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Editoriál

Milí Polhorci!
Letné mesiace patria medzi najobľúbenejšie mesiace. Žiaci a študenti oddychujú po ukončení školského roka a všetci trávia svoj voľný čas s rodinou či
už na dovolenke v zahraničí alebo ťažko pracujú v domácnosti pri sušení sena, alebo pri kopaní zemiakov.
A aby sme vám spríjemnili chvíle spoločného čítania
s rodinou, tak vám s celou redakčnou radou prinášame tohtoročné druhé číslo nášho farského časopisu
Srdce. V tomto čísle sme sa zamerali na tému rodina,
lebo RODINA je tam, kde život začína a láska nikdy
nekončí.
Keďže aj v tomto čísle sme chceli mať rozhovor s
naším rodákom, oslovili sme pána Ladislava Adamoviča, ktorý je zároveň aj riaditeľom detského domova. Určite vás môžu zaujať články zaoberajúce sa
rodinou alebo napríklad hľadaním šťastia, ktoré v
dnešnej dobe asi hľadá každý z nás. Taktiež sme pre
vás pripravili pokračovanie Gender ideológie, na ktorú nadväzuje aj Istanbulský dohovor. Táto téma je na
súčasnú dobu veľmi trefná a obzvlášť zaujímavá pre
čitateľov. Ako v každom čísle tak aj v tomto sme si vybrali svätca, ktorého relikviu máme v našom farskom
kostole. Tentoraz je to svätý Ján Pavol II., ktorého život je s touto tématikou spojený. Taktiež tu nájdete
článok, kde sa nám predstavia naši lektori, popíšu čo
obnáša ich služba, ich pôsobenie vo farnosti. Toto a
veľa ďalších zaujímavých článkov nájdete v časopise.
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Naším tohtoročným cieľom bolo vytvoriť letné číslo
časopisu. Dúfame, že vás to poteší.
Na záver sa chcem poďakovať naším redaktorom,
grafikovi a fotografovi. Predovšetkým Dávidovi Kormanovi, ktorý v doterajších číslach pracoval na grafike časopisu a prajeme mu veľa šťastia do budúcnosti. Odviedli ste veľký kus práce a bez vás by časopis
nebol taký výnimočný akým je a za to vám ďakujem
a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Prajem vám
všetkým príjemné čítanie a študentom veľa šťastia
do nového školského roku. Tešíme sa na spätné odpovede z detského okienka a nové otázky k rubrike
Vaše otázky - naše odpovede.
Dávid Kocúr, šéfredaktor
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Aktuality

Wadowice
Po Veľkej noci, v utorok 3. apríla, keď
majú deti ešte prázdniny, sme sa už
po druhýkrát vybrali na púť do rodného mesta pápeža sv. Jána Pavla II.- do
Wadowíc. Púť sme začali sv. omšou v
bazilike zasvätenej Vstupu presvätej
Bohorodičky do chrámu. Sv. omšu
celebroval náš pán kaplán Vladimír
Malec. Po sv. omši sme si poobzerali
celú baziliku a zastavili sme sa pri krstiteľnici, v ktorej bol pokrstený Karol
Wojtyla. Vo vnútri baziliky sa taktiež
nachádzajú mnohé oltáre, ako aj štyri kaplnky. V kaplnke sv. Jána Pavla II.,
ktorá uchováva relikviu jeho krvi, sme
sa pomodlili.
Nasledovala prehliadka rodného

Prehliadka sa začína wadowickým
obdobím Karola. Ako turistov a zároveň pútnikov nás sprevádzal celý rad
fotografií z albumu rodiny Wojtylowcov. Srdcom múzea je byt, v ktorom
sa Karol Wojtyla narodil a kde vyrastal. Trasa nás sprevádzala životom sv.
Jána Pavla II.. Cez krakovské obdobie
a mnohé púte až do Vatikánu. Cestou
po múzeu spoločne so sv. Jánom Pavlom II., sme mohli vnímať rôzne pocity. Pocity radosti na miestach, kde ich
cítil aj Svätý Otec. Pocity potešenia a
starosti každodenného života.
Po prehliadke rodného domu Svätého Otca sme boli pozvaní na krémeš
„kremówka papieska“. Po sladkom
občerstvení sme sa vybrali na prehliadku mesta. Viezli sme sa na turis-

domu sv. Jána Pavla II.. Práve tu sa 18.
mája narodil Karol Jozef Wojtyla. Celý
tento dom je pretvorený na múzeum.

tickom vyhliadkovom vláčiku Karola
Wojtylu. Navštívili sme kláštor bosých
karmelitánov - svätyňu sv. Jozefa, kde

1. máj- sv. Jozef robotník
Na sviatok sv. Jozefa robotníka sa
aj tento rok konala svätá omša pri
kaplnke sv. Jozefa. Celebroval ju náš
pán kaplán - Mgr. Vladimír Malec - za
prítomnosti približne 150 veriacich.
Potešujúce je, že sa jej zúčastnilo veľa
mladých ľudí.
V homílii pán kaplán poukázal na život
sv. Jozefa, ktorý pracoval ako tesár. Za
svoju prácu sa nehanbil, vykonával ju
zodpovedne, spravodlivo, čestne aby
zabezpečil potreby sv. rodiny.
Tento stav si mnohí všimli a keď Ježiš
vyučoval a verejne vystupoval, zostali prekvapení a navzájom si hovorili:
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„Nie je to syn tesára?“ Predpokladali totiž, že Mesiáš – Ježiš, sa narodí v
kráľovskom paláci.
Slávnosť sv. Jozefa robotníka ustanovil
pápež Pius XII. 1.5. 1955. Práve takto
našiel svetový deň práce a robotníkov
aj cirkevné posvätenie, aby sa spoznala dôstojnosť práce na základe spravodlivosti a zodpovednosti.
Milan Štraus

sa pápež chodieval duchovne posilniť. Naša cesta pokračovala ku kostolu zasvätenému sv. Petrovi Apoštolovi. Tento kostol bol postavený ako
poďakovanie za to, že Karol Wojtyla
bol vybraný na Petrov stolec, ako aj
za zázračnú záchranu počas atentátu
13. 5. 1981. Konsekrovaný bol 14. 8.
1991 Jánom Pavlom II., počas druhej
púte do Wadowíc. Za kostolom sa
nachádza symbolická Golgota so zastaveniami Krížovej cesty, tabuľkami,
na ktorých je vyrytých 8 blahoslavenstiev a Desať Božích prikázaní.
Unavení na tele ale posilnení na duchu sme v poobedňajších hodinách
vycestovali domov. Mesto Wadowice
je obdivuhodné, i keď sme ho navštívili po druhýkrát. Po celý ten čas, čo
sme boli v meste, sme cítili prítomnosť poľského - a právom môžeme
povedať - nášho pápeža.
Pán Boh zaplať za zorganizovanie
púte.
pútnička Monika

Aktuality

Turzovka

8. mája 2018- v štátny sviatok- keď má
z nás väčšina voľno, sme sa rozhodli
putovať do Turzovky. Po prvýkrát sme
sa zúčastnili na sv. omši v kostole pod
titulom Matky Cirkvi. Tento titul dostal
kostol vlani na požiadanie otca biskupa Tomáša Galisa z Vatikánu. Vždy sa
bude sláviť v Turzovke 8. mája.
Panna Mária, ako Matka Cirkvi, je nádejou v tomto svete zmätku. Prečo
zmätku? Pretože akoby už neexistoval
hriech. Pýchu nazývame „zdravým sebavedomím“, závisť „potrebnou eko-

nomikou“, smilstvo „slobodou“ atď.
„Kto má zmeniť tento zmätok ak nie
my, čo prichádzame k Márii, Matke
Cirkvi, Matke všetkých nás?“ (z homílie pána biskupa Galisa.)
Po sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis s mnohými kňazmi,
sme boli pozvaní na agapé - občerstvenie, ktoré pripravili pre nás pútnikov. Takto povzbudení na tele i na
duchu sme vycestovali domov.

Levoča

O 19:00 hodine nasledovala sv. omša
za účasti členov Ozbrojených síl. V homílii otec biskup Rábek pripomenul: „
Máme slobodu a to nie je náhoda. Tú
slobodu nám vydobyli nevinne väznení ľudia za komunizmu.“

V duchovnom povolaní v službe blížnym. Nasledovala krížová cesta a adorácia pred sviatosťou oltárnou.
O 10:00 hodine v nedeľu 8. júla nasledovala slávnostná sv. omša, ktorej
hlavným celebrantom bol kardinál
Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.
Niekoľko myšlienok z homílie otca
biskupa Štefana Sečku: Mária nám rozumie tak, ako každá mama. Mária je
Matkou Cirkvi, teda Matkou našej viery. Prosme Máriu, aby sme si prehĺbili
svoju vieru.
Po záverečnom požehnaní sme sa
vydali na cestu domov, naplnení milosťou žiť život v našom povolaní vo
všedných dňoch. Vďaka Ti Mária, nebeská Mama, že nás pozývaš takto
putovať za Tebou.

7. júla sme sa vybrali na Mariánsku
horu. Smutné je, že z Námestovského okresu išiel len jeden autobus, čo
pred niekoľkými rokmi ich bolo po
jednom z každej farnosti. Akosi sme
na Mariánsku horu zabudli.
O 17:00 hodine sa konala otváracia
sv. omša levočskej púte. Hlavným celebrantom bol mons. František Dlugoš. V homílii nám zdôraznil: „Sme
národ, ktorý sa zabudol usmievať.
Závidíme si aj nos medzi očami. Slovenská pohostinnosť je nenávratne
preč. Milí bratia a sestry! Prichádzate
sem dnes so svojimi úmyslami. Matka
Vykupiteľa už vypočula mnoho prosieb. Určite vníma všetky naše prosby
a nikdy nikoho nevyhodila zo svojho
srdca. Víta vás vľúdne a nežne. Tu, na
Mariánskej hore, máme príležitosť sa
hlbšie pozrieť do svojho vnútra, do
svojho srdca.“

Krakow
V nedeľu Božieho milosrdenstva, ako
aj v sobotu 5. mája, sme s rodinou
Lumen putovali do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Je to
miesto, kde sa radi vraciame duchovne sa posilniť. Areál Sanktuária je vždy
dobre pripravený prijať pútnikov z celého sveta.
V areáli Sanktuária môžeme navštíviť
kaplnku, v ktorej sa Pán Ježiš zjavil sv.
sestre Faustíne a uctiť si jej relikvie. V
kaplnke sa nachádza hrob sv. sestry
Faustíny.
Novinkou je dom sv. Faustíny, ktorý

Otec biskup Marek Forgáč na polnočnej mládežníckej sv. omši povzbudil
mladých, aby sa nebáli obetovať.
Nielen udržiavať niekoľkoročné mimomanželské vzťahy, ale žiť naplno.
Skutočný život si vyžaduje obetu v
každom povolaní. V manželskom živote starostlivosťou o rodinu, o deti.
ponúka okrem bežného občerstvenia
aj varené jedlá za dobré ceny. Je spojený s väčšou jedálňou, pri ktorej sa
nachádza obchodík s náboženskými
predmetmi.
Takto posilnení na tele môžeme
navštíviť centrum Jána Pavla II., ktoré
je len kúsok od Sanktuária Božieho
Milosrdenstva. Je to veľký kostol, v
ktorého podzemí sa nachádza viacej
kaplniek. V jednej z nich je reverenda,
ktorú mal pápež Ján Pavol II. oblečenú
počas atentátu.
Na obidvoch púťach tohto roku sa
vydarilo pekné počasie, ktoré využilo aj veľa rodín s malými deťmi. Boli

pre nás povzbudením pevnej viery.
Povzbudení z homílie mons. Mareka
Forgáča, po korunke k Božiemu Milosrdenstvu, sme sa naplnení Božími
milosťami vrátili domov.
pútnička Monika
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Téma: Rodina

Láska v manželstve
Všetko, čo sa o manželstve hovorí,
nestačí na to, aby manželstvo vydržalo. Nemôžeme totiž povzbudzovať
k napredovaniu vo vernosti a vo vzájomnom darovaní, ak nepodnietime
rast, upevnenie a prehĺbenie lásky v
manželstve a v rodine.
Od sv. Pavla môžeme nájsť niektoré vlastnosti opravdivej lásky (1 Kor
13,4-7):
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa. Nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa
z pravdy. Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží.“
Toto zdieľajú a prežívajú manželia
každodenne medzi sebou navzájom i
spolu s deťmi.
Byť trpezliví neznamená nechať, aby
s nami zle zaobchádzali, tolerovať fyzické napadnutia alebo dovoliť, aby
sa k nám správali ako k predmetom.
Problém je, ak chceme, aby vzťahy
boli idylické alebo osoby dokonalé,
alebo keď očakávame, že sa splní
naša vôľa. Potom nás všetko znepokojuje, všetko nás vedie k agresívnej
reakcii. Ak nepestujeme trpezlivosť,
ak si nájdeme výhovorku aby sme
odpovedali hnevom, napokon sa staneme ľuďmi, ktorí nedokážu žiť s ostatnými. Ľuďmi neschopnými ovládať
svoje impulzy - a rodina sa zmení na
bojové pole. Trpezlivosť sa posilňuje
keď uznám, že aj druhý má právo žiť
na tejto zemi spolu so mnou – taký,
aký je. Nezáleží na tom, či mi je nepríjemný, či mení moje plány, či ma
obťažuje tým, aký je alebo ako rozmýšľa, či nie je vo všetkom taký, ako
som očakával. Láska vedie k prijatiu
druhého, ako súčasť môjho života, aj
keď koná odlišným spôsobom, než by
som si želal.
Láska nie je len cit, ale je tiež dobrotivá, „ robiť dobro“. Ako hovorieval sv. Ignác s Loyoly: „Láska sa musí
vkladať viac do skutkov než do slov.“
V láske niet miesta pre pocit nespokojnosti z prospechu druhého, že nás
nezaujíma šťastie druhých. Lebo sme
výlučne koncentrovaní na svoj vlastný
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komfort. Závisť nás vedie k zameraniu
na vlastné JA. Skutočná láska oceňuje úspechy druhých, necíti ich ako
ohrozenie a oslobodzuje sa od trpkej
príchute závisti. Láska prijíma to, že
každý má iné dary a rozličné životné
cesty.
Láska sa nevypína, nevystatuje sa
- znamená to, že láska v manželstve
netúži márnivo a dychtivo po tom,
aby sme ukázali, že sme lepší. Aby
sme na druhých zapôsobili – malicherným a arogantným postojom.

Kto miluje, nielenže sa vyhýba tomu,
aby príliš rozprával o sebe, ale pretože sa zameriava skôr na druhých, vie
si nájsť svoje miesto bez toho, aby
musel stáť v centre. V manželskom
živote nemôže platiť nadvláda jedného nad druhým, či súťaženie aby
sa ukázalo, kto je inteligentnejší či
silnejší, pretože takáto logika vedie k
popretiu lásky.
Láska sa nechová arogantne, nekoná nezdvorilo, nie je hrubá v správaní.

Jej spôsoby, slová a gestá sú príjemné, nie príkre čí strohé. Zdvorilosť je
„škola citlivosti a nezaujatosti“, ktorá
od človeka vyžaduje, aby „kultivoval
svoju myseľ a svoje zmysly, aby sa
naučil počúvať a hovoriť a v určitých
okamihoch aj mlčať.“ Byť vľúdny je súčasťou neodnímateľných nárokov lásky, vyžaduje si citlivý postoj k druhému, obnovuje dôveru a rešpekt.
Nedovoľme zlému pocitu, aby prenikol do nášho vnútra, lebo tak poskytneme priestor na to, aby sa zlo
uchovávalo v nás a potom ho nosíme
všade so sebou, vytvára sa v nás zášť.
Opakom je odpustenie. Keď sme
urazení alebo sklamaní, je možné a
vhodné odpustiť – avšak nik nevraví,
že je to ľahké. Pravdou je, že rodinné spoločenstvo možno uchovávať a
zdokonaľovať iba za cenu sebazaprenia a sebaobety. Od všetkých a od
každého jednotlivo, si vyžaduje pohotovú a veľkodušnú vôľu ochotnú odpúšťať, znášať, zľutovať sa, zhodnúť
sa, zmieriť. Každá rodina dobre vie,
ako slepá sebaláska, nesvár, napätie
a zvady násilne napádajú a niekedy aj
smrteľne zraňujú jej spoločenstvo.
Hymnus na lásku končí veršami:
„Všetko znáša, všetko verí, všetko
dúfa, všetko vydrží.“ Je to sila lásky,
ktorá je schopná čeliť čomukoľvek, čo
by ju mohlo ohroziť.
Najskôr sa hovorí, že „všetko znáša“,
znamená to, že nemyslí na zlé. „Nesúďte a nebudete súdení.“ /Lk6,37/
Manželia, ktorí sa milujú a navzájom

Téma: Rodina
si patria, hovoria jeden o druhom
dobre, snažia sa poukázať na dobré
stránky partnera, ponad jeho slabosti alebo chyby. V každom prípade zachovávajú ticho, aby nepoškodili obraz. Nie je to však len vonkajšie gesto,
ale vyplýva aj z vnútorného postoja.
„Všetko verí“ - dôvera umožňuje
vzťah slobody. Netreba druhého kontrolovať, podrobne sledovať jeho kroky, aby neušiel z nášho náručia. Láska
dôveruje, necháva slobodu, nechce
všetko kontrolovať, vlastniť, ovládať.
Táto sloboda, ktorá dáva priestor autonómii, otvorenosti pre svet a novým
skúsenostiam umožňuje, aby sa vzťah

obohacoval. Zároveň to umožňuje
úprimnosť a transparentnosť, pretože
keď človek vie, že druhí mu dôverujú
a cenia si dobro v jeho vnútri, ukáže
sa taký aký je, bez maskovania. Ten,
kto vie, že ho stále podozrievajú, radšej si ponechá svoje tajomstvá, kryje
svoje pády a slabosti a bude sa hrať na
niečo, čím nie je.
„Všetko dúfa“ - láska nezúfa nad budúcnosťou. Tento výraz označuje nádej toho, ktorý vie, že druhý sa môže
zmeniť. Vždy dúfa, že je možné vyzretie, prekvapivé rozkvitnutie krásy, že
aj tie najskrytejšie možnosti v jeho
bytí jedného dňa vyklíčia. Neznamená to, že všetko sa zmení už v tomto
živote. Znamená to prijať, že isté veci
sa neudejú tak, ako by človek chcel.
Tu sa ukazuje nádej v plnosti svojho
zmyslu, pretože obsahuje istotu o živote po smrti.
„Všetko vydrží“ - znamená to zostať
pevným aj v nepriateľskom prostredí.
Ukazuje to dávku húževnatého hrdin-

stva, silu proti každému negatívnemu
prúdu, rozhodnutie pre dobro, ktoré
nik nemôže zvrátiť. V rodinnom a v
manželskom živote treba pestovať
túto silu lásky, ktorá umožňuje bojovať proti zlu, ktoré ju ohrozuje. Láska
sa nenechá premôcť nevraživosťou,
neúctou voči osobám, túžbou zraniť
alebo sa pomstiť. Je to láska napriek
všetkému.
Sv. otec František: „Niekedy obdivujem napríklad postoj ľudí, ktorí sa
museli odlúčiť od svojho manželského
partnera, aby sa ochránili pred fyzickým násilím – a predsa vďaka manželskej láske, ktorá vie presiahnuť city,
sú schopní konať pre jeho dobro, čo
aj prostredníctvom druhých, v okamihoch choroby, utrpenia alebo ťažkostí. Aj toto je - láska napriek všetkému.“
Pápežské dokumenty František Amoris
laetitia
Monika Glovaťáková

Biblické okienko

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď
mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo
jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode.
Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli.
Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v
chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho
počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.
Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to
urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“
On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam,
kde ide o môjho Otca?“
Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a
v obľube u Boha i u ľudí. (Lk 2, 41 – 52)
Táto pasáž z Lukášovho evanjelia je
veľmi dôležitá a jedinečná pre vykreslenie života Nazaretskej rodiny.
Ukazuje sa tu zbožnosť týchto ľudí.
Píše sa, že chodievali na sviatky do
Jeruzalema (Lk2,41) – nešli tam len
raz (ako napr. pri obetovaní Ježiša). Išli
každý rok tak, ako to určoval Zákon.
Z ostatných textov vieme, že boli veľ-

mi chudobní (Ježiš sa musel narodiť v
maštaľke a bol uložený v jasliach, na
obetovanie do chrámu priniesli iba
pár hrdličiek tak, ako to mali robiť
chudobnejšie rodiny /pozri Lk 2). Ale
ani to im nebránilo zachovať Mojžišov
zákon.
Druhá vec, ktorú si môžeme všimnúť
na tomto príbehu – i táto rodina má

svoje problémy. Hoci Mária bola bez
hriechu a Jozef bol spravodlivý (Mt
1, 19), tiež sa potýkali s problémami:
najprv s finančnými, potom museli utekať do Egypta (Mt 1, 13 – 15) a
teraz sa Ježiš stratí. Predstavte si ten
strach matky o svoje dieťa – čo keď sa
mu niečo stalo, čo keď ho už viac neuvidí? Každá dobrá matka povie, že by
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niečo také nechcela zažiť ani vo sne.
Ale hoci prežívajú krízu, ukazuje sa i
riešenie. Kde nájdu Ježiša? V chráme.
Tam, kde je Jeho Otec. Tam, kde je
Boh. Ako Boh je riešením problémov
Nazaretskej rodiny, tak je riešením i
pre problémy všetkých rodín. Dieťa si
našli u Boha. I my môžeme prichádzať

je tam, kde ide o Jeho Otca (porov Lk
2, 49).
V istej rodine sa manželia často veľmi hádali. Hnevali sa na seba, kričali a
najťažšie to niesli deti. Ich najstaršia
dcéra často plakala keď počula, ako na
seba kričia. Skúšala i prosby i hrozby,
no nič nezaberalo, nič nepomáhalo.

do Božieho chrámu, aby sme s Ježišom niesli svoje kríže.
Problémom sa nik nevyhne, ale môžeme sa modliť za ich riešenie. Preto
jedna z dôležitých vlastností každej
kresťanskej rodiny je zbožnosť. Buďme zbožní ako Jozef a Mária a nájdeme u Boha pomoc a útechu, ako ju
našli oni. Neznamená to, že náš život
bude jednoduchý, alebo že všetkému budeme hneď rozumieť – veď ani
Mária nevedela všetko. Všimnime si
bolesť, s ktorou hovorí: „Syn môj, čo
si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja
sme ťa s bolesťou hľadali!“ (Lk 2, 48)
No i tak našla odpoveď u Boha. Ježiš

Raz v škole na hodinách náboženstva
počula o tom, že Boh spája a posväcuje rodiny. Uvedomila si, že u nich sa
nik spoločne nemodlí. Skúšala teda
prehovoriť mamu, aby sa spolu modlili. Nepodarilo sa. Skúšala aj otca,
no bezvýsledne. Tak sa začala modliť
sama. Vždy keď sa hádali, modlila sa
za nich. Jej mladší bratia najprv len
pozorovali čo robí, videli však, že sa už
neskrýva a neplače keď je doma zle.
Pridali sa k nej.
Prešli dlhé mesiace. Raz, po jednej
hádke, rozčúlená matka videla, ako
jej deti kľačia na kolenách. Zarazilo ju
to. Od najmladšieho syna vyzvedela,

že sa modlia za nich. Bola dojatá touto láskou svojich detí. Oni sa za ňu
modlia.
Po nasledujúcej hádke sa k
nim pridala a modlila sa s plačom.
Po ďalšej zas a potom znova a znova.
Napokon sa začali modlievať aj v čase,
keď bol doma pokoj. Keď sa modlili,
nebol priestor na hádku, lebo na tú
treba dvoch.
Všimol si to aj otec. Najprv ich len
nechával samých. No zvedavosť nedala a tak sa aj on od najmladšieho vyzvedel, za čo sa modlia a šokovalo ho
to. Že sa zaň modlia deti, to by vedel
pochopiť, ale že sa zaň modlí aj manželka, ktorá „mu nerozumela“ a ktorej
toľkokrát vynadal, to bolo preňho niečo silné.
Uvedomil si, že ho napriek tomu asi
má rada, keď sa za neho modlí, a že
sa ju nesnažil pochopiť. Tak sa raz k
nim pri modlitbe pridal. Bol to šok pre
celú rodinu a veľké šťastie. Bol to nový
začiatok...
Nemôžem povedať, že sa všetko
menilo zo dňa na deň lusknutím prstov. Ešte prišli krízy a občas i hádky,
ale bolo ich o dosť menej. Viac sa učia
počúvať a odpúšťať. A hoci majú pred
sebou ešte dlhú cestu, idú správnym
smerom, lebo idú k Bohu, ktorý ich
spája.
Nech tak Pán spája i naše rodiny.
Vladimír Malec, kaplán

„NAJVIAC SI UBLIŽUJE TEN, KTO NEODPUSTÍ...“
Rozhovor s MGR. LADISLAVOM ADAMOVIČOM, rodákom z Oravskej Polhory, v detstve odlúčeným od svojich rodičov,
v súčasnosti riaditeľom Detského domova Necpaly
1. Pán Adamovič, v septembri 2018
vychádza ďalšie číslo nášho farského
časopisu. Venujeme sa téme RODINA. Čo si predstavíte Vy ako prvé
pod slovom „rodina“?
„Miesto, kde sa cítim bezpečne.
Miesto, kde viem, že patrím. Miesto,
kde sme si pomocou jeden druhému.“
2. Čo je podľa Vás nevyhnutné k
tomu, aby rodina fungovala?
„Fungujúci vzťah obidvoch rodičov,
so zreteľom na lásku a odpúšťanie.“
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3. Dobrovoľníci v hospicoch tvrdia,
že umierajúci na lôžkach s bolesťou
ľutujú, koľko času venovali práci a
koľko málo času im zostalo na rodinu. Ako sa darí Vám popri svojej práci tráviť chvíle s rodinou?
„Mám nastavené priority tak, aby
som čo najviac spájal podujatia, prednášky a cirkevnú dobročinnosť s mojou rodinou. Keď som niekde, prvá vec
je, aby tam bola so mnou manželka s
dcérami. Zatiaľ sa mi to úspešne darí.“

4. Harmóniu v rodine môže narušiť
vážna choroba, smrť člena rodiny,
opustenie domácnosti jedným z rodičov, závislosť. Je poskytnutá týmto
rodinám dostatočná pomoc?
„Môj osobný názor je, že očakávame
pomoc z nesprávneho smeru. Očakávame ju z úradov, od cirkvi, politikov.
Keď vidíme našich blízkych v núdzi, v
prvom rade by mala pomôcť blízka a
širšia rodina. Zvolať stretnutie rodinného kruhu, zahodiť staré hriechy,

Téma: Rodina, rozhovor
odpustiť si a zamerať sa na to, akým
spôsobom pomôžeme členovi/členom rodiny. Niekedy je rodina „rozlietaná“ v iných krajoch, štátoch. No
aj tu sú možnosti. Často využívame
skupinový FaceTime alebo Skype. Tak
sme riešili aj situáciu pri smrti maminky a osirelosť sestry, hoci dvaja bratia
sú za hranicami.“

5. Vy sám ste prešli v detstve bolestivou situáciou. Boli ste odlúčený od svojich biologických rodičov.
Neprežívali ste sklamanie z rodičov,
sklamanie zo života, necítili ste sa
menejcenný, opustený?
„Áno, prežil som ťažké obdobie s
tromi ďalšími súrodencami. Je to prirodzené, že človek má v tak traumatickej situácii emočné prežívanie vyhrotené a narušený pohľad na seba.
Neraz prevládajú pocity menejcennosti, neodpustenia a sebaľútosti.
Ťažšie bolo, že sme mali disfunkčnú
aj širšiu rodinu, bez možnosti pomoci
a ocitli sme sa tak všetci súrodenci v
detskom domove.“
6. Čo Vám pomohlo zvládnuť túto
bolesť?
„Našťastie sme sa dostali k ľuďom,
ktorí boli ochotní nám pomôcť a svojim životným príkladom nás viedli k
viere v Ježiša Krista. Pri Jeho nohách
sme mohli zhodiť svoj „batoh“ frustrácii, pocitov viny, hnevu a trápení.“
7. Ako sa spätne pozeráte na to,
čím ste prešli v detstve a mladosti?
„Po opadnutí prvotného šoku, sme
sa dostali do profesionálnej rodiny
Zajdenovej a neskôr Boričovej, ktorí
nás povzbudzovali, aby sme neostali
na jednom mieste, ale išli ďalej. Uveril som v Pána Boha. Ten ma viedol k
odpusteniu a to otvorilo možnosti na
rast. Uvedomil som si talenty, ktoré

mám vo vienku a začal som ich používať. Dôležité je, ako sa na celú traumatickú skúsenosť pozeráme, či ako
na zranenie, alebo ako na príležitosť.
Máme na výber.“
8. Je dôležité odpustenie v živote
človeka?
„Smrteľne dôležité! Neodpustením
nezablokuješ toho človeka, na ktorého si nahnevaný, ale zablokuješ svoj
život. Ty sa trápiš. Ty sa varíš a mnohokrát druhá strana je v úplnej pohode. A na druhej strane, ak chceme
odpustenie prijať my, tak ho musíme
vedieť darovať. V modlitbe Otčenáš je
na to fantasticky poukázané - odpusť
nám TAK, ako MY odpúšťame.“
9. V spoločnosti vládnu často predsudky, že je hanbou a ponížením,
keď rodina, príp. jej členovia, vyhľadajú pomoc odborníka.
„Z osobnej skúsenosti viem, že rodina v strednej vrstve sa vie dostať
do stavu „problémovej rodiny“ v
priebehu 2-3 mesiacov. Stačí zhoda
viacerých faktorov (alkohol, drogy,
psychické problémy...) a je to tu. Môj
osobný názor je, že ešte v samotnom
začiatku, by malo prísť
dohovorenie zo strany
bližšej i širšej rodiny, príbuzných,
poskytnutiu
pomocnej ruky, modlitby
v prípade, ak je rodina
veriaca. Pomoc odborníka (psychológa, kňaza, lekára) je vítaná. Tragédiou
je, že sme tak často hrdí,
tak dlho čakáme, vyhovárame sa a zrazu je už
neskoro. Dôležité je nebyť hrdina, ale pracovať
na sebe, aby moja rodina
netrpela.“
10. Už niekoľko rokov poskytujete
so svojím tímom pomoc deťom v
Detskom domove Necpaly. K čomu
sa snažíte viesť deti v detskom domove?
„Určite je to najprv iniciovanie užšej
a širšej rodiny čím skôr, aby vzniknutú situáciu riešila. Tu sa dohodne
plán, kto a akým spôsobom pomôže
deťom a do kedy. Štát je až na druhej
koľaji. Popritom poskytujeme deťom
profesionálnu terapeutickú pomoc a

činnosti, ktoré vykonávajú výchovní
pracovníci a profesionálni rodičia pod
drobnohľadom odborného tímu (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny
pedagóg).“
11. Čo by ste poradili deťom a mladým, ktorí zažívajú ťažkú rodinnú
situáciu?
„Je to ťažké pre každého mladého
človeka. Hnev, zlosť, sklamania, zúrivosť a sebaľútosť opantávajú srdcia
týchto mladých ľudí a deti. Kiež tak
mať čarovný prútik.“
„Ak už nevládzeš, choď za niekým z
rodiny. Ak tam nenachádzaš pomoc,
choď za bratom farárom, kaplánom,
požiadaj ich o pomoc. Urob krok k
riešeniu včas, aby si o niekoľko rokov
nezistil, že si možno taký, ako tvoj zlyhávajúci rodič. Zober tento krok ako
výzvu na zmenu. Rodičov nezmeníš,
ale atmosféru a svoje srdce zmeniť
môžeš. Dôležité je, ako sa na svoju
ťažkú situáciu pozrieš, či ako na zranenie alebo ako na príležitosť. Máš na
výber,“ povedal na záver rozhovoru
Mgr. Ladislav Adamovič.

Na fotografii je Mgr. Ladislav Adamovič so
svojou manželkou a dvomi dcérkami

Rozhovor pripravila a spracovala: Mgr. Eva
Murínová
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Istanbulský dohovor: Spása v boji proti násiliu alebo...
Domáce násilie, či už na ženách, deťoch alebo mužoch, je tŕňom v oku
každej spoločnosti a je potrebné proti
nemu účinne bojovať. Ako riešenie sa
nám ponúka Dohovor Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,
známy ako Istanbulský dohovor. Môže
sa zdať, že je plný ušľachtilých cieľov a
bojuje za práva žien. Nemusí to však
byť až také zrejmé, ako to vyzerá.
Pri analýze Istanbulského dohovoru

Ďalej je tu článok 12 odsek 1, ktorý
zaväzuje zmluvné strany, aby prijali také opatrenia, ktoré odstránia zo
spoločnosti predsudky, zvyky, tradície
alebo iné zvyklosti, ktoré sú založené
na stereotypných rolách žien a mužov
a na podradenosti žien. Tu sa však
vynára otázka: čo všetko je vlastne
tá stereotypná rola, alebo inak povedané rodový stereotyp? Podľa „ID“
by sa tak dali chápať aj také úkony
ako tanec, obliekanie sa, dokonca aj

(ďalej len „ID“) sa pred nami vynára
mnoho kontroverzných (rozporuplných) bodov, nad ktorými je dobré sa
zamyslieť. A najmä je tu otázka: Ratifikovať (pristúpiť k) alebo neratifikovať
„ID“?
Prvým takýmto bodom je článok
3 písmeno c, v ktorom sa nachádza
definícia rodu. Rod je tu definovaný
ako „súbor spoločnosťou vytvorených
rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“.
Dá sa to povedať aj inak, a síce, že rod
je definovaný ako sociálny konštrukt,
ktorý nezávisí od pohlavia, ale od faktorov ako správanie sa, prostredie,
spoločenské postavenie a podobne.
Teda sa môže stať, že človek, ktorý je
po biologickej stránke muž, môže byť
ženou preto, že sa tak cíti. Lenže biológia nepustí. V „ID“ je použitá kontroverzná definícia rodu, no existujú
aj prijateľné, ktoré by pokojne mohli
byť použité.

zdvorilosť mužov k ženám. Podľa „ID“
by sme ich mali odstrániť. Takže ich
odstránime. To by ste asi, naše krásne polovičky, neboli veľmi nadšené.
Snáď len s výnimkou ultrafeministiek.
„ID“ je v tejto oblasti pokrytecký. Celým jeho obsahom sa nesie odkaz, že
domáce násilie a násilie na ženách
vzniká v dôsledku potreby mužov mať
moc a tí si ju získavajú aj násilím. Sú
vykresľovaní ako agresori. To nie je nič
iné, ako veľký rodový stereotyp.
Ak pôjdeme ďalej, natrafíme na
článok 14 odsek 1, ktorý sa venuje
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vzdelávaniu. Tvrdí, že do študijných
plánov vzdelávania sa majú začleniť
materiály týkajúce sa problematiky
rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia
konfliktov v medziľudských vzťahoch,
rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim
sa schopnostiam žiakov. Toto znie
dobre a explicitne (priamo) tu nie je
žiadna hrozba pre výchovu detí. Opäť
je tu však ten problém zvaný interpretácia, ktorá aj tu môže byť rozličná.
Teda sa môže stať, že do vyučovacieho procesu sa môže včleniť sexuálna
výchova, na ktorej sa môžu preberať
aj veci, ktoré nie sú v súlade napríklad
s náboženstvom. Rodič nebude mať
možnosť dieťa z takéhoto predmetu
odhlásiť a teda tu môže byť porušované právo rodičov vychovávať dieťa v súlade so svojím náboženským
presvedčením. Nemusí sa to stať, ale
môže. Zástancovia „ID“ tvrdia, že takéto interpretácie konzervatívcov sú
pritiahnuté za vlasy. Pravdou je, že
niektoré môžu byť, ale je to len preto,
že nejasná formulácia „ID“ na to vytvára naozaj obrovský priestor.
„ID“ tiež počíta s vytvorením skupiny
expertov známej ako GREVIO, ktorá
má dohliadať na jeho implementáciu
(uvedenie do praxe) a dodržiavanie
zmluvnými stranami. Tento úrad je
však nekontrolovaný a nekontrolovateľný, teda nemôžeme zaručiť, že v
prípade pochybenia budú jeho členovia aj reálne potrestaní za svoj omyl.
Nedá sa zabezpečiť ani to, že konanie
zmluvných strán budú hodnotiť nezaujato, bez ideologického pohľadu
na rodové otázky.
Posledný problém „ID“ spočíva
v jeho pohľade na domáce násilie a násilie na ženách. Tvrdí, že je
rodovo podmienené nerovnosťou
medzi ženami a mužmi, a že táto
nerovnosť je jedinou príčinou domáceho násilia a násilia na ženách.
Toto však nie je ani zďaleka pravda.
Rodovú nerovnosť vysoko prevýšili

Veda
príčiny ako žiarlivosť, povaha partnera, alkoholizmus, zlá sociálna situácia
a ďalšie. Faktom je, že tieto príčiny
nemajú nič spoločné s rodovou nerovnosťou. Takže „ID“ nemôže efektívne riešiť domáce násilie a násilie
na ženách, keďže ráta len s jednou
príčinou, ktorá vôbec nie je hlavná.
GREVIO však už začal túto myšlienku
presadzovať, keď kritizoval Albánsko
za to, že nevidelo príčinu násilia len v
nerovnosti mužov a žien, ale aj v zlej
sociálnej situácii rodín. Toto je podľa
GREVIO stereotyp, ktorý treba odstrániť. Asi mi všetci dáte za pravdu,

že ak je príčina násilia videná len ako
dominancia mužov nad ženami a ostatné sú ignorované, úspešné riešenie
tohto problému nie je možné.
Čo teda s „ID“ urobiť? Ratifikovať
ho alebo neratifikovať? Ja si myslím,
že pri súčasnom znení určite nie. Nie
len, že polarizuje (rozdeľuje) spoločnosť mnohými kontroverziami, ale
ani nerieši domáce násilie a násilie na
ženách efektívne. Pravdou je, že sú v
ňom mnohé dobré opatrenia, ktoré
môžeme prevziať a začleniť do našej
legislatívy. Ale preto ho nepotrebujeme prijímať celý. Sme už zmluvnou

stranou mnohých ľudsko-právnych
dohovorov, ktoré nás donútili prijať
aj zákony proti domácemu násiliu a
násiliu na ženách. Efektívne sme tento problém schopní riešiť aj na vnútroštátnej úrovni dobrými zákonmi.
Zástancovia „ID“ si môžu byť istí, že
keby z neho vypadli vyššie spomenuté
body, žiadny konzervatívec by nemal
problém s jeho ratifikáciou. Chceme
totiž bojovať proti násiliu v akejkoľvek
forme a to máme všetci spoločné.
Maximialián Kutlák

Radikálna sexuálna gender výchova detí vs. práva rodičov.
Odhaľovanie pravej tváre ideológie gender.
V tejto časti seriálu, sa budeme venovať právam rodičov, v súvislosti s
výchovou, vzdelávaním a vyučovacím
procesom ich detí v školách, v prípade, ak sa naši politici a zákonodarcovia rozhodnú odsúhlasiť ratifikáciu
Istanbulského dohovoru.
Začnime tým, čo o právach rodičov
v súvislosti s výchovou detí hovorí
základný zákon štátu – Ústava Slovenskej republiky. Ústava v článku 41,
v odseku 4 hovorí, že starostlivosť o
deti a ich výchova je právom rodičov,
a súčasne, že deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Ďalej - práva rodičov možno obmedziť a
maloleté deti možno od rodičov odlúčiť aj proti vôli rodičov, ale len rozhodnutím súdu a na základe zákona.
Vzťah rodič - deti a proces vzdelávania
naviazané na náboženské a filozofické
presvedčenie v Ústave chýba. Tento
vzťah však rieši medzinárodný Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd,
ktorý, ako neskôr uvidíte, je však tŕňom v oku ideológie gender.
Poďme však ďalej. Teraz si pre porovnanie prečítajme, ako sa na práva
rodičov v súvislosti s výchovu a vzdelávaním ich detí v školách, pozerajú stúpenci Istanbulského dohovoru, ktorý
právne zastrešuje ideológiu gender.
Nechajme sa „inšpirovať“ tým, čo vo
svojej propagande ponúkajú. Budeme

vychádzať z textu, ktorý je verejnosti predkladaný v materiáli na webovej stránke s „príťažlivým“ názvom
„..lebo na živote žien záleží, otázky
a odpovede o Istanbulskom dohovore“ od feministickej organizácie
Možnosť voľby – Freedom of Choice.

Za touto feministickou organizáciou
a za týmto vyjadrením si stoja všetky
ďalšie organizácie na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru. Celý
text obsahuje dvanásť jednoduchých
otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore, samozrejme všetko z pohľadu
stúpencov ideológie gender. Stojí za
to vyhľadať si ich a prečítať, aby ste
získali aspoň trošku stručný prierez o
ich absurdnom myslení.
A práve otázka a odpoveď pod číslom desať, nám v tomto materiáli
ponúka odpoveď na pohľad stúpencov ideológie gender a Istanbulského
dohovoru. Dáva nám odpoveď, ako sa
pozerajú na práva rodičov v súvislosti

s ovplyvňovaním výchovy a vzdelávania ich detí počas školskej dochádzky.
Rieši „súlad“ medzi výchovou, vzdelávaním a právom rodičov a Istanbulským dohovorom. Konkrétna otázka
je postavená takto: Je Istanbulský
dohovor v súlade s právom rodičov
zabezpečovať výchovu detí? Ešte
odbočím. Na margo tejto otázky možno povedať iba toľko, že táto otázka
je postavená absurdne, lebo samotná
odpoveď je posunutá do úplne inej
roviny. Ideologickej, kontroverznej,
nadradenej, až násilne totalitnej –
veď posúďte sami, sami si urobte po
prečítaní záver. Avšak, je to možné aj
preto, lebo takto všeobecne a významovo široko postavené právne znenie
článku 14 Istanbulského dohovoru to
umožňuje. Tu, na tomto prípade možno vidieť, aké nebezpečné pre spoločnosť môžu byť takéto nejednoznačné
právne ustanovenia v medzinárodných dohovoroch!!!
A teraz budeme pokračovať v tom,
čo je uvedené v odpovedi. Citujem:
„Podľa článku 14 Istanbulského dohovoru, by mali krajiny zaradiť do
vzdelávania študijné materiály týkajúce sa rovnosti žien a mužov, nestereotypných rolí, vzájomného rešpektu,
nenásilného riešenia konfliktov, rodovo podmieneného násilia a práva na
nedotknuteľnosť osoby.“
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Veda
Obdobnou povinnosťou je Slovenská
republika viazaná už od prijatia Dohovoru o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien. Ako uvádza dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd:
„Nikomu nemožno odoprieť právo
na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek
funkcií v oblasti výchovy a výučby,
ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto
výchovu a vzdelávanie v zhode s ich
vlastným náboženským a filozofickým
presvedčením.“ (čl. 2) Takáto formulácia však neznamená, že právo rodičov na výchovu detí je nadradené
štátnemu usmerňovaniu výchovy
a vzdelávania. Ľudské práva sú totiž

ne s princípom najlepšieho záujmu
dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach
dieťaťa. Právo rodičov nemôže byť
považované za nadradené, najmä
ak je jeho výsledkom ohrozenie demokratických princípov spoločnosti
či nestrannosti a objektívnosti procesu vzdelávania.“ koniec citácie. A
aby táto posledná veta z citácie mala
väčšiu váhu, je podopretá rozsudkom
Európskeho súdu pre ľudské práva.
Už na prvý pohľad je zjavné, že stúpenci ideológie gender v tomto texte
„opatrne“ a „citlivo“ narábajú so slovíčkami a pojmami. Každá jedna veta
je psychologicky a ideologicky dobre
premyslená. Vo svojom zdôvodnení viackrát hovoria a upozorňujú na

vzájomne prepojené a nedeliteľné,
vždy ich treba skúmať v kontexte s
inými právami. Každé právo jednotlivca či skupiny ľudí má limity, ktorými sú
práva iných jednotlivcov. Limitom je
aj samotný demokratický základ spoločnosti, ktorý chráni a uznáva ľudské
práva. Slobodu vyznania teda nie je
možné uplatňovať spôsobom, ktorý
obmedzuje slobodu vyznania iných.
Podľa Všeobecného komentára č. 20
Dohovoru o právach dieťaťa, „dieťa
je ten, kto uplatňuje právo na slobodu vierovyznania, nie rodič, pričom
rodičovská rola nevyhnutne slabne
s tým, ako dieťa nadobúda čoraz aktívnejšiu rolu pri uplatňovaní výberu
počas dospievania.“ Právo rodičov
teda nemôže byť interpretované tak,
že sa ním obmedzí nárok dieťaťa na
jeho ľudské práva, vrátane práva na
kvalitné vzdelanie, slobodu prejavu, či
práva na objektívne informácie, a nemôže byť interpretované protichod-

„nadradenosť“ rodičov pri výchove a
vzdelávaní svojich detí. Evidentne im
to vadí. Je zrejmé, že rodičom tento
prívlastok „nadradený“ je priraďovaný úmyselne a tiež preto, aby vzbudili
dojem, že práve rodičia sú tí, ktorí si
neoprávnene privlastňujú a nárokujú vychovávať a vzdelávať svoje deti
podľa svojho myslenia, podľa svojho
náboženského a filozofického presvedčenia, a ktoré „právom“ by malo
patriť niekomu inému ... štátu, riadenému a kontrolovanému ideológiou,
ale ktorého výchova a vzdelávanie už
nie sú „nadradené,“ ale nevyhnutné,
vychádzajúce z princípov „prirodzených“ univerzálnych ľudských práv, a
teda „prirodzene a nenadradene“ povinné.
A pritom si dávajú si veľmi dobrý pozor, aby neupozorňovali a nehovorili o
nadradenosti ideológie gender. Je len
samozrejmé, že ak sa vynechá „nadradenosť“ (= právo) rodičov vo vý-
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chove svojich vlastných detí, niekto ju
bude musieť nahradiť. A práve s tým
ideológia gender počíta.
A práve preto právo rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí, aj v
zmysle Ústavy, aj v zmysle Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných

slobôd, pomenovali nadradenosťou,
čo je absurdné. Takýmto spôsobom
sa snažia zmiasť, doslova oklamať,
ako verejnosť, tak i samotných rodičov. Je zjavné, že úmyselne nerozlišujú medzi právom a nadradenosťou,
skutočným právom a skutočnou nadradenosťou, ale všetky práva rodičov
umelo a ideologicky hodili do jedného vreca „nadradenosti“, aby takýmto
spôsobom mohli zavádzať, klamať, až
podvádzať. Týmito umelými, cielenými a dobre vymyslenými presunmi
významov, pomenovaní a pojmov
chcú dosiahnuť, aby malé deti samé
rozhodovali, čo sa budú učiť. A čo sa
budú učiť, kde a ako, ako budú v školách vychovávané, k tomu im dopomôže a správne ich usmerní, kto iný,
než stúpenci ideológie gender, nasmerovaní na ... sexuálne menšiny. Za
„nadradenosťou“ rodičov nad výchovou svojich detí je teda v skutočnos-

Veda
ti ukrytá práve tá ich ideologická, až
totalitná nadradenosť. Nemožno im
teda uprieť „pozornosť,“ akú venujú
rodičom, ale ani tú ich prefíkanosť a
podpásovky. Majú veľmi dobre premyslené, ako podprahovo „správne“
usmerniť. A práve tento ich pohľad,
v tejto konkrétnej textovej podobe,
v tomto konkrétnom zavádzajúcom
a klamlivom slove, v týchto konkrétnych prekrútených významoch a pojmoch prispôsobených ideológii, je a
sú toho ukážkovým príkladom.
Okrem toho, že odnož ideológie gender, Istanbulský dohovor, svojvoľným,
pochybným a neviazaným spôsobom
ignoruje a obmedzuje práva rodičov v
otázke výchovy a vzdelávania detí pri
zavádzaní radikálnej sexuálnej gender
výchovy detí do učebných osnov v
školách, súčasne ignoruje aj základné a neodnímateľné ľudské právo na
výhradu vo svedomí, a s ním spojené
právo na dobre informovaný súhlas,
ktorý v praxi sa prejavuje tým, že stúpenci ideológie gender upriamujú z
celej svojej širokej škály ideologických
požiadaviek a nárokov pozornosť iba
na pár „ušľachtilých“ oblastí, ako sú
odstraňovanie násilia páchaného na
žene, práva na homosexuálne manželstvá, registrované partnerstvá, alebo rovnosť platov medzi pohlaviami a
podobne. Ale o plánovanej radikálnej
sexuálnej gender výchove detí v ško-

lách, teda o plánovanej sexualizácií
detí v hlavných meanstreamových
alebo mienkotvorných médiách nenájdete ani zmienku. Mlčia. A veľmi
dobre vedia prečo. Popudili by si tým
proti sebe celú verejnosť. Takto funguje propaganda ideológie gender
v praxi. Pravda sa zatajuje alebo zahmlieva, alebo sa hovoria polopravdy
až lži preoblečené do pekných slov a
ušľachtilých myšlienok.

Ideológia gender prostredníctvom
Istanbulského dohovoru si teda uzurpuje cez štátnu moc právo na „výchovu“ detí, z ktorých chce vyťažiť iba to
najlepšie – sex, vrátane sexu s deťmi.
Je tu teda zjavná snaha prebrať, doslova vziať a ukradnúť deti rodičom,

vu. Prečo? Pretože v zmysle tej istej
Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodný dohovor o ľudských právach – v
tomto prípade Istanbulský dohovor po ratifikácii a súhlase Národnej rady
Slovenskej republiky má vyššiu prioritu a je nadradený ... aj Ústave.

za účelom ich prevýchovy na neviazané sexuálne bytosti pod rúškom
„ohrozenia demokratických, nestranných alebo objektívnych ľudsko-právnych princípov počas procesu vzdelávania,“ a preniesť túto výchovu čisto
na štát ovládaný ideologickou a totalitnou mocou, a tiež na štátom ovládaných, poslušných a lojálnych ľudí,
nasmerovaných tým správnym smerom – na sexuálne menšiny, rody, ale
hlavne na sex, a ďalej na spoločnosť
kontrolovanú totalitnou štátnou mocou, v ktorej nie sú dôležité schopnosti, ale poslušnosť a lojálnosť voči ideológii. A práve toto tu už v histórii zopár
ráz bolo. Dokonca celkom nedávno. V
komunizme. V nacizme...
Takže, aby sme si to celé zhrnuli,
urobme si z toho nejaký záver. V praxi to znamená, že rodič v zmysle Istanbulského dohovoru nemá žiadne
právo zasahovať do výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa v školách. To
znamená, že nebude mať žiadne právo zasahovať do radikálnej sexuálnej
gender výchovy svojho dieťaťa na
akomkoľvek type školy, počnúc jasľami, končiac vysokou školou.
A to aj napriek tomu, že článok 41,
odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky
zaručuje právo rodičov na ich výcho-

A to aj napriek tomu, že v zmysle
medzinárodného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
štát pri výchove a vzdelávaní detí v
školách má rešpektovať právo rodičov v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením,
ktoré aj napriek jasnému a výslovnému zneniu stúpenci ideológie gender
sa snažia spochybniť a prekrútiť.
Na záver by som však chcel
dodať, že v celom tomto ideologickom procese zúrivej ideológie gender
vyznieva paradoxne a smiešne ešte aj
tento ďalší protirečivý fakt. Na strane
jednej, Istanbulský dohovor hlasno a
zúrivo kričí, že chce odstraňovať akékoľvek násilie páchané na žene. Na
strane druhej, doslova vytrháva z náručia ženy jej vlastné dieťa tým, že jej
ako žene, matke a rodičovi zabraňuje
zúčastňovať sa na výchove jej vlastného dieťaťa počas vyučovacieho a
vzdelávacieho procesu v škole, nedovolí jej do tejto výchovy a vzdelávania
zasiahnuť, čím tejto žene ako žene,
matke a rodičovi spôsobuje obrovskú bolesť. Vari takto si Istanbulský
dohovor a jeho stúpenci predstavujú
odstraňovanie akéhokoľvek násilia
páchaného na žene?!
Jozef Ďubek
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Mladí

Hľadanie šťastia

Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
psychológ, certifikovaný psychoterapeut

Známy herec a rockový spevák Elvis
Presley (1935 – 1977) prežíval počas
svojho života veľkú slávu, popularitu,
mal mimoriadne vysoké finančné
príjmy. Stal sa kráľom Rock´n´Rollu.
Ako dieťa, keď spieval v chrámovom
zbore a hral na hudobný nástroj, mal
túžbu byť bohatý a úspešný. Svoju
kariéru odštartoval ako dvadsaťročný. Vo voľnom čase trénoval bojové
športy, karate a venoval sa klavíru a
gitare. Vo všetkom sa mu darilo, no
puto rodiny, ktoré tak miloval v detstve, sa mu nepodarilo vytvoriť v
osobných vzťahoch. Vyčerpanosť z
naháňania sa, z mnohých vystúpení
a stretnutí, zo stresov, z dosahovania
osobných rekordov, mu nedávala pokojný spánok. Začal brať drogy, žil pre
svet, blízki ľudia sa mu strácali, jeho
pokora a skromnosť bola vystriedaná
namyslenosťou z osobných úspechov
a z opojenosti publika. Napriek tomu,

že bol bohatý a slávny, skončil sa
jeho mladý život vo veku 42 rokov.
Na svojej životnej ceste stále hľadal
pokoj, avšak svet mu ho neposkytol.
Nemal čas byť sám so sebou. V poslednom interview pred smrťou povedal: „Život mi poskytol príležitosti
aj nečakané možnosti, no peniaze,
ktorých som mal nadbytok, ma neurobili šťastným.“
Život tohto človeka je tak trochu podobný aj životu mnohým z nás. Počas
štúdia sme si dali cieľ dobre skončiť
školu, nájsť si zamestnanie a keď to
dosiahneme, pociťujeme prázdnotu.
Niektorí pracujú čoraz viac hodín, ďaleko od rodín, len preto, aby si mohli
dovoliť viac zábavy, značkové oblečenie či propagovaný životný luxus.

„najbohatší je chudobný človek, lebo
jemu nič nechýba, kým bohatý má
stále málo.“ Vo Svätom Písme nachádzame stať o bohatom mládencovi,
ktorý pri požiadavke zbaviť sa majetku
odišiel od Ježiša.
Peniaze, bohatstvo, majetok zatvrdzujú srdcia ľudí, preto mnohí pre
dedičstvo a majetok vedú dlhé rodinné spory. Vo všetkom hľadajme
vyváženosť, lebo ako bohatstvo, tak
aj chudoba je zdrojom mnohých hriechov. Všímajme si vôkol nás ľudí, príbuzných, či by sme im v niečom ticho
nemohli pomôcť, možno potrebujú
prekonať dočasnú krízu nedostatku
prameniacu z ochorenia, zo straty zamestnania, z rodinnej traumy. Tvorivého darcu vždy odmení Boh, mierou

Rastúci prísun peňazí má však aj
iné lákadlá – nezávislosť, skúposť,
individualizmus, osamotenie sa od
rodinných, príbuzenských väzieb,
lebo uspokojenie svojho „ega“ si vyžaduje svoje. Dobre zarábajúci človek
má pocit, že má vždy málo, že mu čosi
chýba, kým chudobný je spokojný. Nie
nadarmo hovorila Matka Tereza, že

bohatou, natrasenou, vrchovatou.
Napokon pozrime na bohatých ľudí,
národy, ktoré sú majetné a predsa
nemajú požehnania, kým chudobní
obyvatelia zemegule sú radostní, so
snahou tešiť sa z dennej krásy života.
Na článku spolupracovala: Mgr. Eva Murínová

Mladý, moderný a...Svätý?
Blahoslavená Anka Kolesárová
Anka sa narodila 14. júla 1928 vo
Vysokej nad Uhom. Jej otec bol veľmi
prísny, ale spravodlivý. Keď v trinástich rokoch stratila mamu, musela
prevziať starostlivosť o domácnosť a
nahradiť matku aj svojmu staršiemu
bratovi Michalovi. Kvôli povinnostiam
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nemala čas navštevovať svoje kamarátky, preto sa ony schádzali u nej a
potom spolu išli na svätú omšu či litánie.
Anka žila veľmi jednoducho. Bolo to
dievča, ktoré dbalo o svoju povesť a
čistotu. Pravidelne chodila do kos-

tola a na pobožnosti, pristupovala k
sviatostiam. Každú sobotu sa stretávali u susedov Podhorínovcov, kde sa
spoločne modlili ruženec.

Mladí
V stredu 22. novembra 1944 večer
prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov,
k nim vošiel opitý sovietsky vojak do
pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anka so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal
Anku, aby pripravila pre vojaka niečo
na jedenie, no ten začal mladé dievča
obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však, napriek hrozbám, že
ju zastrelí, odmietla a volila si radšej
smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala
naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak
sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a
zakričal, aby sa rozlúčila s otcom.
Dievča vykríklo:
„Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“
Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu
a vypálil dve rany.
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedi-

ne, bola pochovaná potajomky až na
druhý deň, neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady vykonal tamojší
farár Anton Lukáč až 29. novembra
1944. Hneď po pohrebe do poznámok
v Matrike zomrelých zapísal: Hostia
sanctae castitatis (obeť svätej čistoty).

Za blahoslavenú bola vyhlásená 1.
septembra prefektom Kongregácie
pre kauzy svätých, kardinálom Giovannim Angelom Becciuom.
Modlitba za svätorečenie Anny
Kolesárovej
Nebeský Otče, blahoslavená Anna
Kolesárová ako mučeníčka čistoty, vydala svedectvo o bohatstve vnútornej
krásy každého človeka a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny pri
vytváraní úprimných a čistých vzťahov. Prosíme Ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby... (teraz prednes
svoje prosby) a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Národné stretnutie mládeže
(26. - 29. júl 2018, Prešov)
Národné stretnutie mládeže P18
(NSM P18) v Prešove je akciou katolíckej cirkvi na Slovensku. Prebieha v
duchu Svetových dní mládeže. Pravidelne sa koná od roku 2013, kedy sa
konalo Národné stretnutie mládeže
R13 v Ružomberku. Zatiaľ posledné sa
konalo v roku 2015 v Poprade.
Mottom NSM P18 v Prešove je myšlienka: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“ A témou je ODVAHA

Štvrtok 26. júl 2018
Keď sme prišli na miesto, ubytovali
sme sa v školách (spacák a karimatka - základná výbava :D). Dostali sme
brožúrku, kde bolo všetko potrebné
ako program, alebo aj texty piesní.
Úvodná sv. omša začala o 18:00 v
športovej hale. Celebroval ju košický
arcibiskup Bernard Bober. Pán biskup
nás povzbudil, aby sme neboli smutnými svätými, ale aby sme boli radostní a odvážni. Po sv. omši
nastal tzv. Odvážny čas.
Všetkých
účastníkov
rozdelili podľa dátumu
narodenia do skupiniek. Mali sme svojho
animátora a postupne
sme sa všetci v skupinke zoznámili. Riešili sme
dospelosť a čo si o nej
myslíme. O 21:30 začala N(M)oc Modlitby
v chrámoch Prešova.
Mohli sme si vybrať z
rôznych možností od
adorácie po Lectio Divina.

Piatok 27. júl 2018
Po raňajkách sme mali tzv. Ráno s
Mamou - Akatist k Bohorodičke. Potom nasledovala katechéza s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom. Hovoril nám, že slovo „odvaha“
má v sebe slovo „váha.“ Často k nemu
môžeme pridať slová ako sú rozvaha, zaváhať alebo nadváha :D. Odkázal nám, aby sme išli spolu s Ježišom
proti mienke tohto sveta. Nemáme

čakať, kým nás upália ako mučeníkov
za našu vieru. Jednoducho treba robiť
všedné skutky odvahy. O 12:30 bola
sv. omša a po nej sme mali obed. Mali
sme po chlebe - doslovne. Dostali
sme pre jednu dvojicu bochník chle-
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Mladí
ba a vodu. Po „bohatom“ obede sme
o 14:30 mali najzaujímavejšiu akciu
celej P18 - Popoludnie angažovanosti.

Mohli sme sa zapojiť do ktorejkoľvek
dobrovoľníckej akcie, kde sme buď
pomohli ľuďom (dôchodcom, postihnutým, sirotám, rómom) alebo sme
pomohli okrášliť okolie mesta Prešov maľovaním plotov alebo aj prácou v záhradkách. Ja som sa zapojila
pri pomáhaní s Olympijskými hrami
pre rómske deti. Toto podujatie bolo
aj výzvou Pápeža Františka - 1 milión
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mladých pre pápeža. Snom pápeža je,
aby sa na celom svete našlo 1 milión
mladých alebo radšej celá generácia,
ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi
v spoločnosti. Po večeri o 20:30 bola
krížová cesta na amfiteátri. Viedol ju
biskup Marek Forgáč. Jeho zamyslenia dostali štrnásti filmári a každý
jeden mal za úlohu sfilmovať jedno
zamyslenie na jednu minútu. Odporúčam pozrieť si túto krížovú cestu v
archíve TV Lux.
Sobota 28. júl 2018
Ráno sme začali modlitbou - Ráno s
anjelmi. Modlili sme sa v rôznych kostoloch podľa diecéz. Naša diecéza bola
umiestnená v kostole Krista Kráľa. Po
raňajkách nasledovala katechéza, ktorú viedol rožňavský biskup Stanislav
Stolárik. Nám dievčatám povedal, že
ak budeme nasledovať príklad Panny
Márie, tak budeme najkrajšie a nebudeme potrebovať make-up. Taktiež
máme byť odvážne ako Panna Mária
a smelo svedčiť a stáť pod krížom. Potom nasledovalo ďalšie stretnutie v
skupinkách. Vyrábali sme si papierové loďky, na ktoré sme napísali veci,
v ktorých chceme ísť „proti prúdu.“
O 12:30 sme mali svätú liturgiu, ktorú celebroval arcibiskup Ján Babjak.
Na kázni nám odkázal, aby sme sa

nedali zviesť k akémusi „gaučovému
kresťanstvu.“ Potom nasledoval obed
v miestnych reštauráciách. O 14:30
bolo EXPO povolaní - prehliadka reholí, hnutí, pro-rodinných organizácií.
Súčasne s EXPO boli rôzne divadelné
predstavenia a športové aktivity. Po
večeri o 20:00 nasledovala večerná
modlitbová vigília s Michalom Zamkovským.
Nedeľa 29. júl 2018
O 9:00 hodine sme mali Ráno s Otcom - modlitbu chvál eSPé. Nasledovala katechéza s p. biskupom Jozefom
Haľkom. Pán biskup nám odkázal,
aby sme mali odvahu vyliezť vyššie,
pozrieť ďalej a povedať: Ježiš je pevninou môjho života. Povedal nám aj,
že sa nemáme nechať unášať vlnami,
ale aby sme sa chopili kormidla svojho
života. O 10:30 bol uzatvárací ceremoniál s predstavením Svetových dní
mládeže v Paname v 2019. O 12:00 sa
v Prešove na Hl. ulici konala záverečná
sv. omša, po ktorej sme sa pripravili
na cestu domov.
Odvaha nekončí, odvaha začína.
Magdaléna Jaššáková

Relikvie

Relikvie svätých v našej farnosti
SV. JÁN PAVOL II.
SV. JÁN PAVOL II.

(1920- 2005)
( SVIATOK 22. OKTÓBER)

„Rozdielnosť jazykov a kultúr nesmie byť
nikdy príčinou nesvornosti, ale má sa stať
príležitosťou na vzájomné obohatenie.“
(Sv. Ján Pavol II.)

Niektoré životné udalosti sv. Jána
Pavla II. (rodným menom Karol Józef
Wojtyła)
Karol Wojtyła sa narodil 18. mája
1920 vo Wadowiciach, v Poľsku. Už
ako deväťročnému mu zomrela matka vo veku 45 rokov, o tri roky neskôr
zomrel jeho starší brat Edmund. Keď

38 ročný bol zvolený za poľského pomocného biskupa a
o 9 rokov neskôr sa stal kardinálom. Vo veku 58 rokov bol
zvolený za rímskeho pápeža.
Jeho pontifikát trval do roku
2005. V roku 2014 bol na Námestí Sv. Petra v Ríme vyhlásený za
svätého.

mal Karol 21 rokov, stratil aj otca. Od
otca, človeka hlboko kresťanského, sa
naučil súcitu a láske k blížnym, ktoré
živil vytrvalou modlitbou a sviatostným životom.
Karol bol študentom gymnázia. Mal
rád divadlo a šport. Po ukončení štúdia nastúpil na Filozofickú fakultu.
Vojna mu neumožnila pokračovať
ďalej, preto sa zamestnal v chemických závodoch. Túžba po kňazstve v
Karolovi rokmi dozrievala. Kňazské
svätenie prijal vo veku 26 rokov. Ako

PONTIFIKÁT 1978 - 2005
- meno Ján Pavol II. si zvolil na počesť
svojho predchodcu Jána Pavla I.;
bol 264. rímsky pápež;
za posledných 456 rokov bol prvý
netaliansky pápež;
bol najmladší pápež od roku 1846;
bol pápež milujúci kultúru ľudového
katolicizmu, púte, svätých, ruženec a
Matku Božiu;
- odovzdanosť Panne Márii vyjadril
mottom „Totus tuus“;
jeho pôsobenie vo funkcii rímskeho
pápeža sa stalo tretím najdlhším v histórii;
podnikol viac ako
100
zahraničných
ciest, týmito cestami
prešiel väčšiu vzdialenosť ako jeho predchodcovia dohromady;
bol zakladateľ a prvý
usporiadateľ Svetových dní mládeže (od
roku 1985);
do októbra 2004

blahorečil a kanonizoval 1 340 ľudí;
- prežil tragickú skúsenosť dvoch diktatúr, prežil pokus o atentát 13.mája
1981, v posledných rokoch v úlohe
rímskeho biskupa bol ťažko fyzicky
skúšaný napredovaním choroby
PÁPEŽ RODINY
Krátko po zvolení za pápeža, zvolal
Ján Pavol II. biskupskú synodu o rodine, po ktorej publikoval apoštolskú exhortáciu Familiaris sonsortio
o úlohách rodiny v dnešnom svete.
Známe sú aj ďalšie dokumenty venované rodinám: List rodinám 1994,
Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy, Katechézy o ľudskej lásky podľa Božieho plánu, Teológia tela, List
starším ľuďom z roku 1999.

Karol Wojtyla s rodičmi
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Relikvie
Povolanie milovať je pre každého
človeka. Vieme však, že to nie je ľahké. Aby muž a žena mohli žiť naplno
svoju lásku, ktorej vyvrcholením je
darovanie nového života, Boh nám
daroval sviatosť manželstva.
Skúsenosť učí, že ľudská láska, prirodzene zameraná na otcovstvo a materstvo, je občas postihnutá hlbokou
krízou a je vážne ohrozená. V takýchto
prípadoch treba sa obrátiť na služby,
ktoré ponúkajú manželské a rodinné
poradne. Koreňom týchto záporných
javov je skazené chápanie a uplatňovanie slobody, ktorá sa berie ako
nezávislá sila osobne sa uplatňovať,
často aj na úkor iných, prílišný blahobyt a spotrebná mentalita.

JÁN PAVOL II. NA SLOVENSKU
Rok 1990 - PÁPEŽ AKO ZÁZRAK
Bratislava – Vajnory
Pápežove slová počas návštevy Slovenska v roku 1990: „Milovaní bratia
a sestry, drahí Slováci a Slovenky,
Vaša dvojnásobná láska k Panne
Márii a Petrovmu nástupcovi je
vzácnym dedičstvom svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Osobitným
spôsobom sa obraciam na mládež.
Budúcnosť Vašej vlasti závisí najmä
od Vás. Nebojte sa Ježiša Krista, On
je Vašim skutočným priateľom. On
Vás nikdy neopustí.“

FARNOSŤ NECH JE DOMOVOM
PRE VŠETKÝCH
Naša zem dychtí nielen po svätých
osobách, ale aj svätých spoločenstvách, takých zaľúbených do Cirkvi i
sveta, že dokážu ukazovať svetu slobodnú, otvorenú, dynamickú Cirkev
blízku ľudským bolestiam, prijímajúcu
všetkých, zástankyňu spravodlivosti,
pozornú k biednym …
V každej farnosti by sa mali vytvoriť
podmienky (miestnosti, pomôcky)
pre stretávanie rodín, aby farnosť
bola domovom pre všetkých, aby sa
zlepšovala vo farnosti príprava na
manželstvo; poskytovanie pomoci
manželom, ktorí sú v kríze, manželom
s problémovými deťmi, rodinám s nízkym príjmom, odlúčeným, rozvedeným, vdovám, vdovcom, bezdetným
rodinám; tiež je potrebné organizovať
akcie zamerané na kompletné rodiny
(sväté omše, adorácie, ale aj výlety a
slávnosti); hľadať cesty, ako pomáhať
všetkým rodinám, nielen veriacim;
raz do roka v nedeľu sláviť Deň rodiny; rozvíjať pastoráciu mužov, posilňovať ich identitu muža a otca, vrátiť
manželov a otcov rodine; pomáhať
rodičom pri výchove detí (literatúra,
prednášky); rozvíjať vo farnostiach
úzku spoluprácu medzi kňazom, rodičmi a pedagogickými zbormi, ako aj
so zapojením laikov s predstaviteľmi
samosprávy a miestnymi štátnymi orgánmi.
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je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista
a svojej oddanosti Panne Márii.“
Rok 2003 - Z KRÍŽA SA NEZOSTUPUJE
Trnava, Banská Bystrica, Rožňava,
Bratislava – Petržalka (blahorečenie
dvoch mučeníkov komunistického režimu - Vasiľa Hopka a Zdenky Schelingovej)
Pápežove slová počas návštevy Slovenska v roku 2003: „S pocitom najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam
vďaky za teba Bohu, že si si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať
vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za
evanjelium. Chráň si ho v srdci ako
najcennejší poklad, z ktorého môžeš
čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

Na snímke Svätý Otec a slovenský arcibiskup Ján Sokol

Rok 1995 - MARIÁNSKA NÁVŠTEVA
Bratislava, Nitra, Prešov, Levoča,
Košice (kanonizácia troch blahoslavených – Marka Križana, Melichara
Grodeckého, Štefana Pongráca), Spišská kapitula, Šaštín, Poprad a Vysoké
Tatry

Pápežove slová počas návštevy Slovenska v roku 1995: „Ak si položíme
otázku, kde čerpali Slováci silu počas
obdobia prenasledovania, odpoveď
nájdeme predovšetkým pri návštevách mariánskych svätýň. Slovensko

MODLITBA
Svätý Ján Pavol II., ty si povedal k vyhasnutej peci sa nikto nepriblíži
s úmyslom zohriať sa. Nedaj vyhasnúť rodinnému krbu, obnovuj rodiny podľa vzoru Svätej rodiny, aby sa
šťastné kresťanské rodiny stali nádejou pre súčasného človeka. Žehnaj mladým, pomôž im opäť snívať,
pomôž im opäť pozerať k výšinám.
Žehnaj každej rodine, ochraňuj každý život, ktorý z rodiny vykvitne.
Vyprosuj nám Božie požehnanie.
Amen.
Inšpirované zdrojmi: www.citaty-slavnych.
sk, www.zastolom.sk – katechézy Jána Pavla
II. Humanae Vitae, apoštolská exhortácia Familiaris consortio z 22.11.1981, www.kbs.sk
- dokumenty pápežov, konzervatívny denník,
www.kbs.
Článok spracovala: Mgr. Eva Murínová

Komunita

Typ na dobrú knihu
Kniha od poľského kapucína ukazuje
manželom pozitívny pohľad na ľudskú
sexualitu, ale zároveň poukazuje aj
na bremeno a úlohu, ktorú je niekedy
ťažké si plniť.

AUTOR KNIHY:
Ksawery Knotz - poľský katolícky
kňaz rehole menších bratov kapucínov, doktor pastorálnej teológie, strávil množstvo času rozhovormi s manželmi, venuje sa pastorácií manželov.
Niekedy by sme chceli poznať, čo

je ľahký a čo už ťažký hriech, vedieť
„pokiaľ môžeme zájsť“.
Páter Knotz vysvetľuje, že každý skutok je možné zhodnotiť až v perspektíve konajúcej osoby.

Páter Knotz je kňaz, ktorý žije v celibáte, ale dokázal, že aj kňaz môže porozumieť manželom. Na základe rozhovorov s mnohými manželmi, ktorí
sa mu zverovali so svojimi problémami a radosťami, píše o intímnom
manželskom spolunažívaní otvorene a ako skutočný expert. Možno o
to viac, že nie je ovplyvnený jednou
vlastnou skúsenosťou, keďže nežije
v manželstve. Je to možno podobné,

ako keď žena dôveruje skúsenému
gynekológovi – pôrodníkovi, hoci vie,
že sám ako muž nikdy neprežil tehotenstvo a nerodil dieťa. Spolieha sa na
jeho skúsenosti a o jeho medicínskej
spôsobilosti pomáhať ženám nepochybuje.
V KNIHE NÁJDETE TÉMY AKO SÚ:
Začíname od nežností
Medzi vášňou a žiadostivosťou
Telesné a duchovné naplnenie
Naladenie manželov v plodnom a
neplodnom období
Nežnosti mimo styku
Čo najviac pochopenia – čo najmenej zlosti
Bezpečný elixír lásky
Zdržanlivosť je predohrou, nie
trestom
Citlivosť, úcta a uznanie ako dar
Manželské fauly
Ako usporiadať pošpinenú sexualitu
Morálne dilemy
Antikoncepcia – antinápad na život
Sexuálna výchova
prečítala: Mgr. Bc. Ivana Murínová

Kňazské jubileum
Mesiac jún je mesiacom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. Je to aj mesiac kňazských vysviacok. Tak to bolo
aj pred 50 rokmi. Kňazskú vysviacku
23. 6. 1968 z rúk otca biskupa Róberta Pobožného prijal Anton Tatarko. Narodil sa 5. 4. 1945 v Lúčke pri
Spišskom Podhradí. Po vysviacke sa
stal kaplánom v Rabči (vtedy naša

farnosť), kde pôsobil do roku 1970
pri p. farárovi Zibrinovi. V tom období vrcholili prípravné práce na zabezpečenie výstavby kostola v Oravskej
Polhore a sviatosti birmovania vo farnosti (1969). Mladý, ambiciózny kaplán bol veľkou pomocou p. farárovi aj
preto, že hoci nemal auto, vzdialenosť
medzi Oravskou Polhorou a Rabčou

nebola preňho prekážkou. Absolvoval
ju na bicykli aj niekoľkokrát denne. Po
pôsobení v Rabči sa stal kaplánom v
Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Levoči.
Od roku 1973 bol správcom farnosti
vo Vyšnom Slavkove, Hnilčíku, neskôr
správcom farnosti Rakúsy a farnosti
Tvarožná. Od 1. 8. 1990 prešiel do služieb Košickej diecézy. V súčasnosti žije
v Charitnom dome vo Veľkom Šariši.
Pri príležitosti jeho 50. výročia kňazskej vysviacky si spomíname a
modlíme sa, aby ho Pán zachoval dlhé
roky v zdraví. Aj počas pôsobenia v
Košickej diecéze navštívil Oravskú Polhoru, za čo mu srdečne ďakujeme. Za
veriacich z Oravskej Polhory,
Milan Štraus
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Výročie posviacky kaplnky
Pri návšteve významných historických stavieb – hradov, zámkov,
chrámov, ktoré nás očaria svojou
veľkosťou, výzdobou, si zvykneme
pomyslieť: keby tak múry vedeli rozprávať.... Dozvedeli by sme sa o mnohých osudoch ľudí, ktorí sa na stavbe
podieľali, o živote v dobách vzniku
týchto úžasných diel.
Vzácnu, aj keď nie mohutnú stavbu,
máme aj v našej dedine. Je to kaplnka, ktorej výročie si pripomíname tento rok – je to 90 rokov, ktoré uplynuli
od jej posviacky. Máme šťastie, že
ešte žijú potomkovia tých, ktorí sa na
stavbe podieľali a nemusíme prosiť jej
múry, aby nám vydali svedectvo. Vďaka pamätníkom máme presné údaje o
tom, ako sa zrodila myšlienka postaviť
kaplnku a aké udalosti sprevádzali jej
výstavbu.
Pripomeňme si, ako to celé začalo....
Na mieste, kde dnes stojí kaplnka,
stál pôvodne kríž. Neskôr ho nahradila maličká kaplnka, ktorá pri veľkom
požiari v roku 1904 bola poškodená,
ale čoskoro opravená a uvedená do
pôvodného stavu.
V roku 1923 sa pri zvonení za búrky
rozbil zvon umiestnený na lipe v mieste, kde dnes stojí náš kostol. Lipa bola
stará, podľa tradície zasadená v roku
1550 (tento rok sa považuje za rok
vzniku obce). Nový zvon, vážiaci 200
kg, sa báli umiestniť na starú lipu, preto sa hľadalo nové, vhodné miesto.
Vtedajší kostolný kurátor Pavol Mularčík navrhol, aby na mieste malej
kaplnky bola postavená zvonica, kde
by nový zvon umiestnili. Po odsúhlasení návrhu Antonom Ruffom, majiteľom pozemku, bol vymenovaný
kostolný výbor. Ten riadil práce pri
výstavbe kaplnky, ktoré trvali od roku
1925 do roku 1927. Jej rozmery sú asi
o 100 m2 menšie oproti pôvodným
návrhom. Možno práve táto zmena
si neskôr vynútila stavbu súčasného,
veľkého, moderného kostola. Je obdivuhodné, že murári pod vedením
majstra Pavla Marlengu a pomocníkov Jána Chromčáka, Martina Dendysa, podľa vzoru rabčianskeho kos-
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tola postavili taký pekný kostolík. Na
svojej práci si dali záležať, s umom a
múdrosťou ukladali kameň ku kameňu. Oltár zhotovil Štefan Zboroň –
Myčka, podľa svojej obrazotvornosti.
Je to hodnotná práca vykonaná ručne
a z hľadiska ľudovej tvorivosti je to
dielo vysokej hodnoty.
Naši rodičia i starí rodičia boli hrdí
na to, čo v časoch ťažkých sociálnych
pomerov dokázali. Ich hrdosť rástla

s blížiacim sa termínom požehnania
kaplnky, ktorý bol stanovený na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1928.
Prípis diecézneho úradu Spišskej Kapituly, ktorým bol Vdp. kanonik Ján
Kecera, vtedajší správca farnosti Rabča, poverený požehnaním, znie:
Dôstojný pán farár.
V zastúpení osvieteného pána biskupa dávam Vašej dôstojnosti dovolenie
požehnať kaplnku v Polhore. Žiada sa
však, aby cirkevná obec v Polhore, zastúpená školskou stolicou zaviazala sa
kaplnku v dobrom stave udržiavať tak
zvonku ako aj zvnútra a všetkým potrebným zariadením vystrojiť. Kaplnku aj s plochou, na ktorej stojí, nech
zaznačí v pozemkovej knihe na rímsko-katolícku cirkevnú obec v Polhore. Súčasne dovoľujem, aby trikrát v
roku, a to: vo sviatok Božského Srdca
Ježišovho, v deň sv. Cyrila a Metoda a
v druhú nedeľu októbrovú mohla byť

slúžená v spomínanej kaplnke svätá
omša, ale len vtedy, keď rabčianska
farnosť na ten čas bude mať kaplána,
aby farské služby neutrpeli.
Školská stolica vyhlásila, že všetky
nariadenia biskupského úradu budú
splnené. A tak až do februára 1948 sa
sväté omše slúžievali pravidelne každý rok. Až správca farnosti Ján Marko
s kaplánom Jozefom Čakánkom a Bernardom Pánčim v roku 1954 zaviedli
slúženie svätej omše každú nedeľu o
7.00 hodine, čo Polhorci s radosťou
uvítali. V tomto pokračoval aj pán farár Irha a Zibrin.
16. novembra 1930 páter Frederik,
františkán z Trstenej posvätil Krížovú
cestu v kaplnke.
Postavením kostola Božského Srdca Ježišovho sa sväté omše v kaplnke prestali slúžiť s výnimkou sviatku
Božského Srdca a sviatku sv. Cyrila a
Metoda.
Zub času poznačil aj interiér kaplnky.
Za pôsobenia Vdp. Blažeja Dibdiaka
bola vykonaná generálna oprava,
reštaurácia oltára, sôch, obrazov. Vymenila sa i strešná krytina, upravili
vonkajšie schody a okolie kaplnky.
Rozmiestnením stoličiek vnútri kaplnky sa zvýšil počet miest na sedenie. Za
obnovu kaplnky sú obyvatelia vďační
pánovi Dibdiakovi i obecnému úradu,
ktorý sa na prácach finančne podieľal.
Pán farár Milan Holík chcel uľahčiť
účasť na bohoslužbách najmä starším
veriacim, preto od októbra 2005 zaviedol slúženie ranných svätých omší
v kaplnke v pracovných dňoch. Jeho
nasledovník, pán farár Marián Kačír
s pánom kaplánom Vladimírom Malecom v tejto tradícii pokračujú, za čo
sú im vďační všetci farníci.
V dňoch výročia posviacky kaplnky si
s vďakou spomeňme na našich predkov, ktorí nám zanechali v podobe
kaplnky prejav ich úprimnej a obetavej viery. Úlohou súčasnej generácie
je pripomínať ich mená a odovzdávať
ich príklad viery nasledujúcim generáciám.
Milan Štraus
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Vaše otázky - naše odpovede
A keď trpela Ježišova rodina, ostatné
rodiny sa tomu vyhnú? Nie. Je to údel,
človeka. Ale ľudí i ro-diny, ktoré trpia
Boh mimoriadne požehnáva. Nezabúda na nich, ale sú mu veľmi milé, lebo
Ježiš si sám zakúsil aké to je.
Nebojte sa teda, vaša rodina je veľmi milovaná Bohom. On Vám bude
útechou v utrpení a posvätí Vaše trápenia, aby sa v budúcom živote stali
radosťou. On o Vás vie.

Niektoré rodiny prežívajú zvlášť
ťažké kríže (smrť blízkeho, rodiča,
opustenie partnerom), sú to veľmi
ťažké chvíle pre rodinmu. Sú tieto
rodiny azda menej milované pred
Bohom? Vďaka.
Aby sme pochopili zmysel utrpenia
v rodine, musíme sa pozrieť práve na
vzor svätej rodiny. Jozef, Mária a Ježiš
žili v ťažkých pomeroch. Boli chudobní – veď sám Ježiš sa musel narodiť v
maštaľke. Museli utekať do Egypta,
lebo zlí ľudia (Herodes) chceli zabiť
dieťa. Potom v Nazarete žili ako tí
naj-poslednejší (všimnime si, že keď
Ježiš učí v Nazarete, povedia o ňom
– „Vari to nie je tesárov syn, nie je tu
s nami jeho matka, bratia a sestry?“
porov. Mt 13,55) Tiež si zažili smrť
blízkeho – keď zomrel sv. Jozef. Mária
musela vidieť, ako jej dieťa – Ježiš je
krivo obvinený, odsúdený a ukrižovaný. Bola mat-kou, ktorá prišla o dieťa
a ostala na svete sama...
Môžeme azda povedať, že Ježišova
rodina netrpela? Veď si zažili všetko –
od finančných a exis-tenčných problémov až po stratu blízkeho a samotu. A
pritom Ježiš je Boží Syn. Mária nemala
žiadny hriech. A sv. Jozef je príkladom
pre všetkých mužov. Azda by ich Boh
nemal rád? Isteže mal. Ale ako Ježiš
hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a
nasleduje ma.“ /pozri Mt 16, 24/. (Tak
to platí i v rodinách. Utrpenie nás má
spájať a posväcovať.

V Sv. Písme sa píše: „O nič nebuďte
ustarostení...“ Keď Boh takto oblieka poľné kvety, vari sa o vás nepostará? Prečo deti na kontinentoch
ako Afrika trpia hladom? Vďaka.
Odpoviem jedným z príbehov od Bruna Ferrera. Akýsi chlap
šiel k holičovi a ako tam bol, dali sa
do reči o náboženstve. Holič tvrdil,
že Boh nemôže existovať, lebo by na
svete nebolo toľko utrpenia, zla, vojen, neprávostí, hladu a chorôb. Keď
zákazník odchádzal, prechádzal okolo
holičstva akýsi bezdo-movec. A vtedy
dotyčný vraví: „Holiči neexistujú!“
Holič sa zarazil: „Čo to tvrdíte? Veď
ja som holič a som tu!“
A tamten: „Ale pozrite na toho bezdomovca. Akoto, že je taký zarastený,
keď holiči sú?“
Holič na to: „Ale ja nemôžem za to,
že za mnou neprídu.“
„Presne tak,“ vraví zákazník: „ak Pán
Boh je tu, ale mnohí sa od neho odvracajú a preto je potom na svete
všetko to zlo.“
Môžeme si to preniesť na situáciu
vo svete: Boh stvoril tento svet a nám
dal možnosti, ako sa oň starať. Zasejeme semienko a vyrastie strom, obilie – proste čo potrebujeme pre život.
Vieme spracovať kamene, hlinu a materiál, aby sme postavili domy – a naozaj musíme povedať, že Boh urobil
všetko pre to, aby sme mali nádherný
domov na tomto svete.
Problém ale je – ako sa k tomu postavili ľuďia? Koľko peňazí sa investuje
do zbraní, miesto do po-travinárske-

ho priemyslu? Koľko potravín sa vyhadzuje? Koľkí ľudia získavajú bohatstvo
podvodmi, krádežami a koľkí nie sú
ochotní pomôcť tým, ktorí to potrebujú. A ešte keď niekde vyčíňa mafia,
ale-bo predstavitelia krajiny nekonajú
tak, aby pomohli ľuďom, ale iba sebe,
potom sa nemôžeme diviť, že to vyzerá tak, ako to vyzerá.
Boh naozaj urobil všetko pre to, aby
nám na svete bolo dobre a ak by sa
všetci ľudia správali podľa Božej vôle,
naozaj by sme nemuseli byť ustarostení.
Ale ľudská zloba, chamtivosť, lakomstvo a sebectvo spôsobujú, že mnohí
takto trpia a čo je horšie – ešte sa pýtame, prečo to Boh dopsutí, akoby to
bola jeho vina. Ale nie je to skôr naša
zodpovednosť? Nie sme skutočnými
vinníkmi práve my – ľudia? Boh predsa stále niečo robí, aby to zmenil –
stvoril nás, aby sme urobili tento svet
lepším. Snažme sa byť otvorení a pomôcť ľuďom okolo seba – možno tým,
čo sú chudobnejší, alebo čo trpia – a
hneď bude na svete trochu lepšie.
Nerozumiem tomu, ako sa Boh
môže pozerať na utrpenie mnohých
nevinných a tých, čo im ubli-žujú nijak viditeľne nezastaví. Predsa aj tá
najlepšia matka, otec, keď vidia, že
sa ubližuje ich dieťaťu, zastanú sa ho
a obránia ho. Ďakujem za odpoveď.
Sú dva dôvody, prečo Boh necháva
konať ľudí – i keď robia zle. Prvý – Boh
nám dal slobodnú vôľu. Ak by takto
zasahoval ľudia by nemohli konať slobodne. Možno na prvý pohľad povieme, že by sme nehrešili, ale nemali by
sme ani zásluhy, ani by sme nemohli
skutočne milovať.
Postupne by ľudia začali vnímať Boha
ako diktátora. A to on predsa nechce.
Veď je náš Otec.
To je zároveň druhý dôvod. Ako ste
písali rodičia obránia svoje deti. Ale čo
keď ich detí urobia nei-čo zlé? Trápia
sa. Často pre nich plačú – ale nakoniec odpustia im? Dajú im ďalšiu šancu? Dokážu im odpustiť – aj keď stále

21

Komunita
svoje chyby opakujú? Keď toto dokážu milujúci rodičia, nedokáže to azda
Boh, ktorý nás miluje ešte viac?
Tu si musíme uvedomiť, že aj tí, ktorí
ubližujú iným sú Božie deti. Aj ich má
Boh rád. Aj im chce dať šancu zmeniť
sa. Raz sa všetci budeme zodpovedať
pred Bohom za svoj život, ale nebudeme sa môcť vyhovárať že sme nedostali šancu napraviť to zlé. To je spravodlivosť. Ak by Boh zasiahol hneď,
nedal by šancu obrátiť sa – potom by
sa naozaj mohli vyhovoriť, že Boh je
nespravodlivý a tyran. Mô-žeme teda
vidieť, že Boh je milujúci Otec, ktorý
chce zachrániť svoje deti – aj tie nepodarené, čo robia zle.
Tí čo trpia, zas môžu získať veľké zásluhy a odmenu v Nebi. Boh na nich
nezabúda.

raz budete stáť pred Pánom, dozviete sa pravdu. Zatiaľ si môžete pozrieť
životopisy sv. Anny (Ondruš, R.: Blízki
Bohu i ľuďom, príp. iné).
V každom prípade, či už sv. Anna žila
v tom čase, alebo nie, isté je, že bola
veľkou súčasťou Božie-ho plánu.

Pochválený buď Ježiš Kristus! Môžem získať úplné odpustky sv. ruženca, keď sa s rodinou mod-lím sama?
Naveky, amen. Áno, ak sa modlíte s
rodinou (ako spoločenstvo) je možné
získať odpustky – je po-trebné splniť
aj všetky ostatné tradičné podmienky (Byť v stave posväcujúcej milosti
– po sv. spovedi; ísť v ten deň na sv.
prijímanie; pomodliť sa na úmysel Sv.
Otca; vylúčiť pripútanosť aj k ľahkému
hrie-chu). Taktiež treba pridať i rozjímanie nad tajomstvami ruženca. Pokiaľ toto všetko splníte, môžete získať
odpustky. (Viac pozrite tu: Enchiridion
indulgentiarum)
Panna Mária už nemala mamu, keď
sa zasnúbila so sv. Jozefom?
Sv. Písmo sa o rodičoch Panny Márie nezmieňuje. Tradície a apokryfy
(hl. Protoevanjelium sv. Ja-kuba) spomínajú mená jej rodičov: Joachim a
Anna. Podľa nich dali svoju dcéru,
Máriu, ktorú mali až vo vyššom veku
zasvätiť Pánovi do Jeruzalemského
chrámu, keď mala tri roky. Potom sa
tradície o ich živote rozchádzajú –
niektoré tvrdia, že zomreli krátko potom, iné, že sv. Anna žila ešte dlho a
dokonca pomáhala vychovávať Ježiša.
Čo z toho je pravda – to už po 2 000
rokoch nezistíme, no verím, že keď
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Prečo neni na tabuli Sláva a Verím
pri sv. omši? Veľa ľudí to nevie, aj
mladí a preto sa nemodlia. Ďakujem.
Nie je to tam, pretože sa predpokladá, že tieto veci by mal vedieť každý
kresťan. Prvoprijímajúce deti i birmovaci, ktorých som učil môžu potvrdiť,
že sme Verím v Boha prechádzali a
vysvetľovali si ho, a aj som to skúšal.
Verím i Sláva Bohu na výsostiach sa
opakuje každý týždeň v nedeľu – ak
človek chodí poctivo do kostola, za tie
roky sa na neho musí niečo nalepiť.
Navyše – ako kresťan by som sa hanbil povedať, že neviem Verím v Boha –
je to zhrnutie našej vie-ry. Keď sa má
niekto opýta v čo verím – tak čo mu
poviem? V nejakého Boha o ktorom
neviem nič? Vyznanie viery obsahuje
základ toho, čo by mal každý kresťan
o Bohu vedieť povedať.
Potom by sme už na omši mohli vysvietiť aj Otčenáš – a keď by do kostola prišiel niekto, kto nie je odiaľto a
videl by, že si už pri základných modlitbách a spevoch musíme pomáhať
textom na plátne, mohol by sa pýtať:
„Ľudia v Polhore sa nevedia modliť?“
Takže prosím, je to aj výzva pre nás
všetkých – ak sme niečo zabudli, ale-

bo sa nenaučili, napravme to. Majme
trošku hrdosti v sebe – ak sa chceme
volať kresťanmi, nech vieme, aspoň
tie najzákladnejšie veci. Aby sme sa
potom hanbiť nemuseli.
Pochválený buď Ježiš Kristus! Sv.
Gemma Galgani, ktorej relikviu
máme, má sviatok 11. Apríla, aj keď
v liturgickom kalendári je spomienka na sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Bolo by mož-né si ju uctiť v
ten deň?
Naveky, amen. Samozrejme – možnosť uctiť si relikvie máte vždy. Relikvie svätých sú vzadu na dostupnom
mieste, kde sa k daným svätým môžete modlievať. A pokiaľ máte záujem,
stačí osloviť nás a požiadať – otvoríme
vytrínu a budete si môcť relikviu uctiť
aj bozkom. Môžete tak urobiť hocikedy – nielen v dni, keď majú sviatok. Ak
máte teda záujem, len sa nám ohláste.
Prečo nemôžu miništrovať aj dievčatá?
Čo sa týka služby miništranta – dáva
sa prioritne prednosť chlapcom, pretože kňazské povolania môžeme očakávať len zo strany chlapcov, a keď
chlapec slúži pri oltári a vidí to všetko „zblízka“, je väčia nádej, že ho to
osloví a odpovie Pánovi na volanie do
kňazstva. Keďže dievčatá kňazmi byť
ne-môžu, je v mnohých farnostiach
tradícia, že miništrujú iba chlapci. Sú
však farnosti, kde miništrujú aj dievčatá a dokonca aj také, kde to už aj
dievčatá prestalo baviť a neminištru-
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jú, hoci by mohli.
Tu v Polhore je chlapcov, ktorí sú
ochotní miništrovať zatiaľ dosť, takže
nie je potrebné zapájať aj dievčatá.
Tie však majú možnosť stať sa predmodlievačkami (čo v iných farnostiach
zase nefunguje) a tak rozvíjať svoj
vzťah s Bohom. Jedna i druhá služba
sú dôležité a preto by som chcel, aby
miništrani i predmodlievačky nepozerali na to, čo majú jedni a čo zase
druhý, ale aby svoju službu vykonávali
od srdca – z lásky k Bohu. Tak sa dá
získať veľa milostí.

ďuje dôkazy, dáva podnety na príslušný Cirkevný súd.

dôležité. Robte to od srdca a Pán vám
to iste započíta.

Prečo sa neprykrýva Sviatosť Oltárna?

Kedy budú u nás ľudové misie? (Od
posledných je už 6. rokov)

Nuž – neviem presne, na čo sa pýtate. Mysky v bohostánku sú vždy zakryté vrchnákom.
Ak máte na mysli adorácie: Ciborium
je prykryté vélom vždy – používa sa
pri kratších adoráciách a vélum označuje, že v cibóriu Ježiš, ktorého adorujeme.

Misie by som prirovnal k sejbe. Človek zaseje semiačko do zeme, ale ono
nevyrastie hneď na druhý deň. Chce
to čas, aby to prinieslo úrodu.
Aj to, čo bolo zasiate do vášho srdca
pri misiách, potrebuje čas, aby dozrelo. Keď sú potom ďalšie misie, človek
sa na ne díva už ináč, lebo je zrelší,
starší – a tak mu to môže dať niečo
nové.
CIC hovorí: Farári majú podľa predpisov diecézneho biskupa v istých
obdobiach usporiadať kázne, ktoré
sa nazývajú duchovnými cvičeniami
a svätými misiami, alebo iné formy
kázní, primerané potre-bám. (CIC kán.
770)
Dokumensty 2. Synody Spišskej diecézy stanovujú toto obdobie na max.
10 rokov. (pozri Dokumen-ty Druhej
synody Spišskej diecézy, str. 45). Ako
ste spomínali – od posledných misií
uplynulo iba 6 rokov.
Hoci sa vám to môže zdať dlho z vášho pohľadu, sme len čosi za polovicou
stanoveného obdobia medzi misiami.
Zas môžete využiť ostávajúce 4 roky
na to, aby ste hlbšie premeditovali to,
čo vám bolo dané pri misiách. Pokiaľ
by ste ale chceli viac, môžete sa zúčastniť misií v inej farnosti. Na stránke
napr. Redemtoristov môžete pozrieť
ich misijný plán a navštíviť bohoslužby počas misií v danej farnosti, ktorú
si vyberiete.

Prosím Vás, kedy bude u nás vo farnosti Obnova v Duchu Svätom? (Žiadame si kňaza z Habovky: Ondreja
Poliančika, ktorý je modliaci sa kňaz
na tieto obnovy v Duchu Svätom – to
je 9 nedieľ).
Vzhľadom na to, že vo farnosti neregistrujem aktívne charizmatické spoločenstvo, ktoré by sa zapá-jalo do
života farnosti, tak som nad obnovou
takéhoto typu zatiaľ neuvažoval. Skôr
zvažujem nejaké obnovy, prípadne katechézy pre rodiny – to je všeobecnejšie – ako pre mladších, tak aj pre starších, každý si tam môže nájsť to svoje.
Ale pripraviť takéto veci sa nedajú zo
dňa na deň – takže je to otáz-kou budúcnosti.
Samozrejme, ak by sa ukázal veľký
záujem zo strany mnohých veriacich
o obnovu v Duchu Svätom, tak niečo
s pánom farárom dohodneme a podnikneme. V každom prípade ak máte
záujem, nik vám ne-bráni zúčastniť sa
takejto obnovy v Habovke, príp. inej
farnosti, kde sa koná. ;-)
Čo je to postulátor a kto je kanonik?
Kanonik je kňaz s hodnosťou (privilégiom), člen kapituly – ide o kňaza, ktorý v katedrálnom, alebo kolegiálnom
kostole má za úlohu a privilégium slúžiť slávnostné sv. omše. (CIC kán 503)
Postulátor je človek, ktorý má na starosti priebeh blahorečenia alebo svätorečenia, človeka, o ktorom sa predpokladá, že jeho život, príp. smrť nesú
známky svätosti. Postulátor zhromaž-

Taktiež monštrancia v Božom hrobe
je prykrytá priesvitným závojom –
znak toho, že je Ježiš v hrobe a teda
nemôžeme byť s ním priamo.
Inak počas adorácií je monštrancia
odhalená – pretože má slávnostne
znázorňovať Ježiša, ktorý je svetlom
sveta (všimnite si tvar väčšiny monštrancií), ktorý nás ožaruje svojou milosťou. Ak nás má táto milosť osvietiť,
budeme sa pred ňou skrývať, preto
ani monštranciu nezahaľujeme.
Dúfam, že som vám odpovedal, ak sa
však pýtate na niečo iné, prosím nabudúce upresnite otázku.
Prečo sa nespieva Otče náš pri sv.
omši?
Pokiaľ viem, každú nedeľu i prikázaný
sviatok sa Otče náš pri sv. omši spieva.
Rovnako i pri pohre-boch a sobášoch.
Vo všedných dňoch týždňa je to už
podľa situácie, ale nie je povinnosť
spievať Otče náš pri každej sv. omši.
Modlíte sa, aj keď ho recitujete a to je

Veľa detí máme alergických na
pleseň – to práve v našom kostole
musia dýchať taký plesnivý vzduch?
Nádherne!
Museli sme dôjsť až tak ďaleko, aby
nám tie múry kostola oplesneli? To v
takom naplesnenom kostole máme
sa modliť? Kedy sa už konečne dočkáme k súhlasu k maľovaniu kostola?
Otázka na maľovanie kostola tu už
bola v minulých číslach časopisu – ako
som písal vtedy, tak aj teraz zopaku-
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jem: Bolo by rozumné maľovať kostol,
keď sa o pár mesiacov pôjde robiť
kúrenie a bude sa do steny rýpať?
Však každý musí uznať, že by bolo nerozumné najprv maľovať a potom ísť
niečo prerábať. To vám povie aj každý
majster, aj každý robotník.
Navyše – maľovanie kostola nie je
riešením na pleseň, lebo keby sa vymaľoval aj zajtra – po zime bude pleseň zase tam. Alebo chcete, aby sa
maľovalo každý rok? Však isto ani u
vás doma každý rok nemaľujete.

V našom časopise sa vedie seriál o
gender ideológii. Chcem sa opýtať,
ako to s gender ideológiou vyzerá u
nás na Slovensku a ako ju my, obyčajní ľudia môžeme ovplyvniť alebo
zastaviť. Pán Boh zaplať za odpoveď.

Každoročne sa to strieka savom, aby
sa plesne odstránili, no oni budú vznikať opakovane kvôli vlh-kosti vzduchu.
Viem, že v kostole sa meria vlhkosť
vzduchu a uvažuje sa nad riešením,
ako to znížiť, no maľovanie naisto
problémy s plesňou trvalo neodstráni.
Maľovať sa bude, ale nie hneď – najprv treba urobiť práce, ktoré si vyžadujú väčšie zásahy do steny a až potom, ako posledné sa bude maľovať.
Takže prosím o strpenie.
Ak by ste chceli podrobnejšie a kompetentejšie vysvetlenie, tak keď sa
zvolá najbližšie stretnutie hospodárskej rady farnosti, príďte a bude sa o
tom diskutovať.

falošným, tzv. univerzálnym ľudským
právam. A ako ju môže obyčajný človek ovplyvniť alebo zastaviť? Na to je
viac spôsobov. Niektoré teraz vymenujem. Začnem po „kresťansky.“ Ak
nemám možnosť zasiahnuť priamo,
môžem zasiahnuť modlitbou. Hlavne modlitbou ruženca. Ďalej tým, že
vediem poctivý kresťanský život zasahujem priamo, lebo tým ovplyvňujem
celé okolie. Pokiaľ som rodič, získavam
informácie o tom, čo sa moje dieťa učí
v škole. Ďalej sa môžem stať členom
niektorej z katolíckych alebo charitatívnych organizácii, ktoré „vedia“ vyjadriť svoj postoj, stať sa ich aktívnym
podporovateľom alebo prispievateľom. Alebo prispieť dobrovoľníckou
aktivitou. Ďalej v čase „veľkých“ poli-

Vladimír Malec, kaplán

Pochválený buď Ježiš Kristus. Napodiv, Slováci sa neboja ani ideológie
gender, ani Istanbulského dohovoru
a razantne cez rôzne názory, postoje,
články v novinách a organizácie vyjadrujú tento svoj pohľad voči týmto

tických rozhodnutí“ zúčastniť sa ich.
Podpisom petície, zúčastnením sa na
referende. Ďalej zúčastňovať sa akcií
namierených proti myšlienkam ideológie gender, ktoré podporujú život,
nenarodené deti a rodinu. Pochod za
život a podobne. Ďalej získavať informácie o gender ideológii cez internet,
cez zvukové, obrazové alebo printové
médiá, aby som bol „v obraze.“ Viesť
„dialógy“ cez sociálne siete. Získavať informácie je dôležité preto, aby
človek vedel, na ktorú stranu sa má
postaviť, a prečo. Ďalej získavať informácie je dôležité preto, aby človek v
našom slovenskom prostredí v nadväznosti na spoločenské, kresťanské a
politické prostredie pochopil, o čo tu
vlastne v skutočnosti ide. Napokon,
tých možností, ako ovplyvniť alebo
zastaviť ideológiu gender, je samozrejme ďaleko viac, ale toto sú asi tie
najpraktickejšie informácie pre tunajšieho „obyčajného“ človeka. Tieto informácie k tejto otázke sú však veľmi
stručné, nakoľko nie je možné ju vyčerpať tu, na tomto mieste, v tomto
priestore – v bloku „odpovediach“
časopisu, preto sa budeme snažiť priniesť vám na ňu vyčerpávajúcu odpoveď v niektorom z nasledujúcich čísiel
časopisu Srdce, v seriáli o odhaľovaní pravej tváre ideológie gender, kde
bližšie a podrobnejšie rozoberieme
obidve časti otázky. Je to aj preto,
lebo je to veľmi zaujímavá, praktická a
súčasne veľmi trefná téma. Preto ďakujeme nášmu čitateľovi za pozornosť
a za takúto tému.
Jozef Ďubek

VTIPY :D
Jeden kamarát hovorí druhému. „Ty
počúvaj, si počul, že Dežiho zavreli za podvod?“ Druhý: „Vážne? A čo
urobil?“ Prvý: „Holil egreše a predával ich ako hrozno.“
Muž príde domov a hovorí žene:
„Miláčik, baľ si kufre, vyhral som milión!“ Žena: „Ó, drahý, ideme na dovolenku k moru?“ Muž: „Nie, ty ideš
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do kelu!“
Pani kričí na Deža: „Sa nehanbíš
Deži, taký mladý a už žobre?“ Dežo
hovorí: „Joj pani, ja nie som žobrák,
ja som drotár.“ Pani: „Hej, drotár a
kde máš potom drôt?“ Dežo: „Ja
som taký moderný, bezdrôtový.
V krčme na stole zazvoní mobil, jeden chlap ho zdvihne a hovorí: „Pro-

sím, ahoj. Že čo? Chceš si kúpiť kožuch? Koľko stojí? 1500? To jasné, to
si kúp však čo, však sme bohatí. No
a ešte čo? Auto? Koľko? 1,5 milióna?
Jasné, ber v pohode. A ešte čo? Dom
si videla pekný? Koľko? 18 miliónov?
A však kúp si kúp, však ťa mám rád.
Tak dobre. Kožuch, auto aj dom. Aj
ja teba, maj sa.“ Keď zloží hovorí:
„Chlapi, neviete, že čí to bol mobil?“

Komunita

SLUŽBA LEKTORA
Kňaz, biblista Jozef Jančovič spomína: „Keď som prvýkrát počul, že hviezdy najbližšej galaxie Andromeda sú
od nás vzdialené dva milióny svetelných rokov, jednoducho som to nedokázal pochopiť. Vzdialenosti boli príliš
obrovské na to, aby sa s tým moja myseľ vyrovnala“.

„To isté sa deje s pravdami viery, aspoň na začiatku. Sú pre nás príliš veľké
na to, aby sme sa s nimi vysporiadali,
príliš ohromné, aby sme ich pochopili. Ak máme dobrú vôľu a neustále
sa snažíme, potom pomalé rozjímanie nad Božím slovom začne prinášať
ovocie. To, čo najskôr začalo len ako
suché akademické vedomosti o Bohu,
sa mení a zasahuje nás. Ak začneme
cez Božie slovo vnímať lásku Boha
k nám, postupne sa toto poznanie
začne meniť na lásku k Nemu. Nikto totiž nemôže ostať rovnaký, keď si
uvedomí, že ho druhý miluje“.
HISTÓRIA SLUŽBY LEKTOROV V
NAŠEJ FARNOSTI
Jozef Vargončík (vedúci lektorov):
„Na začiatku sa utvorila skupina mužov a žien, ktorí na výzvu našich kňazov začali chodiť čítať Božie slovo na
svätých omšiach vo väčšie sviatky ako
Veľká noc, Vianoce, sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Boli to roky
1978 - 2000. Medzi prvých lektorov
patrila Terézia Juritková, Monika Kapičáková, Jozef Vargončík a Milan
Štraus. Snahu vzbudiť väčší záujem
o čítanie Božieho slova na svätých
omšiach mal aj náš vtedajší vdp. farár
Štefan Rozmus a hlavný miništrant Peter Matis, ktorí začali oslovovať žiakov, študentov, miništrantov a pozývať
ich do tejto služby. Jednotlivci chodili
čítať len na zavolanie. Služba lektorov
sa pohla vpred aj po príchode nových
kňazov do farnosti. Vdp. farár Milan
Holík pokračoval v oslovovaní ďalších
lektorov, on niekedy uložil veriacim
ako pokánie čítanie Božieho slova na
svätej omši.“

Terézia Juritková (lektor): „Keď bolo
vyhlásené v kostole, že je potreba čítania Božieho slova, veľmi ma to oslovilo. Rozhodla som sa zapojiť sa. Toto
sa udialo za pôsobenia vdp. farára
Štefana Rozmusa. Bola som pozývaná čítať Božie slovo na nedeľné sväté
omše a pohreby zosnulých, niekedy aj
na omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti manželstva. Postupne sa pripájali ďalší. Neskôr došlo k organizovaniu
kurzu, ktorý trval okolo troch mesiacov, vtedy nás bolo 28 mužov a žien.“
Jozef Vargončík pokračuje: „V roku
2008 došlo k rozhodnutiu, že v našej
farnosti bude prebiehať kurz lektorov. Vdp. farár Milan Holík pozval ako
prednášajúceho na tento kurz nášho
rodáka, biblistu, v súčasnosti generálneho vikára Mons. Antona Tyrola
a odborníka na výučbu slovenského
jazyka Štefana Vengrina. Kurz sa konal
v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Oravskej Polhore, začal v júni
2008 a končil v septembri 2008 záverečnou skúškou. Po ukončení kurzu sa
postupne vytvorili dvojice na nedele
a sviatky. Na odporúčanie prednášajúcich sme začali uplatňovať, že prvé
čítania budú čítať na svätých omšiach
dievčatá a ženy, druhé čítania muži
a chlapci. Na prosby boli určení miništranti a mladí lektori. Čítania sa začali zapisovať po vzájomnej dohode s
vedúcim lektorov, za ktorého som bol
po ukončení kurzu zvolený ja. Moja
úloha spočívala v tom, že som viedol,
organizoval stretnutia a robil rozpis
čítaní pre lektorov na mesiac dopredu. Pripravoval som občas obetné
dary na slávnosti, zároveň oslovoval
ďalších ľudí na túto službu. V prípade,

že zapísaných lektorov niečo zastihlo,
platila dohoda, že si čítania medzi sebou lektori vymenia, telefonicky alebo osobne sa na tom dohodnú. V určitom období nás bolo cez 75 členov.
Na stretnutiach lektorov sme nielen
robili rozpis, kedy kto bude čítať, ale
sme čítali aj samotné lekcie Svätého
písma. Mnohí naši lektori túto službu vykonávajú aj v iných farnostiach,
obciach a mestách, kde pôsobia ako
študenti či pracujúci, čomu som veľmi rád. Kdekoľvek ideme a ponúka sa
nám možnosť čítať, je dobré sa ponúknuť do tejto služby. Môžem potvrdiť, že čítanie Božieho slova na mňa
pôsobí pozitívne, formuje to moju
osobnosť, za čo vďačím všetkým, ktorí
ma duchovne formovali. Ešte chcem
spomenúť zosnulú lektorku Moniku
Kapičákovú, ktorá bola vždy pohotová
poslúžiť ako lektorka. Spomeňme si
na ňu v modlitbe. Zo zdravotných dôvodov službu vedúceho lektorov po
mne prevzal v tomto roku 2018 Jozef
Ďubek, ktorý v nej s chuťou pokračuje“.
Mená lektorov, ktorí sa zúčastnili
kurzu v roku 2008:
Monika Kapičáková, Ľudovít Kapičák,
Jozef Vargončík, Jana Bobáková, Šimon Kvasniak, Anežka Vargončíková,
Adriana Brišová, Veronika Grižáková,
Vierka Juritková, Katarína Vorčáková,
Eva Murínová, Ján Murín, Ivana Murínová, Magdaléna Ľudmová, Alena
Kosmeľová, Anna Kutliaková, Simona
Heretíková, Jana Štefaňáková, Martin
Kozák, Jozef Rusnák, Tomáš Tarčák,
Juraj Tarčák, Martin Genzor, Milan
Štraus, z iných farností sa kurzu zúčastnili traja farníci.
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LEKTOR JE HLAS KRISTA!

Sv. Bernard Sienský hovorí: „Kým sa
srdce nemodlí, zatiaľ sa jazyk márne
namáha“. Lektor by mal milovať to,
čo čítat. Mal by sa vyvarovať postoju,
ktorý je nudný a nevýrazný, aby sa u
veriacich vznietila láska k Božiemu
slovu a záujem oň. Lektor by nemal
čítať z „fleku“, mal by sa starostlivo
pripraviť duchovne aj technicky. Uvedená služba motivuje lektora častejšie
otvárať Sväté písmo, čítať ho, snažiť sa
porozumieť mu, premeditovať ho, vcítiť sa do úlohy poslucháča.

Niektoré pravidlá pri vykonávaní
služby lektora:
- lektor si dôkladne a vopred prečíta
Božie slovo, oboznámi sa s textom,
snaží sa ho pochopiť, (Božie slovo si
možno prečítať zo zdroja: Katolícke
noviny, Internet, Aplikácia do mobilu
– Liturgické čítania);
- pred začiatkom svätej omše sa lektor
pomodlí modlitbu lektora vlastnými
slovami, príp. „Všemohúci Bože, očisť
mi srdce i pery, aby som dôstojne hlásal tvoje sväté slovo“, príp. modlitbu k
Duchu Svätému;
- je vhodné, aby lektor prišiel na svätú
omšu skôr, pred svätou omšou sa zastavil v sakristii (15 minút pre začatím svätej omše), kde si môže ešte raz
pozrieť určené čítanie;
- lektor by mal byť dôstojne a slušne
oblečený;
- lektor nevychádza z lavice skôr, kým
kňaz neskončí modlitbu; potom sa pokloní pred obetným stolom, napraví si
mikrofón a keď nastane ticho, lektor
začne čítať Božie slovo nahlas, pomaly
a zrozumiteľne;
- pri pomalšom a zreteľnom čítaní Božieho slova sa lektor občas pozrie na
ľudí, tiež po prečítaní a po výzve „Počuli sme Božie slovo“ sa lektor pozrie
na tých, pre ktorých čítal.

Jozef Vargončík: „Na záver sa chcem
zo srdca poďakovať všetkým lektorom
za službu, ktorú vykonávajú pri čítaní
Božieho slova vo farskom kostole, v
kaplnke, príp. v inej farnosti, kde pôsobia. Vyzývam aj lektorov, ktorí túto
službu z rôznych dôvodov prestali vykonávať, aby sa opäť, ak je to možné,
k nej vrátili. Ďakujem za zodpovedný
prístup pri čítaní, za obetavosť, za odhodlanie darovať svoj veľký talent do
služby Bohu. Dali ste mi veľa, Pán Boh
zaplať“.
Niektoré myšlienky boli použité zo zdrojov:
O modlitbe s Davidom Torkingtonom, Karmelitánske nakladateľstvo, 2002
Jozef Jančovič – Lectio divina, časopis
Blumentál 2000
Článok spracovali: Jozef Vargončík, Mgr.
Eva Murínová

POZVÁNKA PRE NOVÝCH LEKTOROV
Otec, mama, muž, žena, dievča, chlapec našej farnosti - využi dar, ktorý si dostal od Boha a staň sa novým členom
lektorov. V našej farnosti Oravská Polhora bude organizovaný v jesennom období 2018 kurz lektorov, na ktorý všetkých lektorov, aj nových, pozývame. Termín bude spresnený vo farských oznamoch.
Všetci, ktorí sme začínali, sme mali občas trému a strach čítať Božie slovo na svätých omšiach, ale postupom času
nám Boh pomáha zbavovať sa týchto pocitov. Ukážme, že na prvom mieste je Boh v našom živote, až potom sú ľudské
pohľady na vec. Tešíme sa na Vás.
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Zoznam lektorov

prof. Tyrol Anton

vdp. Holík Milan

dp. Sakmar Peter

Vargončík Jozef

Monika Kapičáková

Ľudo Kapičák

Lenka Grižáková

Veronika Grižáková

Milan Štraus

Pavol Kvasniak

Aďa Brišová

Iva a Ján Murínoví

Monika Luscoňová

Viera Jaššáková

Alena Kosmeľová

Natália Plevjaková

Šimon Kvasniak

Katka Vorčáková

Jozef Ďubek

Vierka Juritková

Jakub Kvasniak

Eva Murínová

Ingrid Revajová

Martina Brišová

Ida Špigurová

dp. Tomáš Tarčák

dp. Peter Matis

Monika Glovaťáková

Marián Glovaťák

Danka Grižáková

Jozef Rusnák

Mária Jagnešáková

Veronika Šimurdiaková

Magda Jaššáková

Janka Štefaňáková

Tomáš Tarčák

Terezka Juritková
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