender ideológie a Istanbulského dohovoru v
Chorvátsku sa začalo presadzovaním
extrémne liberálnych zákonov liberálnou vládou. Aj proti vôli drvivej
väčšiny obyvateľstva. Najskôr to boli
zákony o umelom oplodnení, potom
o legalizácii ľahkých drog a eutanázii, neskôr o rodine. Napokon vláda
svojvoľne zákonnými obštrukciami
zaviedla do škôl od tretieho ročníka základných škôl, až po ukončenie
strednej školy povinnú sexuálnu výchovu, samozrejme ako ináč, inšpirovanú ideológiou gender, so zámerom
otvoriť deťom dvere do sveta sexu.
Agentúra pre výchovu a formáciu detí
a mládeže patriaca pod Ministerstvo
školstva, pod ktorú spadala aj táto
kompetencia, tento program uviedla
už pod spomenutým zavádzajúcim a
klamlivým názvom - Výchova k zdraviu. Pre lepšie zakrytie sexuálnej výchovy detí, bol tento program touto
agentúrou rozdelený do štyroch častí.
Prvé tri sa venovali osobnej čistote,
zdravej výžive, prevencii proti násiliu
a závislostiam ako sú drogy, alkohol a
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hazard, a štvrtá časť mala názov: Rovnosť gender práv medzi pohlaviami a
zodpovedné sexuálne správanie. Na
prvý pohľad to nie je nič zvláštne, dá
sa povedať, že dokonca aj správne,
keď ide o vzdelávanie a výchovu detí
a mládeže v oblasti zodpovedného
správania sa v tak citlivej oblasti, akou
je sexualita u týchto detí a mladých
ľudí, keby v skutočnosti nešlo o úplne niečo iné. A to o skorú sexualizáciu detí podľa princípov, ktoré diktuje
ideológia gender podľa neslávneho
Kinseyho inštitútu, ktorý sa venuje
sexualizácii, sexualizácii spoločnosti,
pochybným výskumom v oblasti sexuality sexuálnych menšín, a navyše
zamestnáva ľudí verejne sa hlásiacich
k deklarovanej pedofílii.
Poďme sa teda bližšie pozrieť na to,
čo obsahovali učebné osnovy programu Výchovy k zdraviu v jej štvrtej časti

(kapitole) pod názvom - Rovnosť gender práv medzi pohlaviami a zodpovedné sexuálne správanie, ktoré majú
byť zárukou zodpovednej výchovy
detí a mladých dospievajúcich ľudí k
sexualite vôbec.
Čo sa teda má diať na hodinách Výchovy k zdraviu?
V prvom rade, na vyučovacích hodinách sa majú vytvárať pracovné
skupinky, ktoré si vyžadujú aktívne
zapájanie žiakov do rôznych sexuálnych aktivít, ako je napríklad dotýkanie sa jeden druhého, hranie scénok a
praktické cvičenia so sexuálnym podtónom alebo obsahom, ktoré majú v
triede o danej sexuálnej téme medzi
žiakmi rozvíjať diskusiu.
V tretej triede základnej školy, teda
deti vo veku deväť rokov, sa učia, ktoré dotyky sú „akceptovateľné“ a ktoré
nie. Učitelia majú vyzvať deti, aby sa
jedny druhých, teda vzájomne dotýkali na „istých“ partiách, a kvôli názornej ukážke aj na tých „neprijateľných“.
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A potom nasleduje diskusia, v ktorej
žiaci majú analyzovať svoje pocity.
Toto sú prvé kroky k odstraňovaniu
rodových stereotypov medzi mužom
a ženou ako pohlaviami a súčasne
prvé kroky k vzájomnému rodovému
scitliveniu navzájom medzi pohlaviami, ktoré sú „zárukou“ budúceho
zrovnoprávnenia sa medzi ženou a
mužom.
Vo štvrtej triede je deťom predstavená gender ideológia v celej plnosti,
ktorou sa budú zaoberať až do skončenia povinnej školskej dochádzky.
Žiakom sa majú predstaviť už pohlavné a rodové „stereotypy“, diskriminácie a „nálepkovania“ sexuálnych
menšín . Dievčatká vo štvrtej triede
sa majú naučiť a názorne predviesť v
škole pod dozorom učiteľky alebo učiteľa, ako si zaviesť tampón do pošvy.
(Raj pre pedofíliu.)
V piatej triede sa rozoberá
masturbácia ako „integrálna
súčasť človeka, ktorá bola kvôli
tmárskym vierovyznaniam zaznávaná ako škodlivá.“
V šiestej triede dvanásťročné
deti už majú analyzovať pornografiu. To znamená, že pornografia sa bude premietať na
hodinách Výchovy k zdraviu v bežnom
vyučovacom procese, ako na bežnom
vyučovaní bežného predmetu. Potom
sa s učiteľom alebo učiteľkou vedie
diskusia tak, „aby žiaci pochopili, že
pornografia poukazuje na sexualitu
človeka a nie na mužské a ženské roly.“
V ôsmej triede štrnásťroční žiaci majú byť podelení do skupín, kde
majú zahrať scénky rôznych situácii
„bežného“ života. Jednou z „bežných
situácii“ má byť podľa ministerstva
školstva aj táto: „Je piatok večer a
Lívia je na párty spolu so svojimi rovesníkmi, ktorých pozná len z videnia.
Lívia si dá dve vodky s džúsom. Tancuje, cíti, že jej telo zrazu zaplavila horúčosť a celá miestnosť sa okolo nej
točí. Všimne si, že Rupert , chlapec
len o čosi starší než je ona, sa na ňu
uprene díva. Je to chlapec, ktorého by
chceli všetky jej kamarátky. Nemôže
uveriť, že práve ona... . Priblíži sa k nej
a začnú spolu veľmi tesno tancovať.
Rupert jej po chvíli navrhne, aby šli

hore na poschodie, pretože tu dole je
príliš horúco. Ako tak kráčajú nahor,
uvedomí si, že je tam tma a nikto tam
nie je. Prosí Ruperta, aby zišli nadol,
kde sú aj ostatní. On sa však na ňu
usmeje a hovorí: „Azda mi neveríš?“
Rupert sa jej začne dotýkať po celom
tele a zhodí ju na posteľ. Lívia mu vraví „nie“, nie“, prosí ho, aby prestal a
snaží sa vymaniť z jeho náručia. Začne
plakať, no on pokračuje a ignoruje jej
prosby. Prinúti ju k pohlavnému styku... „ Takúto „bežnú scénku“ majú
zahrať a vžiť sa do nej ešte len štrnásťročné deti (!!!).
V deviatej triede sa pätnásťročným
žiakom sexuálny alebo pohlavný akt
má už predstaviť ako normálny fyzický
akt, bez akéhokoľvek morálneho významu alebo hodnoty. Sexuálny styk v
gender ideológii sa považuje za vec,
za nič, za niečo ako napríklad pozrieť
si film alebo najesť sa. Žiaci sa majú
praktickými cvičeniami naučiť, ako sa
používa prezervatív alebo kondóm,
antikoncepčné tabletky. Otázka takzvanej „ochrany“ pred neželateľným
tehotenstvom je totiž ťažiskovým bodom celého programu, hlavne potom
na stredných školách, čo je však „pochopiteľné“ z hľadiska predpokladaného, častejšie frekventovaného pohlavného styku medzi mladými ešte
nedospelými ľuďmi na tomto stupni
školy. Ďalej majú diskutovať o rôznych
postojoch v otázkach potratu eufemisticky definovaného a nazývaného
ako „prerušenie tehotenstva“.
A sedemnásťroční mladí ľudia sa
majú zoznamovať s homosexuálnym
pohlavným sexuálnym aktom ako s
čímsi úplne normálnym a prirodzeným, pretože podľa ideológie gender
sa deti musia naučiť, že homosexuálne zväzky popri heterosexuálnych
manželstvách sú len jednou z mnohých alternatív životného štýlu.
V ďalšej časti seriálu sa budeme venovať tomu, aké konkrétne dopady
a dôsledky vyplývajú z jednotlivých
úrovní a stupňov tried sexuálnej gender výchovy a rodového scitlivenia
detí na nich samých, okolie a spoločnosť.
Jozef Ďubek
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Púť do Talianska

ských bazilík - sv. Pavla za hradbami,
Santa Maria Maggiore a sv. Jána v Lateráne.

20. - 27. februára naša farnosť,
spolu s farnosťou Mútne, aj s ich p.
kaplánom, putovala do Talianska
pri príležitosti 50. výročia smrti sv.
Pátra Pia.
1. deň - streda
Naša prvá zastávka bola v Lorete,
kde sa nachádza domček Panny Márie prenesený z Nazareta. Pokračovali sme na našej ceste do Monte San
Angelo. Tu sa okolo roku 490 zjavil sv.
Michal Archanjel. Elvio Emanuel stratil najkrajšieho býka zo svojho stáda.
Keď ho našiel, ako kľačí pred jaskyňou
a nechce sa pohnúť, tak sa rozhodol,
že ho zabije. Ako vystrelil šíp, ktorý
mieril na kľačiaceho býka, šíp sa otočil a zasiahol strelca do oka. Elvio to
išiel hneď porozprávať biskupovi, ktorý vyhlásil tri dni modlitieb a pokánia.
Po troch dňoch sa sv. Michal Archanjel znovu zjavil a vyzval biskupa, aby
zasvätil toto miesto Bohu. Biskup ho
neposlúchol. Po dvoch rokoch, keď
barbari zaútočili na mesto, sa sv. Michal Archanjel zjavil po tretí raz a prisľúbil biskupovi víťazstvo. Počas boja
sa zdvihla prudká búrka, a piesok zároveň s krúpami zasypal barbarov tak,
že sa dali na útek. Napokon biskup zasvätil toto miesto. Takmer každý pútnik, ktorý tu putuje, si odnesie skalku
z tejto jaskyne.
2. deň - štvrtok
Navštívili sme najdôležitejší bod našej púte - San Giovanni Rotondo. Tu žil
a pôsobil sv. Páter Pio. Slávili sme sv.
omšu pri jeho tele, ktoré nie je nijak
porušené. Potom sme sa spoločne
pomodlili krížovú cestu. Mali sme prehliadku malého kostolíka, v ktorom
slúžieval sv. omše. Takisto sme videli
aj jeho kláštornú celu a nemocnicu,
ktorú založil.

Kristovi, keď vybuchla neďaleká sopka
Vezuv. Pompeje sa však stali známe
aj niečím pre nás oveľa dôležitejším.
Dnes prichádza do tohto talianskeho mesta omnoho viac pútnikov, než
turistov. Ich kroky smerujú k novým
Pompejám, ktoré vznikli ako výsledok
sľubu, ktorý zložil v roku 1872 Bartolomej Longo. Nachádza sa tu bazilika
Panny Márie Ružencovej a v nej uložené telo bl. Bartolomea Longa. Po
prehliadke tejto baziliky sme ochutnali tradičné talianske jedlo - spaghetti, penne a gnocchi. Potom sme si
obzreli historickú časť Pompejí, ktorá
bola zničená. Následne sme navštívili
Neapol. Tu sme mali krásnu vyhliadku
na more a sopku Vezuv. Videli sme významné námestie „Piazza Plebiscito“.
Keďže v Neapole silno pršalo, ukryli
sme sa v malom kostolíku a pomodlili
sa ruženec k Božiemu Milosrdenstvu.
Nasledoval presun do Ríma.
4. deň - sobota
Ako prvé sme navštívili Tre Fontane,
kde bol sv. Pavol sťatý. Keď sv. Pavla
sťali, jeho hlava sa ešte trikrát odrazila
od zeme, a na každom z týchto troch
miest vytryskol prameň vody. Potom
nasledovali prehliadky troch pápež-

5. deň - nedeľa
Navštívili sme Vatikán. Tu sme sa rozdelili na dve skupiny – tí, čo chceli ísť
do chrámu sv. Petra a tí, čo chceli ísť do
Sixtínskej kaplnky. Tí, čo boli v chráme
sv. Petra si prehliadli aj kupolu, odkiaľ
mali krásny výhľad aj na vatikánske záhrady. O 12:00 sme sa na námestí sv.
Petra zišli pri modlitbe „Anjel Pána“ s
pápežom. Pápež výnimočne pozdravil
aj Slovákov zo Spišskej diecézy. Nasledovala prehliadka antického Ríma. Videli sme najznámejšie miesta ako sú:
pomník Viktora Emanuela II., Koloseum a Mamertínske väzenie, kde boli
väznení sv. Pavol a sv. Peter.
6. deň - pondelok
Navštívili sme Padovu - mesto, kde
zomrel sv. Anton Paduánsky. V tejto
veľkej bazilike sa nachádza hrob sv.
Antona a veľmi vzácne relikvie - jeho
jazyk, hlasivky a zuby, ktoré sú aj skoro
po 790-tich rokoch stále neporušené.
K sv. Antonovi Paduánskemu putuje
mnoho manželských párov, nakoľko je
ich patrónom.
Táto púť bola veľkým Božím požehnaním pre tých, ktorí sa jej zúčastnili.
Vidieť tie nádherné miesta a chodiť
po týchto svätých miestach je veľkým
duchovným zážitkom, na ktorý nikto z
nás nezabudne.
Spracovala: Magdaléna Jaššáková

3. deň - piatok
Ráno sme odcestovali do Pompejí. Pompeje sú mestom, ktoré sa pre
mnohých spája iba s veľkou prírodnou katastrofou. Staroveké Pompeje
boli zničené 24. augusta, roku 79 po
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Komunita
Vaše otázky – naše odpovede
Rubrika, ktorá má pomôcť zodpovedať niektoré veci, prípadne nejasnosti v oblasti teológie, vierouky či morálky a sviatostnej praxe.
Ďakujeme, za vaše otázky a podnety, snažili, sme sa odpovedať na
všetko najlepšie ako sme vedeli. Prosíme však, aby ste nedávali otázky, v ktorých sa nejakým spôsobom označí konkrétny človek, prípadne
vyznejú ako útok na niekoho. Takéto otázky nebudeme uverejňovať a v
časopise na nich nebudeme reagovať. Prosíme vás o pochopenie v tejto
veci, iste uznáte, že ani vám by sa nepáčilo, keby vás, alebo niekoho z
vašej rodiny, v časopise rozmazávali. Ak je s niekým problém – také veci
sa riešia osobne. Tu máte dvere farského úradu otvorené, môžete prísť a
vydiskutujeme si to. Ale nie je vhodné zverejňovať to v časopise.
Ďakujeme za porozumenie.
Pochválený Pán Ježiš! Chcela by som sa opýtať, či Som mama a veľmi mi záleží na výchove k viere
by nemohla v nedeľu večer bývať svätá omša, ako svojich detí. Kostol máme dosť veľký, aby sa tam
to bývalo.
zmestilo na sv. omšiach dosť ľudí, a predsa to prekáža niektorým ľuďom, keď si niekto sadne na „ich
Naveky amen. Osobne neviem, ako to bývalo kedysi, ale miesto“. Vždy som si myslela, že sú to len výmysly,
podľa tendencií, ktoré teraz vidíme, to vyzerá tak, že skôr kým som sa s tým skutočne nestretla. Hundreme
nie. Na rannú sv. omšu chodieva viac ľudí. Rozdá sa viac na mladých ľudí, že nechodia v nedeľu na sv. omšu,
svätých príjmaní ako predtým. Taktiež v nedele väčšinou
alebo, že stoja vonku pred kostolom. Veď sa im ani
chodievajú rodiny na návštevy a popoludnie je dobrý
nečudujem, keď ich takto my dospelí ignorujeme.
čas, aby boli spolu. Stávalo sa, že niekto plánoval ísť na
sv. omšu večer, potom prišla návšteva a padlo to. Teraz sa Kde si majú sadnúť, keď už vyrástli z detských lavíc?
Prosím, pomôžte mi, ako mám riešiť túto problemataká situácia stať nemôže.
Tí, čo v nedeľu pracujú, majú možnosť zúčastniť sa sv. tiku? Pán Boh zaplať za pochopenie.
omše v Námestove i Korbielówe. V okolitých dedinách
(Rabča, Sihelné, Rabčice i Zubrohlava) večerné sv. omše v
nedele tiež nie sú. Ponechajme to teda ako výsadu miest.
Navyše, mnohí ľudia si chvália, že sú sv. omše ráno. Samozrejme – nikdy sa nedá vyhovieť všetkým a vždy sa nájde
niekto, komu by pasovalo ináč. V každom prípade, hľadajte cestu k Pánovi. Ak sa nenájde sv. omša v čase, ktorý
by vám vyhovoval v Polhore, iste ju nájdete inde. Len sa
nevzdávajte.
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Je pravdou, že človek, čím je starší, tým viac preferuje istú
stabilitu – keď sú veci jednaké tak, ako si zvykol. Majú už
svoje rituály, ktoré každý deň dodržiavajú a nimi sa riadia.
Ťažšie je pre nich prijať niečo nové. Staršieho človeka nezmeníte.
Býva to tak i so sedením v kostole – mnohí sedia na jednom mieste, na ktorom si zvykli a keď majú sedieť inde,
budú nespokojní, lebo na to nie sú zvyknutí – proste to
nebude „ono.“ Stretol som sa s tým všade tam, kde som
bol. Už mnohí skúšali pozývať ľudí viac dopredu – veď tam
je možnosť i lepšie vidieť a počuť, čo sa deje pri sv. omši.
Ale bez výsledku.
Čo teda môžete urobiť? V prvom rade učte vaše deti, že
do kostola chodia kvôli Ježišovi, nie kvôli ľuďom. Nedá sa
použiť takáto situácia ako výhovorka na to, že mladí stoja
pred kostolom, pretože mnohí tam sú aj keď nie je plný
kostol a majú kde sedieť. A zas – mohla by tiež nastať situácia, že mladí by sedeli v laviciach a starší stáli vzadu, lebo
by si nemali kde sadnúť – nezdalo by sa vám to zlé? Veď
učíme deti, aby boli slušné a uvoľnili miesto na sedenie
starším, či už v autobuse, alebo aj v kostole. Nešli by sme
tak proti sebe?
Avšak, ak chcete odstrániť predsudky „kto kde sedí“ – od-

Komunita, mladí
porúčam začať s (ako ste napísali) detskými lavicami. Ja
som nikde nevidel nápis, alebo tabuľku, že tie lavice sú vyhradené iba pre deti. Je pekné, že deti sedia vpredu, ale
nikde nie je povedané, že tam musia sedieť iba oni. Ak by
si tam k deťom sadli ich rodiča a dospelí, boli by príkladom
pre mladých, že tie lavice vpredu nie sú vyhradené deťom,
že z nich nevyrástli a nie je hanba, ak tam sedia. Navyše,
osobne by som veľmi uvítal, keby – hlavne rodičia – boli
vpredu pri deťoch, pretože tie sa niekedy pozabudnú kde
sa nachádzajú, a vtedy by rodičia mohli ľahšie zasiahnuť.
Takže, ak chcete, skúste byť príkladom pre dospelých a
príďte dopredu, medzi deti. Veď máme ísť čím bližšie k Ježišovi. Volá nás.

Čo znamenajú latinské zvolania, ktoré používame
po speve Sláva Otcu pri sv. ruženci, počas pobožnosti fatimskej soboty?

Čo ak sme v minulosti (v mladosti) neprežívali sv.
omšu tak, ako by sa malo? Môžeme ešte nejako získať milosti z tých sv. omší?
Hovorí sa, že je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom. Ak
človek urobí niečo nesprávne, alebo nejakú chybu, nedá
sa to niekedy vrátiť späť. Môžeme pri sv. spovedi odprosiť
nebeského Otca a začať odznova. Skúste to urobiť takto.
Istú milosť ste už dostali aj vďaka tým sv. omšiam, na ktorých ste boli v minulosti. Tá milosť spočíva v tom, že ste si
uvedomili, že niečo nebolo správne a teraz si na to môžete
dávať pozor, ba viac, môžete ešte hlbšie prežívať sv. omšu,
lebo máte osobnú skúsenosť s tým, ako to nemá vyzerať.
Snažte sa teda do budúcnosti prežiť sv. omšu najlepšie ako
sa dá a Pán vás požehná.
Vladimír Malec

Je to vlastne odpoveď na spev Sláva Otcu, ktorý spievame
latinsky.
Kňaz zvolá: Adoremus in aeternum – čo znamená: Klaňajme sa naveky.
Ľudia odpovedia: Sanctisimum sacramentum – čo môžeme preložiť ako: Najsvätejšej sviatosti.

Mladý, moderný a...Svätý?
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati
Narodil sa 6. apríla 1901 v Turíne. Jeho rodičia neboli
veľmi nábožní. Niekedy sa aj sťažovali, prečo chodí každý
deň na sv. omšu. Vraj to „preháňa.“ Študoval priemyselné
inžinierstvo na Technickej vysokej škole v Turíne. Potom sa
chcel zamerať na prácu v baniach. Učenie mu veľmi nešlo.
Veľmi rád chodil do prírody a liezol po horách. Rád sa
smial so svojimi kamarátmi. keď bol z bohatšej vrstvy,
mal radšej tú chudobnejšiu. Bežne navštevoval a pomáhal
ľuďom z tejto vrstvy. Deťom dával jedlo, nezamestnaným
kupoval topánky. Pomáhal, kde sa dalo. Diagnóza: Obrna
Do posledného dychu myslel na druhých. Keď nehybne
ležal, s rukou, ktorá mu ešte slúžila, vybral balíček liekov pre chorého a podal mu ich. Po niekoľkých hodinách
zomrel. Mal 24 rokov. Bolo to 4. júla 1925. Blahorečil ho sv.
Ján Pavol II. 20. mája 1990. Odvtedy ho dával často za príklad pre mladých a označil ho ako „muž blahoslavenstiev.“

Modlitba študenta
Blahoslavený Pier Giorgio, ty vieš, čo znamená tráviť celé
hodiny nad knihami, učiť sa a skladať skúšky. Ty chápeš,
aké je dôležité robiť všetko preto, aby sme dosiahli svoj
budúci cieľ. Ukáž mi, ako mám celé svoje štúdium obetovať Ježišovi, svojmu Učiteľovi a Pánovi. Amen
Magdaléna Jaššáková

„Pán Boh nám dal zdravie na to, aby sme slúžili tým, ktorí ho nemajú.“ (Pier Giorgio)
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Sviatosť manželstva
Rodina je obrazom Boha. Ježiš, ktorý
v sebe všetko zmieril a vykúpil človeka
z hriechu, nielenže vrátil manželstvo a
rodinu do ich pôvodnej formy, ale aj
pozdvihol manželstvo na sviatostný
znak jeho lásky k Cirkvi. „Preto muž
opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom
tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno
telo. Čo teda Boh spojil, nech človek
nerozlučuje.“ /Mt 19,5-7/.
Teda sviatosť manželstva nie je spoločenská udalosť, prázdny obrad, alebo vonkajší znak nejakého záväzku.
Sviatosť je dar na posvätenie a spásu

manželov, pretože sú svojim vzťahom
zobrazením vzťahu samotného Krista s Cirkvou. Manželia sú jeden pre
druhého a pre deti svedkami spásy, na
ktorej im sviatosť dáva účasť. Manželstvo je povolanie. Preto rozhodnutie
vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu musí byť ovocím rozlišovania povolania.
Sviatosť nie je vec, ani sila pre manželov. V tejto sviatosti zostáva Kristus
spolu s manželmi , dáva im silu vziať
na seba svoj kríž a nasledovať ho,
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znovu povstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť
bremená.
V spojení manželov v jednom tele,
dáva Boh zakúsiť manželom už tu na
zemi Baránkovu svadobnú hostinu.
Hodnota spojenia tiel je vyjadrená v
slovách súhlasu, v ktorých sa manželia navzájom prijali a jeden druhému
darovali, aby spolu zdieľali celý život.
Tieto slová dodávajú sexualite význam
a oslobodzujú ju od všetkej špinavosti
manželského lôžka.
Dieťa si vyžaduje aby sa narodilo z
tejto lásky, a nie akýmkoľvek spôsobom, pretože dieťa „nie je dlh, na ktorý možno mať nárok, ale dar,“ ktorý
je „plodom osobitného úkonu manželskej lásky rodičov“. Stvoriteľ dal
mužovi a žene podiel na diele svojho
stvorenia a zároveň ich učinil nástrojom svojej lásky, zverujúc im zodpovednosť za budúcnosť ľudstva, prostredníctvom odovzdávania ľudského
života.
Treba objaviť posolstvo encykliky
Pavla VI. „Humanae vitae“, ktorá zdôrazňuje potrebu rešpektovať dôstojnosť osoby pri morálnom hodnotení
metód regulácie pôrodnosti. S veľkou
vďačnosťou podporovať rodiny, ktoré
prijímajú, vychovávajú a zahŕňajú láskou deti so zdravotným postihnutím.
Rodina je svätyňou života, kde sa
plodí život, a nie miestom, kde sa život odmieta a ničí. Hodnota ľudského
života je taká veľká a právo na život
nevinného dieťaťa, ktoré rastie v lone
svojej matky, je také neodnímateľné,

že možnosť robiť rozhodnutia ohľadom tohto života, ktorý je sám o sebe
cieľom a nikdy nesmie byť objektom
nadvlády inej ľudskej bytosti, nijakým
spôsobom nemožno prezentovať ako
právo na vlastné telo. Rodina chráni život v každej jeho fáze, aj na jeho
sklonku.
Láska prežívaná v rodinách je neustálou posilou pre život Cirkvi. Manželia vo svojom láskyplnom spojení
prežívajú krásu otcovstva a materstva.
Zdieľajú plány aj ťažkosti, túžby i starosti, učia sa vo vzájomnej starostlivosti a obojstrannému odpúšťaniu.
V tejto láske slávia šťastné chvíle a
podopierajú sa počas ťažkých etáp
svojho životného príbehu. Krása vzájomného a nezištného darovania sa,
radosť z rodiaceho sa života, sú len
niektorými z plodov, ktoré odpoveď
na povolanie do rodiny robia jedinečnou a nenahraditeľnou tak pre Cirkev,
ako aj pre celú spoločnosť.
Pápežské dokumenty František Amoris
laetitia
Monika Glovaťáková
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NAPADLO TI, ŽE AJ ODMIETNUTIE MÔŽE BYŤ DAR?
Odmietnutie je niečo, čo zažil v nejakej podobe každý z
nás. Niektorí aj opakovane. Poznajú to muži aj ženy. Aj
keď každý inak.
ON - naberal v sebe dlhšie odvahu, aby ju niekam pozval, aby jej povedal kompliment, aby jej niečo naznačil.
Ale smola. Druhá strana na rovinu povedala, že nemá záujem, možno to dokonca spravila necitlivo, výsmešne...
ONA - dlhšie čaká, či si ju všimne, či jej napíše, či jej zavolá. Dlho a dôkladne (neraz aj s kamarátkami) analyzuje
každý jeho pohľad, slovo, správu. Čaká, no nedočká sa.
Možno sa dokonca pokúsi nejako ho „nakopnúť“ sama,
a keď sa jej objekt aj tak „nerozhýbe“, alebo ak dokonca
začne dvoriť inej, prichádza sklamanie, slzy...
Pre človeka je prirodzené, že túži zažiť prijatie. Odmietnutie je ako výsmech našej najhlbšej túžby. Nečudo, že
tak bolí a zraňuje.

ideálny a tiež budeš robiť chyby. Jedno je však isté – ten,
koho Boh pre teba vybral, ťa bude chcieť, bude sa o teba
zaujímať, bude chcieť s tebou tráviť čas, bude si vážiť Tvoju výnimočnosť...
Mladej výnimočnej Talianke - Chiare Corbelly Petrillo raz spovedník poradil: „Ak je tento muž pre teba, buď
pokojná, nik ti ho nevezme...“ Chiara hovorí: „V tej chvíli
som upustila od predsavzatí typu: „Teraz urobím toto…
Teraz si ho získam takto… Teraz ho presvedčím týmto…“
Boh, ktorý dokázal kriesiť mŕtvych, meniť vodu na víno,
uzdravovať chorých, či vyháňať zlých duchov celkom určite dokáže zariadiť veci tak, aby ťa v správny čas nasmeroval k správnemu človeku. Možno kým ju/jeho
spoznáš, zažiješ pár odmietnutí, či sám budeš musieť
niekoho odmietnuť.

Ak ťa niekto odmietne, v skutočnosti to ešte nič nehovorí o tom, aký si. Ak ťa niekto odmietne, neber to ako
správu o tom, že si nemožný, škaredý, nezaujímavý,
hlúpy... V skutočnosti to je odkaz, že tento človek chce
niekoho iného alebo aktuálne nechce nikoho, aj keď si
možno presvedčený, že by ste sa k sebe hodili.
V takom prípade, sa však vráť k svojim snom, k tým čistým úprimným snom, ktoré si niekedy mal o svojom ideálnom vzťahu.

BOH ŤA STVORIL PRE NIEKOHO...
Nikto z nás nebol stvorený na to, aby bol „náhradou“
za niekoho, aby zapĺňal niečiu samotu. Boh nás stvoril na
to, aby sme milovali, ale zároveň, aby sme BOLI MILOVANÍ. Ak do nás Boh vložil túžbu po krásnom vzťahu,
nespravil to preto, aby sa nám škodoradostne vysmieval,
že taký vzťah nemáme. Spravil tak pre to, aby sme nezabudli, že taký vzťah môžeme mať.
Pocitom zaľúbenia či očarenia sa niekedy vzdoruje ťažko. Verme však, že Boh nás stvoril pre NIEKOHO a verme,
že nás k nemu privedie. Samozrejme, ten pravý určite
nebude ideálny, bude robiť chyby tak, ako ani ty nie si

SI PRÍLIŠ VZÁCNY NA TO, ABY SI BOL S
NIEKÝM, KTO BY S TEBOU BOL PRE NESPRÁVNE DÔVODY.
Ak ťa teda nabudúce niekto odmietne, skús poďakovať Bohu za to, že ti takýmto spôsobom naznačil, že
ten niekto nebol pre teba ten pravý. Nestrácaj nádej ani
chuť hľadať Ju/čakať Ho ďalej. Ty možno nevieš, kto to je,
ale Boh áno. A určite sa postará o to, aby ste sa raz našli.
			

Zdroj: www.bezhranicna.sk
Mgr. Eva Murínová
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Mladí

Birmovanci a ... vandalizmus?...
V poslednom čase, sa vo zvýšenej
miere terčom útokov vandalov stali
verejné zariadenia WC, postavené v
našej dedinke za kostolom. Tento vandalizmus sa prisudzoval, a ešte stále
prisudzuje, birmovancom. A to preto, lebo sa začal vyskytovať súbežne
s prípravou birmovancov na sviatosť
birmovania. Faktom však je, že namiesto toho, aby sa poniektorí birmovanci pripravovali na túto sviatosť pravidelnou účasťou na mládežníckych
svätých omšiach, vo zvýšenej miere
sa poniektorí z nich pravidelne „pripravovali“ na túto sviatosť účasťou na
rôznych „sedeniach“ alebo „státiach“
pred alebo vo verejných záchodoch
za kostolom počas bohoslužieb v kostole. Poprípade iný spôsob „prípravy“
na túto sviatosť pozostával v ukrývaní
sa za niektorým z rohov kostola. Alebo ďalší spôsob „prípravy“ pozostával
v postávaní v hlúčikoch na schodoch
pred hlavným vchodom do kostola, v
ktorých sa viedli družné a hlučné rozhovory. Alebo, v tom „lepšom“ prípade, „boli alebo ešte stále sú v kostole“
– uzavretí v hlavných chodbách kostola medzi zavretými dverami a - medzi
sebou vášnivo diskutujú, a - takto „sa
pripravujú“. Poniektorí dokonca sa na
túto sviatosť „začali pripravovať“ pri
dobrom litri vínka na zastávke pod
školu a - po svätej omši rýchlo utekali
pre podpis. Toto pravdepodobne považujú, respektíve po upozorneniach
považovali, za účasť na svätej omši,
alebo za adekvátnu prípravu na sviatosť birmovania. Otázka znie, prečo je
to tak? Ďalšia otázka znie- čo s tým robia príslušní zodpovední ľudia? Zaiste,
mnohým sa ako prví v mysli vynoria
ľudia ako sú kňaz, animátor, poprípade ešte učiteľ alebo katechét v škole.
Ale zabúdame, že medzi tých zodpovedných, ba práve tých najzodpovednejších patria rodičia.
Musíme si uvedomiť jeden fakt. Deväťdesiat percent výchovy detí prebieha doma s rodičmi. Rodičia sú tí, s
ktorými deti trávia denne najviac času
a súčasne tí, ktorým deti najviac dôverujú. Preto nie je možné aby učiteľ,
kňaz alebo animátor mohli počas tých
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pár hodín v týždni preniesť na seba
hlavnú časť výchovy. Najbližšie k svojim deťom majú a stále budú mať iba
rodičia. Preto, doslova úloha rodičov
pri výchove svojich vlastných detí je
nezastupiteľná. Hlavnou náplňou práce učiteľa nie je vychovávať, ale učiť.

Odovzdávať vzdelanie. Samozrejme,
že popri svojom povolaní sa snaží aj
vychovávať a usmerňovať deti ako
najlepšie vie. Koriguje a usmerňuje
to, čo si deti donesú z domu. Aj vtedy,
keď výchova v rodine zlyhá. Tak isto
kňaz učí deti duchovným a kresťanským pravdám a hodnotám, a súčasne napomáha a usmerňuje tieto deti
vychovávať v kresťanskom duchu. Ale
hlavnú časť kresťanskej výchovy opäť
nesú rodičia. Preto sa o rodine vraví,
že je to malá Cirkev alebo Cirkev v malom. Pre deti je to dokonca prvotná
kresťanská Cirkev. Kňaz v tomto prostredí zastupuje Učiteľský úrad Cirkvi,
ktorý pri výchove detí usmerňuje
rodičov tým správnym duchovným
smerom. Animátor počas jednej hodiny do týždňa nedokáže birmovancov,
mladých ľudí stojacich pred prahom
dospelosti, prevychovať šibnutím čarovného prútika na dobrých a zrelých

ľudí, hlavne u tých, u ktorých bola duchovná a kresťanská výchova dlhodobo rodičmi zanedbávaná. Nie je totiž v
jeho silách, aby v priebehu jednej hodiny na „stretku“ v týždni „vytiahol“ z
každého birmovanca všetky nesprávne a zlé vlastnosti alebo nedostatky, a
šmahom ruky ich nahradil dobrými. A
túto zanedbanú výchovu nedokáže za
taký krátky čas zmeniť ani učiteľ, ani
kňaz, ale ani žiaden iný človek. Toto
dokáže iba Pán Boh svojou milosťou,
o ktorú však treba prosiť a modliť sa
za ňu.
Zlyhávanie komunikácie.
Vo verejných zariadeniach WC za
kostolom sa popri zdevastovaných
záchodoch, do ktorých boli hodené
petardy, aby odskúšali ich „odolnosť“,
popri upchatých pisoároch kotúčmi z
toaletného papiera alebo popri znečistených umývadlách hrudami od
blata, našli aj cigarety a alkohol. Je
zaujímavé, že toto všetko sa vo zvýšenej miere dialo po tom, čo sa začala
príprava birmovancov na sviatosť birmovania.
Odkiaľ berú poniektorí mladí ľudia,
dá sa ešte povedať deti, peniaze na cigarety a alkohol? Veď oni sami nezarábajú. Potom ich musia mať iba od rodičov. Učiteľ, kňaz ani animátor im ich
nedá. Vedia vôbec rodičia, na čo ich
deti používajú peniaze? Ak rodič nevie, načo jeho dieťa používa peniaze,
s určitosťou ani nevie, ako trávi svoj
voľný čas. Potom je evidentné, že medzi rodičom a dieťaťom zlyháva komunikácia, dialóg, ktorý v tomto prípade
by bolo potrebné obnoviť. Potom sa
veľmi ľahko môže stať, že pokiaľ medzi rodičom a dieťaťom sa stratila komunikácia, rodič bude mať na učiteľa,
kňaza alebo animátora vysoké nároky,
hlavne čo sa týka výchovy. Očakáva,
že oni nahradia pri výchove jeho dieťaťa jeho ako rodiča, že oni s jeho dieťaťom nadviažu dialóg, že oni ho dobre „vychovajú“. A pokiaľ sa tieto jeho
očakávania neplnia, nasleduje z jeho
strany „adekvátna“ reakcia. Obviňuje
učiteľa, kňaza alebo animátora, že to
oni sú zodpovední za jeho výchovu a
prečo v tejto veci neurobia viac. Prečo
nepoužijú prísnejšie a tvrdšie tresty?

Mladí
Pritom si neuvedomuje, že všetky
deti, spolu s jeho dieťaťom, nemožno
hádzať do jedného vreca. A pritom by
z jeho strany stačilo tak málo – začať
viac zo svojho času venovať svojmu
dieťaťu.
Samozrejme, otázka odmeny a
trestu je vo výchove náročná, lebo
si vyžaduje zachovanie rovnováhy a
harmónie, a pritom v tomto smere z
niektorej strany tu vždy bude zaujatosť a predsudky, aj pri tej najlepšie
vôli alebo úmysle. Preto, pri „lámaní
palice“, je najlepšie začať v úprimnosti sám od seba, priznaním viny, ďalej
spoluprácou, ústretovosťou, dobrou
cestou, a pri samotnom vandalizme nahradením škody.
Znižovanie autority.
Je paradoxné, keď niektorý rodič
pred dieťaťom znižuje autoritu učiteľa, kňaza alebo animátora tým
spôsobom, že pred dieťaťom na nich
nadáva, znevažuje ich alebo ponižuje
poukazovaním na ich nedostatky a
chyby, niekedy dokonca vymyslené,
povyšuje sa nad nich alebo dokonca
tvrdí, že on by bol v tejto oblasti lepší, keby bol na ich mieste. Alebo pred
dieťaťom sa vyhráža, že si to s nimi
„vybaví“. Je jedno či v tom čase podľahne emóciám alebo to hovorí „len
tak“. A potom, keď posiela dieťa do
školy, kostola alebo na „stretko“ mu
hovorí, aby v škole učiteľa, v kostole
kňaza alebo na „stretku“ animátora
počúval a bol dobrý, poslúchal a dobre sa učil, aby mohol byť z neho napokon dobrý človek. Na jednej strane
je tu túžba rodiča vychovať zo svojho
dieťaťa dobré dieťa, na strane druhej
znižuje autority, ktoré mu majú v tom
napomôcť. Potom takéto dieťa má
mix v hodnotách, nevie a neučí sa
rozlišovať. Takéto a podobné správanie rodiča štartuje v dieťati iba chaos
v jeho duchovnom svete, je náchylné
byť náladové a riadiť sa svojimi pocitmi a emóciami, a tým čo ho baví a
nebaví. Hľadá cestu z tohto zmätku. A
tak viac hľadá a smeruje k tomu, čo
je pre neho výhodnejšie, ale nie užitočnejšie. A navyše, takéto správanie
rodiča ho učí dvojtvárnosti, falošnosti a pokrytectvu. Takto sa, pokiaľ sa

takéto situácie budú opakovať pravidelne, u dieťaťa budujú prvé zárodky
zla, ktoré môžu prerásť vo veľký strom
egoizmu, individualizmu, dvojtvárnosti. A potom je človek prekvapený,
kde sa v tom dieťati berie toľko energie pre vandalizmus alebo túžba po
cigaretách alebo alkohole, alebo vyniknúť nejakým iným spôsobom. Toto
sú vážne defekty vo výchove, ktoré z
dlhodobého hľadiska môžu mať pre
dieťa ďalekosiahly negatívny dopad.
Učiteľ, kňaz alebo animátor
ako žandári alebo policajti.
Učiteľ, kňaz alebo animátor v
prípadoch chodenia poza kostol alebo vandalizmu, nemôžu
zastávať funkciu žandárov alebo policajtov, ktorých povinnosťou je strážiť mladých ľudí,
aby dodržiavali stanovené pravidlá. Toto nie je ich úlohou.
Nie je predsa možné, aby na
každej svätej omši u mladých
ľudí, takmer dospelých ľudí alebo mladých ľudí stojacich pred
prahom dospelosti, ich niekto
neustále naháňal do kostola a neustále ich niekto upozorňoval, aby si plnili
svoje povinnosti, pričom tieto povinnosti sú dobrovoľné, pretože sviatosť
birmovania je dobrovoľná sviatosť.
Navyše, títo mladí ľudia stojaci pred
prahom dospelosti už nie sú malé
deti, ktoré treba neustále držať za ručičku a neustále na nich dávať pozor,
aby nevybočili z radu. U týchto mladých ľudí sa predpokladá aj záujem.
A záujem predpokladá disciplínu. A
to znamená, že si budú plniť svoje povinnosti. Nie z donútenia alebo nasilu,
ale nenútene, prirodzene, spontánne
a hlavne s radosťou a s úsmevom na
tvári. A to všetko preto, lebo chcú byť
pobirmovaní. Alebo to chce za nich
niekto iný? Ale pokiaľ sa títo, poniektorí mladí ľudia správajú ako roztopašné a rozmaznané malé deti, svedčí
to o tom, že týmto mladým ľuďom asi
v ich duchovnom a psychickom vývoji
ešte niečo chýba.
Vzájomná spolupráca a rešpekt.
Na záver: Na to, aby došlo k zmene,

je potrebná spolupráca. Ako zo strany rodičov, tak zo strany birmovancov.
To znamená, že rodičia budú venovať
čas svojmu dieťaťu - birmovancovi,
a budú ho vychovávať v kresťanskom
duchu. Spolupráca zo strany birmovanca spočíva v tom, že bude ako
počúvať, tak aj poslúchať a súčasne
akceptovať tieto usmernenia v praktickom živote. Tento čin pre birmovanca znamená pokoriť sa. Takže, pokiaľ

rodičia a ich deti - birmovanci nebudú
medzi sebou navzájom spolupracovať, a súčasne nebudú spolupracovať
s tými, ktorí ich môžu usmerniť vo
výchove, nie je možné hovoriť o nejakej zmene. Až začnú spolupracovať,
až potom môžeme hovoriť o nejakej
zmene. Na spoluprácu treba obidve
strany. Pokiaľ spolupracuje iba jedna,
výsledok je ihneď jasný. Zanedbaná
výchova. Ubližovanie iným a okoliu.
Dokonca aj vandalizmus, ktorého sme
boli svedkami.
Tento článok zachytáva len časť
problémov s výchovou a so správaním
sa birmovancov. V tomto článočku nie
je možné zachytiť všetko. V tejto situácii upozorňuje a rozlišuje, kde asi
naozaj treba zabrať a na čo zamerať
pozornosť vo výchove svojich detí. Pokiaľ sa mýlime, budeme radi ak sa k
tomuto vyjadríte nejakým článočkom
alebo otázkou. Ďakujeme.
Jozef Ďubek
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Aktivity

Výborný citrónový likér
Potrebujeme:
1 liter bieleho vína
½ litra vodky
2 dcl rumu
80 dkg cukru
3 ks vanilkového cukru
2 pekné, väčšie citróny (najlepšie BIO)
Postup: Najprv necháme citróny namočené 2 hodiny v octovej vode. Do 5 litrovej sklenenej fľaše dáme víno, vodku,
rum, cukor, vanilkový cukor a na kolieska nakrájané citróny. Treba to miešať do rozpustenia cukru. Po 8 dňoch
citróny vyberieme a likér prelejeme cez sitko do menších
fliaš s uzáverom.
Na zdravie !
Za recept ďakujem vdp. Mgr. Ondrejovi Cebovi.
Mgr. Eva Murínová

Odpovede našich tretiakov na hodinách nábožentsva
1. Čo sa stalo na Veľkú noc?
- Višibali dievčatá.
- Ježiš poslal ducha svetého.
- Boli dušičky.
2. Kto je Duch Svätý?
- Duch Sveti je holubica.
- Holubyca.
- Holubyica.
- Je to druhá božská osoba.
- Duch Sveti je Cirkev.
- Duch Svätý je vták.
- Človek.
- Je to strýko Ježiša. (duch)
- Otec.

3. Kto zradil Pána Ježiša?
- Pilát ho zradil.
- Jonáš.
- Ježiš.
- Jedáš.
- Zradil ho neveriaci Tomáš.
- Zradil ho Mesiáš.
- Eliáš.
- Nikodém.
4. Čo sa stalo na Vianoce?
- Ježiš vistúpil na nebesia.
- Mikuláš dal mešec do
okna.
5. Za vlády koho Ježiš trpel?
- Vládol boh.
- Vládol pirát.
6. Ako Pán Ježiš po Veľkej noci odišiel z tohto sveta? Po koľkých dňoch
od V. noci?
- Vystúpil na Nebesia. Bolo
to v pondelok.
- Po 24 dňoch. A vletel do
neba.

7. Kto videl Pána Ježiša po zmŕtvychvstaní ako prvý? Ako na to reagovali
učeníci?
- Prvá ho videla Anna Magaliena. Učeníci povedali,
že dobre.
- Gabriela ho videla ako
prvá.
- Mária Jakubova.
- Jozef z Arimatey.
8. Ako sa volala hora, kde Pán Ježiš
zomrel?
- Na Olivovej hore.
- Himaláje.
9. V koľkých bohov veríme?
-Veríme v troch bohov.
10. Čo sa stalo s Ježišom po tom, čo
ho pochovali?
- Zomrel.
11. Ako dlho visel Ježiš na kríži?
- 3 dni.

VTIP :D :D :D
Muž na koni s vozom príde pred dom babky a hovorí: „Babka, doviezol som uhlie!“
Kôň sa otočí a povie: „Hej, ty si doviezol.“
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50. rokov od smrti Pátra Pia
Taliansko 2018

